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Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia arvostrategioita Suomen osakemarkkinoilla 

vuosina 2007 – 2017. Koko tutkimusperiodin lisäksi on tutkittu arvostrategian 

menestystä eri markkinasykleissä. Tutkimuksessa arvostrategioita on tutkittu P/E-, 

P/B-, P/D- ja EV/EBITDA-luvuilla sekä kolmella näistä muodostetuilla 

yhdistelmätunnusluvuilla. 

Tutkimuksen aineisto koostuu Suomen osakemarkkinoilla julkisesti noteerattujen 

osakkeiden tuottoaikasarjoista vuosilta 2007 – 2017. Aineistossa on mukana sekä 

Helsingin pörssin päälistan yhtiöt, että First North -listan yhtiöt. Osakkeet ovat jaettu 

tunnusluvuittain kvintiiliportfoliohin, joista on tutkittu ääripäitä, arvo- ja 

kasvuportfolioita. Portfolioita on tutkittu sekä absoluuttisella tuotolla ja riskillä, että 

riskikorjatuilla mittareilla. Riskikorjattuina mittareina käytettiin Sharpen lukua ja 

Jensenin alfaa, joista on testattu myös tilastollinen merkitsevyys. Arvoportfolioiden 

suoriutumista on vertailtu kasvuportfolioihin ja markkinaindeksiin, joka oli tässä 

tutkimuksessa Helsingin pörssin painorajoitettu tuottoindeksi.  

Tulosten perusteella arvostrategiaa hyödyntämällä voidaan saavuttaa ylituottoja 

kasvustrategiaan ja markkinoihin nähden. Syklitarkastelun perusteella arvostrategia 

toimii paremmin laskumarkkinoilla. Arvostrategialla saavutettiin korkeimmat tuotot 

yhdistelmätunnusluvuilla, mikä tukee aikaisempaa tutkimusta 

yhdistelmätunnuslukujen käytöstä. Yksittäisistä tunnusluvuista P/D- ja EV/EBITDA-

luvut tuottivat eniten. 
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The purpose of this study was to examine value strategies in the Finnish stock market 

during years 2007 – 2017. In addition to the entire research period, the success of 

value strategies has been studied in different market cycles. In this study, value 

strategies have been examined with P/E-, P/B-, P/D- and EV/EBITDA-ratios and with 

three hybrids of them. 

The data consists of all the publicly traded stocks in the Finnish stock market from 

years 2007 – 2017. The data includes companies from both the Helsinki stock 

exchange main list and companies included in the First North list. The stocks have 

been divided by key ratios into quintile portfolios, from which the extremes have been 

studied also known as value - and growth portfolios. Portfolios have been examined 

both with return and risk, and with risk adjusted measures. The risk adjusted measures 

used in this study were the Sharpe ratio and Jensen’s alpha, which have been also 

tested for statistical significance. The performance of value portfolios has been 

compared to the performance of growth portfolios and the market index, which in this 

study was the capped Helsinki stock exchange gross index. 

According to the results by using the value strategy one can achieve abnormal returns 

compared to the growth strategy and the market. Based on the examination of value 

strategies during different market cycles, the value strategy works better during bear 

markets. The highest returns were achieved with combination ratios, which supports 

previous studies about the use of combination ratios. Among the individual valuation 

ratios, the P/D- and EV/EBITDA-ratios yielded the highest returns. 
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1. JOHDANTO 

Tässä tutkielmassa tutkitaan arvostrategioiden menestystä Suomen 

osakemarkkinoilla. Arvostrategioita verrataan kasvustrategiaan ja markkinoihin 

nähden. Lisäksi tutkitaan arvostrategioiden menestystä eri markkinatilanteissa, nousu- 

ja laskumarkkinoilla. Arvostrategioita tutkitaan P/E-, P/B-, P/D- ja EV/EBITDA-

tunnuslukujen ja näistä muodostettujen kolmen yhdistelmätunnusluvun osalta. 

Johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimustavoitteet ja -ongelmat ja 

tutkimuksen rajaukset. Lopuksi esitellään tutkimuksen rakenne. 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Arvostrategia on laajasti tunnettu sijoitusstrategia, joka sai alkunsa jo 1930-luvulla 

arvosijoittamisen kehittäjänä tunnetun Grahamin ja Doddin teoksesta Security 

Analysis (1934). Arvostrategiassa tarkoituksena on ostaa osakkeita, joiden hinta on 

keskimääräistä alhaisempi erilaisilla tunnusluvuilla tai arvostuskertoimilla mitattuna. 

Arvostrategian vastakohtana voidaan pitää kasvustrategiaa, missä osakkeen hinta 

taas on keskimääräistä korkeampi arvostuskertoimilla mitattuna. Arvo- ja 

kasvuosakkeiden välistä tuottoeroa kutsutaan arvopreemioksi. 

Arvostrategioita on tutkittu laajasti eri puolilla maailmaa. Ensimmäisiä tieteellisiä 

tutkimuksia oli Nicholsonin (1960) tekemä tutkimus, missä havaittiin, että alhaisen P/E-

luvun osakkeet tuottivat paremmin kuin korkean P/E-luvun osakkeet Yhdysvalloissa. 

Seuraavina vuosikymmeninä akateeminen tutkimus keskittyi maailman kahdelle 

suurimmalle osakemarkkinalle Yhdysvaltoihin ja Japaniin (mm. Basu 1977; Chan, 

Hamao & Lakonishok 1991; Fama & French 1992). Yhteistä tutkimuksille oli se, että 

arvostrategioiden todettiin toimivan. Vuonna 1998 Fama ja French julkaisivat laajan 

kansainvälisen tutkimuksen, missä arvostrategiat todettiin toimiviksi johtavilla 

osakemarkkinoilla ympäri maailman. Bird ja Whitaker (2003) tutkivat arvostrategioita 

Euroopassa päätyen samankaltaisiin tuloksiin. Suomessa arvostrategioita on tutkittu 

laajasti ja havaittu arvostrategioiden toimivan myös Suomen osakemarkkinoilla (mm. 

Leivo, Pätäri & Kilpiä 2009; Pätäri & Leivo 2009). 
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Arvostrategian tuottamia ylituottoja voidaan pitää poikkeamana markkinoiden 

tehokkuudesta. Tämä tunnetaan myös arvoanomaliana. Faman (1970) esittelemän 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan tehokkailla markkinoilla 

arvopapereiden hinnat heijastavat kaikkea mahdollista tietoa, mitä on saatavilla. Näin 

ollen ei teorian mukaan ole mahdollista saada ylituottoa markkinoihin nähden. 

Arvoanomaliaa kuitenkin tutkimusten mukaan esiintyy osakemarkkinoilla ympäri 

maailman. Mikäli Suomen osakemarkkinat toimisivat tehokkaasti, ei arvostrategialla 

olisi mahdollista saada ylituottoja markkinoihin nähden. 

Tästä tutkimuksesta mielenkiintoisen tekee tarkasteltava periodi, joka alkaa vuodesta 

2007 ja päättyy vuoteen 2017. Tarkasteltava periodi sisältää poikkeuksellisen suuren 

laman, joka tunnetaan myös finanssikriisinä. Finanssikriisi alkoi loppuvuonna 2007 ja 

päättyi vuoden 2009 puolivälissä. Finanssikriisillä on ollut merkittävä vaikutus 

osakemarkkinoihin. Lisäksi vuosina 2011 – 2012 osakemarkkinoita ravisteli 

euroalueen velkakriisi. Suomen osakemarkkinoita voidaan pitää reunamarkkinoina, 

jolloin osakemarkkinoiden ollessa yleisessä laskussa näkyy se vahvempana 

Suomessa. Tämä johtuu siitä, että kansainväliset suuret institutionaaliset sijoittajat 

yleensä realisoivat sijoituksensa reunamarkkinoilta ensin. Velkakriisin jälkeen alkoi 

pitkä nousukausi, joka on jatkunut tähän päivään asti. Tämän johdosta tutkimuksessa 

on tutkittu, miten arvostrategiat ovat suoriutuneet eri markkinatilanteissa. 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, voidaanko arvostrategialla saavuttaa 

ylituottoja suhteessa kasvuosakkeisiin ja markkinatuottoon Suomen osakemarkkinoilla 

vuosina 2007-2017. Lisäksi tutkitaan, että millä tunnusluvulla tai 

yhdistelmätunnusluvulla ollaan saavutettu korkeimmat ylituotot kyseisellä ajanjaksolla. 

Koko ajanjakson kattavan periodin lisäksi tutkitaan miten portfoliot ovat suoriutuneet 

sykleittäin, sekä laskumarkkinoilla että nousumarkkinoilla. Portfolioiden absoluuttisten 

ylituottojen lisäksi tutkitaan portfolioiden riskikorjattuja ylituottoja Sharpen luvulla sekä 

Jensenin alfalla. Päätutkimusongelma on: 
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Voidaanko arvostrategialla saavuttaa ylituottoja suhteessa kasvuosakkeisiin ja 

markkinatuottoon Suomen osakemarkkinoilla? 

 

Päätutkimusongelman lisäksi tutkielmassa tutkitaan vastauksia seuraaviin 

alatutkimusongelmiin: 

 

1. Minkä tunnusluvun avulla saavutetaan korkeimmat tuotot? 

 

2. Miten yhdistelmätunnusluvut suoriutuvat suhteessa yksittäisiin tunnuslukuihin? 

 

3. Miten arvostrategia on suoriutunut nousu- ja laskumarkkinoilla? 

 

 

1.3. Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus rajataan koskemaan Suomen osakemarkkinoita vuosina 2007-2017. 

Tarkastelussa on mukana sekä Helsingin pörssin päälistan yhtiöt, että First North -

listan yhtiöt. Mikäli yhtiöllä on useampi osakesarja, niin tällöin käytetään vaihdetumpaa 

osakesarjaa. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu sellaiset yhtiöt, joilla on 

kaksoislistaus Helsingin pörssissä. Markkinatuottona käytetään painorajoitettua 

Helsingin pörssin tuottoindeksiä (OMX Helsinki Cap GI). Tällöin yksittäisen osakkeen 

paino voi olla enimmillään 10 prosenttia indeksistä. Riskittömänä korkokantana on 

käytetty yhden kuukauden euriboria. Tutkimuksessa on oletettu osingot ja muut 

voitonjakoerät uudelleen sijoitetuiksi. Kuluja ja veroja ei ole huomioitu. 

Arvostrategiassa käytettäviksi tunnusluvuiksi valikoituivat P/E-luku, P/B-luku, D/P-luku 

sekä EV/EBITDA sekä näistä muodostetut kolme yhdistelmätunnuslukua. Käytettyjä 

tunnuslukuja kuvataan tarkemmin luvussa 2.4. ja yhdistelmätunnuslukuja luvussa 

3.2.1. 
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1.4. Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman toisessa pääluvussa esitellään keskeisimmät aikaisemmat tutkimukset ja 

tutkielman teoreettinen viitekehys, joka koostuu markkinoiden tehokkuudesta, 

arvostrategiasta ja tutkimuksessa käytettyjen tunnuslukujen teoriasta. Kolmannessa 

pääluvussa esitellään tutkimuksessa käytetty aineisto ja analyysimenetelmät. 

Neljännessä pääluvussa raportoidaan tutkimuksen tulokset. Tulokset raportoidaan 

kullekin yksittäiselle tunnusluvulle ja yhdistelmätunnusluvulle erikseen. Lisäksi 

kappaleessa annetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. Viimeisessä luvussa 

kerrataan tutkimuksen keskeinen sisältö ja esitellään tutkimuksesta vedetyt 

johtopäätökset. 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä pääluvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Ensin on raportoitu 

lyhyt kirjallisuuskatsaus, missä esitellään keskeisimpiä aikaisempia kansainvälisiä 

tutkimustuloksia maailmalta sekä Suomen osakemarkkinoilta. Tämän jälkeen on käyty 

läpi tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ja arvostrategian keskeinen teoria. Lopuksi 

esitellään tässä tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut ja aikaisempia tutkimustuloksia 

kyseisistä tunnusluvuista. 

 

2.1. Aikaisemmat tutkimustulokset 

Arvostrategia on yksi tunnetuimmista ja yleisimmistä sijoitustrategioista, jonka vuoksi 

sitä on myös tutkittu laajasti. Ensimmäisiä tieteellisiä tutkimuksia oli Nicholsonin (1960) 

tekemä tutkimus, missä tutkittiin P/E -luvun perusteella muodostettuja portfolioita 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Tulosten mukaan alhaisen P/E -luvun portfoliot 

suoriutuivat paremmin kuin korkean P/E -luvun portfoliot. Seuraavina vuosikymmeninä 

akateemiset tutkimukset keskittyivät lähinnä todistamaan arvopreemion olemassaoloa 

maailman kahdella suurimmalla osakemarkkinalla, Yhdysvalloissa ja Japanissa (mm. 

Basu 1977; Chan et al. 1991; Fama & French 1992; Lakonishok, Shleifer & Vishny 

1994). 

Vuonna 1998 Fama ja French laajensivat tutkimustaan globaaliksi artikkelissaan Value 

versus Growth: The International Evidence. Tutkimuksessa tutkittiin kolmeatoista 

johtavaa osakemarkkinaa ympäri maailman vuosina 1975-1996. Tunnuslukuina 

käytettiin P/B-, P/E-, P/CF- ja P/D-lukuja. Tulosten mukaan arvostrategialla saavutettiin 

merkittäviä ylituottoja kahdellatoista markkinalla kolmestatoista. Bauman, Conover ja 

Miller (1998) tutkivat arvostrategian toimivuutta 21 eri markkinalla vuosina 1986-1996, 

käyttäen samoja tunnuslukuja kuin Fama ja French (1998). He havaitsivat 

tutkimuksessaan, että arvo-osakkeet yleisesti ylisuoriutuivat kasvuosakkeisiin nähden 

sekä kokonaistuotolla että riskikorjatulla tuotolla mitattuna, kun tarkasteluajanjaksona 

oli koko kymmenen vuoden periodi. Arvo-osakkeet suorituivat paremmin kuin 

kasvuosakkeet myös suurimmalla osalla yksittäisistä vuosista ja silloin kun 

kasvuosakkeet suoriutuivat paremmin, oli ero marginaalinen. Arshanapallin, Coggin ja 

Doukasin (1998) tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia kuin edellä, arvo-
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osakkeiden ylisuoriutuessa 17 markkinalla tutkitusta 18:sta markkinasta. Bird ja 

Whitaker (2003) tutkivat suurimpia eurooppalaisia osakemarkkinoita vuosina 1990-

2002 ja tulosten mukaan arvo-osakkeet tuottivat paremmin kuin kasvuosakkeet kaikilla 

markkinoilla ja suurimmalla osalla yksittäisistä markkinoista. 

Arvostrategioiden toimivuutta on tutkittu laajasti myös Suomen osakemarkkinoilla. 

Leivon et al. (2009) tutkimuksessa tutkittiin neljän eri tunnusluvun (E/P, B/P, S/P ja 

EBITDA/EV) ja kolmen yhdistelmätunnusluvun avulla arvostrategioita Suomen 

osakemarkkinoilla 1991-2006. Tutkimuksessa havaittiin, että arvo-osakkeista 

koostuvien portfolioiden ylituotto suhteessa markkinatuottoon ja vastaaviin 

kasvuportfolioihin oli merkittävää. Tulosten mukaan käyttämällä 

yhdistelmätunnuslukuja voitiin ylituottoja kasvattaa edelleen, etenkin kun EBITDA/EV 

-lukua käytettiin tuottopohjaisena arvostuskertoimena. Pätärin ja Leivon (2009) 

tutkimuksessa yksittäisistä tunnusluvuista parhaiten menestyi D/P -luku. Korkeimmat 

tuotot saatiin kuitenkin D/P- ja EBITDA/EV -luvuista muodostetulla 

yhdistelmätunnusluvulla, mikä tukee myös yhdistelmätunnuslukujen käyttöä Suomen 

osakemarkkinoilla. Näin voidaan sanoa arvopreemiota olevan myös Suomen 

osakemarkkinoilla. Sittemmin arvostrategioita on tutkittu laajemmin päätyen vastaaviin 

tuloksiin (mm. Leivo & Pätäri 2011; Leivo 2012; Pätäri, Karell & Luukka 2016).  

 

2.2. Tehokkaat markkinat 

Markkinoiden tehokkuus on eräs keskeisimmistä rahoitusteorian käsitteistä. 

Tehokkailla markkinoilla arvopapereiden hinnat heijastavat kaikkea mahdollista tietoa, 

mitä on saatavilla, eikä näin ollen ole mahdollista saada ylituottoa markkinatuottoon 

nähden. Mikäli sijoittaja siis uskoo tehokkaisiin markkinoihin ovat passiiviset 

indeksisijoitukset sijoittajalle paras vaihtoehto. Arvostrategia kuitenkin perustuu 

anomaliaan, eli poikkeamaan markkinoiden tehokkuudesta ja arvosijoittajat uskovatkin 

voivansa saavuttaa ylituottoja markkinoihin nähden hyödyntämällä tätä niin kutsuttua 

arvoanomaliaa.  

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin esitteli Eugene Fama 1960-luvun 

loppupuolella. Fama jakaa tutkimuksessaan markkinoiden tehokkuuden kolmeen eri 

tehokkuuden asteeseen tiettyjen ehtojen täyttyessä: heikot ehdot täyttävä tehokkuus, 
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keskivahvat ehdot täyttävä tehokkuus ja vahvat ehdot täyttävä tehokkuus (Fama 

1970). Heikkojen ehtojen tehokkuus väittää, että osakkeiden hinnat heijastavat kaikkea 

informaatiota, joka voidaan johtaa markkinoiden kaupankäyntidatasta. Tähän sisältyy 

esimerkiksi historialliset kurssitiedot ja kaupankäyntivolyymit. Keskivahvojen ehtojen 

hypoteesin mukaan kaikki julkisesti saatavissa oleva tieto heijastuu jo osakkeen 

hintaan. Keskivahvoihin ehtoihin sisältyy edellisten lisäksi myös fundamentaalista 

tietoa esimerkiksi yhtiön tuotteista, johdon laadusta ja analyytikkojen ennusteista. 

Vahvojen tehokkuusehtojen mukaan osakkeen hinta heijastaa kaiken mahdollisen 

informaation, mikä liittyy kyseiseen yhtiöön sisältäen myös sisäpiiritiedon. (Bodie, 

Kane & Marcus 2001, 343) 

Faman hypoteesin mukaan (1970, 1991) heikot ehdot täyttävillä markkinoilla ei voida 

ennustaa osakkeiden tulevaa hintakehitystä. Keskivahvojen ehtojen mukaan kaikki 

julkinen tieto, mitä on saatavilla, on jo heijastunut arvopapereiden hintoihin, eikä tällöin 

ole mahdollista hyödyntää poikkeamia hinnoittelussa saadakseen ylituottoja. 

Markkinoiden toimiessa täysin tehokkaasti, eli vahvojen ehtojen täyttyessä, ei 

sijoittajalla ole minkäänlaista mahdollisuutta saada ylituottoja, vaan sijoittajan on 

tyydyttävä markkinoiden keskimääräiseen tuottoon. Malkielin (2003) mukaan 

osakemarkkinoiden toimiessa tehokkaasti ei teknisellä analyysillä tai 

fundamenttianalyysillä, missä yhtiöitä arvioidaan taloudellisen tiedon perusteella, voi 

saavuttaa ylituottoja sattumanvaraisesti valittuun portfolioon nähden ainakaan 

vertailukelpoisella riskitasolla. Johtopäätöksenä voidaan vetää, että Suomen 

osakemarkkinoiden täyttäessä keskivahvat ehdot, ei arvostrategiaa käyttämällä tulisi 

teorian valossa olla mahdollista ansaita ylituottoja.  

Tehokkaiden markkinoiden perusedellytyksenä on se, että sijoittavat toimivat 

rationaalisesti, tarkoittaen sitä, että sijoittajat hyödyntävät kaikkea saatavilla olevaa 

informaatiota reaaliajassa. Tällöin markkinoilla ei tulisi olla arbitraasimahdollisuuksia, 

eikä sijoittajien ole mahdollista saada keskimääräistä korkeampia tuottoja ilman 

keskimääräistä korkeampaa riskiä. (Malkiel 2003, 2005) Malkiel (2005) suosii 

indeksisijoittamista aktiivisen salkunhoidon sijasta, vaikka markkinat eivät toimisikaan 

täysin tehokkaasti. 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on saanut osakseen myös kritiikkiä Faman 

(1970) alkuperäisen tutkimuksen jälkeen. Ensimmäisiä akateemisia kriitikoita olivat 
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muun muassa Basu (1975 & 1977), Ball (1978) ja Banz (1981). Kritiikkiä perustellaan 

usein eri anomalioiden olemassaololla, kuten arvoanomalialla, ja anomalioiden avulla 

saaduilla ylituotoilla markkinoihin nähden. Tuoreemmassa Borgesin (2010) 

tutkimuksessa tutkittiin heikot ehdot täyttävää markkinoiden tehokkuutta Euroopan 

osakemarkkinoilla vuosina 1993-2007. Reunamarkkinoilla kuten Kreikassa ja 

Portugalissa huomattiin tehokkuuden voimistuvan tarkasteluperiodin aikana. Toisaalta 

suuremmilla ja kehittyneemmillä markkinoilla, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa 

tehokkuus heikkeni tarkasteluperiodin aikana, mikä johti tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesin hylkäämiseen kyseisillä markkinoilla. 

 

2.3. Arvostrategia 

Sijoitusstrategioita on monenlaisia. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kannattajat 

suosivat Malkielin (2005) tavoin passiivisia indeksirahastoja ja tyytyvät markkinoiden 

keskimääräiseen tuottoon. Fundamenttianalyysiin pohjautuvista strategioista 

tunnetuimpiin lukeutuvat arvostrategia ja kasvustrategia. Arvostrategiaksi kutsutaan 

sijoitusstrategiaa, missä ostetaan osakkeita, joiden hinta on keskimääräistä alhaisempi 

esimerkiksi osakekohtaiseen omaan pääomaan tai osakekohtaiseen tulokseen 

nähden. Arvostrategian vastakohtana pidetään kasvustrategiaa, missä hinta 

suhteutettuna edellä mainittuihin on korkea. Arvosijoittaja siis pyrkii ostamaan 

osakkeita hintaan, joka on alhaisempi kuin kyseisten osakkeiden todellinen arvo. 

(Lindström 2007, 20-22) 

Lindström (2007, 28-30) jakaa arvosijoittajat vielä kolmeen alaryhmään: passiivisiin, 

vastavirtaan kulkijoihin ja aktiivisiin. Passiivinen arvosijoittaja pyrkii löytämään arvo-

osakkeita käyttämällä hyväkseen erilaisia tunnuslukuja. Vastavirtaan kulkija eli 

kontraaja taas pyrkii hyödyntämään markkinapsykologiaa, posiitivisten ja negatiivisten 

uutisten aiheuttamia ylireagointeja markkinoilla. Kontraaja ostaa, kun valtaenemmistö 

myy ja toisinpäin. Aktiivinen arvosijoittaja pyrkii ostamaan yhtiöstä niin suuren 

osuuden, että voi osallistua päätöksentekoon tai jopa tehdä itse päätöksiä ja näin 

nostaa oman sijoituksensa arvoa. 

Arvostrategiassa pyritään löytämään aliarvostettuja osakkeita käyttäen hyväksi 

erilaisia tunnuslukuja tai arvostuskertoimia. Näitä ovat esimerkiksi hintaan suhteutetut 
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P/E, P/B, P/S ja P/CF tai yritysarvoon suhteutetut EV/EBITDA ja EV/S. Tässä 

tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut ovat esitelty seuraavassa luvussa 2.4. 

Arvostrategia perustuu siihen, että aliarvostettujen osakkeiden ja korkeamman 

arvostuksen osakkeiden välinen hinnoitteluero tasaantuu, jolloin arvo-osakkeiden 

tuotot ovat tyypillisesti korkeampia kuin kasvuosakkeiden. Arvo- ja kasvuosakkeiden 

välistä tuottoeroa kutsutaan arvopreemioksi. (Fama & French 1998) 

Akateemisissa tutkimuksissa on esitetty useita toisistaan poikkeavia näkemyksiä ja 

syitä siihen, mistä arvopreemio syntyy. Fama ja French (1992) totesivat löytäessään 

positiivisen yhteyden P/B-luvun ja odotetun tuoton välillä, että arvopreemio saattaa 

johtua arvo-osakkeiden korkeammasta riskistä, sillä osakkeet joilla käydään kauppaa 

alle taseen kirja-arvon ovat todennäköisemmin vaikeuksissa ja lähempänä konkurssia. 

Tällöin sijoittajan tulisi olla valmis sietämään enemmän riskiä saadakseen korkeampia 

tuottoja. Chen ja Zhang (1998) esittivät samankaltaisen näkemyksen ja totesivat, että 

arvoyhtiöt ovat usein taloudellisissa vaikeuksissa tai, että niillä on taipumusta joutua 

vaikeuksiin lähitulevaisuudessa. Arvo-osakkeiden alhaisemmat arvostustasot johtuvat 

näin ollen korkeammasta riskistä, eivätkä ne tuota riskikorjattunakaan paremmin kuin 

muut osakkeet. Black (1993) esitti kriittisemmän näkökulman, jonka mukaan 

arvopreemio on otoskohtainen ja liittyy vain tiettyihin aikajaksoihin, eikä tule esiintymän 

tulevaisuudessa. Kuitenkin tuoreemmassa tutkimuksessa Bird ja Casavecchia (2007) 

esittivät, että arvoportfoliot ovat vähäriskisempiä kuin markkina keskimäärin.  

Lakonishok, Shleifer ja Vishny (1992) huomasivat institutionaalisten sijoittajien usein 

suosivan kasvuosakkeita, koska niiden historiallinen kehitys on ollut suotuisaa ja näin 

ollen oletetaan hyvän kehityksen jatkuvan tulevaisuudessa. Isojen, institutionaalisten 

sijoittajien suosiessa kasvuosakkeita, jäävät arvo-osakkeet vähäisemmälle huomiolle 

ja tämä voi johtaa osaltaan alihinnoitteluihin. Lakonishok et al. (1994) mukaan taas 

arvopreemio johtuu sijoittajien irrationaalisuudesta. Irrationaalisuudella he tarkoittavat 

sijoittajien haluttomuutta ostaa alihinnoiteltuja osakkeita, vaikka niiden hinta olisikin 

alhainen suhteessa niiden sisältämään riskiin. De Long, Shleifer, Summers ja 

Waldmann (1990) esittivät, että sijoittajien sijoitushorisontti on liian lyhyt arvopreemion 

hyödyntämisen vaatimaan aikaan nähden. Sijoittajat joutuvat näin ollen tyytymään 

kasvuosakkeisiin, jotka tuottavat paremmin lyhyellä aikavälillä.  
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Yksi oleellinen asia arvostrategioita tutkittaessa on sijoitukselle valittu pitoaika. 

Optimaalisen pitoajan tutkiminen on jäänyt vähäisemmäksi aikaisemmissa 

tutkimuksissa, mutta 2000-luvulla on julkaistu useita tutkimuksia, missä optimaalista 

pitoaikaa on tutkittu. Bird ja Whitaker (2003) tutkivat eri pitoaikoja neljällä eri 

tunnusluvulla yhdestä 48: aan kuukauteen ja huomasivat portfolioiden tuottaneen 

parhaiten 36 kuukauden pitoajalla. Vuoden pitoajan pitäisi kuitenkin riittää heidän 

mukaan arvopreemion realisoitumiseen. Bird ja Casavecchia (2007) saivat 

samankaltaisia tuloksia Euroopan osakemarkkinoilla, parhaan pitoajan ollessa 36kk. 

Ylituottoja saatiin myös vuoden pitoajalla. Rousseau ja van Rensburg (2003) tutkivat 

pitoaikaa P/E-luvulla muodostetuissa portfolioissa ja huomasivat tuottojen kasvaneen, 

kun pitoaikaa kasvatettiin yli 12 kuukauteen. Suomen osakemarkkinoilla pitoaikaa ovat 

tutkineet Leivo ja Pätäri (2009) ja heidän mukaan arvostrategialla ylituottoja voidaan 

saavuttaa jopa viiden vuoden sijoitusajalla. 

 

2.4. Arvostrategiassa käytettävät tunnusluvut 

Arvostrategiassa sijoittajalla on käytettävissään useita erilaisia tunnuslukuja, joiden 

avulla määritetään osakkeen arvostustasoa. Tutkimuksessa käytettäviksi 

tunnusluvuiksi valikoitui aikaisemmissa tutkimuksissa tehokkaiksi todetut P/E (Price to 

Earnings), P/B (Price to Book), D/P (Dividend to Price) sekä EV/EBITDA (Enterprise 

Value to Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization). Näiden 

tunnuslukujen osalta on käyty läpi keskeiset teoriat ja aikaisemmat tutkimustulokset. 

Huomattavaa on se, että akateemisissa tutkimuksissa käytetään yleensä 

tunnuslukujen käänteislukuja, mutta tässä on raportoitu tunnusluvut alkuperäisessä 

muodossaan. 

 

2.4.1.  P/E-luku 

P/E-luku on yksi yleisimmin käytetyistä ja tunnetuista tunnusluvuista, millä mitataan 

osakkeen hintaa tai arvostustasoa. P/E-luku ilmaisee yksinkertaisesti osakkeen hinnan 

suhteessa sen tulokseen. Hintana käytetään yleensä osakkeen markkinahintaa ja 

tuloskomponenttina joko edellisen tilikauden osakekohtaista tulosta, neljän kvartaalin 
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liukuvaa tulosta, useampien vuosien tulosten keskiarvoa tai tulosennusteita. Näin 

saaduissa P/E-luvuissa voi esiintyä suurtakin vaihtelua, mikäli yhtiön tulos on 

vuodenaikariippuvainen tai herkkä yleisille taloussuhdanteille. Tällöin voidaan puhua 

myös syklisestä yhtiöstä. P/E-luku ilmaisee siis, kuinka monessa vuodessa kyseinen 

osake maksaisi itsensä takaisin nykyisellä tuloksella. (Erola 2009, 100) P/E-luku 

lasketaan kaavasta: 

 

𝑃/𝐸 =
𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑒𝑘𝑜ℎ𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
    (1) 

 

Mitä korkeampi yrityksen P/E-luku on, sitä enemmän markkina on valmis maksamaan 

kyseisen yrityksen tuloksesta. Korkea P/E-luku voi kertoa ylihinnoitellusta osakkeesta, 

mutta myös siitä, että markkinoilla on kovat odotukset osakkeen tulevaisuutta kohtaan, 

mikä on osaltaan nostanut hintaa. Alhainen P/E-luku taas voi kertoa alihinnoitellusta 

osakkeesta tai siitä, että osakkeen tulevaisuus ei näytä lupaavalta. (Kumar & Warne 

2009) P/E-luku voi kertoa myös yrityksen kasvuvauhdista. Hitaan kasvun yritykset 

hinnoitellaan yleensä alhaisella P/E-luvulla, kun taas nopean kasvun yrityksen 

korkealla. Sykliset yritykset asettuvat näiden välimaastoon. (Lynch 2000, 169) 

P/E anomalia havaittiin jo 1960-luvulla Nicholsonin (1960) tutkimuksessa, missä 

alhaisen P/E-luvun osakkeet tuottivat paremmin kuin vastaavat korkean P/E-luvun 

osakkeet. Nicholson (1968) päätyi jatkotutkimuksessaan vastaaviin tuloksiin. 

Ongelmana Nicholsonin (1960, 1968) tutkimuksissa oli se, että tutkimuksissa ei 

käytetty riskikorjattuja mittareita. Basu (1977) tutki Yhdysvaltojen osakemarkkinoita 

vuosina 1956-1971 käyttämällä myös riskikorjattuja mittareita. Tutkimuksessa 

osakkeet jaettiin osakkeet kvintiiliportfolioihin ja tulosten mukaan alhaisen P/E-luvun 

osakkeet suoriutuivat parhaiten, kun taas korkean P/E-luvun osakkeet huonoiten. 

Reinganum (1981) ja Banz (1981) kuitenkin haastoivat Basun tutkimuksen tulokset 

toteamalla, että P/E anomalia selittyy pääsosin small cap efektillä. Basun (1983) 

vastauksessa todettiin, että P/E anomalia on olemassa, eikä yrityksen koko vaikuta 

tuottoihin merkittävästi. 
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Jaffe, Keim ja Westerfield (1989) tutkivat uudelleen P/E anomaliaa sekä yrityksen koon 

vaikutusta osakkeiden tuottoihin Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Tutkimuksessa 

näkökulmaa laajennettiin Basun (1977) ja Reinganumin (1981) tutkimuksiin nähden 

pidentämällä periodia vuosiin 1951-1986 ja käyttämällä dataa, joka ottaa huomioon 

selviytymisharha -ilmiön (negatiiviset P/E-luvut huomioitu). Tutkimuksessa sekä 

arvopreemio että kokoefekti olivat merkittäviä. Lisäksi alhaisen P/E-luvun portfoliot 

tuottivat parhaiten. 

Fama ja French (1998) havaitsivat P/E anomalian myös Yhdysvaltojen ulkopuolisilla 

markkinoilla. Tutkimuksessa tutkittiin kolmeatoista osakemarkkinaa globaalisti vuosina 

1974-1994. Tulosten mukaan alhaisen P/E-luvun portfoliot tuottivat korkeampia 

tuottoja kahdellatoista valitulla markkinalla, kaikilla paitsi Italiassa. Näin ollen voidaan 

sanoa, että P/E anomalia on globaali ilmiö, eikä se rajoitu vain Yhdysvaltojen 

osakemarkkinoille. 

 

2.4.2.  P/B-luku 

P/B-luku on toinen yleisesti käytetty tunnusluku, jolla mitataan osakkeen 

markkinahinnan ja osakekohtaisen oman pääoman välistä suhdetta. P/B-luvun suosio 

perustuu sen helppoon tulkintaan. Tunnusluku kertoo, kuinka moninkertainen yrityksen 

oman pääoman markkina-arvo on suhteessa sen kirjanpidolliseen oman pääoman 

arvoon. P/B-luku luvusta tekee käyttökelpoisen se, että tunnusluvun erot helpottavat 

erittelemään erot yritysten odotetussa kannattavuudessa ja tuloksen kasvussa. P/B-

lukuun vaikuttaa suuresti yrityksen kannattavuus ja P/B-luvun arvoa voidaankin verrata 

suoraan yrityksen tuottamaan taloudelliseen lisäarvoon. Mikäli yritys ei tuota lisäarvoa, 

saa P/B-luku arvon yksi. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2011, 168-169) P/B-luku 

lasketaan kaavasta: 

 

𝑃/𝐵 =
𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑒𝑘𝑜ℎ𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
    (2) 
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P/B-luku on etenkin arvosijoittajien suosiossa. Arvosijoittaja ostaa osakkeita, joiden 

P/B-luku on alhainen suhteessa kaikkien osakkeiden keskiarvoon. Alhainen 

pörssikurssi suhteessa osakekohtaiseen omaan pääomaan voi tosin olla seurausta 

siitä, että yhtiö on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa ja pahimmillaan se voi johtaa 

toiminnan lopettamiseen ja osakkeen arvonromahdukseen. P/B-lukuja vertaillessa 

tulee myös ottaa huomioon toimialakohtaiset erot. Laskennassa ei huomioida 

aineettomia pääomia, mitä nykypäivän yrityksillä voi olla huomattava määrä, ja 

joidenkin yritysten kohdalla tunnusluku on lähes käyttökelvoton. (Erola 2009, 101; 

Lindström 2007, 200) P/B-luvun etuna voidaan kuitenkin pitää sen vakautta johtuen 

siitä, että pohjana on edellisen tilikauden oma pääoma. Joka vuosi oma pääoma 

muuttuu, tosin marginaalisesti, yleensä siten, että se kasvaa. P/B-luku on lisäksi 

riippuvainen tuloksen kasvuvauhdista ja mitä nopeammin tulos kasvaa, sitä 

nopeammin myös yritys pystyy kasvattamaan omaa pääomaa ja voitonjakoa. 

(Lindström 2007, 201-202) 

P/B-luku on yksi yleisimmin käytetyistä luvuista akateemisissa tutkimuksissa. 

Ensimmäisiä tieteellisiä tutkimuksia P/B anomaliasta oli Stattmanin (1980) tekemä 

tutkimus Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla, missä havaittiin vahva positiivinen yhteys 

P/B-luvun ja riskikorjatun tuoton välillä. Chan et al. (1991) tutkivat Japanin 

osakemarkkinoita kolmella eri tunnusluvulla (P/CF, P/E, P/B) ja yrityksen markkina-

arvolla. Tulosten mukaan alhaisen P/B-luvun portfoliot suoriutuivat parhaiten sekä 

absoluuttisella tuotolla, että riskikorjatulla tuotolla mitattuna. Fama ja French (1992) 

toteuttivat samankaltaisen tutkimuksen Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla päätyen 

vastaaviin tuloksiin. 

P/B anomaliasta tuli globaali ilmiö Capaulin, Rowleyn ja Sharpen (1993) tutkimuksen 

myötä. Tutkimuksessa tutkittiin kuutta merkittävintä osakemarkkinaa vuosina 1981-

1992. Tulosten mukaan alhaisen P/B-luvun portfoliot tuottivat paremmin kuin korkean 

P/B-luvun portfoliot riskikorjattuja mittareita käyttäen. P/B anomaliaa on tutkittu myös 

Suomen osakemarkkinoilla. Leivo et al. (2009) tutkimuksessa P/B-luvulla muodostettu 

arvoportfolio tuotti parhaiten yksittäisistä tunnusluvuista vuosina 1991-2006. Ilmiö on 

edelleen ajankohtainen ja tuoreemmissa tutkimuksissa on saatu samankaltaisia 

tuloksia globaalisti (ks. esim. Fama & French 2012; Cakici, Fabozzi & Tan 2013). 
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2.4.3.  P/D-luku 

P/D-luvun käänteisluku D/P-luku tunnetaan myös nimellä osinkotuotto. Osinkotuotto 

yksinkertaisesti kertoo maksetun osakekohtaisen osingon määrän suhteessa 

osakkeen markkinahintaan. Osinkotuottoa voidaan pitää osakesijoituksen 

vähäriskisimpänä tuottoeränä, koska yhtiöt pyrkivät pitämään osinkonsa suhteellisen 

vakaana tai vakaasti nousevana. Korkea osinkotuotto yhdistettynä tuloksen kasvuun 

ja vakaaseen liiketoimintaan voi olla merkki aliarvostuksesta. (Lindström & Lindström 

2011, 236-237) P/D-luku lasketaan kaavasta: 

 

𝑃/𝐷 =  
𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑒𝑘𝑜ℎ𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑖𝑛𝑘𝑜
    (3) 

 

Sijoittajat suosivat usein osinkoa maksavia osakkeita verrattuna sellaisiin, jotka eivät 

maksa lainkaan osinkoa. Yhtenä syynä on se, että usein yhtiöt, jotka eivät maksa 

osinkoa käyttävät voittovarat kannattamattomiin investointeihin. Toisena syynä 

voidaan pitää osingonmaksun tarjoamaa suojaa kurssilaskua vastaan. Osinkoa 

maksavat yhtiöt eivät yleensä laske niin merkittävästi yleisten markkinalaskujen 

aikaan. Toisaalta pienillä yhtiöillä, jotka eivät maksa osinkoa on tapana kasvaa 

nopeasti, investoimalla kasvuun. Osaketta tutkittaessa on lisäksi tärkeätä selvittää, 

kykeneekö yhtiö maksamaan osinkoa myös taantuman aikana ja huonoina aikoina. 

(Lynch 2000, 204-206) 

Chen, Petkova ja Zhang (2008) tutkivat arvopreemiota Yhdysvaltojen 

osakemarkkinoilla vuosina 1945-2005 käyttämällä samoja menetelmiä kuin Fama ja 

French (2002). Tulosten mukaan vuosittainen odotettu arvopreemio oli 

keskimääräisesti 6,1%, mikä koostui odotetusta osingon kasvuvauhdista (4,4%) ja 

odotetusta osinkotuotosta (1,7%). He havaitsivat myös arvopreemion olleen pääosin 

vakaa koko periodilla. 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta ei ole näyttöä P/D anomaliasta, eikä P/D-lukua 

käyttämällä ole saavutettu merkittäviä ylituottoja. Loughranin ja Wellmanin (2011) 

tutkimuksessa P/D-luvun arvopreemio oli seitsemästä tunnusluvusta heikoin. Israel ja 

Moskowitz (2013) päätyivät vastaaviin tuloksiin, P/D-luvun perusteella muodostetun 



15 
 

 
 

arvoportfolion suoriutuessa heikoiten sekä arvopreemiolla, että tuotolla mitattuna. Bird 

ja Whitaker (2003) tutkivat P/D-lukua Euroopan suurimmilla osakemarkkinoilla. P/D-

luvusta muodostettu arvoportfolio tuotti vähiten neljän tunnusluvun joukosta. Lisäksi 

vuoden ja kahden vuoden pitoajalla arvopreemio oli negatiivinen. 

Suomessa P/D anomaliasta on saatu vahvaa näyttöä Leivon ja Pätärin (2011) 

tutkimuksessa. Tutkimuksessa tutkittiin keskimäärin 85 suomalaista yhtiötä vuosina 

1993-2008. Yksittäisistä tunnusluvuista P/D-luvun arvopreemio oli 17,51%, suurin 

kaikista tutkituista tunnusluvuista. P/D-luvun perusteella muodostettu arvoportfolio 

suoriutui parhaiten kaikista tutkituista portfolioista sekä absoluuttisella tuotolla 

(22,76%) että riskikorjatulla tuotolla mitattuna. Vastaavia tuloksia on saatu myös 

Kreikan osakemarkkinoilta (Kyriazis & Diacogiannis 2007). 

 

2.4.4.  EV/EBITDA-luku 

EV/EBITDA-luku on harvemmin akateemisissa tutkimuksissa käytetty tunnusluku. 

EBITDA:lla eli käyttökatteella tarkoitetaan tulosta ennen rahoituskuluja, poistoja ja 

veroja, toisinsanoen liikevoittoa lisättynä poistoilla. Käyttökate on etenkin 

käyttökelpoinen yritysostoissa, sillä se kertoo parhaiten, kuinka paljon yritys ansaitsee. 

Luku kertoo siis, kuinka paljon rahaa on käytettävissä korkojen maksuun ja 

investointeihin. EV eli yritysarvo saadaan laskemalla oman ja vieraan pääoman 

markkina-arvot yhteen ja summasta vähennetään kassavarat ja rahoitusarvopaperit. 

Tunnusluvun EV/EBITDA etuna voidaan pitää sen vakautta, sillä poistot on sisällytetty 

käyttökatteeseen. (Lindström 2007, 229) EV/EBITDA lasketaan kaavasta: 

 

𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  
𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒
     (4) 

 

Yritysarvoon perustuvia tunnuslukuja on tähän mennessä käytetty vain harvakseltaan 

akateemisissa tutkimuksissa. Niiden nouseva suosio perustuu siihen, että 

yritysarvopohjaiset tunnusluvut ovat vertailukelpoisia eri yritysten välillä 

velkaisuudesta riippumatta. EV/EBITDA-luvun käyttöä tukee se, että se huomioi 
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poistot. Yrityksissä voi olla erilaisia poistomenetelmiä, jotka vaikuttavat nettotulokseen, 

mutta eivät käyttökatteeseen. (Pätäri & Leivo 2017) 

Ensimmäisiä akateemisia tutkimuksia, missä tutkittiin EV/EBITDA-luvun käyttöä 

arvostrategioissa oli Leivo et al. (2009) tekemä tutkimus Suomen osakemarkkinoilla. 

EBITDA/EV-luvun perusteella muodostetussa arvoportfoliossa oli toiseksi alhaisin 

arvopreemio, mutta toiseksi korkein tuotto neljän tunnusluvun joukossa. Riskikorjatulla 

tuotolla mitattuna EV/EBITDA oli paras tutkitusta 20:sta kvintiiliportfoliosta. Gray ja 

Vogel (2012) tutkivat EV-pohjaisia tunnuslukuja Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla 

vuosina 1971-2010. Tutkimuksen mukaan kaikki kolme EV-pohjaista arvoportfoliota 

(mukaan lukien EV/EBITDA) tuottivat korkeammat tuotot kuin P/E ja P/B vastineet. 

Edellä esitellyt tulokset tukevat EV-pohjaisten tunnuslukujen käyttöä arvostrategiassa. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytetty aineisto, aineiston käsittely sekä 

eri tarkasteluperiodit. Aineiston kuvailun jälkeen käydään läpi portfolioiden 

muodostamisperiaatteet ja käytetty sijoitusstrategia. Näiden lisäksi käydään läpi 

portfolioiden suorituskykyä mittaavat mittarit sekä käytetyt tilastolliset testit. 

 

3.1. Aineiston kuvailu ja tarkasteluperiodit 

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena tutkimuksena, missä arvostrategian toimivuutta 

Suomen osakemarkkinoilla tutkitaan empiirisen aineiston pohjalta. Tutkimuksen 

aineistona on käytetty Thomson Reuters Datastream -tietokannasta ladattua 

tuottoaikasarjaa Suomen osakemarkkinoilta vuosilta 2007-2017. Tuottoaikasarja 

sisältää kaikki Helsingin pörssissä noteeratut osakkeet. Tutkimuksessa on käytetty 

osakkeiden ja markkinaindeksin kokonaistuottoindeksiä tuottojen laskennassa. Se 

huomioi osakkeiden arvonnousun lisäksi osingot ja muut mahdolliset voitonjakoerät 

uudelleensijoitetuiksi. Näin saadaan kokonaisvaltaisempi kuva osakkeiden tuotoista.  

Tuottoaikasarja koostuu kuukausittaisista havainnoista ja havainnot alkavat aina 

kyseisen vuoden toukokuun ensimmäisestä päivästä, jolloin voidaan varmistua siitä, 

että edeltävän vuoden tilinpäätöstiedot ovat olleet sijoittajien käytettävissä. 

Tunnuslukujen laskentaan on käytetty Datastreamista ladattuja tunnuslukuja ja 

osakekursseja. Aineistoa on lisäksi täydennetty ja korjattu osittain yhtiöiden 

vuosikertomuksista saatavilla tunnusluvuilla. Tunnuslukujen laskenta, portfolioiden 

muodostaminen ja tuloksien laskenta on tehty käyttäen Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelmaa. 

Tutkimuksessa käytetty ajanjakso on yhteensä kymmenen vuotta, alkaen vuoden 2007 

toukokuusta ja päättyen vuoden 2017 toukokuuhun. Koko ajanjakso on jaettu 

kymmeneen vuoden mittaiseen tarkasteluperiodiin, joiden mukaan portfoliot ovat 

muodostettu. Näiden lisäksi on tutkittu, miten eri tunnusluvut suoriutuvat lasku- ja 

noususuhdanteiden aikaan.  
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Kuvio 1. Helsingin pörssin painorajoitetun tuottoindeksin kehitys 2007 -2017 

 

Kuviosta 1 nähdään, että ajanjakso sisältää useita lasku- ja noususuhdanteita. 

Ajanjaksoon sisältyy myös merkittäviä tapahtumia, kuten globaali finanssikriisi 2007-

2009 sekä euroalueen velkakriisi 2011-2012. Näillä on ollut merkittävä vaikutus 

osakemarkkinoiden kehitykseen. Laskusuhdanne on määritelty alkaneeksi, kun 

markkinaindeksi on laskenut vähintään 15 prosenttia kolmen kuukauden aikana. 

Noususuhdanne on puolestaan määritelty alkaneeksi laskusuhdanteiden pohjalta. 

Näin ollen laskuperiodeita on kaksi, 11/2007 – 03/2009 sekä 05/2011 – 06/2012. 

Vastaavasti nousuperiodeita on kolme; 05/2007 – 11/2007, 03/2009 – 05/2011 ja 

06/2012 alkaen alkanut pitkä noususuhdanne koko periodin loppuun asti. Molemmista, 

lasku- ja nousuperiodeista on muodostettu yhdet kuukausittaiset tuottoaikasarjat. 

Laskuperiodi käsittää näin ollen 29 kuukautta ja nousuperiodi 91 kuukautta. 

 

3.2. Portfolioiden muodostaminen 

Sijoittajalla on käytettävissään useita eri tunnuslukuja tehdessään sijoituspäätöksiä. 

Tähän tutkimukseen valikoitui neljä yleisesti käytettyä ja tunnettua tunnuslukua, joiden 

pohjalta portfoliot ovat muodostettu. Arvostustasoa mittaaviksi tunnusluvuiksi on valittu 

P/E-, P/B, P/D- ja EV/EBITDA-luvut sekä kolme näistä muodostettua 

yhdistelmätunnuslukua. Yhdistelmätunnuslukuja sekä niiden muodostamisperiaatteita 

on avattu seuraavassa kappaleessa. Tunnusluvut ovat laskettu käyttäen edeltävän 
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vuoden tilinpäätöstietoja, eli vuonna 2007 on käytetty vuoden 2006 tilinpäätöstietoja ja 

niin edelleen. 

Portfolioiden muodostamisessa on käytetty kaikkien tunnuslukujen osalta 

käänteislukuja, jolloin negatiiviset arvot tulevat myös huomioiduksi. Tällöin korkeampi 

arvo tarkoittaa matalaa arvostustasoa ja alhainen taas korkeaa arvostustasoa. 

Osakkeet on jaettu kvintiiliportfolioihin, ja tässä tutkimuksessa on käytetty ylintä 

kvintiiliä (arvo-osakkeet) ja alinta kvintiiliä (kasvu-osakkeet). Mikäli jako ei ole mennyt 

tasan, on portfolioiden koko pyöristetty käyttäen yleisiä pyöristyssääntöjä. D/P -luvun 

osalta alimman kvintiilin portfolioihin on valittu kaikki osakkeet, jotka eivät ole 

maksaneet lainkaan osinkoa, mikäli niiden lukumäärä ylittää kvintiilijaon mukaisen 

lukumäärän.  

Portfolioiden pitoaikana on käytetty yhtä vuotta, jonka tulisi riittää arvopreemion 

realisoitumiseen Birdin ja Whitakerin (2003) tutkimuksen mukaan. Portfoliot 

muodostetaan aina toukokuun alussa, käyttäen edellisen vuoden tilinpäätöstiedoista 

muodostettuja tunnuslukuja, mikä on linjassa Rousseaun ja van Rensburgin 

tutkimuksen (2004) kanssa. Tutkimuksen mukaan portfolioiden muodostaminen vasta 

toukokuussa ei ole ongelma, vaan se voi olla jopa tehokkaampaa käyttää edellisen 

vuoden tietoja. Samalla vältetään look ahead -vinouma.  

Look ahead -vinoumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa historiallisissa tutkimuksissa 

käytetään sellaista tietoa, joka ei ole ollut vielä sijoittajien käytettävissä. Tutkimuksessa 

on myös mukana sellaiset osakkeet, jotka poistuvat syystä tai toisesta Helsingin 

pörssistä portfolioiden pitoaikana välttääkseen selviytymisharha -ilmiötä. 

Selviytymisharhalla tarkoitetaan tilannetta, missä konkurssiin menneet tai muusta 

syystä pörssistä poistuneet yhtiöt jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä nostaa 

jäljelle jääneiden osakkeiden keskimääräistä suorituskykyä ja vääristää tuloksia. Mikäli 

osake poistuu pörssistä, niin kyseisen osakkeen tuotot huomioidaan 

poistumiskuukauden loppuun asti. Varoja ei sijoiteta uudelleen, vaan ne jäävät 

salkkuun. 
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3.2.1.  Yhdistelmätunnusluvut 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kolmea yhdistelmätunnuslukua. 

Yhdistelmätunnuslukujen muodostamisessa on myös käytetty tunnuslukujen 

käänteislukuja. Yhdistelmätunnusluvut ovat myös jaoteltu kvintiiliportfolioihin. 

Kahden tunnusluvun yhdistelmätunnuslukuna on käytetty P/E- ja P/B-lukujen 

käänteislukujen tuloa. Tämä tunnusluku tunnetaan myös kehittäjänsä mukaan 

Grahamin lukuna. Tässäkin luvussa muiden käänteislukujen tapaan korkeat arvot 

edustavat matalan arvostustason osakkeita ja vastaavasti matalat arvot korkean 

arvostustason osakkeita. Grahamin luku lasketaan kaavasta: 

 

𝐺𝑟𝑎ℎ𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢 =
𝑃

𝐸
∗

𝑃

𝐵
     (5) 

 

Grahamin mukaan kolmen vuoden keskimääräisen P/E-luvun tulisi olla korkeintaan 15 

tai P/B-luvun olla alle 1,5, jotta osaketta voitaisiin pitää sijoituskelpoisena. Grahamin 

säännön mukaan, näiden tulon arvon tulisi olla alle 22,5 tai vastaavasti käänteislukuna 

suurempi kuin 0,045. Tällöin matalampi P/E-luku kompensoi korkeata P/B-lukua ja 

päinvastoin. (Graham 1973, 349)  

Ensimmäisenä kolmen tunnusluvun yhdistelmätunnuslukuna on käytetty E/P-, B/P- ja 

D/P-luvun yhdistelmää. Yhdistelmätunnusluku on muodostettu järjestämällä 

tunnusluvut suuruusjärjestykseen ja antamalla osakkeille pisteet tunnusluvun mukaan. 

Esimerkiksi korkeimman E/P-luvun osake on saanut pisteen yksi, seuraava kaksi ja 

niin edelleen. Näin ollaan tehty kaikille tunnusluvuille ja lopuksi laskettu pisteet yhteen. 

Yhteispistemäärältään matalimmat pisteet saaneet osakkeet ovat tällöin arvo-

osakkeita ja korkeimmat kasvu-osakkeita. Toinen kolmen tunnusluvun 

yhdistelmätunnusluku on muodostettu EBITDA/EV-, B/P- ja D/P-lukujen yhdistelmänä 

käyttäen samaa periaatetta kuin ensimmäisessäkin luvussa. Mikäli osakkeet ovat 

tasapisteissä, ovat kaikki nämä osakkeet sisällytetty portfolioihin. 
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3.3. Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu portfolioiden absoluuttisia tuottoja sekä riskikorjattuja 

tuottoja. Riskikorjattuja tuottoja on tutkittu Sharpen luvun ja Jensenin alfan avulla. 

Sharpen tilastollista merkitsevyyttä on testattu Jobson-Korkie z-testillä. Portfolioiden 

systemaattista riskiä eli markkinariskiä on mitattu betalla ja kokonaisriskiä 

volatiliteetilla. 

 

3.3.1.  Portfolioiden tuotto ja riski 

Kaikissa portfolioissa osakkeilla on sama paino portfolion muodostushetkellä. 

Esimerkiksi 20 osakkeen portfoliossa yksittäisen osakkeen paino on tällöin viisi 

prosenttia. Portfolioiden tuotot ovat laskettu käyttäen osakkeiden 

kokonaistuottoaikasarjaa, mikä olettaa osingot uudelleensijoitetuksi. Jokaisen 

tunnusluvun arvo- ja kasvuportfoliolle on muodostettu yhtenäinen tuottoaikasarja, joka 

muodostuu kuukausittaisista tuotoista. Aikasarjojen perusteella on laskettu 

portfolioiden kokonaistuotot sekä kumulatiivinen että keskimääräinen vuotuinen tuotto 

koko ajanjaksolle vuodesta 2007 vuoteen 2017. Koko ajanjakson kattavan periodin 

lisäksi on muodostettu aikasarjat lasku- sekä noususuhdanteille, joista on myös 

laskettu kumulatiiviset ja keskimääräiset vuotuiset tuotot. Näitä tuottoja on vertailtu 

sekä keskenään että markkinoiden vastaavaan tuottoon. Absoluuttisten tuottojen 

lisäksi riskikorjattuja tuottoja on vertailtu Sharpen luvun ja Jensenin alfan avulla. 

Portfolioiden riskisyyttä on tutkittu betan ja volatiliteetin avulla. 

Tutkimuksessa käytetään vertailuindeksinä OMX Helsinki CAP tuottoindeksiä. 

Kyseinen indeksi on markkina-arvolla painotettu indeksi, missä yksittäisen osakkeen 

paino on rajattu kymmeneen prosenttiin. Koska vertailuindeksissä osakkeet ovat 

markkina-arvolla painotettuja ja tässä tutkimuksessa jokaisella osakkeella on sama 

paino, ei käytetty indeksi ole suoraan vertailukelpoinen tulosten kanssa. Lisäksi 

markkina-arvolla painotettu indeksi antaa enemmän painoa suurille yrityksille. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan pienemmän markkina-arvon omaavilla yrityksillä 

(small cap) on taipumus ylisuoriutua suuremman markkina-arvon yrityksiin (large cap) 

nähden (ks. esim. Banz 1981). Edelleen on tutkittu syitä small cap -osakkeiden 

ylisuoriutumiseen. Hongin ja Steinin (1999) tutkimuksen mukaan markkinat antavat 
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vähemmän huomiota pienemmille yrityksille ja pieniä yrityksiä koskevat uutiset leviävät 

hitaammin, kuin uutiset, jotka koskevat suurempia yrityksiä, mikä voi johtua vähäisestä 

analyytikkoseurannasta. Dhattin, Kimin ja Mukherjin (1999) mukaan small cap -

osakkeet tarjoavat huomattavaa arvopreemiota, millä on käytännön merkitystä 

sijoittajille. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoituksena tutkia small cap 

efektin olemassaoloa, vaan sitä voidaanko arvostrategialla saavuttaa ylituottoja 

Suomen osakemarkkinoilla. On kuitenkin huomattava, että portfolioiden ylituotto 

suhteessa markkinoihin nähden voi johtua myös small cap efektistä. 

 

3.3.2. Sharpen luku 

Sharpen luku on yleisesti käytetty ja tunnettu portfolion suorituskyvyn mittari, joka 

mittaa ylituoton ja riskin suhdetta. Sharpen luku kehitettiin alun perin vertailemaan 

sijoitusrahastojen suoriutumista ja on nimetty kehittäjänsä William Sharpen (1966) 

mukaan. Saadakseen korkeimmat mahdolliset tuotot mille tahansa riskitasolla, 

sijoittajan on löydettävä portfolio, joka yhdessä riskittömän sijoituksen kanssa 

muodostaa jyrkimmän mahdollisimman suoran. Suoran kulmakerroin on Sharpen luku. 

(Berk & DeMarzo, 2017, 411) Mitä korkeampi Sharpen luku portfoliolla on, sitä 

paremmin portfolio on suoriutunut. Sharpen luku lasketaan kaavasta: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢 =
𝑟𝑖−𝑟𝑓

𝜎𝑖      (6) 

 

Kaavassa 𝑟𝑖 on portfolion keskimääräinen kuukausituotto, 𝑟𝑓 on riskitön tuotto ja 𝜎𝑖 on 

keskimääräisen ylituoton keskihajonta. 

 

3.3.3.  Jensenin alfa 

Tutkimuksen toisena riskikorjattuna mittarina käytetään Jensenin alfaa. Jensenin alfa 

on yleisesti käytetty mittari, joka vertaa portoflion tuottoa suhteessa CAPM-mallin 

antamaan tuottoon. Ylituotto muodostuu näin toteutuneen tuoton ja CAPM-mallin 

mukaan lasketun tuoton erotuksena. Positiivinen alfa kertoo, että portfolio on 
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suoriutunut hyvin suhteessa sen sisältämään systemaattiseen riskiin, kun taas 

negatiivinen alfa kertoo, että portfolio on alisuoriutunut markkinoihin nähden. (Jensen 

1968) Jensenin alfa lasketaan kaavasta: 

 

𝛼𝑗 = 𝑟𝑖 − [𝑟𝑓 +  𝛽𝑖(𝑟𝑚 −  𝑟𝑓)]     (7) 

 

Kaavassa 𝑟𝑖 on portfolion keskimääräinen kuukausituotto, 𝑟𝑓 on riskitön tuotto, 𝛽𝑖 on 

portfolion systemaattista riskiä kuvaava beta ja 𝑟𝑚 on markkinatuotto. 

Beta kuvaa portfolion herkkyyttä markkinoihin nähden. Portfolion beta kuvaa odotettua 

prosentuaalista muutosta, kun vastaava markkinaportfolio muuttuu yhden prosentin. 

(Berk & DeMarzo 2017, 375) Matala beta kertoo defensiivisestä portfoliosta, jolloin 

markkinoiden muuttuessa suuntaan tai toiseen portfolio heiluu suhteessa vähemmän. 

Vastaavasti korkean betan portfoliot ovat offensiivisia, jolloin portfolion tuotto reagoi 

voimakkaammin kuin markkinoiden vastaava tuotto. Beta lasketaan kaavasta: 

 

𝛽𝑖 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑟𝑚)

𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚)
       (8) 

 

Kaavassa 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚) on portfolion ylituottojen ja markkinoiden ylituottojen kovarianssi 

ja 𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚) on markkinoiden ylituoton varianssi. 

CAPM-malli ja beta ovat saaneet osakseen kritiikkiä ja lisäksi on tutkittu, että niiden 

käyttö voi johtaa harhaanjohtaviin ja osittain vääriin tuloksiin. Fama ja French (1992) 

tutkivat Yhdysvaltojen osakemarkkinoita vuosina 1941–1990 ja löysivät, että betan ja 

keskimääräisen tuoton välillä on heikko, miltei olematon suhde, myös silloin kun beta 

oli ainoa selittävä tekijä. Myöhemmin Fama ja French (2006) tutkivat Yhdysvaltojen 

osakemarkkinoita vuosina 1926-2004 ja totesivat, että CAPM-mallissa on suuria 

ongelmia ja betalla ei ole juurikaan merkitystä odotettujen tuottojen laskennassa. 
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3.4. Tilastollinen testaus 

Tulosten tilastollista merkitsevyyttä testataan Jobson-Korkien z-testillä ja Studentin t-

testillä. Jobson-Korkien z-testillä testataan kahden portfolion Sharpen lukujen erojen 

tilastollista merkitsevyyttä. Studentin t-testillä testataan CAPM-mallin antamien alfojen 

tilastollista merkitsevyyttä. 

 

3.4.1.  Jobson-Korkie Z-testi 

Jobson ja Korkie (1981) kehittivät z-testin, millä voi mitata kahden portfolion Sharpen 

lukujen eron tilastollista merkitsevyyttä. Tässä tutkimuksessa käytetään Memmelin 

(2003) korjattua versiota Jobson-Korkie z-testistä. Z-testiä käytetään saman 

tunnusluvun arvo- ja kasvuportfolioiden sekä portfolion ja markkinoiden Sharpen 

lukujen keskinäisten erojen tilastollisen merkitsevyyden testaamiseen. Portfolion z-

arvon ollessa vertailuportfolioa suurempi, tarkoittaa se suurempaa poikkeamaa 

vertailuportfolion Sharpen lukuun verrattuna. Z-arvon riskitaso ilmaisee 

todennäköisyyden sille, että Sharpen lukujen ero johtuu sattumasta. Tutkimuksessa 

on käytetty 1%:n, 5%:n ja 10%:n yleisiä riskitasoja. Z-arvo lasketaan kaavasta: 

 

𝑍𝐽𝐾 =
𝑐𝐽𝐾(𝑢)

√�̂�
=

𝜎𝑛𝜇𝑖𝜎𝑖𝜇𝑛

√�̂�
              (9) 

 

Kaavassa 𝜇𝑖 on portfolion i tuottojen keskiarvo, 𝜇𝑛 on portfolion n tuottojen keskiarvo, 

𝜎𝑖 on portfolion i keskihajonta, 𝜎𝑛 on portfolion n keskihajonta ja 𝜃 on asymptoottinen 

varianssi. Asymptoottinen varianssi lasketaan kaavasta: 

 

𝜃 =
1

𝑇
[2𝜎𝑖

2𝜎𝑛
2 − 2𝜎𝑖

2𝜎𝑛
2𝜎𝑖𝑛

2 +
1

2
𝜇𝑖

2𝜎𝑛
2 +

1

2
𝜇𝑛

2𝜎𝑖
2 −

𝜇𝑖𝜇𝑛

𝜎𝑖𝜎𝑛
𝜎𝑖𝑛]   (10) 

 

Kaavassa T on havaintojen määrä ja 𝜎𝑖𝑛 on portfolioiden i ja n tuottojen kovarianssi. 

Muut symbolit ovat samat kuin yllä. 
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3.4.2.  Studentin t-testi 

Studentin t-testiä on käytetty Jensenin alfojen tilastollisen merkitsevyyden 

testaamiseen. T-testillä testataan, poikkeaako alfa tilastollisesti merkitsevästi CAPM-

mallin ja betan perusteella lasketusta arvosta. Suhdeluvulla 𝑡 = (𝑏2 − 𝛽2)/𝑠𝑒(𝑏2) on t-

jakauma N – 2 vapausasteella, mikä voidaan ilmaista myös muodossa 𝑡~𝑡(𝑁−2). Sama 

pätee myös 𝑏1:lle. (Hill, Griffiths & Lim 2011, 96) Tämä voidaan yleistää kaavaksi: 

 

𝑡 =
𝑏𝑘−𝛽𝑘

𝑠𝑒(𝑏𝑘)
~𝑡(𝑁−2), 𝑘𝑢𝑛 𝑘 = 1, 2    (11) 

 

Kaava 11 tunnetaan myös perustana luottamusväli arvioinnille sekä hypoteesien 

testauksille yksinkertaisissa regressiomalleissa (Hill et al. 2011, 96). T-testin ilmaisema 

riskitaso kertoo todennäköisyyden sille, että kyseinen ero johtuu sattumasta. T-testin 

osalta on myös käytetty 1%:n, 5%:n ja 10%:n yleisiä riskitasoja. 
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4. TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään ja analysoidaan tutkimuksen tuloksia. Tulokset ovat jaettu 

kolmeen osaan. Ensimmäiseksi on esitelty koko periodin kattavat tulokset, jonka 

jälkeen on esitelty tulokset erikseen sekä lasku- että nousumarkkinalta.  

Yhdistelmätunnusluvut ovat merkitty niin, että Y1 kuvaa Grahamin lukua, Y2 kuvaa 

E/P-, B/P- ja D/P -luvuista muodostettua yhdistelmätunnuslukua ja Y3 EBITDA/EV-, 

B/P-, ja D/P -luvuista muodostettua yhdistelmätunnuslukua.  

 

4.1. Koko periodin kattavat tulokset 

Arvostrategia menestyi hyvin koko kymmenenvuotista periodia tarkastellessa. 

Taulukkoon 1 on kerätty tulokset koko periodilta kaikkien tunnuslukujen arvo- ja 

kasvuportfolioiden osalta. Arvoportfoliot (Q1) ovat tuottaneet korkeampia tuottoja 

markkinoihin nähden jokaisen tutkitun tunnusluvun osalta. Kasvuportfolioihin (Q5) 

nähden arvoportfoliot ovat tuottaneet selvästi paremmin kaikkien paitsi B/P-luvun 

osalta, jonka Q5 portfolio tuotti hiukan paremmin kuin Q1 (6,14 % vs 6,02 %). 

Korkeimpaan tuottoon koko periodilla ylsi Y3 yhdistelmätunnusluvun arvoportfolio 

keskimääräisen vuotuisen tuoton ollessa 9,63 %, kun taas heikoiten menestyi 

EBITDA/EV-luvun kasvuportfolio Q5, vuotuisen tuoton ollessa -2,20 %. 
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Taulukko 1. Portfolioiden tuotto, riski ja riskikorjattu tuotto koko periodilla (2007-2017) 

  Keskimääräinen 
vuotuinen 

tuotto 

Annualisoitu 
volatiliteetti 

Sharpen 
luku 

z-arvo (merk.) z-arvo (merk.) 
Beta Alfa (merk.) 

  
Qi vs. markkina Q1 vs. Q5 

E/P                     

Q1 6,54 % 17,82 % 0,3912 0,508 (0,611) 
1,485 (0,137) 

0,7777 2,04 % (0,448) 

Q5 0,29 % 22,87 % 0,0821 0,921 (0,357) 0,7715 -3,00 % (0,570) 

B/P                     

Q1 6,02 % 20,62 % 0,3365 0,115 (0,908) 
0,194 (0,847) 

0,8228 1,71 % (0,662) 

Q5 6,14 % 18,37 % 0,3647 0,264 (0,792) 0,7394 2,01 % (0,559) 

D/P                     

Q1 7,02 % 15,30 % 0,4580 1,075 (0,282) 
1,958 (0,050)* 

0,6872 2,66 % (0,194) 

Q5 0,98 % 21,92 % 0,1085 0,877 (0,381) 0,7856 -2,59 % (0,587) 

EBITDA/EV                   

Q1 9,20 % 18,72 % 0,5128 1,227 (0,220) 
3,949 (0,000)*** 

0,8035 4,57 % (0,131) 

Q5 -2,20 % 19,65 % -0,0647 1,475 (0,140) 0,6515 -5,29 % (0,246) 

Y1 (E/P*B/P)                   

Q1 7,54 % 17,86 % 0,4423 0,742 (0,458) 
1,627 (0,104) 

0,7500 3,17 % (0,299) 

Q5 -0,16 % 23,45 % 0,0670 0,995 (0,320) 0,8017 -3,48 % (0,514) 

Y2 (E/P B/P D/P)                   

Q1 8,10 % 16,43 % 0,4983 1,230 (0,219) 
1,478 (0,139) 

0,7203 3,66 % (0,137) 

Q5 4,57 % 20,35 % 0,2740 0,167 (0,867) 0,7185 1,00 % (0,826) 

Y3 (EBITDA/EV B/P D/P)                   

Q1 9,63 % 16,84 % 0,5737 1,594 (0,111) 
2,552 (0,011)** 

0,7224 5,18 % (0,059)* 

Q5 2,78 % 19,84 % 0,1888 0,524 (0,600) 0,7007 -0,71 % (0,872) 

Markkina-
tuotto 

5,42 % 20,29 % 0,3139               

*** tilastollisesti erittäin merkitsevä (1% riskitaso), ** tilastollisesti merkitsevä (5% riskitaso), * tilastollisesti lähes merkitsevä (10% riskitaso) 

 

Arvoportfolioiden korkeampi tuotto ei johtunut korkeammasta kokonaisriskin eli 

volatiliteetin tasosta. Kuvio 2 havainnollistaa portfolioiden asemoitumista riski-tuotto 

hajontakuviossa. Arvoportfoliot suoriutuivat markkinoita paremmin Sharpen luvulla 

mitattuna, johtuen korkeammasta tuotosta yhdistettynä matalampaan volatiliteettiin.   

Tosin yhdenkään arvo- tai kasvuportfolion Sharpen luku ei poikennut markkinoiden 

vastaavasta tilastollisesti merkitsevästi. Arvoportfoliot suoriutuivat myös erinomaisesti 

kasvuportfolioihin nähden Sharpella mitattuna lähes kaikkien tutkittujen tunnuslukujen 

osalta. B/P-luvun osalta Q5 kasvuportfolion Sharpen luku oli suurempi kuin 

arvoportfolion, mikä johtui korkeammasta tuotosta ja matalammasta volatiliteetista. 
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Kuvio 2. Portfolioiden asemoituminen riski-tuotto hajontakuviossa 

 

Kaikki arvoportfoliot tuottivat myös positiivista alfaa (taulukko 1) ja näin ollen tuottaneet 

markkinoita paremmin myös systemaattisella riskillä eli betalla mitattuna. Tosin näistä 

ainoastaan Y3 Q1 poikkesi tilastollisesti lähes merkitsevästi nollasta. Arvoportfoliot 

tuottivat korkeampaa alfaa myös kasvuportfolioihin nähden, B/P-lukua lukuun 

ottamatta. Osassa arvoportfolioista ylituotto kasvuportfoliohin nähden saavutettiin 

kuitenkin suuremmalla betalla (E/P, EBITDA/EV, Y2 ja Y3). Näin ollen ei voida yleistää 

arvoportfolioiden saavan suurempaa tuottoa alhaisemmalla systemaattisella riskillä.  

Yksittäisistä tunnusluvuista EBITDA/EV- ja D/P-luvut menestyivät odotetusti parhaiten, 

aikaisempien tutkimustulosten mukaan niillä on saavutettu merkittävää arvopreemiota 

ja ylituottoa Suomen osakemarkkinoilla (Leivo et al. 2009; Leivo & Pätäri 2011). 

Taulukosta 1 nähdään, että EBITDA/EV Q1 tuotti yksittäisistä tunnusluvuista 

korkeimmat tuotot, keskimääräisen vuosituoton ollessa 9,20 %. Q1 arvoportfolion 

Sharpen luku oli toiseksi korkein tutkimuksessa ja se poikkesi myös tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi Q5 kasvuportfoliosta. Alfa oli myös korkein yksittäisistä 

tunnusluvuista, tosin se saavutettiin tutkimuksen toiseksi korkeimmalla 

systemaattisella riskillä. D/P-luvun Q1 arvoportfolio tuotti myös erittäin hyvin, 7,02 % 
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keskimäärin vuodessa. Sen Sharpen luku poikkesi kasvuportfoliosta tilastollisesti 

lähes merkitsevästi. 

Yhdistelmätunnusluvut suoriutuvat myös erittäin hyvin, mikä on linjassa aikaisempien 

tutkimustulosten mukaan (Leivo et al. 2009; Pätäri & Leivo 2009). Y3-luvun Q1 

arvoportfolio suoriutui parhaiten koko tutkimuksessa, keskimääräisen vuotuisen tuoton 

ollessa 9,63 %. Sillä oli myös korkein Sharpen luku ja se poikkeaa tilastollisesti 

merkitsevästi Q5 portfoliosta. Y3-luvun Q1 portfolion alfa oli myös tutkimuksen korkein 

ja ainut tilastollisesti merkitsevä (10 % riskitasolla). Y2-luvun Q1 arvoportfolio menestyi 

myös hyvin. Sillä oli kolmanneksi korkein vuotuinen tuotto ja Sharpen luku. Nämä 

tulokset tukevat yhdistelmätunnuslukujen käyttöä Suomen osakemarkkinoilla ja 

etenkin EBITDA/EV-luvun käyttöä tuottopohjaisena arvostuskertoimena. 

 

4.2. Nousukauden kattavat tulokset 

Nousukaudella arvostrategialla ei saavutettu markkinoita korkeampia tuottoja, kuin 

ainoastaan yhden portfolion kohdalla. Nousukausi kattoi siis 91 kuukautta yhteensä ja 

oli verrattain suuri osuus koko periodista. Tulokset nousukaudelta on kerätty 

taulukkoon 2. Parhaiten menestyi EBITDA/EV-luvun arvoportfolio Q1, joka tuotti 

keskimääräisesti 28,92 % vuodessa, kun markkinoiden vastaava tuotto oli 27,02 %. 

Huonoiten menestyi EBITDA/EV-luvun Q5 kasvuportfolio, keskimääräisen vuotuisen 

tuoton jäädessä reilusti markkinoista (11,57 %). Sharpen luvulla mitattuna 

arvoportfoliot B/P- ja Y1-lukuja lukuun ottamatta suoriutuivat markkinoita paremmin, 

johtuen alhaisemmasta kokonaisriskistä. Tosin ero markkinoihin nähden ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää arvoportfolioiden osalta. 
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Taulukko 2. Portfolioiden tuotto, riski ja riskikorjattu tuotto nousukaudella 

  Keskimääräinen 
vuotuinen 

tuotto 

Vuotuinen 
volatiliteetti 

Sharpen 
luku 

z-arvo (merk.) z-arvo (merk.) 
Beta Alfa (merk.) 

  
Qi vs. markkina Q1 vs. Q5 

E/P                     

Q1 24,85 % 14,25 % 0,4646 0,253 (0,800) 
2,3984 (0,016)** 

0,7188 5,12 % (0,137) 

Q5 16,42 % 21,62 % 0,2283 2,210 (0,027)** 0,8045 -2,93 % (0,670) 

B/P                     

Q1 23,66 % 19,31 % 0,3397 1,305 (0,192) 
1,699 (0,089)* 

0,8758 0,87 % (0,870) 

Q5 25,07 % 14,59 % 0,4586 0,133 (0,894) 0,6332 7,63 % (0,082)* 

D/P                     

Q1 21,29 % 12,38 % 0,4609 0,238 (0,812) 
2,285 (0,022)** 

0,6676 3,15 % (0,210) 

Q5 18,11 % 19,74 % 0,2661 1,926 (0,054)* 0,7867 -1,42 % (0,815) 

EBITDA/EV                   

Q1 28,92 % 15,51 % 0,4911 0,619 (0,536) 
3,610 (0,000)*** 

0,7764 7,24 % (0,060)* 

Q5 11,57 % 17,44 % 0,1992 2,411 (0,016)** 0,6120 -3,18 % (0,578) 

Y1 (E/P*B/P)                   

Q1 24,48 % 15,13 % 0,4343 0,162 (0,872) 
1,928 (0,054)* 

0,7179 4,96 % (0,219) 

Q5 17,23 % 21,71 % 0,2369 2,166 (0,030)** 0,8302 -2,86 % (0,675) 

Y2 (E/P B/P D/P)                   

Q1 23,64 % 13,42 % 0,4697 0,336 (0,737) 
1,692 (0,091)* 

0,6861 4,83 % (0,126) 

Q5 21,10 % 17,18 % 0,3410 1,048 (0,295) 0,6269 4,75 % (0,407) 

Y3 (EBITDA/EV B/P D/P)                   

Q1 26,09 % 14,15 % 0,4880 0,555 (0,579) 
2,435 (0,015)** 

0,6946 6,80 % (0,061)* 

Q5 17,58 % 16,95 % 0,2941 1,563 (0,118) 0,6440 1,21 % (0,824) 

Markkina-
tuotto 

27,02 % 16,12 % 0,4469               

*** tilastollisesti erittäin merkitsevä (1% riskitaso), ** tilastollisesti merkitsevä (5% riskitaso), * tilastollisesti lähes merkitsevä (10% riskitaso) 

 

Arvoportfoliot menestyivät kuitenkin erinomaisesti kasvuportfolioihin nähden. Jälleen 

kerran B/P-luku ei toiminut arvostrategiassa, vaan kyseisen luvun osalta kasvuportfolio 

Q5 tuotti paremmin ja omasi matalamman kokonaisriskin kuin Q1 portfolio. Muutoin 

kaikki tutkitut tunnusluvut tuottivat paremmin kuin vastaavat kasvuportfoliot. 

Arvoportfoliot suoriutuivat hyvin myös Sharpen luvulla mitattuna kasvuportfolioihin 

nähden (pl. B/P-luku). Korkeimman Sharpen luvun tuotti Y3-luku. Ero 

kasvuportfolioihin nähden oli myös tilastollisesti merkitsevää kaikkien tunnuslukujen 

osalta vähintään 10 % riskitasolla. EBITDA/EV-luvun kohdalla ero oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevää (1 % riskitaso).  

Kaikki arvoportfoliot tuottivat positiivista alfaa myös nousukaudella. Arvoportfoliot 

suoriutuivat tälläkin mittarilla kasvuportfolioita paremmin, B/P-lukua lukuun ottamatta. 

Näistä kolme seitsemästä saatiin alhaisemmalla systemaattisella riskillä. Korkeinta 

alfaa tuotti B/P-luvun Q5 kasvuportfolio, ylituoton ollessa 7,63 %. Arvoportfolioista 
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korkeinta alfaa tuotti EBITDA/EV Q1 (7,24 %). Molemmat ylituotot olivat tilastollisesti 

lähes merkitseviä 10 % riskitasolla. Myös Y3-luvun arvoportfolion Q1 ylituotto poikkesi 

markkinoista 10 % riskitasolla. 

 

4.3. Laskukauden kattavat tulokset 

Laskukaudella arvostrategia menestyi erinomaisesti tuotolla mitattuna, kaikkien 

arvoportfolioiden säilyttäessä arvonsa paremmin kuin markkinaportfolio. Tulokset 

laskukaudelta on kerätty taulukkoon 3. Myös kokonaisriskillä mitattuna arvoportfoliot 

pärjäsivät hyvin. Arvoportfoliot omasivat jokaisen tutkitun tunnusluvun osalta 

pienemmän kokonaisriskin kuin vastaavat kasvuportfoliot ja markkinaportfolio. 

Parhaiten arvonsa säilytti D/P-luvun Q1 arvoportfolio, vuotuisen tuoton ollessa -27,73 

% (markkina -41,27 %). Huonoiten pärjäsi tuotolla mitattuna Y1-luvun Q5 

kasvuportfolio -39,67 % keskimääräisellä vuotuisella tuotolla.  
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Taulukko 3. Portfolioiden tuotto, riski ja riskikorjattu tuotto laskukaudella 

  Keskimääräinen 
vuotuinen 

tuotto 

Vuotuinen 
volatiliteetti 

Sharpen 
luku 

z-arvo (merk.) z-arvo (merk.) 
Beta Alfa (merk.) 

  
Qi vs. markkina Q1 vs. Q5 

E/P                     

Q1 -35,22 % 20,01 % -0,6222 0,436 (0,663) 
0,1475 (0,137) 

0,8116 -0,98 % (0,875) 

Q5 -37,19 % 21,13 % -0,6270 0,212 (0,832) 0,6846 -9,86 % (0,374) 

B/P                     

Q1 -34,58 % 17,88 % -0,6876 0,294 (0,769) 
2,600 (0,009)*** 

0,7197 -5,09 % (0,377) 

Q5 -36,57 % 20,86 % -0,6227 0,340 (0,734) 0,8005 -3,37 % (0,679) 

D/P                     

Q1 -27,73 % 17,64 % -0,5405 1,410 (0,158) 
1,008 (0,314) 

0,7185 4,37 % (0,431) 

Q5 -38,25 % 22,25 % -0,6134 0,308 (0,758) 0,7360 -8,68 % (0,447) 

EBITDA/EV                   

Q1 -35,15 % 19,75 % -0,6297 0,298 (0,766) 
0,659 (0,510) 

0,7739 -2,85 % (0,692) 

Q5 -35,31 % 21,24 % -0,5848 0,465 (0,642) 0,6670 -8,07 % (0,487) 

Y1 (E/P*B/P)                   

Q1 -32,05 % 19,06 % -0,5867 0,800 (0,424) 
0,502 (0,616) 

0,7648 1,00 % (0,876) 

Q5 -39,67 % 22,59 % -0,6314 0,175 (0,861) 0,7037 -12,14 % (0,322) 

Y2 (E/P B/P D/P)                   

Q1 -29,08 % 18,71 % -0,5346 1,499 (0,134) 
0,381 (0,703) 

0,7639 5,14 % (0,379) 

Q5 -34,02 % 23,53 % -0,4981 1,150 (0,250) 0,8100 1,48 % (0,901) 

Y3 (EBITDA/EV B/P D/P)                   

Q1 -29,31 % 18,03 % -0,5617 1,153 (0,249) 
0,862 (0,388) 

0,7337 3,05 % (0,591) 

Q5 -32,61 % 23,01 % -0,4855 1,187 (0,235) 0,7705 1,34 % (0,912) 

Markkina-
tuotto 

-41,27 % 22,70 % -0,6604               

*** tilastollisesti erittäin merkitsevä (1% riskitaso), ** tilastollisesti merkitsevä (5% riskitaso), * tilastollisesti lähes merkitsevä (10% riskitaso) 

 

Sharpen luvulla mitattuna arvoportfoliot suoriutuivat paremmin kuin markkinat, B/P-

lukua lukuun ottamatta (taulukko 3). Korkeimman Sharpen luvun arvoportfolioista tuotti 

yhdistelmätunnusluku Y2. Hyvä menestys Sharpen luvulla mitattuna johtui 

portfolioiden markkinoita alhaisemmasta riskistä yhdistettynä parempaan tuottoon. Ero 

markkinoihin nähden ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää. Kasvuportfolioihin 

nähden arvoportfoliot menestyivät kohtalaisesti, Sharpen luvun ollessa korkeampi 

kolmessa arvoportfoliossa (E/P, D/P, Y1) tutkitusta seitsemästä. B/P-luvun osalta arvo- 

ja kasvuportfolioiden Sharpen lukujen ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevää 

kasvuportfolion hyväksi. 

Arvoportfoliot suoriutuivat hyvin Jensenin alfalla mitattuna (taulukko 3). Neljä 

arvoportfoliota (D/P, Y1, Y2, Y3) tuottivat positiivista alfaa laskukaudella. Korkeinta 

alfaa tuotti Y2-luvun Q1 arvoportfolio, ylituoton ollessa 5,14 %. Kyseinen ylituotto 

saavutettiin myös alhaisemmalla systemaattisella riskillä Q5 kasvuportfolioon nähden. 



33 
 

 
 

Arvoportfolioiden ylituotto saavutettiin pääosin alhaisemmalla riskillä, lukuun ottamatta 

Y1-lukua. Yksikään tutkituista alfoista ei ollut tilastollisesti merkitsevää. Tulosten 

perusteella voidaan kuitenkin sanoa arvostrategian toimineen hyvin, kun markkinat 

ovat yleisessä laskussa. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, voidaanko arvostrategialla saavuttaa 

ylituottoja markkinoihin ja kasvustrategiaan nähden Suomen osakemarkkinoilla. 

Tutkittava periodi käsitti kymmenen vuotta, vuoden 2007 toukokuusta vuoden 2017 

toukokuuhun. Koko periodin lisäksi tutkittiin arvostrategian menestystä eri 

markkinatilanteissa, nousu- ja laskukaudella. Nousukausi käsitti 91 kuukautta ja 

laskukausi vastaavasti 29 kuukautta. Arvostrategiassa arvostustasoa mittaaviksi 

tunnusluvuiksi valikoitui neljä yksittäistä tunnuslukua (P/E, P/B, P/D, EV/EBITDA) sekä 

kolme näistä muodostettua yhdistelmätunnuslukua. Tutkimuksessa aineistona 

käytettiin Datastreamista ladattua kuukausittaista tuottoaikasarjaa vuodesta 2007 

vuoteen 2017, mikä sisälsi kaikki Suomen osakemarkkinoilla listatut osakkeet. 

Datastreamista ladatun aineiston lisäksi ainestoa on täydennetty osittain yhtiöiden 

vuosikertomuksissa saatavilla olevilla tiedoilla. Portfoliot muodostettiin jakamalla 

osakkeet tunnusluvuittain kvintiiliportfolioihin. Tässä tutkimuksessa käytettiin ylintä 

kvintiiliä (arvo-osakkeet) ja alinta kvintiiliä (kasvuosakkeet). Portfoliot muodostettiin 

aina kunkin vuoden toukokuun alussa ja niitä pidettiin aina vuosi kerrallaan, jonka 

jälkeen ne uudistettiin. Lopuksi portfolioiden kuukausittaisista tuotoista muodostettiin 

yhtenäiset tuottoaikasarjat kullekin tutkittavalle periodille. Portfolioiden suoriutumista 

tutkittiin tuoton, riskin ja riskikorjattujen mittarien avulla. Riskikorjattuina mittareina 

käytetiin tässä tutkimuksessa Sharpen lukua ja Jensenin alfaa. 

Päätutkimusongelmana oli selvittää, voidaanko arvostrategialla saavuttaa ylituottoja 

markkinoihin ja kasvustrategiaan nähden Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimuksen 

tulosten mukaan arvostrategialla saavutettiin korkeampia tuottoja markkinoihin (5,42 

%) nähden jokaisen tutkitun tunnusluvun osalta. Arvostrategialla muodostettujen 

portfolioiden ylituotto saavutettiin myös alhaisemmalla riskillä volatiliteetilla mitattuna. 

Portfoliot tuottivat markkinoita paremmin myös riskikorjatulla Sharpen luvulla 

mitattuna, markkinoiden Sharpen luvun ollessa 0,3139. Sharpen luvut markkinoihin 

verrattuna eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Kaikki arvoportfoliot 

tuottivat myös ylituottoa alfalla mitattuna. Näistä ainoastaan Y3-luvun arvoportfolio 

tilastollisesti lähes merkitsevästi 10% riskitasolla.  

Kasvustrategiaan nähden arvostrategialla saavutettiin ylituottoja vähäisemmällä 

kokonaisriskillä kaikilla tunnusluvuilla paitsi B/P-luvulla. Tosin B/P-luvun Q1 ja Q5 
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portfolioiden välinen ero oli marginaalinen. Arvostrategia suoriutui myös hyvin 

kasvustrategiaan nähden Sharpen luvulla mitattuna B/P-lukua lukuun ottamatta. 

EBITDA/EV-luvun Q1 portfolion Sharpen luvun ero Q5 portfolioon oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Y3- ja D/P-lukujen osalta ero oli myös tilastollisesti merkitsevää 5 

% ja 10 % riskitasoilla. Muiden tunnuslukujen osalta tulokset eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Arvostrategialla saavutettiin myös kasvustrategiaan nähden ylituottoa 

alfalla mitattuna, tosin ei aina alhaisemmalla riskillä. Johtopäätöksenä voidaan vetää, 

että arvostrategialla voidaan saavuttaa ylituottoja markkinoihin ja kasvustrategiaan 

nähden Suomen osakemarkkinoilla. 

Päätutkimusongelman lisäksi tutkimuksessa tutkittiin, että millä tunnusluvulla on 

saavutettu korkeimmat tuotot ja voidaanko yhdistelmätunnusluvuilla saavuttaa 

korkeampia tuottoja, kuin yksittäisillä tunnusluvuilla. Yksittäisistä tunnusluvuista 

parhaiten suoriutui EBITDA/EV-luvun arvoportfolio Q1, keskimääräisen vuotuisen 

tuoton ollessa 9,20 %. Se suoriutui myös parhaiten riskikorjatusti, Sharpen luvulla ja 

alfalla mitattuna yksittäisistä tunnusluvuista. EBITDA/EV-luvulla on saavutettu 

samankaltaisia tuloksia myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Leivo et al. 2009). 

Tutkimuksessa parhaiten menestyi kuitenkin yhdistelmätunnusluvun Y3 arvoportfolio 

Q1, keskimääräisen vuotuisen tuoton ollessa 9,63 %. Kyseinen tunnusluku 

muodostettiin EBITDA/EV-, B/P- ja D/P-lukujen yhdistelmänä. Se tuotti tutkimuksen 

korkeimman Sharpen luvun (0,5737) ja alfan (5,18 %). Myös muut 

yhdistelmätunnusluvut menestyivät erinomaisesti ja niillä saavutettiin yksittäisiin 

tunnuslukuihin nähden korkeampia tuottoja EBITDA/EV-lukua lukuun ottamatta. 

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempien tulosten kanssa ja tukevat 

yhdistelmätunnuslukujen käyttöä Suomen osakemarkkinoilla (Leivo et al. 2009; Pätäri 

& Leivo 2009).  

Koko periodin lisäksi tutkittiin, miten arvostrategia on suoriutunut nousu- ja 

laskukausilla. Nousukaudella arvostrategialla saavutettiin markkinaa korkeampia 

tuottoja ainoastaan EBITDA/EV-luvun Q1 arvoportfoliolla. Riskikorjatusti Sharpen 

luvulla mitattuna arvostrategia menestyi kohtalaisesti. B/P- ja Y1-lukujen Sharpen luvut 

jäivät markkinoita alhaisemmiksi, muiden ollessa korkeampia. Erot eivät kuitenkaan 

olleet tilastollisesti merkitseviä. Kasvustrategiaan nähden arvostrategia suoriutui 

kuitenkin erinomaisesti. Keskimääräiset vuotuiset tuotot olivat korkeampia kaikilla 
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tunnusluvuilla, paitsi B/P-luvulla. Myös Sharpen luvulla mitattuna arvostrategia pärjäsi 

hyvin ja ero kasvustrategiaan nähden oli tilastollisesti merkitsevää kaikkien 

tunnuslukujen osalta vähintään 10 % riskitasolla. Arvoportfoliot tuottivat myös 

positiivista ja korkeampaa tuottoa alfalla mitattuna kasvuportfolioihin nähden (pl. B/P-

luku).  

Laskukaudella arvostrategia suoriutui hyvin tuotolla mitattuna. Arvoportfoliot säilyttivät 

paremmin arvonsa kuin markkinaportfolio tai vastaavat kasvuportfoliot. Arvoportfoliot 

tuottivat riskikorjatusti paremmin Sharpella mitattuna markkinoihin nähden kaikkien 

tunnuslukujen paitsi B/P-luvun osalta. Tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Kasvustrategiaan nähden arvoportfolioista kolme suoriutui paremmin (E/P, D/P, Y1). 

Alfalla mitattuna neljä arvoportfolioista tuotti positiivista alfaa (D/P, Y1, Y2, Y3). B/P-

lukua lukuun ottamatta kaikki arvoportfoliot tuottivat korkeampaa alfaa kuin 

kasvuportfoliot. Johtopäätöksenä voidaan vetää, että arvostrategia toimii paremmin 

laskukaudella kuin nousukaudella. Nousukaudella arvostrategialla ei saavutettu 

markkinoita korkeampia tuottoja, mutta saavutettiin kasvustrategiaa korkeampia. 

Laskukaudella arvostrategia menestyi hyvin kaikilla tunnusluvuilla markkinoihin 

nähden ja riskikorjatuilla mittareilla kohtalaisesti kasvustrategiaan nähden. Tosin 

tutkimuksessa laskukausi jäi verrattain lyhyeksi, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. 

Tutkimusten tulosten mukaan arvostrategia toimii Suomen osakemarkkinoilla ja 

hyödyntämällä arvostrategiaa voidaan saavuttaa ylituottoja markkinoihin ja 

kasvustrategiaan nähden. Parhaiten arvostrategiassa käytetyistä tunnusluvuista 

toimivat EBITDA/EV ja yhdistelmätunnusluvut. Tutkimuksen tuloksia voi arvosijoittajat 

hyödyntää käytännössä käyttämällä tutkimuksessa toimivaksi todettuja tunnuslukuja 

ja yhdistelmätunnuslukuja. Tosin tässä tutkimuksessa ei huomioitu kuluja eikä veroja, 

eikä tulokset ole suoraan vertailukelpoisia käytännön sijoittamisen kanssa. 
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5.1. Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimuksena olisi hyvä pidentää tutkittavaa periodia esimerkiksi 20 vuoden 

pituiseksi. Tässä tutkimuksessa valtaosa tuloksista eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Pidentämällä tutkittavaa periodia saadaan enemmän havaintoja sekä 

koko periodiin, että syklitarkasteluun, mikä voi vaikuttaa tulosten tilastolliseen 

merkitsevyyteen. Tämän tutkimuksen kymmenenvuotiseen periodiin sisältyy myös 

poikkeuksellisen suuri lama ja euroalueen velkakriisi, joilla on ollut merkittävä vaikutus 

osakemarkkinoihin. Tutkittavaa periodia pidentämällä voidaan näiden vaikutusta 

eliminoida. Tutkimuksessa olisi hyvä pitää myös mukana väliportfoliot ja tutkia myös 

niiden menestystä suhteessa arvo- ja kasvustrategiaan. Näiden lisäksi olisi hyvä tutkia 

onko small cap -yrityksillä ollut vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Mielenkiintoista olisi 

tutkia myös eripituisilla pitoajoilla ja erilaisilla yhdistelmätunnusluvuilla arvostrategioita 

Suomen osakemarkkinoilla. 
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