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Tämä tutkielma käsittelee osakesijoittamisessa saavutettavia hajautushyötyjä. 

Tarkoitus on selvittää, miten osakeportfolioiden hajautushyödyt eroavat toisistaan 

sekä kuinka paljon osakkeita tarvitaan hyvin hajautettuun portfolioon, kun portfoliot 

muodostetaan yksittäisten osakkeiden riskin mukaan. 

Tutkielmassa testataan kokeellisesti, miten osakeportfolioiden tuotot, tuottojen 

keskihajonnat sekä tuottojen korrelaatio markkinaindeksin kanssa muuttuvat, kun 

portfolioihin lisätään samaan riskiluokkaan kuuluvia osakkeita. Portfoliot 

muodostetaan kolmelle eri riskiluokalle. Hajautushyötyjä mitataan tarkastelemalla 

muodostettujen portfolioiden ja markkinaindeksin tuottojen välisiä korrelaatioita sekä 

laskemalla portfolioiden keskihajontojen suhteet yksittäisen osakkeen keskihajontaan. 

Tutkimusaineistona käytetään Euro Stoxx 50 – osakeindeksissä noteerattujen 

osakkeiden kuukausittaisia tuottoindeksejä. 

Osakkeiden lisääminen portfolioon pienentää portfolion tuottojen keskihajontaa. 

Parhaat hajautushyödyt saavutetaan matalariskisistä osakkeista muodostetuilla 

portfolioilla. Merkittäviä hajautushyötyjä saavutetaan myös korkeariskisistä osakkeista 

muodostetuilla portfolioilla. Keskiriskisistä osakkeista muodostettujen portfolioiden 

keskihajonta pienenee, mutta huomattavasti vähemmän kuin muilla portfolioilla. 

Matala- ja keskiriskisten osakeportfolioiden osalta suurin osa hajautushyödyistä 

saavutetaan lisäämällä portfolioon kahdeksan osaketta. Korkeariskisistä osakkeista 

muodostettujen portfolioiden riski pienenee merkittävästi vielä kymmenennen 

osakkeen lisäämisen jälkeen. 
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This thesis examines diversification benefits for stock portfolios formed by the risk of 

shares. The aim is to find out how diversification benefits differ between portfolios and 

how many shares is needed for well-diversified portfolio. 

This thesis tests experimentally how returns, standard deviations and correlation of 

returns between portfolio and market index change when shares are added in portfolio. 

The stock portfolios are formed by the risk of individual stocks. Diversification benefit 

is measured by the correlations between the returns of generated portfolios and the 

market index. In addition, diversification benefit is measured by calculating a ratio for 

portfolios standard deviation and individual stocks standard deviation. The research 

data used in this thesis are monthly return indices of shares listed in Euro Stoxx 50 

stock index. 

Based on the results adding shares to the portfolio reduces standard deviation of 

portfolios returns. The best diversification benefits are achieved with portfolios formed 

by low-risk shares. Significant diversification benefits are also achieved with the high-

risk portfolios. Standard deviation of portfolios formed by the intermediate-risk shares 

reduces but significantly less than in case of other portfolios. In case of low-risk and 

intermediate-risk portfolios majority of diversification benefits are achieved by adding 

eight stocks in portfolio. The risk of portfolios formed by the high-risk stocks reduces 

significantly even after adding tenth stock in the portfolio. 
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1. JOHDANTO 

Osakesijoittamisessa sijoittajan tulee tasapainotella riskin ja tuoton välillä. Korkean 

tuoton saavuttaminen vaatii usein korkean riskin ottamista. Sijoittajan tarkoitus on 

kuitenkin saavuttaa suuria tuottoja pienellä riskillä. Tehokkain keino riskin 

pienentämiseen on osakeportfolion hajauttaminen sijoittamalla yhden osakkeen sijaan 

useampaan osakkeeseen. Harry Markowitzin kehittämän modernin portfolioteorian 

mukaan osakeportfoliota hajauttamalla voidaan saavuttaa suurempia tuottoja 

pienemmällä riskillä. Markowitzin portfolioteoria on toiminut useiden hajautushyötyjä 

tarkastelevien tutkimusten pohjana. Portfolioteorian kehittämisen jälkeen 

hajautushyötyjä ja hajauttamisen vaikutuksia portfolion riskiin ja tuottoon on tutkittu 

laajasti. Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten mukaan suurin osa hajautushyödyistä 

saavutetaan ensimmäisten osakkeiden lisäämisen jälkeen. Suurin osa tutkimuksista 

on myös päätynyt tuloksiin, joiden mukaan hyvin hajautettuun portfolioon riittää 10–20 

osaketta. 

Tämän tutkielman pohjana toimii Wagnerin ja Laun (1971) tekemä tutkimus, jossa he 

tutkivat osakkeiden riskin mukaan muodostettujen portfolioiden hajautushyötyjä 

muodostamalla osakeportfoliot samaan luottoluokitukseen kuuluvien osakkeiden 

kesken. He tekivät kokeellisen tutkimuksen lisäämällä portfolioihin sattumanvaraisesti 

lisää saman luottoluokituksen osakkeita ja tarkastelivat miten portfolioiden riski ja 

tuotto muuttuivat osakkeiden lisäämisen jälkeen.  Riskin mittarina tutkijat käyttivät 

portfolioiden tuottojen keskihajontaa. Hajautushyötyä he arvioivat tarkastelemalla 

portfolion korrelaatiota markkinaindeksin kanssa. He havaitsivat, että korrelaatio 

markkinaindeksin kanssa kasvaa kun portfolioon lisätään osakkeita. He havaitsivat 

myös, että useista riskisistä osakkeista muodostettu portfolio on tuottavampi ja 

vähäriskisempi kuin portfolio, jossa on vähän matalariskisiä osakkeita. (Wagner & Lau, 

1971) 

Tutkielman tavoitteena on tutkia osakeportfolion hajautushyötyjä muodostamalla 

portfoliot yksittäisten osakkeiden riskin mukaan. Tarkoitus on siis tutkia miten 

osakkeiden riskin mukaan muodostettujen portfolioiden hajautushyödyt eroavat 

toisistaan. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä vastaukset seuraaviin tutkimusongelmiin: 
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a) Miten osakeportfolioiden hajautushyödyt eroavat toisistaan kun portfoliot 

muodostetaan yksittäisten osakkeiden riskin mukaan? 

b) Kuinka paljon osakkeita vaaditaan hyvin hajautettuun portfolioon? 

Yksittäisten osakkeiden riskin mittarina käytetään osakekohtaista beta-kerrointa. 

Portfoliot muodostetaan osakkeiden beta-kertoimen mukaan. Tutkimus suoritetaan 

kokeellisena lisäämällä portfolioon osakkeita riskin mukaan yhdestä 

kahteenkymmeneen. Tutkimusaineistona käytetään Euro Stoxx 50 – osakeindeksissä 

noteerattujen osakkeiden kuukausittaisia tuottoindeksejä. Euro Stoxx 50 – 

osakeindeksi on Euroopan suurimpien yritysten osakkeista muodostettu indeksi. 

Tutkimus keskittyy siis Euroopan sisäisten hajautushyötyjen tutkimiseen. 

Tutkimusperiodi muodostuu kahdesta viiden vuoden sijoitusajanjaksosta. 

Ensimmäinen periodi alkaa 16.11.2005 ja päättyy 16.10.2010. Toinen tutkimusjakso 

alkaa 16.11.2010 ja päättyy 16.10.2015. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten 

erikokoisten portfolioiden riski ja tuotto muuttuvat näiden kahden viiden vuoden 

sijoitusjakson aikana. Lisäksi hajautushyötyjä mitataan tarkastelemalla 

osakeportfolioiden ja markkinaindeksin välisten kuukausittaisten tuottojen 

korrelaatiota. 

Tämä tutkielma alkaa aiheesta tehtyjen aikaisempien tutkimusten tulosten 

tarkastelulla. Tarkoitus on selvittää millä tavalla aikaisemmissa tutkimuksissa on 

tutkittu hajautushyötyjä sekä millaisia tuloksia ne ovat tuottaneet. Tämän jälkeen 

käydään läpi osakeportfolion hajauttamiseen liittyvät keskeisimmät teoriat. 

Teoriaosiossa käydään läpi moderni portfolioteoria, Capital Asset Pricing – malli, 

osakeportfolion tuoton ja riskin laskemismenetelmät sekä hajauttamisella 

saavutettavat hyödyt ja haitat. Tutkielman empiirinen osio perustuu teoriassa 

käsiteltyihin menetelmiin. Empiirinen osio suoritetaan Excel 2013 – 

taulukkolaskentaohjelmalla. Empiirisen tutkimuksen tulokset esitetään tutkielman 

loppupuolella. Tutkielman lopuksi muodostetaan johtopäätökset ja kerrataan saadut 

tutkimustulokset.  
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2. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Statman tutki tutkimuksessaan kuinka monta osaketta tarvitaan tehokkaasti 

hajautettuun portfolioon. Hän käytti tutkimuksessaan hyväksi Eltonin ja Gruberin 

(1977) tutkimuksen tuloksia. Statman vertaili miten tasapainotetun portfolion riski 

eroaa markkina-arvon mukaan painotetun portfolion riskistä. Hän käytti vertailuun 

Eltonin ja Gruberin (1977) tutkimustuloksia sekä Standard & Poor´s 500 indeksiä. 

Statman havaitsi, että hyvin hajautettuun portfolioon vaaditaan ainakin 30 osaketta. 

(Statman 1987) 

Jennings mittasi portfolion riskiä tappion todennäköisyydellä. Sijoittaja määrittää 

tuottovaatimuksensa ja riskiä mitattiin todennäköisyydellä, että tuotto jää alle 

tuottovaatimuksen. Jennings oletti, että portfoliot koostuivat ainoastaan osakkeista ja 

lainaaminen oli poissuljettu. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella noin 15 

osaketta riittää tehokkaaseen osakeportfolion hajauttamiseen. (Jennings 1982) 

Elton ja Gruber kehittivät uudenlaisen tavan mitata portfolion riskiä. Heidän mukaansa 

riskin mittaaminen keskihajonnalla tuottaa vääränlaisen kuvan portfolion todellisesta 

riskistä. Riskin mittaaminen tuottojen hajonnalla keskiarvosta ei huomio, että portfolion 

keskimääräinen tuotto saattaa erota markkinoiden tuotosta. Toisin sanoen portfolion 

riski riippuu sekä tuottojen keskihajonnasta, että osakkeiden keskimääräisestä 

tuotosta. He johtivat analyyttisen mallin portfolion osakkeiden määrän ja riskin väliselle 

yhteydelle. Analyyttisen mallin avulla voidaan määrittää nopeasti riskin ja tuoton 

välinen yhteys. Tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat portfolion koon ja riskin 

väliseen yhteyteen sekä mitkä näistä tekijöistä ovat kaikkein merkittävimpiä. Eltonin ja 

Gruberin tutkimuksen mukaan tehokkaaseen hajauttamiseen vaaditaan huomattavasti 

enemmän osakkeita. Heidän tekemän tutkimuksen mukaan 15 osakkeen portfolio on 

32 prosenttia riskisempi kuin 100 osakkeen portfolio. (Elton & Gruber 1977) 

Solnik vertaili tutkimuksessaan paikallisen ja kansainvälisen hajauttamisen eroja. Hän 

otti tarkastelun Yhdysvaltojen lisäksi Euroopan seitsemän suurinta pörssiä. Artikkeli 

arvioi kansainvälisen hajauttamisen hyötyjä. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös 

tarkastella kuinka paljon osakkeita tarvitaan tehokkaasti hajautettuun portfolioon. 

Tuottojen ja riskien estimoimiseen Solnik käytti viikoittaisia hinnan muutoksia viiden 

vuoden ajalta. Hän muodosti portfoliot valitsemalla satunnaisesti osakkeita jokaiseen 

portfolioon. Hajauttamishyötyä hän tutki vertailemalla portfolion riskiä maalle tyypillisen 
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osakkeen riskiin. Solnik havaitsi, että paikallisilla osakemarkkinoilla hajauttava 

sijoittaja pystyy muodostamaan tehokkaasti hajautetun portfolion 20 osakkeella. Jos 

sijoittaja lisäisi 20 osakkeen portfolioonsa 50 osaketta, portfolion riski pienenisi 

ainoastaan kolme prosenttia. Tärkeä havainto oli myös eri osakemarkkinoiden 

hajautettavissa olevan riskin määrän ero. Tutkimuksen mukaan kansainvälisellä 

hajauttamisella pystytään saavuttamaan huomattavasti matalariskisempi portfolio kuin 

paikallisella hajauttamisella. (Solnik 1974) 

Wagner ja Lau (1971) tutkivat hajautushyötyjen eroja yksittäisten osakkeiden riskin 

mukaan muodostettujen portfolioiden välillä. He muodostivat portfoliot osakkeiden 

luottoluokituksen mukaan ja tutkivat hajautushyötyjä lisäämällä portfolioon 

sattumanvaraisesti osakkeita yhdestä kahteenkymmeneen. He laskivat jokaiselle eri 

riskiluokan portfoliolle keskimääräiset kuukausittaiset tuotot, kuukausittaiset tuottojen 

keskihajonnat sekä portfolioiden beta-kertoimet. Tutkijat mittasivat hajautushyötyjä 

laskemalla muodostettujen portfolioiden ja markkinaindeksin tuottojen väliset 

korrelaatiot. Mitä suurempi korrelaatio markkinaindeksin kanssa on, sitä parempi 

hajautushyöty on saavutettu. Wagner ja Lau havaitsivat tutkimuksessaan, että paljon 

korkeariskisiä osakkeita sisältävä portfolio saattaa olla riskittömämpi kuin portfolio, 

joka sisältää pienen määrän matalariskisiä osakkeita. Silti korkeariskisiä osakkeita 

sisältävä portfolio voi saavuttaa merkittävästi suurempia tuottoja kuin matalariskisistä 

osakkeista koostuva portfolio. Tehokkaalla hajauttamisella voidaan siis saavuttaa 

matalampi riski, mutta myös korkeampi tuotto. (Wagner & Lau 1971) 

Fisher ja Lorie lähestyivät hajautushyötyjä kolmella eri tutkimusmenetelmällä. 

Tutkimusaineistona he käyttivät New Yorkin pörssissä listattuja osakkeita. 

Ensimmäinen tutkimusmenetelmä keskittyi yksittäisten osakkeiden tuottojakaumien 

tarkasteluun. Tutkimusperiodit vaihtelivat yhdestä neljäänkymmeneen vuoteen. 

Toisessa vaiheessa tutkittiin yksittäisten osakkeiden yhteenlaskettuja tuottojakaumia. 

Kolmas tutkimus keskittyi hajautushyötyjen tutkimiseen. Tässä vaiheessa Fisher ja 

Lorie tutkivat sijoitusten tuottojakauman vaihteluita kun portfolioihin lisättiin eri määrä 

osakkeita. Tutkimuksen mukaan kahden osakkeen portfoliolla saavutetaan jo noin 40 

prosenttia hajautushyödystä. Kuudellatoista osakkeella saavutetaan 90 prosenttia 

hajautushyödystä ja kolmellakymmenellä osakkeella saavutetaan 95 prosenttia 

hyödystä. (Fisher & Lorie 1970) 
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Evans ja Archer käyttivät hajautushyötyjen tutkimiseen tuottojen keskiarvoa ja 

tuottojen logaritmista keskihajontaa. Tuottojen logaritmisia arvoja käytettiin, koska ne 

ovat lähempänä normaalijakaumaa kuin aritmeettisten arvojen muutokset. Portfolion 

koon ja tuottojen keskihajonnan yhteyttä Evans ja Archer tutkivat muodostamalla 

regressioyhtälön. Tarkoitus oli tutkia, miten portfolion koko vaikuttaa sijoituksen 

kokonaisriskiin. Regressioanalyysin perusteella tutkijat päättelivät, että portfolion riski 

pienenee osakkeiden määrän kasvaessa. Selvittääkseen, kuinka paljon portfolion riski 

pienenee osakkeita lisättäessä, tutkijat tekivät t-testin ja F-testin. Testien perusteella 

suurin osa portfolion epäsystemaattisesta riskistä pystyttiin eliminoimaan lisäämällä 

kahdeksan osaketta portfolioon. Tämän jälkeen portfolioon tulisi lisätä suuri määrä 

osakkeita merkittävän riskinalenemisen saavuttamiseksi. Tutkimuksen perusteella oli 

havaittavissa selkeä yhteys portfolion koon ja riskin välillä. Tutkimus myös 

kyseenalaisti yleisen taloustieteellisen perusteen, jonka mukaan portfolioon tulisi lisätä 

yli kymmenen osaketta. (Evans & Archer 1968) 
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3. TEORIA 

Tämän osion tarkoituksena on tarkastella tutkimuksessa käytettävää teoriapohjaa. 

Myöhemmin tässä tutkielmassa käytettävät tutkimusmenetelmät perustuvat tässä 

osiossa käsiteltäviin teorioihin. Aluksi käsitellään modernia portfolioteoriaa, joka toimii 

osakeportfolion hajauttamisen perustana. Tämän jälkeen käsitellään yleisesti 

hajauttamisen vaikutuksia portfolion ominaisuuksiin. Osion lopuksi perehdytään 

portfolion tuoton ja riskin määrittelyyn sekä Capital Asset Pricing – malliin. 

3.1. Moderni portfolioteoria 

Hajauttamiseen liittyvä teoria perustuu nykyisin pitkälti Harry Markowitzin kehittämään 

moderniin portfolioteoriaan. Modernin portfolioteorian lähtökohtana on sijoittajan 

pyrkimys maksimoida osakeportfolion odotettu tuotto annetulla riskitasolla tai 

minimoida riski annetulla tuottotasolla. Sijoittaja valitsee osakeportfolion ajankohtana 

t-1, joka tuottaa tietyn määrän ajankohtana t (Fama & French 2004, 26). Sijoittajan 

tulee siis omien preferenssiensä mukaan tasapainotella tuoton ja riskin välillä. 

Markowitzin teoria lähestyy tätä ongelmaa sekä tuoton että riskin näkökulmasta. 

Tuoton ja riskin optimoimiseksi sijoittajan tulisi hajauttaa portfolionsa ostamalla yhden 

osakkeen sijaan useampia osakkeita. Teoria mallintaa matemaattisilla menetelmillä 

optimaalisen sijoitusportfolion muodostamista. (Markowitz 1952, 77) Markowitzin 

mukaan sijoittajan tulisi valita osakkeet portfolioonsa yksinomaan odotetun tuoton ja 

keskihajonnan mukaan. Odotetulla tuotolla voidaan mitata portfolion mahdollista 

suoriutumista ja tuottojen keskihajonnalla mitataan portfolion riskiä. Koska 

korkeamman tuoton saavuttamiseksi sijoittajan tulee hyväksyä korkeampi riski, 

sijoittajan tulisi hajauttaa portfolionsa ostamalla yhden osakkeen sijaan useampia 

osakkeita. (Sharpe, Alexander & Bailey 1999, 139–140; Sharpe 1964, 425)  
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Kuvio 1. havainnollistaa sijoitusprosessia. Sijoittajan tulisi valita portfolionsa 

osakkeiden tuoton odotusarvon ja riskin perusteella. Portfolion optimointiin vaikuttaa 

myös osakkeiden valintaan liittyvät rajoitteet. Portfolion optimoinnin jälkeen 

muodostetaan osakeyhdistelmien riski-tuotto – tehokasrintama, joiden joukosta 

sijoittaja valitsee sopivimman osakeportfolion. Lisäksi optimaalisen portfolion 

muodostamiseen vaikuttaa sijoittajan omat preferenssit. (Fabozzi, Gupta & Markowitz 

2002, 8) 

Portfolion valintaprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäisessä osiossa 

sijoittajan tulisi arvioida osakkeiden mahdollista suoriutumista. Toisessa vaiheessa 

muodostetaan tehokkaiden portfoliovaihtoehtojen rintama ja lopuksi sijoittaja valitsee 

omien preferenssiensä mukaan parhaan vaihtoehdon näiden tehokkaiden 

vaihtoehtojen joukosta. Moderni portfolioteoria olettaa, että sijoittajat välttävät riskiä ja 

perustavat portfolion valintansa tuottojen keskiarvoon ja varianssiin. (Sharpe 1963, 

278) Sijoittajan oletetaan estimoivan jokaisen osakkeen tuotot ja tuottojen keskiarvot 

jokaiselta sijoitusperiodilta. Lisäksi sijoittajan tulisi estimoida osakkeiden tuottojen 

väliset korrelaatiot ja kovarianssit. (Elton & Gruber 1997, 1745) Modernin portfolio 

teorian mukaan mahdolliset tuotto-riski yhdistelmät muodostavat tehokkaiden 

portfoliovaihtoehtojen rintaman. Portfolio on tehokas jos mikään muu vaihtoehto ei 

Kuvio 1. Sijoitusprosessi 
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tuota paremmin samalla riskitasolla tai jos portfolion tuotto on sama matalammalla 

riskitasolla. (Sharpe 1963, 278; Lintner 1965, 589) 

 

 

Kuvion 2. vaaka-akseli kuvaa portfolioiden keskihajontaa ja pystyakseli tuottojen 

odotusarvoa. Käyrä abc kuvaa portfolioiden tuottojen ja riskien yhdistelmiä, jotka 

minimoivat tuottojen varianssin eri tuottotasoilla. Käyrää kutsutaan tehokkaaksi 

rintamaksi. Korkean tuoton saavuttamiseksi sijoittajan tulee hyväksyä korkea 

keskihajonta. Tällainen piste tehokkaiden portfolioiden rintamalla on esimerkiksi piste 

c. Pisteessä M sijoittaja saa keskiluokan tuottoa matalammalla riskillä. Jos riskittömän 

korkoinstrumentin käyttö on poissuljettu, vain pisteen b yläpuolella olevat vaihtoehdot 

ovat tehokkaita. Tehokas rintama muodostuu siis pisteiden b ja c välille. Nämä 

portfoliot myös maksimoivat odotetun tuoton annetulla riskillä. (Fama & French 2004, 

27) 

Kun riskitön korko otetaan mukaan tarkasteluun, tehokkaiden vaihtoehtojen rintama 

muuttuu lineaariseksi suoraksi. Tätä suoraa kutsutaan pääomamarkkinasuoraksi. 

(Barry 1973, 17) Pääomamarkkinasuoralla sijaitsevat portfoliot ovat tehokkaita 

portfolioita, joten ne sisältävät pelkästään systemaattista riskiä. Epäsystemaattisesta 

riskistä on päästy eroon hajauttamalla. Suora leikkaa portfolion odotettua tuottoa 

Kuvio 2. Tehokas rintama 
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kuvaavan akselin kohdassa R(f) ja sivuaa riskillisten portfolioiden joukkoa pisteessä 

M. Sijoittaja valitsee optimaalisen sijoitusportfolion pääomamarkkinasuoralta oman 

riskinsietokykynsä mukaan. Jos sijoittaja on valmis sietämään markkinoiden 

keskimääräistä riskiä, hän päätyy pisteeseen M. Riskiä karttava sijoittaja sijoittaa osan 

varoistaan riskilliseen portfolioon ja osan riskittömään korkoon. Tällöin sijoittaja 

valitsee portfolion pisteiden R(f) ja M väliltä. Jos sijoittaja tavoittelee korkeampaa 

tuotto-odotusta kuin pisteessä M, hänen tulee käyttää hyväksi velan vipuvaikutusta. 

Sijoittaja sijoittaa kaikki varansa markkinaportfolioon M ja ottaa lisäksi lainaa, jonka 

hän sijoittaa edelleen riskilliseen portfolioon. Tällöin sijoittaja päätyy 

pääomamarkkinasuoralla pisteen M oikealle puolelle. (Niskanen & Niskanen 2000, 

211–212; Tobin 1958, 82–83) 

3.2. Hajauttaminen 

Tässä osiossa käsitellään osakeportfolion hajauttamiseen liittyvää keskeistä teoriaa. 

Aluksi tarkastellaan miten hajauttaminen vaikuttaa portfolion riskiin. Tämän jälkeen 

perehdytään portfolion riskin ja tuoton laskemiseen. Osion lopuksi tarkastellaan 

hajauttamisesta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. 

3.2.1. Vähenevän rajahyödyn periaate 

Jos oletetaan, että portfolio koostuu vain yhdestä osakkeesta, portfolion tuottoihin 

liittyy suuri epävarmuus. Riski muodostuu yleisen taloudellisen tilan vaihtelusta sekä 

yrityskohtaisesta riskistä. Yleisiä makrotaloudellisia tekijöitä kuten inflaatiota, 

valuuttakurssivaihteluita ja korkotasoa on vaikea ennustaa ja kaikki nämä tekijät 

vaikuttavat yrityksen menestykseen. Yrityskohtaiset riskit voivat liittyä yrityksen 

tutkimus ja kehitystoimintaan sekä henkilöstön vaihtuvuuteen. Yrityskohtaisilla riskeillä 

ei ole suoraa vaikutusta muiden yritysten menestykseen. Jo pienellä hajauttamisella 

pystytään pienentämään portfolion kokonaisriskiä huomattavasti. (Bodie, Kane & 

Marcus 2005, 224) 

Todellisuudessa transaktiokustannukset ja portfolion hallinnointikustannukset 

rajoittavat osakkeiden määrään lisäämistä portfolioon. Ensimmäisten osakkeiden 

lisääminen portfolioon kasvattaa hajautushyötyä nopeasti, mutta osakkeiden määrän 

kasvaessa hajautushyödyt kasvavat vähenevällä vauhdilla. Hajauttamista tulisi jatkaa 

kunnes hajauttamisesta aiheutuvat rajakustannukset ovat yhtä suuret kuin rajahyödyt 

(Mao 1970, 1109) Koska makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat kaikkien yritysten 
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menestykseen, tehokkaallakaan hajauttamisella ei pystytä saavuttamaan riskitöntä 

portfoliota. Hajauttamiseen liittyvän vähenevän rajahyödyn periaatteen mukaan riskiä 

voidaan pienentää tiettyyn pisteeseen saakka, mutta riskistä ei päästä edes 

tehokkaalla hajauttamisella kokonaan eroon. Osakkeisiin liittyvä riski jakaantuu 

systemaattiseen ja epäsystemaattiseen riskiin. Systemaattinen riski on 

markkinavaihteluihin liittyvä riski, jota ei pystytä pienentämään hajauttamalla. 

Epäsystemaattinen riski on hajautettavissa oleva yrityskohtainen riski. (Bodie et. al. 

2005, 224) Vaikka sijoittajat pyrkivät minimoimaan epäsystemaattisen riskin määrän, 

joissain tapauksissa sijoittajan kannattaa hyväksyä joitain määriä hajautettavissa 

olevaa riskiä. Osakkeiden tuottojen keskihajonta on kuitenkin merkittävin tekijä, joka 

vaikuttaa osakeportfolion kokonaisriskiin ja yksittäisten osakkeiden epäsystemaattinen 

riski saattaa pienentää portfolion kokonaisriskiä. (Jacob 1974, 847–848) 

 

 

Kuvion 3. pystyakseli kuvaa portfolion keskihajontaa ja vaaka-akseli portfolion 

osakkeiden lukumäärää. Kuten kuviosta 3. nähdään, portfolion riski pienenee 

ensimmäisten osakkeiden lisäyksen johdosta suuresti. Tämän jälkeen osakkeiden 

lisääminen pienentää portfolion riskiä, mutta vähenevällä vauhdilla. Kun osakkeiden 

määrä on tarpeeksi suuri, uusien osakkeiden lisääminen ei vaikuta merkittävästi 

portfolion riskiin. Kuviosta 3. on nähtävissä myös epäsystemaattisen ja systemaattisen 

Kuvio 3. Vähenevän rajahyödyn periaate 
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riskin ominaisuudet. Epäsystemaattista riskiä saadaan pienennettyä hajauttamisen 

avulla, mutta systemaattiseen riskiin ei voida vaikuttaa osakkeiden lisäämisellä. 

3.2.2. Hyödyt ja haitat 

Hajautuksen päätavoite on pienentää osakeportfolion riskiä. Hajautuksen 

seurauksena tuottojen keskihajontana mitattuna portfolion riski on pienempi kuin 

yksittäisten osakkeiden riski. Mitä suurempi osakkeiden määrä portfoliossa on, sitä 

pienempi on yksittäisten osakkeiden epäonnistumisen vaikutus portfolion tuottoihin. 

Hajauttaminen on sitä tehokkaampaa mitä erilaisempia osakkeet ovat. Osakkeita tulisi 

valita eri toimialoilta ja eri maista. Kansainvälisesti hajautetun portfolion riski on 

huomattavasti pienempi kuin paikallisesti hajautetun portfolion. (Solnik 1974, 89) Hyvin 

suoritetulla hajauttamisella voidaan riskin pienentämisen lisäksi myös kasvattaa 

tuottoja. Valitsemalla portfolioon korkean tuoton ja korkean riskin osakkeita, portfolion 

tuottoa saadaan kasvatettua riskin silti pysyessä kohtuullisena. (Wagner & Lau 1971, 

52) 

Osakkeiden lisääminen portfolioon kasvattaa transaktiokustannuksia ja näin ollen 

pienentää portfolion tuottoja. Sijoittajan pitää siis tasapainotella matalamman riskin ja 

hajauttamisesta aiheutuvien kustannusten välillä. (Elton & Gruber 1977, 415) 

Hajauttamista tulisi jatkaa niin kauan kun siitä aiheutuva rajahyöty on suurempi kuin 

rajakustannukset. Kustannuksia aiheuttavat transaktiokustannukset sekä 

tiedonhankintaan ja portfolion hallintaan liittyvät kustannukset. Mitä enemmän 

portfolioon lisätään osakkeita, sitä enemmän hajauttamisesta aiheutuvat 

rajakustannukset kasvavat. (Statman 1987, 354) 

3.3. Portfolion riski ja tuotto 

Tässä osiossa käsitellään tuoton ja riskin arviointia tapauksessa, jossa portfolio 

muodostuu kahdesta osakkeesta. Kahden osakkeen tapausta on helppo analysoida ja 

sama periaate toimii myös tilanteessa, jossa portfolio muodostuu useammasta 

osakkeesta. (Bodie et. al. 2005, 224) Koska portfolion tulevaa tuottoa ei pystytä 

varmuudella tietämään, tulee sijoittajan käyttää portfolion arvioinnissa tuoton 

odotusarvoa (Sharpe et. al. 1999, 140). Yhden osakkeen tuoton odotusarvo lasketaan 

eri skenaarioiden painotettuna keskiarvona. Tuoton odotusarvo saadaan laskettua 

kaavalla: 
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𝐸(𝑟) =∑Pr(𝑠) 𝑟(𝑠)

𝑠

 

Kaavassa Pr(𝑠) on tietyn skenaarion todennäköisyys ja 𝑟(𝑠) on kyseisen skenaarion 

tuotto. (Bodie, Kane & Marcus, 174) Kahden osakkeen tapauksessa portfolion tuoton 

odotusarvo saadaan laskettua painotettuna keskiarvona osakkeiden painojen 

perusteella: 

𝐸(𝑟𝑝) = 𝑤1𝐸(𝑟1) + 𝑤2𝐸(𝑟2) 

Kaavassa 𝑤1 ja 𝑤2 ovat osakkeiden painot portfoliossa ja 𝐸(𝑟1) ja 𝐸(𝑟2) ovat 

osakkeiden tuotto odotukset. Toisin kuin portfolion tuoton odotusarvoa laskettaessa, 

keskihajontaa ei voida laskea osakkeiden keskihajontojen painotettuna keskiarvona. 

Yksittäisten osakkeiden tuotot korreloivat todennäköisesti keskenään, joten 

keskihajontaa laskettaessa hyödynnetään osakkeiden tuottojen välistä kovarianssia. 

Kovarianssi mittaa kuinka paljon riskisten osakkeiden tuotot liikkuvat toisiinsa nähden. 

Positiivinen kovarianssi tarkoittaa, että tuotot liikkuvat samaan suuntaan. Negatiivisen 

kovarianssin tapauksessa tuotot vaihtelevat käänteisesti. (Bodie et. al., 176) Kahden 

osakkeen tapauksessa portfolion keskihajonta lasketaan kaavalla: 

𝜎𝑝 = √𝑤1
2𝜎1

2 + 𝑤2
2𝜎2

2 + 2𝑤1𝑤2𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2) 

Kaavassa 𝑤1 ja 𝑤2 ovat osakkeiden 1 ja 2 painot, 𝜎1
2 ja 𝜎2

2 ovat osakkeiden varianssit 

ja 𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2) on osakkeiden välinen kovarianssi. (Bodie et. al, 226) Jos 

kovarianssitermi saa negatiivisia arvoja, osakkeiden tuotot vaihtelevat käänteisesti. 

Tällaisessa tapauksessa portfolion keskihajonta pienenee. Vaikka kovarianssi olisi 

positiivinen, portfolion keskihajonta on pienempi kuin painotettujen keskiarvojen 

mukaan laskettu keskihajonta ellei tuotot korreloi täysin positiivisesti. Kovarianssi 

voidaan laskea myös käyttämällä hyväksi osakkeiden välistä korrelaatiokerrointa. 

Tällöin kovarianssin kaava on muotoa: 

𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2) = 𝜌12𝜎1𝜎2 

Kaavassa 𝜌12 on osakkeiden tuottojen välinen korrelaatiokerroin. (Bodie et. al., 227) 

Korrelaatiokerroin voi saada arvoja -1 ja +1 väliltä. Kertoimen arvo -1 tarkoittaa, että 

tuottojen välillä on täydellinen negatiivinen korrelaatio. Tällöin tuotot vaihtelevat täysin 
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käänteisesti. Jos kerroin saa arvon +1, tuotoilla on täydellinen positiivinen korrelaatio. 

Tuotot vaihtelevat siis täysin samaan suuntaan. Jos tuotoilla ei ole minkäänlaista 

yhteyttä, korrelaatiokerroin saa arvon nolla. Tässä tapauksessa osakkeiden tuotot 

eivät korreloi keskenään. (Sharpe et. al. 1999, 152–153) Tuottojen korreloidessa 

täydellisen negatiivisesti, saavutetaan paras hajautushyöty. Tällöin toisen osakkeen 

tuoton pienentyminen kompensoituu toisen osakkeen tuoton kasvulla. Lukuun 

ottamatta täydellistä positiivista korrelaatiota, Hajautushyötyä saavutetaan aina kun 

tuotot korreloivat keskenään. (Elton, Gruber, Brown & Goetzmann 2011, 69–76) 

Kovarianssia hyödynnetään laskettaessa useammasta osakkeesta koostuvan 

portfolion varianssia. Useamman osakkeen portfolion varianssi saadaan laskettua 

kaavalla: 

𝜎𝑝
2 =∑∑(𝑤𝑗𝑤𝑘𝜎𝑗𝑘)

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

 

Kaavassa 𝑤𝑗 ja 𝑤𝑘 ovat osakkeiden painot ja 𝜎𝑗𝑘 on osakkeiden kovarianssi.  Varianssi 

saadaan siis laskemalla yhteen kaikki parittaiset osaketuottojen kovarianssit 

kerrottuina osakepainojen tulolla. Ottamalla neliöjuuri varianssista, saadaan portfolion 

tuoton keskihajonta. (Elton et. al. 2011, 58) Varianssin laskemiseksi käytetään hyväksi 

varianssi-kovarianssimatriisia. Portfolion varianssi muodostuu varianssi-

kovarianssimatriisin solujen summana. (Niskanen & Niskanen 2000, 202) 

 

 Osake A Osake B Osake C 

Osake A 𝒘𝑨
𝟐𝝈𝑨

𝟐  𝑤𝐴𝑤𝐵𝜎𝐴𝐵 𝑤𝐴𝑤𝐶𝜎𝐴𝐶 

Osake B 𝑤𝐴𝑤𝐵𝜎𝐴𝐵 𝒘𝑩
𝟐𝝈𝑩

𝟐  𝑤𝐵𝑤𝐶𝜎𝐵𝐶 

Osake C 𝑤𝐶𝑤𝐴𝜎𝐶𝐴 𝑤𝐶𝑤𝐵𝜎𝐶𝐵 𝒘𝑪
𝟐𝝈𝑪

𝟐 

 

Taulukon 1. tummennetuissa soluissa sijaitsevat yksittäisten osakkeiden tuottojen 

varianssit. Jos portfoliossa on n määrä osakkeita, varianssi-kovarianssimatriisissa on 

n määrä varianssisoluja ja n(n-1) määrä kovarianssisoluja. Kun osakkeiden määrä 

kasvaa todella suureksi, yksittäisten osakkeiden varianssit eivät vaikuta merkittävästi 

portfolion varianssiin. Yksittäisten osakkeiden vaikutukset portfolion riskiin voidaan 

Taulukko 1. Varianssi-kovarianssimatriisi 
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poistaa portfoliota hajauttamalla, mutta kovarianssitermien vaikutuksesta ei päästä 

eroon vaikka osakkeiden määrä kasvaisi. (Elton et. al. 2011, 58) 

Useimmissa tutkimuksissa oletetaan, että osakkeiden painot portfoliossa ovat yhtä 

suuret. Tällöin osakkeiden määrällä n, jokaisen osakkeen osuus portfoliossa on 1/n. 

Tasapainoisen portfolion varianssi saadaan laskettua kaavalla: 

𝜎𝑃
2 =

1

𝑛
(𝜎𝑗

2 − 𝜎𝑘𝑗) + 𝜎𝑘𝑗 

Kaavan ensimmäinen termi on yhden osakkeen osuus portfoliossa kerrottuna 

yksittäisten osakkeiden tuoton varianssin ja keskimääräisen kovarianssin erotuksella. 

Tämä suhde selventää hajauttamisen vaikutusta portfolion riskiin. Kun osakkeita 

lisätään portfolioon, keskimääräisen riskin ja keskimääräisen kovarianssin erotuksen 

vaikutus pienenee. (Elton et. al. 2011, 58–59) 

Hajautushyötyjä voidaan mitata vertailemalla portfolion keskihajontaa yksittäisen 

osakkeen keskihajontaan. Hajautushyöty saadaan laskettua kaavalla: 

𝑉𝑛 =
𝜎𝑛
2

𝜎1
2 

Hajautushyötyjä kuvaava suhde 𝑉𝑛 lasketaan jakamalla portfolion varianssi 𝜎𝑛
2 

yksittäisen osakkeen varianssilla 𝜎1
2. Hajautuksesta aiheutuvan riskin pienenemisen 

seurauksena varianssien suhteen tulisi olla pienempi kuin 1 osakkeiden määrän 

kasvaessa. Suhde kuvastaa riskin prosentti osuutta, joka voidaan eliminoida 

hajauttamalla. (Solnik 1974, 94) Hajautushyötyjä voidaan mitata myös laskemalla 

osakeportfolion ja markkinaindeksin välisten tuottojen korrelaatio. Markkinaindeksiä 

voidaan pitää täydellisesti hajautettuna, joten mitä enemmän portfolion tuotot 

korreloivat markkinaindeksin kanssa, sitä paremmin portfolio on hajautettu. (Wagner & 

Lau 1971) 

3.4. Capital Asset Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model eli CAP-malli kehitettiin Markowitzin portfolioteorian 

pohjalta. CAP-mallia voidaan hyödyntää tuottovaatimuksen määritykseen ja 

sijoitusportfolion suoriutumisen arviointiin. Malli tarjoaa tehokkaan keinon riskin 

ennustamiseen ja tuotto-odotuksen ja riskin välisen yhteyden selvittämiseen.  CAP-

malli muuntaa portfolioteorian matemaattisen mallin testattavaan ennusteeseen riskin 
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ja tuotto-odotuksen välisestä yhteydestä. CAP-malli sisältää erityisoletuksia sijoittajien 

käyttäytymisestä ja täydellisistä osakemarkkinoista. Sijoittajat pyrkivät maksimoimaan 

sijoituksen tuoton ja he valitsevat portfolion osakkeiden tuottojen keskiarvon ja 

varianssin perusteella. Lisäksi sijoittajien tuotto-odotukset ovat yhteneviä ja 

tuottojakaumat on annettu. (Fama & French 2004; Harris 1980, 101) Oletusten mukaan 

osakemarkkinat ovat täydellisiä, joten markkinoilla ei ole esteitä, jotka estävät 

sijoittamista. Tämän lähestymistavan avulla voidaan tutkia miten osakkeiden hinnat 

vaihtelevat jos kaikki sijoittajat sijoittavat samalla tavalla. (Sharpe et. al. 1999, 228) 

Hyvin hajautetun portfolion riski on lähes kokonaan systemaattista riskiä. 

Systemaattista riskiä voidaan mitata markkinabetalla. Beta-kerroin saadaan laskettua 

kaavalla: 

𝛽𝑖𝑀 =
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑀)

𝜎2(𝑅𝑀)
 

Kaavan mukaan osakkeen i markkinabeta on osakkeen tuoton ja markkinatuoton 

välinen kovarianssi suhteutettuna markkinoiden tuoton varianssiin. Kun riskitön 

lainaaminen ja lainan anto otetaan mukaan tarkasteluun, osakkeen tuoto-odotuksen 

tulisi olla yhtä suuri kuin riskitön korkokanta. Näin muodostuu CAP-mallin yhtälö: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖𝑀[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] 

Kaavan mukaan osakkeen i odotettu tuotto saadaan lisäämällä riskittömään korkoon 

𝑅𝑓 markkinabetala 𝛽𝑖𝑀 kerrottu riskipreemio 𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓. Osakkeen tuotto-odotus 

muodostuu siis riskittömän sijoituskohteen tuotosta ja riskipreemiosta. (Fama & French 

2004; Brennan 1975, 485)  
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4. TUTKIMUSAINEISTO- JA MENETELMÄT 

Seuraavassa osiossa kuvaillaan tässä tutkielmassa käytettäviä menetelmiä 

hajautushyötyjen tutkimiseen. Ensimmäisessä kappaleessa esitellään empiriassa 

käytettävä tutkimusaineisto ja toisessa kappaleessa menetelmät, joiden avulla 

hajautushyötyjä tarkastellaan. 

4.1. Tutkimusaineisto 

Tämän tutkielman aineistona käytetään Euro Stoxx 50 indeksin osakkeiden 

kuukausittaisia tuottoindeksejä. Tuottoindeksi kuvaa osakkeen kokonaistuottoa, jonka 

laskennassa on huomioitu myös osinkojen vaikutus. Osingot lisätään irtoamishetkellä 

takaisin osakkeeseen, jolloin ne kasvavat tulevaisuudessa korkoa korolle. 

Tuottoindeksi antaa siis oikeamman kuvan osakkeen kokonaiskehityksestä kuin 

pelkkä kurssikehitys. (Nyberg & Vaihekoski, 2009) Aineistoa kerättiin kymmenen 

vuoden tutkimusperiodilta ajanjaksolta 16.11.2005–16.11.2015. Aineiston 

keräämiseen käytettiin Datastream tietokantaa. Euro Stoxx 50 on Eurooppalaisten 

suuryritysten osakkeista muodostettu osakeindeksi. Indeksi sisältää 50 suurinta ja 

likvideintä osaketta 12 euroalueen maasta. Indeksin komponentit tarkastetaan ja 

päivitetään kerran vuodessa. (Stoxx 2015) 

Rahoituksen tutkimuksissa käytetään usein logaritmisia tuottoja. Tuottoindeksit 

muutettiin logaritmisiksi jatkuva-aikaisiksi tuotoiksi. Logaritmiset tuotot ovat 

normaalijakaantuneempia kuin prosentuaalisesti lasketut tuotot, jolloin niiden 

vertaileminen on helpompaa eri ajankohtina. Tässä tutkielmassa logaritmisia arvoja 

hyödynnetään kuvailevia tunnuslukuja laskettaessa. 

Tutkielman empiirinen osio aloitetaan laskemalla jokaiselle osakkeelle kuvailevat 

tunnusluvut. Kuvailevat tunnusluvut helpottavat aineiston ominaisuuksien 

hahmottamisessa ja auttavat lukijaa ymmärtämään aineiston ominaisuuksia. 

Kuvailevia tunnuslukuja laskettaessa hyödynnetään osakkeiden logaritmisia tuottoja. 

Jokaiselle osakkeelle lasketaan tuottojen keskiarvo, mediaani, maksimi, minimi ja 

keskihajonta. Tunnuslukujen laskennassa hyödynnetään Excel 2013 

taulukkolaskentaohjelmaa.  

4.2. Tutkimusmenetelmät 

Tässä osiossa esitetään tutkimuksen suorittamiseen käytettyjä menetelmiä. Aluksi 

käsitellään tutkittavien portfolioiden muodostamisperiaatteet. Tämän jälkeen käydään 
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läpi portfolioiden tuoton ja riskin laskemismenetelmät. Osion lopuksi käsitellään 

hajautushyötyjen mittaamiseen käytettäviä menetelmiä. 

4.2.1. Portfolioiden muodostaminen 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia eri riskisten portfolioiden hajautushyötyjä. 

Portfoliot muodostettiin osakkeiden beta-kertoimien mukaan. Jokaiselle osakkeelle 

laskettiin beta-kerroin hyödyntäen kuukausittaisia tuottoja ja tuottojen keskihajontaa. 

Beta-kertoimet laskettiin koko tarkasteluajanjaksolta, jolloin ne saavat 

todenmukaisempia arvoja. Osakkeiden beta-kertoimet laskettiin kaavalla: 

𝛽𝑖𝑀 =
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑀)

𝜎2(𝑅𝑀)
 

Kaavassa 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖, 𝑅𝑀) on yksittäisen osakkeen ja Euro Stoxx 50 indeksin 

kuukausittaisten tuottojen välinen kovarianssi. 𝜎2(𝑅𝑀) on Euro Stoxx 50 indeksin 

tuottojen varianssi. Betojen laskemisen jälkeen portfoliot muodostettiin matalan betan, 

keskibetan ja korkean betan osakkeista. Portfoliot muodostettiin kahdelle viiden 

vuoden ajanjaksolle. Ensimmäinen tarkasteluperiodi alkoi 16.11.2005 ja loppui 

16.10.2010. Toinen tarkasteluperiodi alkoi 16.11.2010 ja loppui 16.10.2015. 

Hajautushyötyjen tutkimiseksi portfoliot muodostettiin kullekin riskiluokalle sisältäen 

osakkeita yhdestä kahteen kymmeneen. Osakkeita lisättiin portfolioon järjestyksessä 

betan mukaan. Korkea riskisten osakkeiden portfolioon lisättiin osakkeita 

järjestyksessä lähtien korkeimman beta-kertoimen osakkeesta. Keskiriskisiä osakkeita 

lisättiin portfolioon järjestyksessä lähtien matalimman betan osakkeesta. Matalan 

riskin portfolioon lisättiin ensimmäisenä matalimman beta-kertoimen omaava osake ja 

tämän jälkeen osakkeita lisättiin portfolioon järjestyksessä betan mukaan. 

4.2.2. Portfolioiden tuoton ja riskin laskeminen 

Datastreamista haetulle kuukausittaiselle tuottoindeksiaineistolle laskettiin aluksi 

prosentuaaliset tuotot. Kuukausittainen prosentuaalinen tuotto laskettiin kaavalla: 

𝑅𝑝𝑡 =
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

− 1 

Kaavassa 𝑅𝑝𝑡 on kuukausittainen prosentuaalinen tuotto, 𝑃𝑡 on osakkeen tuottoindeksi 

aikana t ja 𝑃𝑡−1 on osakkeen tuottoindeksi aikana t-1. Logaritmisia tuottoja 
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hyödynnettiin kuvailevia tunnuslukuja laskettaessa. Logaritmiset kuukausituotot 

laskettiin kaavalla: 

𝑅𝑝𝑡 = ln(
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

) 

Portfolioiden keskihajonnan laskennassa on huomioitu osakkeiden tuottojen 

keskinäinen korrelaatio. Osakkeiden kumulatiivisia tuottoja hyödyntäen laskettiin 

portfolioiden kuukausittaiset tuotot ja keskihajonta. Aineisto oli alun perin 

kuukausikohtainen. Aineiston muuntaminen vuosikohtaiseksi tekee tuloksista 

havainnollisempia. Portfolioiden kuukausituotot ja keskihajonnat muutettiin 

vuosikohtaisiksi. Vuotuinen keskihajonta laskettiin kaavalla: 

𝜎𝑝𝑎 = 𝜎𝑡√𝑛 

Vuotuisen keskihajonnan kaavassa 𝜎𝑡 on portfolioiden kuukausittaisten tuottojen 

keskihajonta koko tarkastelujaksolla ja 𝑛 on periodien määrä vuodessa. Vuotuinen 

tuotto laskettiin kaavalla: 

𝑅𝑝𝑎=(
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

)
1
𝑛 − 1 

Kaavassa 𝑃𝑡 on osakkeen tuottoindeksi tarkasteluperiodin lopussa ja 𝑃𝑡−1 on 

tuottoindeksi tarkasteluperiodin alussa. Kaavan eksponentti n on laskentaperiodin 

vuosien määrä. 

4.2.3. Hajautushyödyn mittaaminen 

Tässä tutkimuksessa hajautushyötyjä mitataan tarkastelemalla muodostetun portfolion 

ja markkinaindeksin välisten kuukausituottojen korrelaatiota. Markkinaindeksinä 

käytetään Euro Stoxx 50 osakeindeksiä. Portfolion ja markkinaindeksin välinen 

korrelaatio kuvastaa kuinka paljon portfolion tuotot liikkuvat samaan suuntaan 

markkinaindeksin kanssa. Mitä suurempia arvoja portfolion ja markkinaindeksin 

välinen korrelaatio saavat, sitä paremmin hajautettu portfolio on. Korrelaation 

saadessa arvon 1, tuotot korreloivat täydellisesti eli portfolio on täydellisesti hajautettu.  

Lisäksi hajautushyötyjä tarkastellaan laskemalla yksittäisen osakkeen ja portfolioiden 

keskihajonnan väliset suhteet. Suhde kuvastaa riskin prosenttiosuutta, joka voidaan 
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eliminoida hajauttamalla. Tällä menetelmällä pystytään selvittämään, kuinka paljon 

portfolion riski pienenee verrattuna yhden osakkeen riskiin.  
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5. TULOKSET 

Tässä osiossa esitetään tutkimusmenetelmillä saadut tulokset. Aluksi tarkastellaan 

hajauttamisen vaikutusta portfolion keskihajontaan. Tarkoitus on selvittää miten 

osakkeiden beta-kertoimen mukaan muodostettujen portfolioiden keskihajonta 

muuttuu osakkeiden määrän kasvaessa. Tämän jälkeen tarkastellaan hajauttamisen 

vaikutuksia portfolioiden tuottoihin. Osiossa selvitetään miten portfolioiden tuotot 

muuttuvat osakkeiden määrän kasvaessa sekä miten osakkeiden riskin mukaan 

muodostettujen portfolioiden tuotot eroavat toisistaan. Lopuksi käsitellään portfolioiden 

hajautushyötyjä. Hajautushyötyjä mitataan yksittäisen osakkeen ja portfolion 

keskihajontojen suhteella sekä portfolioiden ja markkinaindeksin tuottojen välisellä 

korrelaatiolla. 

5.1. Hajauttamisen vaikutus portfolion keskihajontaan 

Osakkeiden lisääminen portfolioon pienentää portfolion keskihajontaa. Matalariskisten 

osakkeiden kesken muodostettujen portfolioiden keskihajonta pienenee osakkeita 

lisättäessä kahdesta kahteenkymmeneen ensimmäisen viiden vuoden 

tarkasteluperiodin aikana keskimäärin 75 prosenttia. Jälkimmäisen tarkasteluperiodin 

aikana keskihajonta pienenee huomattavasti vähemmän. Keskihajonta pienenee 

keskimäärin 50 prosenttia. Jälkimmäisellä tarkasteluperiodilla keskihajonta on 

suhteellisen matala jo pienillä osakemäärillä. Molempien tarkasteluperiodien aikana 

suurin osa hajautushyödystä saavutetaan ensimmäisten kahdeksan osakkeen aikana. 

Hajauttamisella saavutettava kokonaisriskin pieneneminen johtuu epäsystemaattisen, 

eli yrityskohtaisen riskin pienenemisestä. Hajauttamisen jälkeen jäljelle jäävä riski on 

systemaattista riskiä. Taulukosta 2. nähdään, että matalariskisten osakeportfolioiden 

systemaattinen riski on noin 15 prosenttia.  
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Osakkeiden 

määrä 

Annualisoitu keskihajonta 

(16.11.2005–16.10.2010) 

Annualisoitu keskihajonta 

(16.11.2010–16.10.2015) 

1 53,95 % 31,92 % 

2 40,88 % 20,73 % 

3 33,66 % 18,92 % 

4 29,14 % 17,94 % 

6 21,67 % 16,75 % 

8 15,07 % 15,80 % 

10 16,07 % 15,97 % 

15 13,47 % 15,63 % 

20 13,33 % 15,16 % 

 

Keskiriskisten osakkeiden välillä muodostettujen portfolioiden keskihajonta pysyy 

suhteellisen samana osakkeiden määrän kasvaessa. Alla olevasta taulukosta 3. 

nähdään että, ensimmäisen tarkasteluperiodin aikana toisen osakkeen lisääminen 

aiheuttaa merkittävimmän pienenemisen portfolion keskihajonnassa. Tämän jälkeen 

osakkeiden lisääminen ei vaikuta merkittävästi portfolion keskihajontaan. 

Jälkimmäisen tarkasteluperiodin aikana kahdennenkymmenennen osakkeen 

lisääminen pienentää keskihajontaa vain 10 prosenttia yhden osakkeen 

keskihajonnasta.  Hajauttamisella ei siis voida vaikuttaa merkittävästi keskiriskisten 

osakkeiden välillä muodostettujen portfolioiden keskihajontaan.  

Taulukko 2. Matalariskisten osakkeiden määrän vaikutus 

portfolion keskihajontaan 
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Osakkeiden 

määrä 

Annualisoitu keskihajonta 

(16.11.2005–16.10.2010) 

Annualisoitu keskihajonta 

(16.11.2010–16.10.2015) 

1 29,95 % 19,82 % 

2 23,86 % 17,17 % 

3 23,57 % 16,88 % 

4 22,06 % 16,62 % 

6 22,12 % 16,65 % 

8 20,57 % 17,17 % 

10 20,24 % 16,92 % 

15 19,93 % 17,51 % 

20 20,76 % 17,79 % 

 

Taulukosta 4. nähdään, että korkeariskisten osakkeiden kohdalla hajauttaminen 

pienentää portfolion keskihajontaa merkittävästi. Ensimmäisen tarkasteluperiodin 

aikana osakkeita lisättäessä yhdestä kahteenkymmeneen, keskihajontaa saadaan 

pienennettyä keskimäärin 55 prosenttia. Toisenkin tarkasteluperiodin aikana 

keskihajonta pienenee noin 30 prosenttia. Hajauttamisen jälkeen jäävä systemaattinen 

riski on kuitenkin suurempi kuin matala- ja keskiriskisten portfolioiden kohdalla. 

Korkeariskisten portfolioiden hajauttamisen jälkeen jäävä systemaattinen riski 

tuottojen keskihajonnalla mitattuna on molempien tarkasteluperiodien kohdalla noin 25 

prosenttia.   

Taulukko 3. Keskiriskisten osakkeiden määrän vaikutus 

portfolion keskihajontaan 
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Osakkeiden 

määrä 

Annualisoitu keskihajonta 

(16.11.2005–16.10.2010) 

Annualisoitu keskihajonta 

(16.11.2010–16.10.2015) 

1 60,77 % 32,67 % 

2 46,49 % 35,01 % 

3 47,27 % 36,45 % 

4 43,99 % 33,16 % 

6 38,02 % 32,39 % 

8 34,27 % 29,37 % 

10 32,55 % 27,07 % 

15 29,40 % 25,59 % 

20 27,06 % 23,51 % 

 

Kuvio 4. havainnollistaa eri riskiluokkaan kuuluvien portfolioiden keskihajonnan 

muutoksia lisättäessä osakkeita portfolioon ensimmäisen tarkasteluperiodin aikana. 

Hajauttamisen jälkeen jäävä systemaattinen riski on korkein riskisten osakkeiden 

välillä muodostetulla portfoliolla. Vastaavasti matalin systemaattinen riski on 

pieniriskisten osakkeiden portfoliolla. Kaaviosta havaitaan myös keskiriskisten 

osakeportfolioiden keskihajonnan pysymisen suhteellisen samalla tasolla vaikka 

osakkeita lisätään portfolioon. Kaaviosta on havaittavissa myös hajauttamiseen liittyvä 

vähenevän rajahyödyn periaate. Osakeportfolion keskihajonta pienenee ensimmäisten 

osakkeiden lisäämisen seurauksena suuresti, mutta kymmenennen osakkeen 

lisäämisen jälkeen riski pienenee huomattavasti vähemmän. 

Taulukko 4. Korkeariskisten osakkeiden määrän vaikutus 

keskihajontaan 
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Kuvio 5. havainnollistaa osakkeiden määrän vaikutusta portfolion keskihajontaan 

jälkimmäisellä tarkasteluperiodilla. Kaaviosta nähdään, että tulokset ovat hyvin 

samankaltaiset kuin ensimmäisellä tarkasteluperiodilla. Hajauttamisen jälkeen jäävä 

systemaattinen riski on korkein korkeariskisistä osakkeista muodostetulla portfoliolla 

ja vastaavasti matalin systemaattinen riski on matalariskisistä osakkeista 

muodostetulla portfoliolla. Keksiriskisten osakkeiden keskihajonta pysyy suhteellisen 

samana lisättäessä osakkeita portfolioon. 
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Annualisoitu keskihajonta keski beta (16.11.2005-16.10.2010)

Annualisoitu keskihajonta korkea beta (16.11.2005-16.10.2010)

Kuvio 4. Osakkeiden määrän vaikutus portfolion 

keskihajontaan (16.11.2005–16.10.2010) 
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Tässä osiossa saadut tulokset vastaavat hyvin käsiteltyä teoriaa. Osakkeiden 

lisääminen pienentää portfolion keskihajontaa vähenevän rajahyödyn periaatteen 

mukaan. Ensimmäisten osakkeiden lisääminen pienentää keskihajontaa merkittävästi. 

Osakkeiden määrän kasvattaminen suuremmaksi pienentää keskihajontaa, mutta 

vähenevällä vauhdilla. Yllättävin tulos oli keskiriskisten osakkeiden välillä 

muodostetuilla portfolioilla. Keskiriskisten osakkeiden lisääminen portfolioon ei vaikuta 

merkittävästi portfolion keskihajontaan. Keskihajonnalla mitatut hajautushyödyt ovat 

siis huonoimmat keskiriskisten osakkeiden portfolioilla. Portfolioiden systemaattisen 

riskin määrä vastaa myös hyvin käsiteltyä teoriaa. Korkeariskisistä osakkeista 

muodostettujen portfolioiden systemaattinen riski on myös korkein. Vastaavasti 

matalariskisistä osakkeista muodostetun portfolion systemaattinen riski on matalin. 

5.2. Hajauttamisen vaikutus portfolion tuottoon 

Saatujen tulosten perusteella hajauttamisella ei näyttäisi olevan loogista yhteyttä 

portfolion tuottoihin. Kuviosta 6. nähdään, että ensimmäisen tarkasteluperiodin aikana 

matala- ja keskiriskisten portfolioiden tuotto pienenee lisättäessä osakkeita portfolioon. 

Korkeariskisten osakkeiden lisääminen portfolioon sen sijaan kasvattaa tuottoa. 

Pienillä osakemäärillä korkeariskisistä osakkeista muodostetun portfolion tuotto on 

reilusti negatiivinen. Lisäämällä osakkeita tuotto saadaan kasvatettua positiiviseksi. 
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Kuvio 5. Osakkeiden määrän vaikutus portfolion 

keskihajontaan (16.11.2010–16.10.2015) 
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Korkeariskisen portfolion tuoton negatiivisuus voi olla seurausta vuosien 2007–2009 

finanssikriisistä. Tuloksista voidaan päätellä, että finanssikriisi ei vaikuta niin 

merkittävästi matala- ja keskiriskisten portfolioiden tuottoihin. Finanssikriisin aikana 

matala- ja keskiriskiset portfoliot tuottivat suhteellisen tasaisesti. Taloudellisesti 

epävakaana aikana osakeportfolion muodostaminen matalariskisistä osakkeista on 

tuoton kannalta kannattavampaa. Modernin portfolioteorian mukaan riski ja tuotto 

kulkevat käsi kädessä. Korkean tuoton saavuttaminen vaatii korkean riskin ottamista. 

Näin ollen hajauttamisen tulisi pienentää portfolion tuottoa. Ensimmäisen 

tarkasteluperiodin aikana matala- ja keskiriskisten portfolioiden tuotto pienenee 

osakkeita lisättäessä, mutta korkeariskisen portfolion tuotto kasvaa huomattavasti. 

 

 

 

Kuvio 7. havainnollistaa osakkeiden määrän vaikutusta portfolion tuottoon 

jälkimmäisen tarkasteluperiodin aikana. Jälkimmäisen tarkasteluperiodin aikana 

keskiriskisten ja korkeariskisten portfolioiden tuotto pienenee osakkeita lisättäessä. 

Matalariskisistä osakkeista muodostettujen portfolioiden tuotto sen sijaan kasvaa 

osakkeiden määrän kasvaessa. Nyt myös korkeariskisistä osakkeista muodostettujen 

portfolioiden tuotot ovat positiivisia kaikilla osakemäärillä. 
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Kuvio 6. Osakkeiden määrän vaikutus portfolion 

tuottoon (16.11.2005–16.10.2010) 
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Tulosten perusteella matalariskisistä osakkeista muodostettu portfolio tuottaa 

parhaiten korkeilla osakemäärillä. Tältä osin hajauttamisen vaikutus portfolion tuottoon 

on hieman ristiriidassa teorian kanssa. Saman riskiluokan osakkeiden systemaattinen 

riski on yhtä suuri osakkeiden eri määrillä. Epäsystemaattinen riski vaihtelee 

osakkeiden määrää lisättäessä. Tuoton kasvaessa tai pysyessä suhteellisen samana, 

epäsystemaattisen riskin kantamisesta ei ole hyötyä. Toisin sanoen portfolion tuotto 

on riippuvainen pelkästään systemaattisesta riskistä, jota ei voida pienentää 

hajauttamalla. 

5.3. Hajautushyödyt 

Hajautushyötyjä mitattiin laskemalla portfolion keskihajonnan ja yksittäisen osakkeen 

keskihajonnan suhde lisättäessä osakkeita portfolioon. Taulukosta 5. nähdään, että 

suurin osa hajautushyödyistä saavutetaan ensimmäisten kahdeksan osakkeen 

kohdalla. Ensimmäisten osakkeiden lisääminen pienentää portfolion keskihajonnan 

suhdetta yksittäisen osakkeen keskihajontaan suuresti, jonka jälkeen suhde pienenee, 

mutta vähenevällä vauhdilla. Ensimmäisen tarkasteluperiodin aikana jo ensimmäisen 

osakkeen lisääminen portfolioon pienentää portfolion keskihajonnan 75,77 prosenttiin 

yhden osakkeen portfolion keskihajonnasta. Jälkimmäisen periodin aikana portfolion 
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Kuvio 7. Osakkeiden määrän vaikutus 

portfolion tuottoon (16.11.2010–16.10.2015) 
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keskihajonta putoaa 64,96 prosenttiin alkuperäisestä keskihajonnasta. Viimeisten 

osakkeiden lisääminen pienentää keskihajontaa vain prosenttiyksiköillä. 

 

 

Osakkeiden 

määrä 

Portfolion keskihajonnan 

suhde yksittäisen osakkeen 

keskihajontaan (16.11.2005–

16.10.2010) 

Portfolion keskihajonnan 

suhde yksittäisen osakkeen 

keskihajontaan (16.11.2010–

16.10.2015) 

1 100,00 % 100,00 % 

2 75,77 % 64,96 % 

3 62,38 % 59,29 % 

4 54,02 % 56,20 % 

6 40,16 % 52,47 % 

8 27,93 % 49,50 % 

10 29,79 % 50,04 % 

15 24,97 % 48,95 % 

20 24,71 % 47,50 % 

 

Taulukko 6. havainnollistaa keskiriskisistä osakkeista muodostettujen portfolioiden 

hajautushyötyjä. Taulukosta nähdään kuinka keskiriskisten osakkeiden lisääminen 

portfolioon kasvattaa hajautushyötyä, mutta huomattavasti vähemmän kuin 

matalariskisten osakkeiden tapauksessa. Ensimmäisen tarkasteluperiodin aikana 

kahdenkymmenen osakkeen lisääminen portfolioon pienentää portfolion 

keskihajonnan 69,31 prosenttiin yhden osakkeen portfolion keskihajonnasta. 

Jälkimmäisen periodin aikana kahdenkymmenen osakkeen lisääminen pienentää 

keskihajonnan vain 89,74 prosenttiin yhden osakkeen keskihajonnasta. Jälkimmäisen 

periodin aikana hajautushyöty alkaa pienentyä kun portfolioon lisätään enemmän kuin 

neljä osaketta. Neljän osakkeen lisäämisen jälkeen portfolion keskihajonnan suhde 

yhden osakkeen keskihajontaan alkaa kasvaa.  

Taulukko 5. Matalariskisistä osakkeista muodostettujen 

portfolioiden hajautushyödyt 
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Osakkeiden 

määrä 

Portfolion keskihajonnan 

suhde yksittäisen osakkeen 

keskihajontaan (16.11.2005–

16.10.2010) 

Portfolion keskihajonnan 

suhde yksittäisen osakkeen 

keskihajontaan (16.11.2010–

16.10.2015) 

1 100,00 % 100,00 % 

2 79,67 % 86,63 % 

3 78,70 % 85,17 % 

4 73,67 % 83,87 % 

6 73,86 % 84,01 % 

8 68,70 % 86,62 % 

10 67,60 % 85,38 % 

15 66,56 % 88,37 % 

20 69,31 % 89,74 % 

 

Taulukko 7. kuvaa korkeariskisistä osakkeista muodostettujen portfolioiden 

hajautushyötyjä. Ensimmäisen periodin aikana hajautushyöty kasvaa systemaattisesti 

osakkeita lisättäessä portfolioon. Kahdenkymmenen osakkeen portfolion keskihajonta 

on enää 44,53 prosenttia yksittäisen osakkeen keskihajonnasta. Jälkimmäisen 

periodin aikana ensimmäisten osakkeiden lisääminen vain kasvattaa sijoituksen riskiä. 

Kolmen osakkeen portfolion keskihajonta on jopa 111,58 prosenttia yhden osakkeen 

keskihajonnasta. Jotta keskihajonta saataisiin pienentymään, portfolioon pitäisi lisätä 

enemmän kuin neljä korkeariskistä osaketta. Kuuden osakkeen lisäämisen jälkeen 

hajautushyöty alkaa parantua huomattavasti. Kahdenkymmenen osakkeen lisääminen 

pienentää portfolion keskihajonnan 71,97 prosenttiin yhden osakkeen 

keskihajonnasta.  

Taulukko 6. Keskiriskisistä osakkeista 

muodostettujen portfolioiden hajautushyödyt 
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Osakkeiden 

määrä 

Portfolion keskihajonnan 

suhde yksittäisen osakkeen 

keskihajontaan (16.11.2005–

16.10.2010) 

Portfolion keskihajonnan 

suhde yksittäisen osakkeen 

keskihajontaan (16.11.2010–

16.10.2015) 

1 100,00 % 100,00 % 

2 76,49 % 107,15 % 

3 77,79 % 111,58 % 

4 72,39 % 101,51 % 

6 62,56 % 99,13 % 

8 56,39 % 89,91 % 

10 53,56 % 82,87 % 

15 48,37 % 78,32 % 

20 44,53 % 71,97 % 

 

Keskihajonnalla mitattuna parhaat hajautushyödyt saavutetaan matalariskisistä 

osakkeista muodostetuilla portfolioilla. Myös korkeariskisistä osakkeista muodostetun 

portfolion keskihajontaa saadaan pienennettyä merkittävästi hajauttamalla. 

Keskiriskisten osakeportfolioiden tapauksessa saavutettu hajautushyöty ei ole kovin 

merkittävä. Keskiriskisten osakkeiden lisääminen portfolioon pienentää portfolion 

keskihajontaa, mutta huomattavasti vähemmän kuin matala- ja korkeariskisistä 

osakkeista muodostetuilla portfolioilla. 

5.4. Korrelaatio markkinaindeksin kanssa 

Hajautushyötyjä tarkasteltiin myös vertailemalla portfolioiden kuukausittaisten 

tuottojen ja markkinaindeksin kuukausittaisten tuottojen välisiä korrelaatioita. Kuvio 8. 

havainnollistaa tuottojen korrelaation muutoksia osakkeiden määrää lisättäessä. 

Kuviosta nähdään, että keski- ja korkeariskisistä osakkeista muodostetut portfoliot 

korreloivat vahvasti markkinaindeksin kanssa jo pienillä osakemäärillä. 

Matalariskisistä osakkeista muodostettujen portfolioiden korrelaatiokerroin 

markkinaindeksin kanssa on pienillä osakemäärillä negatiivinen. Korrelaatiokerroin 

Taulukko 7. Korkeariskisistä osakkeista 

muodostettujen portfolioiden hajautushyödyt 
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kuitenkin kasvaa osakemäärää lisättäessä. Kahdenkymmenen osakkeen portfolion 

korrelaatio markkinaindeksin kanssa jää kuitenkin matalammaksi kuin keski- ja 

korkeariskisillä osakkeilla. Näiden tulosten perusteella keski- ja korkeariskisistä 

osakkeista muodostetut portfoliot korreloivat enemmän markkinaindeksin kanssa. 

Näin ollen kuukausittaisten tuottojen perusteella hajauttamisella saavutetaan suurempi 

hyöty keski- ja korkeariskisillä osakkeilla. 

 

 

 

Kuviossa 9. on esitetty korrelaation muutokset osakkeita lisättäessä jälkimmäisen 

tarkasteluperiodin aikana. Keski- ja korkeariskisistä osakkeista muodostettujen 

portfolioiden osalta tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin ensimmäisen 

tarkasteluperiodin aikana. Tuotot korreloivat vahvasti jo pienillä osakemäärillä ja 

kahdenkymmenen osakkeen portfoliot lähestyvät täydellistä korrelaatiota. Nyt myös 

matalariskisistä osakkeista muodostetut portfoliot korreloivat markkinaindeksin kanssa 

jo pienillä osakemäärillä. Korrelaatio on silti pienempää kuin keski- ja korkeariskisillä 

osakkeilla.  
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Portfolioiden ja markkinaindeksin tuottojen välisten korrelaatioiden perusteella korkea-

ja keskiriskisten portfolioiden hajautushyödyt ovat parhaat. Näiden portfolioiden tuotot 

korreloivat vahvasti markkinaindeksin kanssa jo pienillä osakemäärillä. Matalariskisten 

osakkeiden tapauksessa korrelaatio kasvaa osakkeita lisättäessä.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia osakeportfolioiden hajautushyötyjä 

muodostamalla portfoliot samaan riskiluokkaan kuuluvista osakkeista. Tutkielmassa 

testattiin kokeellisesti miten portfolioiden tuotot, tuottojen keskihajonnat sekä tuottojen 

korrelaatio markkinaindeksin kanssa muuttuvat kun portfolioihin lisätään samaan 

riskiluokkaan kuuluvia osakkeita yhdestä kahteenkymmeneen. Empiirisen tutkimuksen 

pohjana käytettiin modernia portfolioteoriaa, Capital Asset Pricing – mallia sekä 

portfolion tuoton ja riskin laskentamenetelmiä. Tutkielman tutkimusongelmana oli 

selvittää, miten yksittäisten osakkeiden riskin mukaan muodostettujen portfolioiden 

hajautushyödyt eroavat toisistaan sekä kuinka paljon osakkeita tarvitaan hyvin 

hajautettuun portfolioon. 

Saatujen tulosten perusteella osakkeiden lisääminen portfolioon pienentää portfolion 

keskihajontaa vähenevän rajahyödyn periaatteen mukaan. Ensimmäisten osakkeiden 

lisääminen pienentää portfolion keskihajontaa suuresti, jonka jälkeen keskihajonta 

kyllä pienenee, mutta vähenevällä vauhdilla. Keskihajonnalla mitattuna parhaat 

hajautushyödyt saavutetaan matalariskisistä osakkeista muodostetuilla portfolioilla. 

Matalariskisistä osakkeista muodostettujen portfolioiden tapauksessa suurin osa 

hajautushyödyistä saavutetaan lisäämällä portfolioon kahdeksan osaketta. 

Hajauttamalla saadaan pienennettyä merkittävästi myös korkeariskisistä osakkeista 

muodostettujen portfolioiden keskihajontaa. Korkeariskisistä osakkeista 

muodostettujen portfolioiden keskihajonta on pienillä osakemäärillä huomattavasti 

vertailukohteita korkeampi. Osakkeiden määrää lisättäessä keskihajontaa saadaan 

kuitenkin pienennettyä. Korkeariskisten portfolioiden keskihajonta pienenee 

merkittävästi vielä kymmenennen osakkeen lisäämisen jälkeen. Mielenkiintoisin tulos 

saatiin keskiriskisten osakeportfolioiden keskihajontaa tarkasteltaessa. Keskiriskisistä 

osakkeista muodostettujen portfolioiden keskihajonta pysyy suhteellisen samana 

vaikka portfolioon lisätään osakkeita. Keskihajonta pienenee osakkeita lisättäessä, 

mutta huomattavasti vähemmän kuin matala- ja korkeariskisistä osakkeista 

muodostetuilla portfolioilla. Keksiriskisistä osakkeita muodostetuilla portfolioilla suurin 

osa hajautushyödyistä saavutetaan lisäämällä portfolioon kahdeksan osaketta. 

Tehokkaaseen hajauttamiseen vaadittava osakemäärä oli hyvin samankaltainen kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa saadut tulokset. 
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Tässä tutkielmassa saatujen tulosten perusteella osakeportfolion hajauttamisella ei 

näyttäisi olevan loogista yhteyttä portfolion tuottoon. Merkittävin huomio hajauttamisen 

ja tuoton välisen yhteyden tarkastelussa oli, että suurilla osakemäärillä matalariskisistä 

osakkeista muodostettu portfolio tuotti parhaiten. Lisäksi korkeariskistä osakkeista 

muodostetut portfoliot tuottivat huonoiten korkeilla osakemäärillä. Koska 

hajauttamisella ei näyttäisi olevan loogista yhteyttä portfolion tuottoon, 

epäsystemaattisen riskin kantamisesta ei ole hyötyä. Portfolioiden tuotto on siis 

riippuvainen pelkästään portfolioiden, ei hajautettavissa olevasta, systemaattisesta 

riskistä. 

Hajautushyötyjen mittaaminen portfolioiden ja markkinaindeksin tuottojen välisellä 

korrelaatiolla tuotti hieman erilaiset tulokset kuin keskihajonnan tarkastelu. Korkea- ja 

keskiriskisistä osakkeista muodostettujen portfolioiden tuotot korreloivat 

markkinaindeksin kanssa suuresti jo pienillä osakemäärillä. Korrelaatio kasvaa 

osakkeita lisättäessä ja suurilla osakemäärillä portfolio korreloi lähes täydellisesti 

markkinaindeksin kanssa. Matalariskisistä osakkeista muodostetut portfoliot 

korreloivat markkinaindeksin kanssa vertailukohteita heikommin. Osakkeiden 

lisääminen portfolioon kuitenkin kasvattaa korrelaatiota merkittävästi. 

Tutkimuksesta saatuja tuloksia voivat hyödyntää erityisesti osakemarkkinoille 

sijoittavat yksityiset sijoittajat. Tämä tutkielma auttaa piensijoittajia ymmärtämään 

hajauttamisella saavutettavat hyödyt ja kuinka paljon osakkeita tarvitaan hyvin 

hajautettuun portfolioon. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista laajentaa 

tutkimuksessa käytettävää aineistoa maailmanlaajuiseksi, jolloin myös hajautushyödyt 

todennäköisesti paranevat. Mielenkiintoista olisi lisätä hajautushyötyjen tarkasteluun 

osakkeiden lisäksi myös muita sijoituskohteita.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kuvailevat tunnusluvut (laskettuna kuukausittaisista tuotoista) 

 Keskiarvo Mediaani Minimi Maksimi Keskihajonta 

Air Liquide 0,96 % 0,86 % -23,56 % 10,37 % 5,29 % 

Airbus Group 0,74 % 0,47 % -40,20 % 31,59 % 11,45 % 

Allianz 0,57 % 0,98 % -31,47 % 27,78 % 8,70 % 

Anheuser-Busch InBev 1,53 % 2,30 % -38,45 % 16,87 % 7,67 % 

ASML Holding 1,44 % 2,63 % -32,90 % 17,58 % 8,61 % 

Assicurazioni Generali -0,04 % 0,25 % -28,00 % 28,20 % 8,12 % 

AXA 0,38 % 1,18 % -34,00 % 35,01 % 10,66 % 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -0,17 % 0,08 % -23,77 % 34,21 % 9,25 % 

Banco Santander -0,01 % 0,90 % -24,85 % 26,70 % 8,97 % 

BASF 1,07 % 1,89 % -37,15 % 18,56 % 7,87 % 

Bayer 1,31 % 1,88 % -36,06 % 17,99 % 7,68 % 

BMW 0,97 % 1,42 % -33,53 % 18,69 % 8,61 % 

BNP Paribas 0,16 % 0,54 % -35,46 % 20,87 % 9,89 % 

Carrefour 0,13 % 0,63 % -28,72 % 25,25 % 8,42 % 

Daimler AG 0,76 % 1,26 % -48,16 % 21,70 % 10,01 % 

Danone Groupe 0,60 % 0,46 % -19,29 % 14,18 % 5,83 % 

Deutsche Bank -0,67 % 0,58 % -46,49 % 39,61 % 11,34 % 

Deutsche Post 0,61 % 1,58 % -43,88 % 20,88 % 8,42 % 

Deutsche Telekom 0,66 % -0,44 % -14,55 % 18,61 % 6,61 % 

Enel 0,26 % 0,95 % -22,72 % 17,65 % 7,64 % 

Engie 0,11 % 1,08 % -28,15 % 26,76 % 7,10 % 

Eni 0,12 % 1,36 % -27,18 % 25,57 % 7,76 % 

E.ON -0,45 % 0,89 % -43,36 % 22,54 % 8,90 % 

Essilor International 1,14 % 1,32 % -14,47 % 16,44 % 5,74 % 

Fresenius SE 1,56 % 2,20 % -35,17 % 17,94 % 7,49 % 

Iberdrola 0,53 % 1,84 % -25,48 % 14,91 % 6,96 % 

Inditex 1,76 % 2,24 % -30,65 % 22,42 % 7,35 % 

Intesa Sanpaolo 0,18 % 0,64 % -30,49 % 25,39 % 10,40 % 

ING Group -0,23 % 0,84 % -59,02 % 65,05 % 13,62 % 

L'Oreal 0,98 % 1,07 % -19,84 % 13,35 % 5,77 % 

LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton 0,94 % 0,96 % -25,55 % 16,01 % 7,66 % 

Munchener Ruck 0,83 % 0,60 % -17,30 % 14,79 % 6,32 % 

Nokia -0,31 % 0,78 % -38,12 % 41,63 % 12,46 % 

Orange S.A. 0,39 % -0,24 % -17,37 % 19,23 % 6,89 % 

Philips 0,35 % 1,66 % -46,10 % 15,79 % 8,28 % 

Safran 1,32 % 1,23 % -35,58 % 27,86 % 9,43 % 

Saint Gobain 0,22 % 0,71 % -38,61 % 26,37 % 9,89 % 

Sanofi 0,45 % 1,04 % -20,26 % 17,38 % 6,71 % 

SAP SE 0,71 % 1,57 % -41,96 % 12,94 % 7,27 % 

Schneider Electric 0,67 % 1,02 % -37,94 % 18,69 % 8,60 % 

Siemens 0,57 % 1,77 % -41,63 % 18,33 % 8,18 % 

Societe Generale SA -0,40 % -0,32 % -38,89 % 38,14 % 12,32 % 
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Telefonica 0,37 % 0,93 % -14,65 % 16,48 % 6,52 % 

TOTAL S.A. 0,30 % 1,35 % -24,05 % 22,88 % 7,06 % 

Unibail-Rodamco 1,12 % 0,80 % -23,90 % 24,52 % 7,84 % 

UniCredit -1,19 % -0,30 % -46,61 % 63,73 % 14,10 % 

Unilever 0,93 % 1,54 % -15,81 % 16,59 % 5,47 % 

Vinci SA 0,88 % 2,27 % -29,32 % 15,56 % 7,52 % 

Vivendi 0,34 % 0,81 % -21,45 % 13,50 % 6,38 % 

Volkswagen Group 0,97 % 1,06 % -45,40 % 57,69 % 12,23 % 

EURO STOXX 50 0,33 % 1,51 % -24,10 % 12,48 % 5,90 % 

 


