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Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia vastavirran sijoitusstrategiaa Suomen 

osakemarkkinoilla vuosina 2008-2017.  

Vastavirran strategian mukaisiin portfolioihin valittiin osakkeet siten, että 

salkunmuodostushetkeä edeltävän kolmen vuoden aikana eniten laskenut viidennes pörssin 

osakkeista valikoitui portfolioihin. Pitoajat olivat kolme ja viisi vuotta. Saman mittaisten 

sijoitusaikojen osalta muodostettiin useita portfolioita, ja päällekkäin menneiden ajanjaksojen 

tuotoista laskettiin keskiarvot. 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvantitatiivista portfolioanalyysia. Käytettynä aineistona 

on kaikkien Helsingin pörssissä tutkimusaikana noteerattujen osakkeiden 

kuukausituottoaineisto. Aineisto kerättiin Datastream-tietokannasta. Muodostettujen 

portfolioiden menestystä absoluuttisten tuottojen muodossa verrattiin Helsingin pörssin 

yleisindeksin kokonaistuottoon. Lisäksi verrattiin riskimittareiden; volatiliteetin ja betan 

arvoja. Tämän jälkeen laskettiin arvot valituille menestysmittareille, jotka olivat Sharpen luku, 

Jensenin alfa ja Treynorin luku.  

Tutkimuksen tuloksena sekä kolmen vuoden että viiden vuoden vastavirran strategia hävisi 

vertailuindeksin tuotolle selvästi absoluuttisella tuotolla mitattuna. Tämän lisäksi vastavirran 

portfolioiden riski volatiliteetilla mitattuna oli runsaasti korkeampi kuin vertailuindeksin. 

Myös Sharpen luvun ja Jensenin alfan perusteella tarkasteltuna vastavirran strategian 

menestys oli heikkoa. Kolmen vuoden pitoajan strategia kuitenkin tuotti viisivuotista 

paremmin. 
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The purpose of this thesis was to study the contrarian investment strategy in the Finnish stock 

market during years 2008-2017. 

The shares were selected for the portfolio of contrarian strategy, so that the most decreasing 

one-fifth of the stock market shares during the three-year formation period were selected. 

The holding period was three or five years long. Several portfolios were formed and averages 

of overlaps over the past periods were calculated. 

Quantitative portfolio analysis has been used as a research method. The material used is the 

monthly total return index of all the shares quoted in the Helsinki Stock Exchange during the 

period under investigation. The data was collected from Datastream. The success of 

established portfolios in the form of absolute returns was compared to the total return of the 

Helsinki Stock Exchange's overall index. In addition, comparisons were made with risk meters; 

volatility and betas. Then, values for selected success indicators were calculated. The selected 

success indicators were the Sharpe index, the Jensen's alpha and the Treynor index. 

As a result of the study, both the three-year and the five-year contrarian strategy lost to the 

return of the benchmark index, measured at an absolute return. In addition, the risk of 

contrarian portfolios in terms of volatility was abundantly higher than the benchmark index. 

Based on the Sharpe index and the Jensen's alpha, the success of the contrarian strategy was 

weak. However, the three-year holding strategy produced a better five-year performance. 
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1. Johdanto 
 

Tässä tutkielmassa tutkitaan vastavirran sijoitusstrategian menestystä Helsingin pörssissä 

vuosien 2008 ja 2017 välillä. Muodostettujen portfolioiden tuottoja verrataan 

markkinatuottoon absoluuttisten tuottojen muodossa. Lisäksi portfolioille lasketaan 

riskimittareiden betan ja volatiliteetin arvot sekä riskikorjatut tuotot, joiden mittareina 

käytetään Sharpen lukua, Jensenin alfaa ja Treynorin lukua. Sharpen lukujen tilastollinen 

merkitsevyys testataan Jobson-Korkien Z-testillä. Tämän jälkeen esitetään tutkimuksen 

tulokset ja lopuksi esitetään yhteenveto. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja aihe 
 

Tehokkailla markkinoilla osakkeisiin on jo hinnoiteltu kaikki saatavilla oleva informaatio, 

mukaan lukien sisäpiiritieto. Tästä syystä sijoittajia kiinnostaa, mikäli markkinoilta löytyy 

epätehokkuuksia, joita hyödyntämällä voi saavuttaa ylituottoa. Erilaisista sijoitusstrategioista, 

joilla pyritään hyödyntämään markkinoilta mahdollisesti löytyviä epätehokkuuksia ja 

saavuttamaan markkinatuoton ylittävää tuottoa, on tehty runsaasti tutkimuksia. 

Tutkimustuloksia on puolesta ja vastaan. Mikäli markkinat ovat tehokkaat, tällöin sijoittajan 

on mahdotonta saavuttaa ylituottoa markkinoihin nähden millään säännönmukaisella 

sijoitusstrategialla. (Fama 1970)  

 

Matalat korkotasot saavat sijoittajia entistä enemmän kiinnostuneiksi osakemarkkinoiden 

tuotoista. Useissa tutkimuksissa on selvitetty erilaisten sijoitusmenetelmien menestystä, sekä 

tutkittu markkinoilla esiintyviä anomalioita. Markkinaepätehokkuudesta esimerkkejä ovat 

small cap-, momentum- ja P/E-anomalia. (De Bondt & Thaler 1985; Jegadeesh & Titman 1993) 

Esimerkiksi small cap -anomalian mukaan pienten yritysten osakkeiden riskikorjattu tuotto on 

keskimäärin suurempi kuin suurten yritysten. Monet tutkimustulokset tukevat anomalian 

olemassaoloa. (Roll 1981) Vastavirran strategian mukaisiin portfolioihin valikoituu pieniä 

yrityksiä varsin suurella todennäköisyydellä, sillä usein niiden osakkeiden kurssivaihtelu on 

kaikkein voimakkainta. 
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Capital Asset Pricing -mallin mukaan korkeampi tuotto-odotus lisää sijoituksen riskiä. Sijoitus 

asettuu pääomamarkkinasuoralla siihen kohtaan, jossa tuotto ja riski kohtaavat. Malli 

pohjautuu Markowitzin portfolioteoriaan vuodelta 1954. Teorian mukaan sijoitusten 

hajauttaminen vähentää riskiä. Portfolioteorian mukaan sijoittajan kannattaa hajauttaa niihin 

kohteisiin, joissa on korkein tuotto-odotus suhteessa riskiin, jotta riski vähenee ja odotettu 

tuotto kasvaa. (Sharpe 1964; Markowitz 1954) CAP-mallin pohjalta voidaan olettaa, että mikäli 

vastavirran strategia tuottaa indeksituottoa enemmän, se on seurausta markkinoita 

korkeammasta riskistä. 

 

Contrarian- eli vastavirran strategia on tuottohistoriaan perustuva sijoitusmenetelmä. Muilla 

osakkeen tunnusluvuilla ei ole tässä tapauksessa merkitystä sijoituskohteita valittaessa. 

Contrarian-menetelmän tavoitteena on poimia salkkuun osakkeita, joiden kurssi on laskenut 

edeltävinä vuosia enemmän, kuin suurin osa osakkeista. Kyseessä on eräänlainen 

arvosijoitusstrategia, jonka tavoitteena on poimia portfolioon aliarvostettuja osakkeita. 

Osakkeiden aliarvostuksen katsotaan johtuvan sijoittajien ylireagoinnista negatiivisiin yhtiöitä 

koskeviin uutisiin. Contrarian-sijoitusstrategian menestyksen havaitsivat ensimmäisinä De 

Bondt ja Thaler vuonna 1985. (De Bondt & Thaler 1985) Sittemmin menetelmän menestystä 

on tutkittu runsaasti, mutta Suomen osakemarkkinoilla aihetta on tutkittu varsin niukasti. 

 

Chan (1988) määrittelee vastavirran sijoittamisen menetelmänä, johon kuuluu 

häviäjäosakkeiden ostaminen ja voittajaosakkeiden lyhyeksi myynti. Chanin mukaan 

menetelmä perustuu sijoittajien ylireagointiin liittyen yhtiöitä koskeviin uutisiin, mikä 

aiheuttaa häviäjäosakkeille aliarvostusta ja voittajaosakkeille yliarvostusta fundamentaalisesti 

tarkasteltuna, jolloin sijoittajan kannattaa pyrkiä hyödyntämään tilannetta taloudellisesti. On 

olemassa muitakin aliarvostettujen osakkeiden poimintaan perustuvia sijoitusstrategioita, 

kuten matalan P/E-luvun mukaan sijoittaminen. Kritiikkinä vastavirran strategialle Chan 

esittää on, että menetelmän toimiessa edes heikon markkinatehokkuuden ehdot eivät täyty, 

sillä strategia perustuu historiallisiin kursseihin. Chan huomioi tutkimuksessaan myös riskien 

muutokset, ja vastavirran strategian tuloksena oli vain hyvin pieni epänormaali tuotto. Hän 

esittää menetelmällä mahdollisesti saavutettavan ylituoton olevan seurausta markkinaa 

korkeammasta riskistä. (Chan 1988)  
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De Bondt ja Thaler (1985) käyttivät kolmen vuoden tarkastelujaksoja muodostaessaan 

häviäjä- ja voittajaosakkeiden portfolioita. Heikoimmin tarkasteluaikana suoriutuneet 

osakkeet valikoituivat häviäjäsalkkuihin, ja osakkeiden pitoaika portfoliossa oli kolme vuotta. 

Voittajaosakkeiden portfolioihin puolestaan valikoituivat eniten tarkasteluaikana eniten 

kurssinousua saavuttaneet osakkeet. Sijoitusajan päätyttyä osakkeet myytiin salkusta, ja 

jälleen uudet edellisten kolmen vuoden aikana heikoimmin menestyneet osakkeet valittiin 

portfolioihin. He havaitsivat menetelmän tuottavan ylituottoa kolmen vuoden sijoitusajalta 

viiteen vuoteen asti. Menetelmän oletuksena on, että nämä osakkeet ovat aliarvostettuja ja 

niiden kurssi palautuu myöhemmin oikealle tasolle. Tämä perustuu sijoittajien lyhyellä 

aikavälillä negatiivisiin uutisiin ylireagoinnin ohella markkinoiden keskihakuisuuteen. 

Häviäjäosakkeiden ostamisen lisäksi strategiaan kuuluu mukaan myös voittajaosakkeiden 

lyhyeksi myynti. (De Bondt & Thaler 1985) Tähän tutkimukseen ei oteta mukaan 

voittajaosakkeiden lyhyeksi myyntiä. 

 

Kolmen vuoden pitoaikaa De Bondt ja Thaler perustelivat myös sillä, että arvosijoittaja 

Benjamin Graham esitti vuonna 1959 osakkeiden aliarvostuksen korjautuvan noin 1,5-2,5 

vuodessa. Tätä tukee myös De Bondtin ja Thalerin tutkimustulokset: portfolioiden tuotto oli 

suurinta sijoitusajan toisena ja kolmantena vuonna. De Bondtin ja Thalerin saamia tuloksia on 

kritisoitu siitä, että tuloksia selittää portfolioiden systemaattinen riski eli markkinariski ja 

pienyhtiöanomalia. Lisäksi häviäjäosakkeiden portfolio ylisuoriutui voittajaportfolioon 

nähden vain tammikuussa. (Jegadeesh & Titman 1993) 

 

Chan (1988) tuo esille, että menetelmää tukee käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta se, 

että Kahneman ja Tversky (1977) totesivat ihmisten ylireagoivan odottamattomiin ja 

dramaattisiin tapahtumiin. Osakemarkkinoille sovellettuna teoria tarkoittaa, että esimerkiksi 

yrityksen antaessa positiivisen tulosvaroituksen sen osakkeen kurssi voi nousta liioitellusti ja 

osakkeesta tulee yliarvostettu, kun taas negatiivisen tulosvaroituksen kohdalla osakkeesta 

tulee aliarvostettu fundamentteihin nähden. Behavioristisen rahoitusteorian mukaan 

sijoittajien käyttäytyminen ei ole aina rationaalista.  
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Vastavirran sijoittamisen vastakohta on momentum-menetelmä. Momentum-sijoittamisella 

tarkoitetaan niihin osakkeisiin sijoittamista, joiden trendi on nouseva. Osakkeiden pitoaika on 

tavallisesti kolmesta kahteentoista kuukautta.  Useat tutkimustulokset tukevat myös tätä 

menetelmää. (Jegadeesh & Titman 1993) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko vastavirran strategialla saavuttanut ylituottoa 

vertailuindeksiin nähden tarkasteluajanjaksolla. Mukana oleva riski huomioidaan, eli onko 

mahdollinen ylituotto ollut seurausta indeksiä korkeammasta riskistä. Tavoitteena on myös 

selvittää, kuinka eri mittaisten pitoaikojen portfoliot eroavat toisistaan tuottojen ja riskien 

osalta. 

 

Päätutkimuskysymys: 

Saavutetaanko contrarian-sijoitusstrategialla vertailuindeksin ylittävää tuottoa suhteutettuna 

riskiin? 

 

Alakysymys: 

Kuinka eri pitoaikojen portfoliot eroavat toisistaan tuottojen ja riskien osalta? 

 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimus rajataan maantieteellisesti käsittelemään Suomen osakemarkkinoita. Yhtiöiden 

osalta tutkimus rajataan pörssiyhtiöihin. Ajallisesti tutkimus rajataan vuosien 2008 ja 2017 

välille, jotta aikajakson sisälle mahtuu useita portfolioita. Tutkimukseen ei sisällytetä 

voittajaosakkeiden lyhyeksi myyntiä, minkä useat vastavirran strategiaa käsittelevät 

tutkimukset sisältävät. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne jakautuu siten, että johdannon jälkeen esitellään teoreettinen 

viitekehys sisältäen tehokkaiden markkinoiden käsitteen esittelyn ja aikaisemmat tutkimukset 

liittyen vastavirran strategiaan. Tämän jälkeen esitellään tutkimusaineisto ja käytettävät 

menetelmät. Tämä sisältää portfolioiden muodostamisen, riskimittarit ja menestysmittarit. 

Neljäs kappale käsittää tulosten esittelyn. Lopuksi esitetään johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittää contrarian-ilmiön taustojen ja aiempien 

tutkimusten esittelyn sekä markkinatehokkuuden määrittelyn. 

 

2.1 Tehokkaat markkinat 

 

Tehokkailla markkinoilla osakkeiden hinnat pitävät sisällään kaiken saatavilla olevan tiedon 

yhtiöistä (Fama 1970). Tällöin säännönmukaisilla sijoitusstrategioilla ei voida saavuttaa 

markkinatuoton ylittävää tuottoa. Osakkeiden hinnanmuutoksia ei voida ennustaa, kun 

tulevia uutisia yhtiöön liittyen ei tiedetä. Fama (1970) jakoi osakemarkkinoiden tehokkuuden 

kolmeen eri muotoon. Erilaisia tehokkuuden muotoja on heikko-, keskivahva- ja vahva 

tehokkuus. Heikon tehokkuuden muodon markkinoilla on saatavilla ainoastaan historiallista 

dataa, johon osakekurssit perustuvat. Keskivahvan tehokkuuden markkinoilla osakkeiden 

hinnat perustuvat siihen tietoon, joka on julkisesti saatavilla. Vahvasti tehokkailla markkinoilla 

hinnat ovat sillä tasolla, että osalla sijoittajista on pääsy kaikkiin yhtiötä koskeviin tietoihin, 

joilla on vaikutusta osakekurssiin, myös sisäpiiritietoon. Näin ollen sisäpiiritietokin on 

hinnoiteltu mukaan kursseihin, eikä millään sijoitusstrategialla voi säännönmukaisesti 

saavuttaa vertailuindeksiä korkeampaa tuottoa. Mikäli contrarian-menetelmä tuottaa 

ylituottoa markkinoihin nähden, osakemarkkinat eivät tällöin täytä edes heikon tehokkuuden 

kriteereitä.  

 

Malkielin (2003) mukaan merkittävä joukko sijoittajia unohtaa ajoittain rationaalisen 

käyttäytymisen, minkä seurauksena voi olla lyhytaikaisia ennustettavia säännönmukaisuuksia 

osakekurssien kehityksessä. Hän toteaa myös, että markkinat eivät ikinä voi olla täysin 

tehokkaat, sillä silloin ammattisijoittajilla ja asiantuntijoilla ei olisi kannustinta nopeaan 

tiedonselvitykseen, minkä seurauksena uutiset heijastuvat osakekursseihin välittömästi. 

Malkiel kuitenkin toteaa, että erilaiset historialliseen dataan perustuvissa tutkimuksissa 

löydetyt silloin ylituottoa tuottaneet strategiat tuskin toimivat enää. 
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[siirretty] Markkinoiden tehokkuudessa on havaittu useita epätehokkuuksia, kuten jo mainittu 

P/E-anomalia. Basu (1977) havaitsi matalan P/E-luvun osakkeiden tuottavan korkean P/E-

luvun osakkeita enemmän. Matalammin arvostettujen osakkeiden riski oli myös korkeammin 

arvostettuja osakkeita pienempi, joten kokonaisuudessaan matalan P/E-luvun osakkeet 

menestyivät paremmin.  

 

Random walk -teorian mukaan osakekurssien vaihtelu noudattaa satunnaisuutta. 

Satunnaiskulun malli tarkoittaa, että osakekurssien aiemmalla käyttäytymisellä ei ole 

vaikutusta niiden tulevaan käyttäytymiseen, vaan kurssiliikkeet ovat ennustamattomia 

(Malkiel 2003). 

 

Osakekurssien satunnaisuutta kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Lo ja MacKinlay (1988) 

esittivät, että osakemarkkinat eivät seuraa random walk -ilmiötä. Osakekurssien 

satunnaiskulkua ei esiintynyt koko tutkimusajankohdan yli 20 vuoden aikana. He toteavat, 

että tutkimustulokset eivät tue osakekurssien keskihakuisuusilmiötä. Myöhemmin Lo ja 

MacKinlay (1990) osoittivat, että markkinoiden ylireagointi ei välttämättä ole ainoa selitys 

vastavirran strategian menestykselle. Vain alle puolet odotetuista tuotoista osoitettiin olevan 

seurausta ylireagoinnista. 

 

Helsingin pörssissä on useita pienyhtiöitä, joiden analyytikkoseuranta on varsin niukkaa 

verrattuna suurempiin yhtiöihin. Tällaisten yhtiöiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole 

tehokasta, mikä osaltaan saattaa antaa hyvin perehtyneille sijoittajille mahdollisuuden 

ylituottoihin. Tähän liittyy myös small cap -anomalia, jonka mukaan pienyhtiöiden osakkeiden 

riskikorjattu tuotto on suurempaa kuin suurempien yhtiöiden. (Roll 1981) 
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2.2 Aikaisemmat tutkimukset 

 

De Bondt ja Thaler havaitsivat contrarian-sijoitusstrategian menestyksen vuonna 1985. 

Tutkimuksen yli 50 vuoden aikavälillä häviäjäportfolio tuotti keskimäärin 19,6 prosenttia 

enemmän kuin vertailuindeksi kolmen vuoden sijoitusaikana. Vastavirran strategia 

ylisuoriutui myös tässä tapauksessa riskisempään momentum-salkkuun verrattuna, 

vastavirran menetelmän tuoton ollessa keskimäärin 25 % suurempi kolmessa vuodessa. De 

Bondt ja Thaler havaitsivat vastavirran strategian tuottavan CAP-mallin mukaan ylituottoa 

kolmen vuoden sijoitusajasta viiteen vuoteen saakka. Portfolioiden muodostusperiodi oli 

kolmen vuoden mittainen, jonka jälkeen salkkuun valittiin 35 eniten kyseisellä periodilla 

laskenutta osaketta New Yorkin pörssistä. Tutkimuksessa havaittiin vahva tammikuuilmiön 

esiintyminen vastavirran portfolion kohdalla, mikä jäi selittämättä.  

 

Vuonna 1987 De Bondt ja Thaler täydensivät tutkimustaan. Yrityskoko- ja tammikuuilmiöiden 

vaikutus tuloksiin pyrittiin poistamaan. Tutkijat totesivat, että häviäjäosakkeiden ylituotto ei 

johdu riskien muutoksista beta-kertoimilla mitattuna. Toisena johtopäätöksenä oli, että vaikka 

pienet yhtiöt jätetään pois häviäjäportfolioista, portfolio tuottaa yhä ylituottoa pienyritysten 

tuottoon nähden.  

 

Campbell ja Limmack (1997) käyttivät tutkimuksessaan 1-5 vuoden mittaisia pitoaikoja 

osakkeille Iso-Britannian osakemarkkinoilla. He jakoivat yhtiöt kokonsa mukaan eri luokkiin, 

jotta mahdollisesti esiintyvän pienyritysanomalian aiheuttama vääristymä saadaan 

poistettua. Campbell ja Limmack havaitsivat vastavirran strategian mukaisten portfolioiden 

tuottavan tappiota ensimmäisen sijoitusvuotensa ajan silloin, kun vertailujakso oli vain 

vuoden mittainen. Tätä pidemmillä portfolioiden muodostus- ja pitoajoilla ylituottoa 

muodostui. Mukana oli myös voittajaosakkeiden lyhyeksi myynti häviäjäosakkeiden 

ostamisen ohella. Tutkimuksen perusteella vuoden sijoitusaika on liian lyhyt ylireagoinnin 

poistumiseen ja markkinoiden keskihakuisuuden palautumiseen. 
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Brouwer et al. havaitsivat vuonna 1997 Euroopan markkinoilla contrarian-strategian 

tuottavan ylituottoa. He esittävät yhtenä syynä strategian menestykselle, että runsaasti 

voittoa tuottavien yhtiöiden osakkeet ovat usein yliarvostettuja siitä syystä, kun sijoittajat 

pitävät niiden tuloskasvuodotuksia liian korkeina. Vastaavasti heikommin viime aikoina 

tulosta tuottaneiden yhtiöiden osakkeet ovat aliarvostettuja. 

 

Ball et al. (1995) esittivät puutteita vastavirran menetelmän perusteella muodostettujen 

salkkujen menestymisen mittaamiselle ja menetelmän kannattavuuden mittaamiselle. He 

kritisoivat aiempien aihetta käsittelevien tutkimusten tulosten luotettavuutta. Yhtenä 

ongelmana he pitävät aliarvostettujen osakkeiden usein matalia osakekursseja, joita oli melko 

runsaasti heidän aineistossaan. Tällöin dollarimääräisesti pieni nousu kurssissa aiheuttaa 

prosenttimääräisesti suuren nousun. Lisäksi on jo aiemminkin osoitettu, että yrityskoko-, 

tammikuu- ja contrarian-ilmiöillä on yhteys toisiinsa. Ball et al. havaitsivat, että viisivuotisen 

contrarian-strategian tuotto kesäkuussa päättyvillä periodeilla oli keskimäärin 31 % 

vähemmän kuin joulukuussa päättyvillä periodeilla tarkasteltuna. De Bondt ja Thaler (1985) 

käyttivät tutkimuksessaan ainoastaan joulukuussa päättyviä periodeja. Ball et al. havaitsivat 

myös, että joulukuussa loppuvilla periodeilla Jensenin alfan arvo oli positiivinen, toisin kuin 

kesäkuun lopussa päättyvillä sijoitusjaksoilla. Eri kokoiset riskit selittävät tuottoeroja heidän 

mukaansa. 

 

Richards (1997) havaitsi, että aiempien häviäjäosakkeiden myöhempi tuotto oli suurempaa 

pienemmillä osakemarkkinoilla verrattuna suuriin osakemarkkinoihin.  Tutkimus kattoi 16 

markkinaa 25 vuoden ajalta. Tuottoerot eivät johtuneet korkeammasta riskin määrästä, sillä 

häviäjäosakkeista muodostetut portfoliot eivät olleet voittajaosakkeista muodostettuja 

portfolioita riskisempiä. Hän arvelee pienempien maiden osakemarkkinoiden olevan 

mahdollisesti vähemmän tehokkaita verrattuna suuriin kohdemarkkinoihin, mikä voi johtua 

sijoittajien heikommasta luottamuksesta pieniä markkinoita kohtaan, jolloin he myyvät 

ensimmäisenä osakkeet pieniltä kohdemarkkinoilta. Helsingin pörssi on pieni reunamarkkina, 

joten Richardsin väite antaa tukea strategian mahdolliselle menestykselle Helsingin pörssissä.  
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Zarowin (1990) jatkoi De Bondtin ja Thalerin tutkimusta tutkien yrityskoon ja vuodenaikojen 

vaikutusta ilmiön taustalla. Hän totesi, että kun häviäjäosakkeita verrataan markkina-

arvoltaan saman kokoisiin voittajayhtiöiden osakkeisiin, merkittäviä tuottoeroja ei ole. 

Voittajaosakkeiden ollessa markkina-arvoltaan pienempiä kuin häviäjäyhtiöiden, 

voittajaosakkeet tuottivat enemmän tukien yrityskokoanomalian olemassaoloa. Markkina-

arvoltaan samankokoiset häviäjäosakkeet tuottivat voittajaosakkeita enemmän vain 

tammikuussa, minkä syyksi Zarowin esittää osakkeiden myyntiä verotussyistä vuoden lopussa, 

mikä tunnetaan tammikuuilmiönä. 

 

Ramiah et al. (2010) havaitsivat vastavirran menetelmän antavan suurempia tuottoja kahdella 

eri markkinalla noteeratuille osakkeille, verrattuna ainoastaan yhdellä markkinalla 

noteeratuille yhtiöille. Tutkimuksessa eroteltiin Hong Kongin markkinalla listatut osakkeet 

niistä osakkeista, jotka ovat kaupankäynnin kohteena myös jollakin toisella markkinalla. Myös 

osakkeiden päivittäiseen vaihdon määrään kiinnitettiin huomiota, mutta tutkijoiden mukaan 

kaupankäyntimäärillä oli vain rajallinen vaikutus vastavirran menetelmän osakkeiden 

tuottoon. Ainoastaan Hong Kongin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden 

vastavirran strategian kuukausituotto oli 1,83 %, kun kahdella eri markkinalla noteerattujen 

osakkeiden keskimääräinen kuukausituotto oli jopa 8,01 %. Tässäkin tutkimuksessa mukana 

oli voittajaosakkeiden lyhyeksi myynti, mikä selittää korkeaa tuottoa.  
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3. Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytettävä aineisto, esitellään valitut 

tutkimusmenetelmät ja kuvataan portfolioiden muodostamista. Lisäksi kappaleessa esitellään 

valitut menestysmittarit. 

 

 

3.1 Aineiston kuvaus 

 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvantitatiivista portfolioanalyysia ja analyysi on suoritettu 

Microsoft Office Excel -taulukkolaskentaohjelmistolla. Osakkeista on haettu Thomson 

Reutersin Datastream -tietokannasta kuukausittainen kokonaistuottoaikasarja. 

Nettotuottoaikasarja huomioi osingot ja muut voitonjakoerät, joten se antaa 

kokonaisvaltaisen kuvan osakkeiden tuotosta toisin kuin pelkän osakekurssin tarkastelu. Myös 

vertailuindeksistä, joka on OMX Helsinki CAP, on haettu kuukausittainen 

kokonaistuottoindeksi huomioiden osingot. Indeksi on painorajoitettu ja yhden osakkeen 

paino on enintään kymmenen prosenttia. Muodostetuissa portfolioissa kaikki osakkeet on 

painotettu samalla arvolla, joten Helsingin pörssin yleisindeksi ei ole täysin vertailukelpoinen 

indeksi. 

 

Pelkkä absoluuttisten tuottojen vertailu ei kuitenkaan riitä portfolioiden menestyksen 

mittaamiseen, vaan myös portfolioiden kantamat riskit on mitattava. Mahdollinen ylituotto 

saattaa olla seurausta vertailuindeksiä korkeammasta riskistä. Portfolioille lasketaan 

volatiliteetit ja beta-kertoimet systemaattisten riskien suuruuden vertailuun. Volatiliteetin ja 

beta-kerrointen arvoja käytetään myös, jotta menestysmittareiden kuten riskikorjattujen 

tuottojen arvojen laskeminen on mahdollista. Portfolioanalyysissa hyödynnetään 

suhteellisten tuottojen lisäksi menestysmittareita; Sharpen lukua, Jensenin alfaa ja Treynorin 

lukua. Menestysmittareiden arvojen laskemista varten on käytetty yhden kuukauden 

EURIBOR-viitekorkoa. Viitekorot on haettu Global Rates’n Internet-sivuilta. Koroista on 

laskettu keskiarvo kattaen koko sijoitusajan. Keskimääräinen vuosittainen riskittömän koron 
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arvo on 0,139 %. Lisäksi Sharpen lukujen tilastolliset merkitsevyydet on testattu Jobson-

Korkien Z-testillä, jotta havaitaan ovatko lukujen arvot merkitseviä. 

 

 

3.2 Portfolioiden muodostaminen 

 

Tutkimuksen aineistoon kuuluu kaikki Helsingin pörssin yhtiöt, mukaan lukien First North -

lista. Kriteerinä portfolioon pääsylle oli, että osake on ollut vähintään kolme vuotta pörssissä 

ennen portfolion muodostamispäivää. Kaikki kriteerit täyttäneet osakkeet on järjestetty 

tuottonsa mukaan listaan, josta portfolioon mukaan valittiin heikoin viidennes. Niiden 

yhtiöiden tapauksessa, kun listattuna on useampia osakesarjoja, on käytetty vaihdetumpaa 

osakesarjaa. 

 

Portfoliot on muodostettu siten, että Helsingin pörssin osakkeista tarkastellaan kunkin 

salkunmuodostuksen hetkellä edellisten kolmen vuoden tuottoja. Osakkeet on jaettu 

tuottonsa osalta viiteen luokkaan. Näistä luokista eniten edellisten kolmen vuoden aikana 

laskenut viidennes on valittu salkkuun, ja pidetty salkussa portfolioiden 

uudelleenmuodostukseen asti. Myös viiden vuoden sijoitusajan portfolioiden kohdalla 

salkunmuodostusjakso on kolmen vuoden mittainen, sillä De Bondt ja Thaler (1985) käyttivät 

kyseistä muodostusaikaa. Niiltä osin, kun laskutoimitus ei ole mennyt tasan, portfolioon 

valittavien osakkeiden lukumäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Heikoimpaan 

viidennekseen kuuluu ajankohdasta riippuen noin 24 yhtiötä. 

 

Portfoliosta riippuen osakkeiden pitoajat ovat kolme ja viisi vuotta. Uudelleenmuodostuksen 

hetkellä portfoliosta myydään pois kaikki osakkeet, ja tilalle valitaan edellisen kolmen vuoden 

periodin suurimmat häviäjät. Aineistosta on poistettu ne osakkeet, jotka eivät ole olleet 

pörssilistattuna koko vaaditun kolmen vuoden tarkastelujakson ajan. Liitteessä 1 näkyy 

kunakin vuonna alkaneen portfolion sisältämät osakkeet. Osakkeet on järjestetty siten, että 
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viimeisenä on listattu kaikkein eniten kolmevuotisen tarkasteluperiodin aikana laskeneet 

osakkeet. 

 

Sijoitusajaltaan samanmittaiset portfoliot on muodostettu liukuvasti siten, että sijoitusajat 

menevät osittain päällekkäin. Näin ollen kolmen vuoden salkkuja on viisi kappaletta ja viiden 

vuoden salkkuja kolme kappaletta. Niiltä osin kuin saman mittaiset portfoliot menevät 

päällekkäin, tuotoista lasketaan keskiarvo. Joka vuosi aloitetaan uusi portfolio siten, että 

kolmen vuoden portfoliot aloitetaan vuosina 2011-2015 ja viiden vuoden portfoliot vuosina 

2011-2013. Sijoituspäivä on vuoden ensimmäinen pörssipäivä, josta alkaen samat osakkeet 

pidetään portfoliossa 3 tai 5 vuotta portfoliosta riippuen. Viimeisten portfolioiden sijoitusaika 

päättyi vuoden 2018 ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Transaktiokustannusten ja verojen 

vaikutuksia tuottoihin ei huomioida. 

 

Tutkimustulokset (De Bondt & Thaler 1985; 1987) osoittavat, että contrarian-

sijoitusmenetelmällä on saatu ylituottoja yli kolmen vuoden sijoitusperiodeilla viiteen 

vuoteen asti. Tästä johtuen on luotu useita erillisiä portfolioita, jotta eri mittaisten pitoaikojen 

aikaansaamat tuotot saadaan selville. Portfolioiden absoluuttiset tuotot on laskettu koko 

sijoitusajalta.  
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Kuvio 1. OMX Helsinki CAP -kokonaistuottoindeksin arvonkehitys. 

 

Tutkimuksen aikavälin ajan Helsingin pörssin yleisindeksi on ollut varsin nousujohteinen, eikä 

suuria laskusuhdanteita osu kohdalle. Ainoa huomattavampi laskuvaihe tällä ajalla on vuonna 

2011. 

 

Selviytymisharha on huomioitu ottamalla mukaan myös portfolion sijoitusaikana konkurssiin 

menneet sekä yritysoston kohteeksi joutuneet yhtiöt. Pörssistä poislistautuneiden yhtiöiden 

kohdalla on laskettu niiden tuotoksi salkun keskimääräinen tuotto pörssistä poistumista 

seuraavalle ajalle. Tuotto on laskettu pörssilistalta poistumista seuraavan kuukauden alusta 

alkaen. Portfolioihin valikoitui useiden konkurssiin menneiden yhtiöiden osakkeita, joten 

niiden pois jättäminen portfolioista antaisi liian hyvän kuvan strategian menestyksestä. 
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3.3 Riskimittarit 

 

Tutkimuksessa käytettävät riskimittarit ovat volatiliteetti ja beta-kerroin. Portfolioiden 

volatiliteetit ja beta-kertoimet verrataan markkinoiden vastaavien mittareiden arvoihin.  

Riskimittareita käytetään myös menestysmittareiden arvojen laskennassa. 

 

3.3.1 Volatiliteetti 

 

Portfolioiden volatiliteetti lasketaan kuukausittaisten havaintojen perusteella. Volatiliteetin 

laskennassa käytetään keskihajontaa. 

Volatiliteetti on riskimittari, joka kuvaa sijoituksen arvon vaihtelua. Suurempi volatiliteetin 

määrä kertoo suuremmasta riskistä, mutta mittari ei huomioi, liikkuuko osakekurssi ylös- vai 

alaspäin. Tästä johtuen mittari rankaisee myös korkeasta tuotosta. 

 

𝜎 = √∑
(𝑥 − �̅�)2

𝑛
 

 

Kaavassa x on yhden kuukauden tuotto, �̅� on kuukausituottojen keskiarvo ja n on kuukausien 

lukumäärä. 

 

𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 = √12 ∗ 𝜎 

 

Kuukausittaisesta aineistosta volatiliteetti muutetaan vuotuiseksi volatiliteetiksi  kertomalla 

sen arvo kahdentoista neliöjuurella. 
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3.3.2 Beta 

 

Systemaattisen riskin eli markkinariskin mittarina käytetään beta-kerrointa. Beta-kerroin 

kuvaa sijoituksen tuoton suhdetta markkinatuottoon. Mikäli beta-arvo on yli yhden, silloin 

sijoituksen arvo muuttuu markkinaa herkemmin. (Black 1972) 

 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑝, 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
 

 

Kaavassa Cov on kovarianssi, Var on varianssi, 𝑟𝑝 on portfolion tuotto ja 𝑟𝑚 on markkinatuotto. 

 

3.4 Menestysmittarit 

 

Käytettäviksi menestysmittareiksi on valittu Sharpen luku, Jensenin alfa ja Treynorin luku. 

Riskittömänä korkokantana menestysmittarien laskennassa on käytetty yhden kuukauden 

EURIBOR-viitekorkoa. Markkinatuottona on käytetty OMX Helsinki CAP:n 

kokonaistuottoindeksiä. 

 

3.4.2 Sharpen luku 

 

William Sharpe kehitti vuonna 1966 riskikorjatun mittarin mittaamaan sijoitusrahastojen 

menestystä. Absoluuttisten tuottojen vertaaminen ei anna täyttä kuvaa sijoitusrahastojen 

menestyksestä, vaan on huomioitava myös rahastojen ottama riski.  Portfolion tuoton ja 

riskittömän korkotuoton erotus jaetaan portfolion volatiliteetilla. Mitä suurempi Sharpen 

luvun arvo on, sitä paremmin sijoituskohde on menestynyt. (Sharpe 1966) 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢 =  
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓

𝜎𝑝
 

 



17 
 

Kaavassa 𝑟𝑝 on portfolion tuotto, 𝑟𝑓 on riskitön tuotto ja 𝜎𝑝 on portfolion volatiliteetti. 

 

 

3.4.1 Jensenin alfa 

 

Michael Jensen (1968) muodosti alfan vertaamaan sijoitusrahastojen menestystä. Tehokkailla 

markkinoilla on todennäköistä, että salkun saavuttama ylituotto vertailuindeksiin nähden on 

ollut seurausta indeksiä korkeammasta riskistä. 

 

Jensenin alfa vertaa portfolion tuottoa Capital Asset Pricing -mallin antamaan tuottoon. 

Positiivinen alfan arvo kertoo portfolion tuottaneen enemmän, kuin CAP-malli antaa olettaa, 

eli tällöin sijoitus on voittanut vertailuindeksinsä. 

𝛼 = 𝑟𝑝 − [𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)] 

 

Kaavassa 𝑟𝑝 on portfolion tuotto, 𝑟𝑓 on riskitön korkotuotto, 𝛽𝑝 on portfolion beta ja 𝑟𝑚 on 

markkinatuotto. 

 

3.4.3. Treynorin luku 

 

Jack Treynor esitteli vuonna 1965 luvun mittaamaan sijoitusrahastojen menestystä, Treynorin 

luku vertaa sijoituskohteen tuottoa sen sisältämään markkinariskiin. Sijoituskohteen tuotosta 

on vähennetty riskitön korkokanta. Suurempi luvun arvo kertoo sijoituskohteen saavuttaneen 

suuremman määrän riskikorjattua tuottoa. 

 

𝑇𝑝 =
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓

𝛽𝑝

 

 

Kaavassa 𝑟𝑝 on portfolion keskimääräinen tuotto, 𝑟𝑓 on riskitön korkotuotto ja 𝛽𝑝 on portfolion 

beta-kerroin. 
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3.5 Tilastollinen testaus 

 

Sharpen lukujen arvojen merkitsevyys testataan tilastollisella testillä, jotta havaitaan ovatko 

lukujen antamat tulokset luotettavia. Jobson-Korkien Z-testillä voidaan testata kahden 

portfolion Sharpen lukujen tilastollinen merkitsevyys. (Jobson & Korkie 1981) Tässä 

tapauksessa käytettyinä portfoliona ovat kolmen ja viiden vuoden sijoitusajan salkut. 

Tutkielmassa käytetään Memmelin vuonna 2003 korjaamaa versiota Jobson-Korkien Z-

testistä. Testaaminen suoritetaan Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. 
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4. Tutkimustulokset 

 

Tässä kappaleessa esitellään kolmen ja viiden vuoden sijoitusaikojen vastavirran strategian 

salkkujen menestys vertailuindeksiin nähden. Vertailuindeksinä toimii OMX Helsinki CAP:n 

kokonaistuottoindeksi. 

 

Taulukko 1. Portfolioiden tuotto ja riski. 

 Kolmen vuoden 

strategia 

Viiden vuoden 

strategia 

OMX Helsinki 

CAP 

Vuotuinen tuotto 3,80 % 1,35 % 8,87% 

Volatiliteetti 20,64 % 19,48 % 14,83 % 

Beta 0,797 0,805  

Sharpen luku 0,177 0,0623 0,589 

Jensenin alfa -0,0330 -0,0581  

Treynorin luku 0,0460 0,0151  

 

 

Absoluuttisella tuotolla mitattuna sekä kolmen vuoden pitoajan että viiden vuoden salkku 

häviävät vertailuindeksille selvästi. Kolmen vuoden portfolioiden annualisoitu vuosituotto on 

3,80 prosenttia, kun viiden vuoden sijoitusajan portfolioiden keskituotto jää vaatimattomaan 

1,35 prosenttiin. Vertailuindeksi tuotti keskimäärin 8,87 prosenttia vuodessa. 

Tuottovertailussa vastavirran portfoliot häviävät indeksille selvästi. Aritmeettisten 

keskiarvojen pohjalta tarkasteltuna kolmen vuoden portfolioiden keskituotto on 7,17 % ja 

viiden vuoden portfolioiden 4,44 % indeksin tuottaessa 10,15 %. 
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Yksittäisten vuosien tuottoja tarkasteltaessa hajonta on hyvin suurta. Parhaiten menestyneen 

vastavirran portfolion sijoitusvuosi oli vuonna 2011 alkaneen salkun viides vuosi. Tuolloin 

portfolio saavutti noin 62 % arvonnousun. Heikoin yksittäinen sijoitusvuosi oli heti periodin 

alussa ollut vuosi 2011. Tuolloin molemmat salkut kokivat 32,78 % arvonlaskun.  

Kokonaisuuden kannalta tappiolliset vuodet söivät suurimman osan hyvien vuosien tuotoista 

pois. Kuitenkin molemmat salkut ylittävät tuotossaan riskittömän korkotuoton. Ainoastaan 

vuonna 2015 kumpikin portfolio tuotti vertailuindeksiä enemmän. 

Tutkimustuloksissa kolmevuotisten portfolioiden tuotto on suurinta kolmantena vuonna. 

Tällöin tuotto oli keskimäärin 27,71 %. Ensimmäisen vuoden tuotto oli keskimäärin 

negatiivinen hieman yli viiden prosentin laskulla ja toisen vuoden tuotto jäi kymmeneen 

prosenttiin. Viisivuotisten portfolioiden tilanteessa keskimäärin tappiollisia olivat kaksi 

ensimmäistä sijoitusvuotta, niiden tuottojen ollessa -16,48 % ja -4,79 %.  Kolmannesta 

sijoitusvuodesta alkaen tuotot olivat keskimäärin positiivisia ja osuivat 24 ja 28 prosentin 

välille. Suurinta tuotto oli viidentenä sijoitusvuonna. 

 

 

Kuvio 2. Portfolioiden arvonkehitys vertailussa vuosina 2011-2018.  
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Kuviossa 1 näkyy portfolioiden arvonkehitys indeksiin verrattuna. Portfolion arvo on laskettu 

kunakin vuonna vuoden ensimmäiseltä kaupankäyntipäivältä. Vuoden 2011 alussa jokainen 

salkku saa arvon 100. Vertailuindeksi ylittää tuotossa molemmat osakesalkut. Vuonna 2011 

kummankin vastavirran portfolion arvo laskee runsaasti, enemmän kuin vertailuindeksin. 

Vuodelta 2012 salkkujen tuotto on yhä negatiivinen, mutta sen jälkeen lasku taittuu loivaan 

nousuun, ylittäen uudelleen kuvaajan lähtöarvon. 

 

 

Taulukko 2. Kolmevuotisten portfolioiden vuosituotot. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Portfolio 1 -32,78% -16,83% 26,32%     
Portfolio 2  -16,01% 12,90% -2,71%    
Portfolio 3   -0,66% -10,44% 47,92%   
Portfolio 4    -15,79% 36,81% 53,63%  
Portfolio 5     38,91% 29,49% 13,37% 
Keskiarvo -32,78% -16,42% 12,85% -9,64% 41,22% 41,56% 13,37% 

 

 

Taulukko 3. Viisivuotisten portfolioiden vuosituotot. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Portfolio 1 -32,78% -16,83% 26,32% 14,91% 62,04%   
Portfolio 2  -16,01% 12,90% -2,71% 36,32% 29,58%  
Portfolio 3   -0,66% -10,44% 47,92% 23,89% -8,64% 

Keskiarvo -32,78% -16,42% 12,85% 0,59% 48,76% 26,74% -8,64% 

 

 

Taulukko 4. OMX Helsinki CAP -indeksin kehitys. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

OMXH -24,33% 12,39% 31,63% 10,58% 15,92% 14,73% 10,12% 
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OMX Helsinki Cap -indeksin kehitys oli voitollista jokaisena vuotena pois lukien vuosi 2011. 

Tämän jälkeen arvonnousu oli yli kymmenen prosenttia vuodessa, eniten arvonnousua 

tapahtui vuonna 2013. 

 

Kun tarkastellaan portfolioiden keksimääräisiä tuottoja, kolmen vuoden salkut olivat 

voitollisia ainoastaan kolmansina vuosina, mikä tukee Grahamin esitystä osakkeiden 

aliarvostuksen purkautumisesta keskimäärin 1,5-2,5 vuodessa. Viiden vuoden pitoajan 

salkuista jokainen tuotti neljäntenä vuonna voittoa. Viiden vuoden portfoliot tuottivat 

keskimäärin voittoa kolmannesta vuodesta viidenteen vuoteen. Kuitenkin vuosien 2011 ja 

2012 tappiot olivat niin suuria, että kokonaistuotto jää varsin vaatimattomaksi, kun lasketaan 

portfolioiden tuotto koko tutkimusajalta. 

 

Selviytymisharhan huomiotta jättäminen olisi aiheuttanut vääränlaisen kuvan portfolioiden 

tuotoista. Useita konkurssiin sijoitusajalla menneitä yhtiöitä valikoitui salkkuihin, mikä laski 

keskituottoja. Eräs konkurssiin joutuneista yhtiöistä oli Tiimari. Kuitenkin myös toisen 

yrityksen ostokohteiksi päätyneitä yhtiöitä valikoitui salkkuihin, mistä esimerkkinä 

Rautaruukki, jonka tuotto oli varsin korkeaa. 

 

Vertailuindeksin vuotuinen volatiliteetti koko ajalta on 14,83 %. Kolmen vuoden vastavirran 

salkkujen volatiliteetti oli 20,64 % ja viiden vuoden salkkujen 19,48 %. Tämä kertoo 

vertailuindeksin pienemmästä kurssivaihtelusta. Näin ollen volatiliteetin mukaan portfoliot 

ovat huomattavasti riskisempiä kuin markkinaportfolio ja salkkujen arvonvaihtelu on ollut 

nopeampaa. Vastavirran portfolioiden kantama korkeampi riski volatiliteetin osalta näkyy 

tässä tapauksessa heikompana tuottona.  

 

Sekä kolmen että viiden vuoden portfolioiden beta-kerroin saa arvon noin 0,80. 

Kolmevuotisen portfolion beta-kerroin on 0,797 ja viisivuotisen portfolion 0,805. Alle yhden 

oleva beta-kerroin kertoo, että sijoituskohteen arvo liikkuu hitaammin kuin markkinatuotto. 

Beta-kerrointen perusteella kun vertailuindeksi nousee yhden prosentin, portfoliot 
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saavuttavat noin 0,8 % kurssinousun. Beta-kerrointen pohjalta tarkasteltuna vastavirran 

portfolioilla on matalampi riski kuin vertailuindeksillä, jonka beta saa arvon yksi. Volatiliteetti 

ja beta-kerroin antavat siis tässä tapauksessa erilaisia tuloksia keskenään, toinen kertoo 

markkinaa korkeammasta riskistä ja toinen markkinaa matalammasta riskistä.  

 

Sharpen lukujen osalta vertailuindeksi on suoriutunut selvästi paremmin kuin vastavirran 

portfoliot. Kolmen vuoden sijoitusajan portfolion Sharpen luku saa arvon 0,177, kun 

viisivuotisen portfolion luku jää arvoon 0,0623. Vertailuindeksin Sharpen luku saa selkeästi 

parhaan arvon, joka on 0,589. Sharpen lukujen mukaan indeksin tuotto on korkeinta 

verrattuna sen riskitasoon. Sharpen lukujen tilastollinen testaus osoittaa, että lukujen arvot 

eivät ole täysin luotettavia, sillä riskitasot jäävät kohtalaiselle tasolle. Kolmevuotinen portfolio 

saa Z-arvon 1,44 15,05 % riskitasolla ja viisivuotinen salkku Z-arvon 1,80 7,85 % riskitasolla. 

Kolmen vuoden pitoajan strategian saaman riskikorjatun Sharpen luvun arvo on 0,009, kun 

viiden vuoden strategialla luku jää negatiiviseksi arvoon -0,014. Tässäkin tapauksessa kolmen 

vuoden strategia on menestynyt paremmin.  

 

Kumpikin vastavirran portfolio saa negatiivisen Jensenin alfan arvon. Kolmen vuoden 

portfolion alfa on -0,0330 ja viiden vuoden portfolion -0,0581. Negatiivinen alfan arvo 

tarkoittaa, että salkut eivät ole onnistuneet saavuttamaan ylituottoa riskikorjatusti, eli ne ovat 

hävinneet vertailuindeksilleen. Toisin sanoen kummankin portfolion tuotto alittaa CAP-mallin 

vastaavalle riskitasolle antaman tuoton. 

 

Kolmen vuoden vastavirran portfolion Treynorin luku on 0,04560 ja viiden vuoden salkulla se 

on 0,0151. Kolmevuotisen salkun Treynorin luku saa viisivuotista salkkua suuremman arvon, 

joten kolmen vuoden portfolio on siis sen perusteella menestynyt paremmin systemaattiseen 

riskiinsä eli markkinariskiin nähden. 
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Tässä tutkimuksessa tällä sijoitusstrategialla ei päästy vertailuindeksin ylittäviin tuottoihin 

toisin kuin esimerkiksi De Bondt ja Thaler vuonna 1985. Tutkimusten välillä löytyy kuitenkin 

yhteneväisyys siinä, että kolmen vuoden sijoitusajan portfolioiden tuotto oli keskimäärin 

suurinta sen kolmantena sijoitusvuotena. Ensimmäisten sijoitusvuosien tuotot ovat 

keskimäärin negatiivisia, mikä tukee Campbellin ja Limmackin (1997) tutkimustuloksia. 

Useissa vastavirran sijoitusstrategiaa käsittelevissä tutkimuksissa on mukana myös 

voittajaosakkeiden lyhyeksi myynti, minkä takia tulokset eivät ole kovinkaan vertailukelpoisia 

niiden kanssa.  

Ylituottoa ei saavutettu siitäkään huolimatta, että Helsingin pörssi on pienehkö 

reunamarkkina. Richards (1997) havaitsi vastavirran strategian menestyksen paremmaksi 

nimenomaan pienillä osakemarkkinoilla. Myöskään pienyritysilmiön aiheuttamaa mahdollista 

ylituottoa ei havaittu, vaikka merkittävä osa portfolioihin valikoituneista yhtiöstä oli markkina-

arvoltaan varsin pieniä. 

 

Todennäköisenä syynä tutkimustuloksille on, että aiemmin ylituottoa saavuttanut 

sijoitusstrategia ei enää toimi, kuten Burton Malkiel totesi vuonna 2003 sijoitusstrategioiden 

menestyksestä. Kun säännönmukaisuuksia markkinoiden epätehokkuudessa havaitaan, niillä 

on tapana korjautua, kun sijoittajat alkavat hyödyntää epätehokkuuksia. 

Tutkimuksessa on varsin lyhyt tarkasteluväli ja mukana on ainoastaan yksi osakemarkkina, 

joka on markkina-arvoltaan varsin pieni. Laajemmalla aineistolla olisi saavutettu 

luotettavampia tuloksia. Sijoitusaika oli yhteensä seitsemän vuoden mittainen, ja 

samanmittaisten pitoaikojen portfolioista laskettiin keskituotot niiltä osin, kun sijoitusajat 

menivät päällekkäin. Mikäli vuosi 2011 olisi jätetty pois tarkastelusta, kolmevuotisten 

portfolioiden annualisoiduksi vuosituotoksi tulisi 11,60 % ja viisivuotisten portfolioiden 

vuosituotoksi 8,53 %. Tällöin indeksin vuosituoton arvo olisi 15,68 %. Vastavirran portfolioiden 

vuosituotot olisivat selvästi korkeampia kuin ne ovat myös vuosi 2011 huomioituna, mutta 

vertailuindeksin tuotosta jäädään silti melko kauas. 
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Tuloksia saattaa selittää myös se, että vertailuindeksissä osakkeet ovat edustettuina 

markkina-arvonsa mukaan, eikä indeksi tämän takia ole suoraan vertailukelpoinen 

portfolioiden kanssa. Vertailussa olisi voitu käyttää myös markkinaportfoliota, jossa kaikki 

osakkeet olisivat olleet edustettuna samalla painoarvolla keskenään. Esimerkiksi Nokian osake 

on edustettuna OMX Helsinki CAP -indeksissä kymmenen prosentin suuruisena. 
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5. Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin contrarian-sijoitusstrategian menestystä Suomen 

osakemarkkinoilla vuosina 2008-2017. Menetelmät perustuivat De Bondtin ja Thalerin (1985) 

tutkimukseen, joka oli ensimmäinen vastavirran strategiaa laajemmin käsitellyt tutkimus.  

Tutkielmassa muodostettiin kolmen ja viiden vuoden sijoitusajan portfolioita kolmen 

sijoitushetkeä edeltäneen vuoden tuottohistorian perusteella. Portfolioihin valittiin 

heikoimmin menestynyt viidennes pörssin osakkeista. Portfolioiden tuottoja verrattiin 

indeksin pörssin yleisindeksin tuottoon absoluuttisten tuottojen muodossa, minkä lisäksi 

niiden kantamia riskejä tarkasteltiin volatiliteetin ja betan muodossa. Tämän jälkeen laskettiin 

menestysmittareiden arvot. Valittuina menestysmittareina olivat Sharpen luku, Jensenin alfa 

ja Treynorin luku. 

 

Päätutkimuskysymyksenä oli ”saavutetaanko contrarian-sijoitusstrategialla vertailuindeksin 

ylittävää tuottoa suhteutettuna riskiin?” Vastavirran sijoitusstrategialla ei saavutettu 

ylituottoa indeksiin nähden absoluuttisesti mitattuna, sillä vuotuiset tuottoprosentit jäivät 

melko paljon vertailuindeksin tuotosta. Markkinoiden keskihakuisuutta ei ilmene. Myöskään 

portfolioiden kantamat riskit huomioituna vastavirran strategia ei pärjää vertailuindeksille.  

Esimerkiksi Sharpen lukujen osalta indeksi sai paljon parempia arvoja kuin vastavirran 

strategian salkut ja vertailuindeksin volatiliteetti oli huomattavasti matalampaa. Kuitenkin 

salkkujen beta-kertoimet olivat selvästi markkinaa pienempiä.  

[siirretty]Tehokkaiden markkinoiden olettaman mukaan sijoitusstrategia häviää 

markkinatuotolle. Tältä osin tehokkaiden markkinoiden oletus pitää paikkansa, sillä 

sijoitusstrategian tuotto hävisi markkinatuotolle selvästi. Säännönmukaisen sijoitusstrategian 

pitkän aikavälin tuotto ei ylittänyt markkinatuottoa.  

 

Alakysymykseen ”kuinka eri pitoaikojen portfoliot eroavat toisistaan tuottojen ja riskien 

osalta?” voidaan todeta, että kolmevuotinen vastavirran strategia tuotti enemmän kuin 

viisivuotinen strategia. Kolmen vuoden pitoaja. strategia tuotti 3,80 % vuodessa ja viiden 

vuoden pitoajan strategia 1,35 %. Kummankin pitoajan portfolioiden kohdalla viimeisen 
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sijoitusvuoden tuotto oli kaikkein suurinta. Volatiliteetin osalta kolmevuotisen portfolion riski 

oli noin yhden prosenttiyksikön suurempi, kun taas beta-kertoimen osalta viisivuotinen 

portfolio saa hieman korkeamman arvon tehden siitä sen osalta hieman riskisemmän. 

Sharpen- ja Treynorin luvuilla mitattuna kolmen vuoden pitoajan strategia tuotti paremmin 

sisältämäänsä riskiin nähden kuin viiden vuoden pitoaika. Jensenin alfan osalta kumpikin sai 

negatiivisen arvon, kolmevuotisen strategian alfan ollessa suurempi. Tutkimustulokset 

tukevat Campbellin ja Limmackin (1997) tuloksia sen osalta, että portfolioiden ensimmäiset 

sijoitusvuodet olivat pääosin tappiollisia. Tämän lisäksi kolmevuotisen portfolion tuotto oli 

keskimäärin suurinta kolmantena sijoitusvuonna, kuten myös De Bondtin ja Thalerin 

tutkimuksessa. 

 

Tutkimustulosten valossa Helsingin pörssi täyttää heikon tehokkuuden edellytykset tämän 

sijoitusstrategian osalta. Tällä historiallisiin tuottoihin perustuvalla sijoitusstrategialla ei 

onnistuttu saavuttamaan ylituottoa indeksiin nähden. Tulosten käytännön merkitys on, että 

ostamalla aiempien vuosien häviäjäosakkeita indeksin tuottoa ei ylitetä ainakaan tällä 

tarkasteluajanjaksolla. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että tässä tapauksessa 

markkinatuottoon sijoittamalla saavuttaa enemmän voittoa kuin vastavirran strategialla.  
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4.1 Jatkotutkimusaiheet 
 

Kiinnostavaa olisi mitata vastavirran sijoitusstrategian menestystä pidemmältä ajalta, jotta 

tulosten luotettavuus kasvaisi. Finanssikriisin ottaminen mukaan sijoitusajanjaksolle kertoisi 

strategian toimivuudesta laskusuhdanteessa. Sen sijaan tämän tutkimuksen sijoitusaika on 

nousujohteinen. Ensimmäisten vuonna 2011 muodostettavien portfolioiden muodostamisen 

tarkasteluaika alkoi vuoden 2008 alussa, jolloin oli finanssikriisi, minkä jälkeen vuoden 2009 

alussa alkoi finanssikriisistä toipuminen.  

Vertailuindeksinä voisi OMX Helsinki CAP:n ohella käyttää myös markkinaportfoliota, jossa 

kaikki osakkeet on edustettu keskenään samalla painoarvolla. Mielenkiintoista olisi myös 

tutkia vastavirran strategian menestystä ottaen mukaan voittajaosakkeiden lyhyeksi myynnin, 

jotta markkinoiden keskihakuisuutta voitaisiin tutkia tarkemmin.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Portfolioiden osakkeet järjestettynä alkaen tarkasteluajanjakson aikana vähiten 

laskeneesta osakkeesta. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 
Takoma Neste SAV Rahoitus Martela Zeeland Family 
Capman Afarak Group Viking Line Sanoma Wulff-Group 

Pöyry Vaisala Innofactor Pöyry Outotec 
Nurminen 
Logistics 

Incap Componenta Tecnotree YIT 

Uutechnic Group Pöyry Takoma Rautaruukki Alma Media 
Neste Componenta Rautaruukki Stockmann Pöyry 

Atria Viking Line Valoe Ålandsbanken Takoma 
EQ Rautaruukki Nokia Turvatiimi Tecnotree 

Comptel Outokumpu Suominen Alma Media Aspocomp 
Group 

Digitalist Group SAV Rahoitus Ålandsbanken Ilkka Yhtymä Outokumpu 
Tecnotree Turvatiimi Uutechnic Group SAV Rahoitus Afarak Group 

Salcomp Nurminen 
Logistics 

Ahtium Glaston Biotie Therapies 

Finnlines SSH 
Communications 

Incap Zeeland Family SAV Rahoitus 

Revenio Group Ålandsbanken Pöyry Tulikivi Ilkka Yhtymä 

Bittium Atria Neo Industrial Componenta Tulikivi 
Glaston Glaston Glaston Afarak Group Neo Industrial 

Incap Tecnotree Outokumpu Trainers House Turvatiimi 
Aldata Solutions Finnair Tecnotree Incap Componenta 

Suominen Neo Industrial Trainers House Neo Industrial Valoe 
Trainers House Digitalist Group Turvatiimi Uutechnic Group Incap 

Nokia Nokia Digitalist Group Outokumpu Trainers House 
Elcoteq Trainers House Afarak Group Takoma Digitalist Group 

Geosentric Geosentric Tiimari Digitalist Group Uutechnic Group 
Tiimari Zeeland Family Zeeland Family Ahtium  

Zeeland Family Tiimari    

 

 

 

 

 


