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1 JOHDANTO 

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on jo usean vuosikymmenen ajan ollut vallitseva 

selitysmalli arvopaperimarkkinoiden toiminnalle. Viimeaikoina behavioristiset selitysmallit 

markkinailmiöiden selittäjänä ovat kuitenkin nostaneet päätään. Akateemisissa piireissä on 

tapahtunut selkeä kahtiajako näiden kahden näkemyksen välillä ja tällä hetkellä niiden 

välinen kiistely ja todistelu oman näkemyksen oikeellisuudesta käy kiivaana. Ei voida sanoa 

että toinen näkemyksistä olisi virheellinen tai ainoa oikea, vaan on selvää, että molemmat 

näistä näkemyksistä tarkastelevat samoja ilmiöitä vain eri näkökulmasta. Tästä todisteena 

toimii muun muassa molempien näkemysten tarjoamat uskottavat, mutta keskenään 

ristiriitaiset selitykset samoille ilmiöille. Ongelmana kuitenkin on, että näiden selitysmallien 

testaaminen empiirisillä testeillä objektiivisesti on usein ongelmallista. Kumpikin koulukunta 

syyttää toista selitystenmallien testaamattomuudesta ja siitä, ettei vastapuoli ole kyennyt 

luomaan markkinoiden toimintaa ennustavia malleja. Tämä on ollut etenkin rationaalisen, 

tehokkaita markkinoita kannattavan koulukunnan argumentti behavioristeja vastaan. 

Todellisuudessa rationalistitkin ovat viime aikoina keskittyneet lähinnä ilmiöiden ja 

tapahtumien jälkeenpäin tapahtuvaan selittämiseen, esimerkiksi tulevia tapahtumia 

onnistuneesti kuvaavien mallien kehittämisen sijaan. (Brav et al. 2004)  

 

Työssä käydään aluksi läpi molempien näkökantojen keskeinen sisältö kappaleissa 2 ja 3. 

Tämän jälkeen keskitytään kuvaamaan tarkemmin markkinoilla esiintyvien 

irrationaalisuuksien syitä ja pohditaan miten ne vaikuttavat sijoittajiin sekä selvitetään 

voivatko sijoittajat jotenkin hyötyä muiden sijoittajien irrationaalisuudesta. Lopuksi tehdään 

esitetyn materiaalin perusteella päätelmä markkinoilla todellisuudessa vallitsevasta 

tilanteesta ja mietitään mikä on tulevaisuuden suunta markkinoiden selittämisessä ja 

mallintamisessa. Lopuksi keskeisimmät asiat on vielä kerrattu yhteenvedossa.   
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2 TEHOKKAAT JA RATIONAALISET MARKKINAT 

 

2.1 Tehokkaat markkinat 

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin esitteli ensimmäisenä Eugene Fama 1960-luvun 

lopulla. Hypoteesin vahvimman muodon mukaan arvopapereiden hinnat kuvastavat kaikkea 

informaatiota eli toisin sanoen hinnat sisältävät kaiken saatavilla olevan informaation. Tämän 

vahvimman muodon edellytyksenä kuitenkin on, että informaationhankinnan kustannukset ja 

kaupankäynninkustannukset ovat 0. Teorian mukaan kaikki olennainen informaatio siirtyy 

välittömästi arvopapereiden hintoihin ja näin ollen minkäänlainen arbitraasi ei ole 

mahdollista. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin lievemmän muodon mukaan hinnat 

sisältävät kaiken informaation siihen pisteeseen asti, missä uuden informaation pohjalta 

toimimisella saavutetut voitot eivät ylitä siitä aiheutuneita kustannuksia. Tämä 

markkinatehokkuuden lievempi muoto on jo paljon lähempänä todellisuutta. (Fama 1991) 

 

Yksi tehokkaiden markkinoiden perusedellytys on, että kaikki sijoittajat toimivat 

rationaalisesti. Rationaalisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että sijoittajat tekevät oikeita 

päätöksiä saatavilla olevan informaation perusteella ja myös hyödyntävät kaikki 

arbitraasimahdollisuudet ja näin pakottavat hinnat oikealle eli rationaaliselle tasolle. 

Tehokkaista markkinoista voidaan myös käyttää termiä rationaaliset markkinat, jolla 

tarkoitetaan usein samaa asiaa. (Malkiel 2003) (Malkiel 2005) 

 

Nobel-voittaja Friedrich Hayekin mukaan kilpaillut ja likvidit rahoitusmarkkinat kokoavat 

miljoonien ihmisten omaaman tiedon arvopapereiden hintoihin. Jokainen sijoittaja tekee 

sijoituspäätöksensä perustuen hänellä olevaan relevanttiin tietoon ja näin edesauttaa hintoja 

heijastamaan tätä informaatiota. Tämä johtaa siihen että hinnat heijastavat kaiken relevantin 

informaation ja markkinat toimivat siis tehokkaasti. Yksittäisen sijoittajan on siis turha 

olettaa että markkina hinnat olisivat merkittävästi virheellisiä. (Hayek 1945)   

  

Tehokkailla markkinoilla hinnanmuutosten takana on suuri joukko rationaalisesti toimivia 

sijoittajia, jotka jatkuvasti kilpailevat sijoituskohteista etsien sijoitusta, joka antaa parhaan 

tuotto-odotuksen annetulla riskitasolla. Edellä mainitun Hayekin näkemyksen 
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markkinainformaatiosta ja markkinoiden tehokkuudesta voidaan sanoa tukevan tätä oletusta, 

jolloin yksittäisen sijoittajan onkin turha olettaa, että hinnat olisivat merkittävästi virheellisiä.  

(Malkiel 2003) (Rubinstein 2000) 

 

Markkinoille tulevan uuden informaation virtaa voidaan pitää täysin sattumanvaraisena ja 

näin ollen myös arvopapereiden hinnat muuttuvat täysin sattumanvaraisesti. Tätä 

sattumanvaraista hintojen liikehdintää kutsutaan myös hintojen satunnaiskuluksi (random 

walk). Arvopapereiden hintojen muutokset heijastavat vain uuden informaation aiheuttamia 

muutoksia niiden arvostuksessa, eikä menneillä tapahtumilla ole mitään vaikutusta tämän 

hetkisiin muutoksiin. Niinpä myöskään minkäänlaiset menneeseen kehitykseen perustuvat 

tulevien muutosten ennustusvälineet, kuten tekninen analyysi, eivät toimi tehokkailla 

markkinoilla. Tehokkailla markkinoilla sijoittajien pyrkimykset saavuttaa ylivoittoja 

aktiivisella salkunhoidolla ovat vähintäänkin pitkällä aikavälillä turhia. Arvopapereiden 

ostoista ja myynneistä aiheutuvien transaktiokustannusten takia aktiivinen salkunhoito 

tuottaa lopulta huonommin, kuin esimerkiksi indeksipohjaisiin rahastoihin sijoitetut varat. 

(Malkiel 2003) (Malkiel 2005) 

 

2.2 Markkinoiden rationaalisuus 

 

Rationaalisuuden käsite juontaa juurensa jo antiikin ajoista jolloin sitä pidettiin elämän 

ohjenuorana. Myöhemmät filosofit ovat muokanneet tästä ajattelutavan, jonka mukaan 

ihminen on luonnostaan rationaalinen olento. Tehokkaat markkinat perustuvat juuri tälle 

rationaalisuudelle, joka ohjaa sijoittajien toimintaa. Sijoittajan voidaan sanoa toimivan 

rationaalisesti, silloin kun hän maksimoi henkilökohtaista hyötyä ottaen huomioon 

markkinoilla vallitsevat rajoitteet. Toisin sanoen sijoittaja tekee vallitsevien normien 

mukaisia optimaalisia valintoja, jolloin hän rationaalisesti toimivilla markkinoilla saavuttaa 

myös parhaan mahdollisen henkilökohtaisen hyödyn. Taustaoletuksena on, että kaikki 

sijoittajat pyrkivät saavuttamaan mahdollisimman suuria tuottoja, mutta samalla karttavat 

riskiä. Sijoittajan täysin rationaalinen toiminta markkinoilla edellyttää siis kaiken 

informaation tuntemista, jotta hän voi sen perusteella tehdä optimaalisen päätöksen. 

(Rubinstein 2000) 

 



4 
 

Markkinoiden toimintaa voidaan pitää täydellisen rationaalisena silloin, kun kaikki sijoittajat 

ovat rationaalisia. Vaikka monet taloudelliset mallit perustuvat tälle oletukselle, on selvää, 

ettei tämänkaltainen tilanne käytännössä ole mahdollinen. Jo pelkästään saatavilla olevaan 

valtavaan informaatiomäärään perehtyminen ennen sijoituspäätösten tekoa on käytännössä 

mahdotonta, etenkin yksityisten sijoittajien kohdalla. Täysin rationaalisilla markkinoilla 

kaikkien sijoittajien täytyisi kuitenkin perehtyä kaikkeen saatavilla olevaan informaatioon 

pystyäkseen tekemään rationaalisia sijoituspäätöksiä sen pohjalta. Toisen ongelman täysin 

rationaalisille markkinoille muodostaa parhaan mahdollisen tuoton tavoittelu. Koska pitkällä 

aikavälillä aktiivinen salkunhoito ei transaktiokustannusten vuoksi tuota yhtä paljon kuin 

indeksiin sidottu sijoitus, lähes kaikkien sijoittajien tulisi sijoittaa ainoastaan 

indeksirahastoihin. Kiistanalaista kuitenkin on voidaanko markkinoita pitää ylipäänsä 

rationaalisina. Rationaalisilla markkinoilla (mutta ei täysin rationaalisilla markkinoilla) 

arvopapereiden hinnat määräytyvät sen oletuksen pohjalta, että markkinat ovat rationaaliset. 

Tämä voi tapahtua vaikka kaikki sijoittajat eivät olisikaan rationaalisia. Tällaisilla 

rationaalisilla markkinoilla osa sijoittajista voi siis käydä liikaa kauppaa tai epäonnistua 

hajauttamaan sijoituksiaan riittävästi ja näin siis toimia irrationaalisesti, mutta samalla 

markkinat ovat kuitenkin rationaaliset. (Rubinstein 2000) 

 

Vaikka voitaisiin todeta, että markkinat eivät ole täydellisesti rationaaliset, niitä voidaan 

pitää vähintään lievästi rationaalisina (minimally rational markets). Lievästi rationaalisilla 

markkinoilla arvopapereiden hinnat eivät määräydy markkinoiden rationaalisuuden oletuksen 

pohjalta, mutta rationaalisilla sijoittajilla ei siltikään esiinny mahdollisuuksia 

epänormaaleihin voittoihin. Lievästi rationaalisilla markkinoilla sijoittaja erehtyy erittäin 

helposti luulemaan, että hän kykenee ”voittamaan” markkinat eli saavuttamaan 

kokonaismarkkinakehitystä suurempia voittoja, joka ei kuitenkaan ole lievästi 

rationaalisillakaan markkinoilla mahdollista. Tällaiset lievästi rationaaliset markkinat 

vastaavat tässä esitetyistä malleista ehkä parhaiten todellisuutta. (Rubinstein 2000)  

 

Eräs markkinoiden vähintään lievän rationaalisuuden puolesta puhuva seikka on 

”ylimääräisten” tuottojen itsetuhomekanismi. Jos markkinoilla hetkellisesti esiintyy 

irrationaalisen toiminnan seurauksena ansaintamahdollisuuksia, ne poistuvat hyvin nopeasti 

kun sijoittajat pyrkivät hyötymään niistä ja esimerkiksi arvopaperin alhaisella tasolla ollut 

hinta tämän seurauksena nousee fundamentteja vastaavalle tasolle. Toinen lievän 
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rationaalisuuden puolesta puhuva tekijä on irrationaaliseen käyttäytymiseen usein liittyvä 

”itsekumoamismekanismi”, jolla tarkoitetaan sitä, että irrationaalinen käyttäytyminen 

jakautuu suuressa mittakaavassa yleensä tasaisesti yli- ja alireagointiin, jolloin todelliset 

arvopapereiden hinnat ovat vähintään lähellä rationaalista hintatasoa. Kolmas tekijä, joka 

rationaalistien mielestä puoltaa rationaalisia markkinoita, on sijoittajien liiallinen 

itsevarmuus (overconfidence). Se saa sijoittajat etsimään yhä enemmän tietoa, jonka avulla 

he voisivat löytää menestyviä arvopapereita. Usein tiedonetsintään käytetyt resurssit ovat 

suuremmat kuin saavutettu hyöty ja näin ollen markkinat ovat ennemminkin ylitehokkaat 

kuin tehottomat. Hinnat siis sisältävät myös sellaista tietoa, jota ei voida hankkia niin, että se 

olisi kannattavaa. (Rubinstein 2000) 

 

Monet anomaliat, jotka eivät aikaisemmin olleet sijoittajien tiedossa, ovat poistuneet 

markkinoilta kokonaan sen seurauksena, että ne on tuotu esiin akateemisissa piireissä ja 

julkaisuissa. Sijoittajat ovat tämän jälkeen ryhtyneet hyödyntämään niitä, jolloin nämä 

anomaliat ovat luonnollisesti poistuneet. Näin on käynyt suurelta osin esimerkiksi 

kokoanomalialle, jonka mukaan pienten yritysten osakkeet tuottavat suurten yritysten 

osakkeita paremmin. Kun tämä anomalia tuotiin esille akateemisissa kirjoituksissa, alkoivat 

institutionaaliset sijoittajat syytää paljon rahaa pienten yritysten osakkeisiin pyrkien näin 

saamaan ylisuuria voittoja. Tämän seurauksena pienten yritysten osakkeiden hinnat nousivat 

niin korkealle tasolle, ettei niissä enää ollut kasvuvaraa eli myös markkinatuottoa 

korkeammat tuottomahdollisuudet hävisivät ja näin ollen kokoanomalia katosi. (Ball et al. 

2002)  

 

Jos sijoittajat tekevät vain satunnaisia virheitä ja toimivat siten satunnaisesti irrationaalisesti, 

toimivat markkinat kuitenkin rationaalisesti. Vasta kun sijoittajien käytös on systemaattisesti 

irrationaalista, on sillä vaikutusta markkinoiden tehokkuuteen. Tässäkin tapauksessa vaikutus 

voi jäädä hyvin pieneksi jos systemaattisesti irrationaalisesti toimivien sijoittajien käytössä 

oleva pääoma on suhteellisen pieni verrattuna rationaalisesti toimivien sijoittajien käytössä 

olevaan pääomaan. Näin ollen perimmäinen tekijä, joka ratkaisee markkinoiden 

rationaalisuuden tai irrationaalisuuden on juuri edellä mainittujen rationaalisten ja 

irrationaalisten pääomien suhde. (Ball et al. 2002) 

 



6 
 

Rationaalisuutta puolustavan koulukunnan ”ensisijaisen toimintaohjeen” (The Prime 

Directive) mukaan arvopapereiden hintoja tulisi aina pyrkiä selittämään rationaalisilla 

malleilla. Vain tilanteessa, jossa kaikki yritykset selittää hintoja rationaalisin mallein 

epäonnistuvat, voidaan turvautua irrationaalisiin selitysmalleihin. Tämä voi sinänsä olla 

harhaanjohtavaa, sillä lähes kaikille tapahtumille ja hintatasoille voidaan löytää rationaalinen 

selitys, mutta on hyvin vaikeaa näyttää toteen onko se paikkansapitävämpi kuin tapahtuman 

irrationaalinen selitys. (Rubinstein 2000) 

 

Miksi rationaalisten markkinoiden kannattajat sitten pitävät tiukasti kiinni näkemyksestään, 

vaikka rationaalisuuden vastaisia todisteita löydetään markkinoilta jatkuvasti? Behavioristien 

mielestä tämä johtuu siitä, että rationaalisten markkinoiden kannattajat eivät tietäisi mitä 

tehdä ilman rationaalisten markkinoiden oletusta tai että markkinoiden tarkempi 

mallintaminen olisi liian vaikeaa tai matemaattisesti liian ongelmallista ilman 

rationaalisuuden oletusta. Rubinsteinin mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Siinä 

mielessä edelliset väitteet kuitenkin pitävät paikkansa, että behavioristisen taloustieteen 

tarjoamien käyttäytymismallien avulla ei pystytä ainakaan tässä vaiheessa mallintamaan 

markkinoita uskottavasti. Ilman markkinoiden toiminnan pohjana olevaa rationaalisuutta ja 

rationaalisuuteen perustuvia malleja (esim. CAPM) ei pystyttäisi esimerkiksi laskemaan 

osakkeiden matemaattisia arvoja, vaan ainoa tapa pyrkiä tulkitsemaan markkinoita olisi 

pyrkiä tulkitsemaan kaikkien markkinoilla toimivien sijoittajien käyttäytymistä tunteiden, 

mieltymysten tms. pohjalta. (Rubinstein 2000) 
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3 TEHOTTOMAT MARKKINAT JA BEHAVIORISTINEN TALOUSTIEDE 
(BEHAVIORAL FINANCE) 

 

3.1 Behavioristinen taloustiede (behavioral finance) 

 

Behavioristinen taloustiede ei sinänsä ole uusi tieteenala, sillä monet sijoittajat ovat jo 

pitkään pitäneet psykologista puolta merkittävänä tekijänä markkinoiden toimintaa 

määriteltäessä. Laajempaa julkisuutta behavioristinen taloustiede alkoi kuitenkin saada vasta 

1970-luvulla, kun psykologit kuten Amos Tversky ja Daniel Kahneman julkaisivat 

artikkeleita päätöksenteosta ja riskin vaikutuksesta päätöksentekoon. Näiden artikkeleiden 

tulokset olivat ristiriidassa perinteisten rationaalisuuteen perustuvien näkemysten kanssa. 

Laajempaa kannatusta behavioristinen taloustiede ei kuitenkaan saanut kuin vasta 1980-

luvun lopulla, jolloin useat akateemikot, kuten Robert Shiller, Richard Thaler, Howard 

Kunreuther, Hersh Shefrin jne., alkoivat julkaista tutkimuksia liittyen behavioristiseen 

taloustieteeseen. (Olsen 1998) 

 

Behavioristiselle taloustieteelle on lähes yhtä monta kuvausta kuin alalla on tutkijoita. 

Behavioristinen taloustiede (behavioral finance) voidaan määritellä tieteenalaksi, joka tutkii 

markkinakäyttäytymistä, ottaen huomioon psykologiset tekijät, jotka vaikuttavat 

päätöksentekoprosessiin epävarmuuden vallitessa. Toisaalta se voidaan määritellä tieteen 

alaksi, joka keskittyy tutkimaan miten ihmiset tulkitsevat taloudellisen informaation ja 

tekevät sen pohjalta sijoituspäätöksiä. Shillerin (2003) määritelmän mukaan behavioristisen 

taloustiede ”käsittelee rahoitusmarkkinoita ja taloutta laajemmassa sosiaalitieteellisessä 

perspektiivissä, johon sisältyy myös psykologia ja sosiologia” (Shiller 2003). Olsen (1998) 

mukaan behavioristinen taloustiede ei pyri määrittelemään rationaalista käyttäytymistä tai 

tuomitsemaan päätöksiä vääräksi tai virheellisiksi, vaan se pyrkii ymmärtämään ja 

ennustamaan systemaattistemaattisten psykologisten päätöksentekoprosessien ilmentymiä 

rahoitusmarkkinoilla. (Olsen 1998) (Shiller 2003) 

 

Behavioristinen taloustiede ei kuitenkaan ole vielä kovin yhtenäinen tieteenala, vaan alan 

kirjallisuudesta ja artikkeleista voidaan löytää paljon radikaalisti eriäviä näkemyksiä,  
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jotka kuitenkin yleensä johtavat samaan päätelmään. Tätä ei voida siis vielä pitää 

varsinaisesti paradigmana, vaan ensin pitäisi pystyä luomaan jonkinlainen yhtenäinen 

näkemys asioiden kausaatioon eli tässä tapauksessa siihen miten, miksi ja minkä seurauksena 

asiat tapahtuvat. (Ball et al. 2002)   

 

3.2 Tehottomat ja irrationaaliset markkinat 

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesia pidettiin yleisesti täysin pätevänä aina 1980-luvulle 

asti. Tätäkin ennen oli todettu useita pieniä anomalioita markkinoiden toiminnassa, mutta 

niiden vaikutusta pidettiin niin pienenä, etteivät ne varsinaisesti uhanneet tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesin paikkansapitävyyttä. 80-luvulla monet tahot (kuten Robert Shiller) 

nostivat julkisuuteen liiallisen volatiliteetin osakkeiden hinnoissa, eikä tälle ilmiölle pystytty 

ainakaan silloin löytämään mitään rationaalista fundamentteihin perustuvaa selitystä. 

Tehokkaiden markkinoiden mallin mukaan tietyn hetken hintojen tulisi heijastaa optimaalista 

ennustetta tulevaisuuden tuotoilla (osingot). Kuitenkin esimerkiksi 80-luvulla esiintynyttä 

suurta volatiliteettia ei pystytä selittämään pelkästään tulevien osinkovirtojen muutoksella. 

Tämä johti laajalti uusien behaviorististen syiden etsintään, jotka pystyisivät paremmin 

selittämään ilmiöitä, jonka selittämiseen perinteiset menetelmät eivät pystyneet. (Shiller 

2003) (Malkiel 2003) 

 

Eräs rationaalinen pyrkimys selittää liiallista volatiliteettia on oppimismalli, jonka mukaan 

markkinahinnat voivat muuttua vaikka markkinoilla ei sinänsä tapahdu minkäänlaisia 

muutoksia tai tule uutta informaatiota. Tällaisessa tilanteessa hintojen muutokset johtuvat 

siitä, että sijoittajat oppivat jatkuvasti uutta esimerkiksi markkinoiden rakenteesta 

seuraamalla markkinoita ja tämä uusi opittu informaatio vastaavasti heijastuu hintoihin. 

Vaikka tämä osittain selittäisi ylisuurta volatiliteettia rationaalisuuden puitteissa, ei se pysty 

selittämään sitä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin puitteissa. (Ball et al. 2002) 

 

Seuraava esimerkki kuvastaa raionalistien pyrkimystä selittää markkinoiden toimintaa ja 

behavioristien eriävää näkemystä asiasta. Oletetaan että Nokian kurssi on 17 euroa, joka 

vastaa fundamentteihin perustuvaa rationaalista arvoa. Joukko irrationaalisia sijoittajia 

kuitenkin muuttaa näkemystään Nokian tulevasta kehityksestä erittäin negatiiviseksi ja 
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päättää toimia muuttuneen näkemyksen pohjalta. He myyvä osakkeensa ja tällä tavalla 

aiheuttavat Nokian osakkeen arvon laskun 14 euroon. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

kannattajien mielestä rationaaliset sijoittajat havaitsevat tämän väärinhinnoittelun ja ostavat 

Nokian osakkeita tällä fundamentteihin perustuvaa hintaa alhaisemmalla hinnalla. Samaan 

aikaan he suojaavat sijoituksensa myymällä lyhyeksi jonkun saman alan yrityksen eli Nokian 

substituutin, esim. Motorolan, osakkeita ja näin he varmistuvat, ettei kurssilasku johtunut 

alan huononevista näkymistä. Tämän toiminnan seurauksena Nokian osake nousee takaisin 

entiselle fundamentteihin perustuvalle tasolle suuremman kysynnän ansiosta. Tämä 

argumentti perustuu kahdelle oletukselle: 1) tämänkaltainen väärinhinnoittelu aikaansaa 

houkuttelevan sijoituskohteen rationaalisille sijoittajille ja 2) rationaaliset sijoittajat reagoivat 

tämänkaltaiseen väärinhinnoitteluun välittömästi ja näin korjaavat hinnan oikealle tasolle. 

Behavioristien näkemys kuitenkin on, että todellisuudessa vastaavat tapahtumat eivät 

aikaansaa houkuttelevaa sijoituskohdetta, koska vastaavan väärinhinnoittelun korjaaminen on 

yleensä kallista ja erittäin riskialtista, joka tekee siitä vähemmän houkuttelevaa. Tämän 

seurauksena vastaavanlainen hinnoitteluvirhe voi säilyä markkinoilla pitempäänkin. 

(Barberis et al. 2003) 

 

Rationalistien näkemyksen mukaan hintojen ollessa oikealla tasolla ei markkinoilla esiinny 

arbitraasimahdollisuuksia tai systemaattisia tuottomahdollisuuksia. Tämä on sinänsä 

paikkansapitävä väite, mutta siitä ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöstä, että 

arbitraasimahdollisuuksien tai systemaattisten voittomahdollisuuksien puuttuminen todistaisi 

hintojen olevan oikealla tasolla. Behavioristisen näkemyksen mukaan tällaiset arbitraasin 

esteet ovat yksi suurimmista syistä markkinoiden tehottomuudelle. Vaikka markkinoilta 

löytyisi väärinhinnoitellulle kohteelle täydellinen substituutti, voi arbitraasille silti löytyä 

rajoitteita, jos sijoittajat ovat riskinkarttajia ja heillä on lyhyt ”toimintahorisontti” eli heillä ei 

ole mahdollisuutta pitää lyhyeksimyyntipositiota kuin lyhyen ajan. Myös systemaattinen 

”kohinasijoittariski” tai arbitraasin vaatima tietty erityisosaaminen tai kyseisten 

arbitraasimahdollisuuksien löytämisen korkeat kustannukset toimivat arbitraasirajoitteina. 

Kohinasijoittajilla tarkoitetaan sijoittajia jotka eivät perusta sijoituksiaan mihinkään tiettyyn 

informaatioon, vaan tekevät satunnaisia irrationaalisia sijoituksia, pyrkien vain saavuttamaan 

mahdollisimman suuria tuottoja. (Barberis et al. 2003) 
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4 IRRATIONAALISUUS ARVOPAPERIMARKKINOILLA 

 

Sijoittajien toiminnasta ja sen rationaalisuudesta tai irrationaalisuudesta on maailmalla 

monenlaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Landbergin (2003) mukaan sijoittajien toimintaa ohjaa 

kaksi perusominaisuutta: pelko ja ahneus. Toisin sanoen kaikki sijoittajat pyrkivät 

saavuttamaan mahdollisimman suuria voittoja, joka helposti sumentaa heidän 

harkintakykynsä ja sen seurauksena he ottavat huomattavia riskejä. Toisaalta sijoittajien 

toimintaa ohjaa pelko rahan menettämisestä, joka yleensä realisoituu sijoituksen muuttuessa 

tappiolliseksi. Nämä seikat ohjaavat usein sijoittajien toimintaa irrationaalisempaan suuntaan, 

jolloin sijoituspäätösten perustana ei ole rationaalinen ajattelu vaan tunnepohjaiset reaktiot. 

On hyvä huomauttaa, että tässä tapauksessa ahneus ja pelko eivät tietenkään tarkoita samaa 

kuin rationaalisen sijoittajan toiminnan perustana olevat voiton maksimointi ja riskin 

karttaminen.  (Landberg 2003) 

 

4.1 Sijoittajien Irrationaalisen käytöksen syyt 

 

Käyttäytymispsykologit ovat määritelleet valtavasti toimintamalleja ihmisten 

käyttäytymiselle ja useita näistä malleista voidaan helposti soveltaa suoraan myös 

sijoitustoimintaan. Behavioristisen taloustieteen keskeisin sisältö ainakin tällä hetkellä on 

sijoittajien ja markkinoiden käyttäytymisen selittäminen erilaisilla käyttäytymismalleilla. 

Nämä mallit toimivat todisteina myös sijoittajien irrationaalisuudesta. Seuraavassa on 

lueteltuna muutamia yleisimpiä ja merkittävimpiä käyttäytymismalleja ja piirteitä, joita 

sijoittajien toiminnassa on huomattavissa ja jotka toimivat myös käytännön todisteina 

markkinoiden irrationaalisuuden puolesta. 

 

4.1.1 Heuristiikka ja heuristiset päätöksentekoprosessit (Heuristics) 

 

Sijoitustoiminnassa heuristiikalla tarkoitetaan yksinkertaistavia malleja tai nyrkkisääntöjä, 

joita ihmiset käyttävät informaation keruussa ja hyödyntämisessä sekä päätöksenteossa, 

toimittaessa monimutkaisessa ja epävarmassa maailmassa. Koska sijoittajilla on rajoittunut 

huomiokyky, muisti ja prosessointikyky, ei ole mahdollista hyödyntää kaikkea saatavilla 
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olevaa informaatiota valittaessa sijoituskohdetta, vaan joudutaan valitsemaan vain tietyt 

informaatiolähteet, joiden tarjoaman informaation pohjalta sijoituspäätös tehdään. 

Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että sijoittajat eivät usein yritä etsiä kovinkaan paljon 

saatavilla olevaa informaatiota mahdollisista sijoituskohteista, vaan käyttävät mieluummin 

tiettyjä vakiintuneita nyrkkisääntöjä päätöksenteossa. Eräs nyrkkisääntö, jota monien 

sijoittajien on todettu käyttävän, on 1/N-sääntö. Kun sijoittajan esimerkiksi täytyy tehdä 

päätös siitä, miten hän sijoittaa eläkesäästönsä ja hänellä on N kappaletta varteenotettavia 

sijoitustapoja, hän usein sijoittaa 1/N-osuuden varoistaan kuhunkin vaihtoehdoista. 

Esimerkkeinä erilaisista sijoitustavoista mainittakoon esimerkiksi erilaiset rahastot, osakkeet 

ja kiinteistöt. Heuristinen käyttäytyminen helpottaa päätöksentekoa, mutta johtaa usein myös 

virheellisiin sijoituspäätöksiin, etenkin olosuhteiden muuttuessa. Eräs päätöksenteon tukena 

käytettävien heurististen ”apuvälineiden” tyypillinen piirre on, että sijoittajat eivät yleensä 

tiedosta käyttävänsä heuristiikkaa päätöksentekonsa tukena. Myös seuraavana esitetyt ilmiöt 

johtuvat heuristisesta käyttäytymisestä ja päätöksenteosta. (Hirshleifer 2001) (Ritter 2002) 

 

4.1.2 Edustavuus (Representativeness) 

 

Yksi yleinen edustavuusajattelusta johtuva virhe on, että sijoittajien mielessä menestynyt 

yritys edustaa menestyvää osaketta eli, jos yritys on menestynyt hyvin, niin myös osake tulee 

menestymään hyvin. Yrityksen taloudellinen menestys historiassa ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että se tulee menestymään myös tulevaisuudessa ja näin ollen se ei myöskään ole välttämättä 

hyvä sijoituskohde. Sijoittajat kuitenkin haluavat usein ajatella näin ja he jättävät huomiotta 

tämän ”kuvitelman” kanssa ristiriidassa olevan informaation. Sijoittajat myös olettavat usein, 

että tarkasteluhetken huima kasvu yrityksen osalta tulee jatkumaan vielä pitkään. Tämä 

puolestaan näkyy korkeina osakehintoina. Sijoittajilla on myös tapana ajatella osakkeiden 

menestystä liian lyhyellä aikavälillä. Jos osake esimerkiksi on menestynyt viime aikoina 

todella hyvin ja sen kurssi on noussut huimasti vaikka se normaalisti on kohtuullisen vakaalla 

tasolla, tuntuu se sijoittajasta hyvältä sijoituskohteelta. Sijoittajat ottavat tällaisessa 

tapauksessa helposti huomioon vain viimeaikaisen kurssinousun ja olettavat myös sen 

jatkuvan. Pitkällä aikavälillä yritysten osakkeet kuitenkin noudattavat jonkinlaista keskiarvoa 

eli kovan kurssinousun jälkeen nousu hiipuu tai kääntyy jopa laskuksi. Ilmiötä, jossa 

sijoittaja uskoo lyhyen tarkasteluajan kuvastavan koko totuutta eli käytännössä sitä miten 
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osake tulee tulevaisuudessa menestymään, kutsutaan myös nimellä ”pienten numeroiden 

laki” (law of small numbers). (Nofsinger 2005, s.64-68) (Ritter 2002) 

 

4.1.3 Liiallinen itsevarmuus (overconfidence) 

 

Ihmiset luottavat usein liikaa omiin kykyihinsä ja sijoitustoiminnassa tämä tarkoittaa 

esimerkiksi liiallista riskin ottamista ja liian pientä hajauttamista. Liiallisen itsevarmuuden 

vaikutuksia on vaikea yleistää, koska sillä on erilaisia vaikutuksia eri sijoittajien käytökseen. 

Osa sijoittajista uskoo vahvasti omaan näkemykseensä osakkeen hinnasta eivätkä välitä 

muiden arvioista. Toiset taas pitävät käytössään olevaa informaatiota relevantimpana kuin 

muiden sijoittajien käytössä olevaa informaatiota. Sijoitusten määrään sillä kuitenkin on 

jokseenkin samanlainen vaikutus eri sijoittajienkin välillä, sillä liiallinen itsevarmuus 

kasvattaa sijoitusvolyymeja kaikentyyppisten sijoittajien kohdalla. Korkea sijoitusvolyymi ei 

sinänsä ole huono asia, jos sijoittaja seuraa aktiivisesti markkinoita, on hyvin informoitu ja 

kykenee tulkitsemaan saatavilla olevaa informaatiota onnistuneesti. Jos korkea 

sijoitusvolyymi on taas seurausta liiallisesta (virheellisestä) luottamuksesta omiin kykyihin, 

sijoittajan tuotto jää korkeiden kaupankäyntikustannusten vuoksi alhaisemmaksi, kuin 

yksinkertaisella ”osta ja pidä” -strategialla. Psykologisten tutkimusten mukaan miehillä on 

yleisemmin liian korkea luottamus omiin kykyihinsä verrattuna naisiin. Tämän seurauksena 

miehet myös tekevät enemmän sijoituksia, kuin naiset. Liiallinen itsevarmuus on ehkä 

yleisimmin havaittava irrationaalisuuden ilmentymä markkinoilla. (Odean 1998) (Ritter 

2002) (Nofsinger 2005, s.14) 

 

Liiallinen itsevarmuus johtaa yleensä korkeampaan riskinottoon. Rationaaliset sijoittajat 

pyrkivät maksimoimaan voittoa, mutta samalla minimoimaan riskiä. Itsevarmat sijoittajat 

kuitenkin tulkitsevat sijoituksiinsa liittyvän riskitason väärin. Tämä johtuu käytännössä siitä, 

että he ovat varmoja, että heidän valitsemansa osakkeen arvo tulee nousemaan, jolloin riskiä 

ei sinänsä tunnu olevan. Liian itsevarmojen sijoittajien osakeportfolioiden riski on korkea, 

koska he sijoittavat korkean riskitason osakkeisiin eivätkä hajauta sijoituksiaan riittävästi. 

Barber ja Odean havaitsivat tutkimuksessaan että naimattomilla miehillä on suurimman 

riskin omaava osakesalkku verrattuna esimerkiksi naisiin tai naimisissa oleviin miehiin. 

(Barber et al. 2001a) (Nofsinger 2005, s.15) 
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Itsevarmoille sijoittajille on tyypillistä, joko uuteen informaatioon alireagointi tai vastaavasti 

ylireagointi. Uutta informaatiota seuraava reaktio riippuu siitä, kuinka suuri osa sijoittajista 

pitää uutta informaatiota tärkeänä ja kuinka suuri osa vähemmän tärkeänä. Sijoittajilla on 

usein tapana kiinnittää liian vähän huomiota abstraktiin, statistiseen sekä erittäin relevanttiin 

informaatioon ja vastaavasti laittaa liikaa painoarvoa räikeään, kärkevään ja äärimmäiseen 

informaatioon. (Odean 1998) (Hirshleifer 2001)  

 

Mielenkiintoinen esimerkki liialliseen itsevarmuuteen liittyen on, että kun ihmisiä pyydetään 

veikkaamaan kolikon heiton lopputulosta (kruuna/klaava), he panostavat enemmän silloin, 

kun he voivat asettaa panoksen ennen kuin kolikko on heitetty. Jos vastaavasti kolikko on jo 

heitetty ennen panoksen asetusta, he panostavat vähemmän. Ihmisillä on usein valheellinen 

kuvitelma siitä, että heidän toimintansa jollain tavalla vaikuttaa tällaisen tapahtuman 

tulokseen, vaikka näin ei tosiasiassa tietenkään ole. Vastaava pätee myös sijoitustoimintaan. 

Ilman tarkempaa informaatiotakin, sijoittajat uskovat heidän osakkeidensa menestyvän 

paremmin kuin sellaisten osakkeiden joita heillä ei ole. (Nofsinger 2005, s. 11) 

 

4.1.4 Uhkapelurin harhapäätelmä (Gambler’s fallacy) 

 

Uhkapelurin harhapäätelmällä on sattumanvaraisuuden väärinymmärtämisestä johtuva ilmiö, 

jonka mukaan sijoittajat olettavat virheellisesti kurssinousua seuraavan aina kurssien lasku. 

Usein nousua seuraavan laskun (tai päinvastoin) uskotaan myös alkavan aikaisemmin kuin se 

todellisuudessa alkaa. Esimerkiksi lotossa ihmisillä on tapana olla veikkaamatta viimeaikojen 

voittonumeroita, vaikka niiden todennäköisyys on ihan yhtä korkea kuin kaikilla muillakin 

numeroilla. (Hirshleifer 2001) 

 

 

 

4.1.5 Ankkurointi (Anchoring) 
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Ankkuroinnilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa sijoittaja muodostaa arvionsa tiettyyn osakkeen 

hinta- tai tuottotasosta tietyn arvon perusteella, joka voi esimerkiksi olla osakkeen nykyinen 

hinta. Usein sijoittajat muodostavat käsityksen osakkeen ”oikeasta” arvosta sen mukaan, 

mikä kyseisen osakkeen arvo on keskimäärin ollut viimeaikoina. Näin sijoittaja ankkuroituu 

tiettyyn arvoon, eikä muuta arviotaan arvosta niin helposti. Sijoittaja esimerkiksi olettaa 

tietyn tuottotason jatkuvan, koska yritys on tuottanut vastaavan tasoisia tuottoja tähänkin asti. 

Tämä johtaa usein alireagointiin uuden informaation suhteen, jolloin sijoittajan arvio 

vallitsevasta arvosta ei vastaa todellista fundamentteihin perustuvaa arvoa. (Barberis et al. 

2003) (Wu 2003) 

 

4.1.6 Sisäiset mallit ja prospektiteoria (Prospect theory) 

 

”Prospect theory” on Kahnemanin ja Tverskyn 1979 esittelemä teoria, joka mallintaa 

havainnollisesti päätöksentekoa riskin alaisuudessa. Se kuvaa ihmisten erilaisia sisäisiä 

ajatusmalleja, joiden voidaan olettaa myös vaikuttavan sijoituksia koskeviin päätöksiin. Sen 

keskeinen sisältö on, että sijoittajilla on tapana ottaa suurempia riskejä mahdollisten 

tappioiden kuin mahdollisten voittojen suhteen. Tätä kutsutaan myös tappioiden 

välttämiseksi (loss aversion). Sijoittajilla on tapana karttaa tappioita huomattavasti 

voimakkaammin kuin pyrkiä saavuttamaan voittoja. Jos sijoitus näyttää muuttuvan 

tappiolliseksi, sijoittaja ottaa todennäköisemmin suurempia riskejä välttääkseen tämän 

tappion, kuin vastaavasti saavuttaakseen suurempia voittoja. Tutkimusten mukaan tappiot 

koetaan jopa kaksi kertaa psykologisesti voimakkaampina kuin voitot. Jos sijoittajat karttavat 

tappioita, he voivat olla haluttomia realisoimaan tappioitaan sijoitusten osalta. Tässä 

tapauksessa sijoittajat ottavat päätöksiä tehdessään huomioon menneet tappiot arvioidessaan 

mahdollisia päätöksiä. Seuraavana esitelty sisäinen kirjanpito kuuluu myös prospektiteorian 

piiriin. (Barberis et al. 2001) (Hirshleifer 2001) 

 

Sisäisen kirjanpidon mallin esitteli Robert Thaler 1980-luvulla alun perin normaaliin 

kotitalouksien taloudenpitoon liittyen. Sitä voidaan kuitenkin hyvin soveltaa myös 

sijoitustoimintaan. Mallin mukaan ihmisillä on taipumus jaotella varansa erilaisiin osiin, joita 

he sitten kohtelevat eri tavalla. Esimerkiksi sijoitustoiminnassa ihmisillä on usein tietty 

summa pahan päivän varalle ja se on sijoitettuna matalariskiseen sijoituskohteeseen ja loput 
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varat sijoitetaan korkeamman riskin ja näin ollen myös korkeamman tuotto-odotuksen 

omaavaan kohteeseen. (Thaler 1999) (Hirshleifer 2001) (Ritter 2002) 

 

4.1.7 Pelon vaikutus sijoittajien käyttäytymiseen 

 

Pelolla on yllättävän suuri vaikutus sijoittajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi laskevan 

markkinatrendin jatkuessa pitkään pelko ajaa sijoittajat usein myymään osakkeensa 

suurempien tappioiden välttämiseksi. Myös epäonnistumisen tai katumuksen pelko on 

huomionarvoinen tekijä. Sijoittajat eivät välttämättä halua myydä osaketta kun sen arvo on 

laskenut ostohetkestä, koska heitä inhottaa ajatus, että he ovat tehneet väärän valinnan 

ostaessaan osakkeen ja joutuisivat tappion realisoituessa myöntämään sen. He mieluummin 

odottavat ja toivovat osakkeen kurssin nousevan, jotta he pääsisivät omilleen, vaikka kurssi 

vain laskisi entisestään. (Landberg 2003) 

 

4.1.8 Laumakäyttäytyminen 

 

Yksi osittain myös pelkoon liittyvä tekijä on laumakäyttäytyminen. Sijoittajat pelkäävät 

usein jäävänsä ”lauman” ulkopuolelle, eivätkä näin pääse osallisiksi muiden saavuttamista 

voitoista. Pelko ja paniikki myös leviävät helposti massan mukana. Kun useammat ihmiset 

alkavat myydä osakkeitaan, leviää myyntipaniikki markkinoilla muihinkin, ja tämän 

seurauksena hinnat laskevat entisestään. Laumakäyttäytyminen tarjoaa sijoittajille 

psykologista turvaa. Sijoittajat saavat lohtua markkinoiden laskiessa usein siitä, että muutkin 

sijoittajat ovat kärsineet tappioita. Tällä tavalla laumakäyttäytyminen pehmentää tappion 

tuottamaa tuskaa. (Landberg 2003) 

 

Sijoittajan käyttäytymistä voidaan pitää laumakäyttäytymisenä, jos hän jättää tietyn 

sijoituksen tekemättä saadessaan tietää, että muut sijoittajat eivät aio sijoittaa kyseiseen 

kohteeseen, vaikka hän ilman tätä tietoa olisi kyseisen sijoituksen tehnyt. Vastaavasti 

sijoittajan tehdessä tietty sijoitus kuultuaan, että muut sijoittajat sijoittavat tai aikovat sijoittaa 

kyseiseen kohteeseen, voidaan hänen käytöstään kutsua laumakäyttäytymiseksi, jos hän ei 

olisi ilman tätä tietoa kyseistä sijoitusta tehnyt. Jotta sijoittajien samansuuntaista 
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käyttäytymistä voidaan kutsua epätäydellisiin markkinoihin johtavaksi 

laumakäyttäytymiseksi, tulee sen johtua nimenomaan toisten sijoittajien käyttäytymisen 

vaikutuksesta sijoittajan päätöksiin. Käytännössä on kuitenkin hyvin vaikeaa erottaa 

toisistaan ainoastaan markkinainformaatiosta johtuva samansuuntainen sijoittajien 

käyttäytyminen ja varsinainen laumakäyttäytyminen. (Bikhchandani et al. 2001) 

 

Laumakäyttäytyminen voi saada sijoittajat tekemään sijoituksen, joka alun perin on 

kannattamaton heille kaikille. Jos 1000 toisistaan riippumatonta sijoittajaa esimerkiksi miettii 

tietyn pienehkön yrityksen osakkeeseen sijoittamista, ja 300 heistä pitää sijoitusta 

kannattavana, mutta 700 muun mielestä sijoitusta ei tulisi toteuttaa. 300 optimistia tekee 

sijoituksen osakkeisiin, jolloin osa 700 sijoittajasta, jotka eivät alun perin pitäneet sijoitusta 

kannattavana, harkitsee kantaansa uudestaan ja päättääkin toteuttaa sijoituksen. Tästä seuraa 

helposti lumipalloefekti eli loputkin pessimistit tekevät sijoituksen. Sijoituksen todellinen 

kannattamattomuus tulee ilmi vasta myöhemmin, jolloin sijoittajat luopuvat sijoituksesta ja 

sen arvo romahtaa. Tämän seurauksena markkinoiden volatiliteetti myös kasvaa entisestään. 

(Bikhchandani et al. 2001) 

 

4.1.9 Uusien kaupankäyntitapojen vaikutus irrationaalisuuteen 

 

Internetin välityksellä käytävä kaupankäynti on yleistynyt huomattavasti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Aikaisemmin lähes kaikki sijoitukset tehtiin puhelimen 

välityksellä eli sijoittaja soitti meklarille ja kertoi mitä halusi tämän tekevän. Tällaisessa 

kaupankäynnissä sijoittajan ja meklarin välinen vuorovaikutus oli paljon merkittävämpi. 

Nykyisin meklarit käytännössä vain toteuttavat asiakkaiden haluamat osto- tai 

myyntikehotteet. Koska Internetin välityksellä kauppaa käyvät sijoittajat eivät käytännössä 

kommunikoi meklareiden kanssa osto- ja myyntikehotteiden lisäksi, eivät he myöskään saa 

sijoitusneuvoja ja -ohjeita meklareiltaan entiseen tapaan. Nykyisin yksityiset sijoittajat etsivät 

usein sijoituspäätösten tueksi tietoa Internetistä, josta sitä myös löytyy paljon, mutta sen 

arvokkuudesta voidaan olla montaa mieltä. Sijoittajat tukeutuvat paljon maksuttomaan 

informaatioon, joka useimmiten on myös maksullista informaatiota huonompaa. Tämä 

puolestaan helposti johtaa irrationaaliseen käyttäytymiseen, koska saadulla informaatiolla tai 

sijoitusvinkillä ei välttämättä ole riittävää todellisuuspohjaa. Internetin välityksellä 
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sijoittavilla sijoittajilla on myös tapana sijoittaa aktiivisemmin ja spekulatiivisemmin, joka 

piensijoittajan tapauksessa tarkoittaa käytännössä sitä, että ainakaan kaikki hänen tekemänsä 

sijoitukset eivät täytä rationaaliselta sijoitustoiminnalta vaadittavia kriteerejä. (Barber et al. 

2001b) 

 

Uusi teknologia ei tietenkään ole johtanut pelkästään suurempaan irrationaalisuuteen 

markkinoilla. Se on tuonut mukanaan myös monia hyödyllisiä malleja ja analyysityökaluja, 

jotka ovat nykyisin myös yksityisten sijoittajien ulottuvilla. Toimiessaan nämä siis parantavat 

sijoittajien kykyä analysoida ja vertailla eri sijoitusvaihtoehtoja, joka taas parantaa 

markkinoiden rationaalisuutta. (Nagorniak 2005) 

 

4.2 Muut irrationaalisuuden todisteet markkinoilla 

 

4.2.1 Osakemarkkinoiden (pitkänaikavälin) muisti ja Hurst eksponentti 

 

Jagric, Podobnik ja Kolanovic tutkivat vuonna 2005 osakemarkkinoiden pitkän aikavälin 

muistia kehittyvillä markkinoilla. Tutkimuksen kohteena olivat Venäjän, Puolan, Unkarin, 

Slovenian, Tsekin tasavallan ja Slovakian osakemarkkinat. Tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesin mukaan markkinoilla ei ole minkäänlaista muistia eli menneisyyden 

kurssimuutoksilla ei ole minkäänlaista vaikutusta nykyisiin tai tuleviin muutoksiin. Koska 

pienet ja kehittyvät markkinat eivät aina käyttäydy odotetusti ja koska tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesi ei päde pienillä ja kehittyvillä markkinoilla yhtä tehokkaasti kuin jo 

kehittyneillä markkinoilla, voidaan olettaa, että myös pitkän aikavälin muistia ilmenee 

kehittyvillä markkinoilla. Tutkimuksessa käsiteltiin edellä mainittujen markkinoiden pitkän 

aikavälin kehitystä ja pyrittiin selvittämään voidaanko niistä löytää pitkän aikavälin muistia 

osakkeiden hinnankehityksessä hyödyntämällä Hurst eksponenttia [H=log(R/S)/log(T)], jota 

käytetään prosessien uudelleenskaalatun vaihtelun (R/S = TH) asymptoottiseen käytökseen 

perustuvien fraktaalien aikasarjojen ”pehmeyden” mittaamiseen. Tulokseksi saatiin, että 

Venäjän, Unkarin, Slovenian ja Tsekin osakemarkkinoilla voitiin havaita voimakasta pitkän 

aikavälin muistia, mutta Puolan ja Slovakian markkinoilla pitkän aikavälin muisti oli vain 

lievää tai sitä ei ollut lainkaan havaittavissa. Nämä tulokset ovat yhteneviä useiden 
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aikaisemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. On kuitenkin huomattava, että aineiston 

syöttötiheys eli se syötetäänkö havaintoja päivän, viikon vai kuukauden väleiltä, voi 

vaikuttaa huomattavasti Hurst-eksponenttiin ja näin myös saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa 

voitiin myös huomata, että tutkimusjakson alkupuolella eksponentin arvot olivat suhteellisen 

korkeat, mutta alenivat merkittävien markkinamuutosten, kuten valuuttakriisien ja 

markkinasääntelyn muutosten seurauksena. (Jagric et al. 2005)   

 

James Hampton kirjoitti ensimmäisenä Hurst eksponentin hyödyntämisestä sijoittamisen 

apuvälineenä. Esimerkissään hän käyttää kymmenen päivän keskiarvoa Hurst eksponentista 

teknisenä indeksinä kaupankäynnin apuna. Jos indeksi ylittää 0,66, on aika ostaa ja jos 

indeksi on alle 0,43, on aika myydä. Toimiessaan tällaista strategiaa voidaan jo pitää 

todisteena tehokkaita markkinoita vastaan. Ongelmana kuitenkin on miten sitä voitaisiin 

soveltaa pitemmän aikavälin markkinamuistin hyödyntämiseen sijoitusstrategian apuna. 

(Jagric et al. 2005)   

 

4.2.2 Markkinakuplat 

 

Niin sanottuja markkinakuplia on nähty useita historian aikana jo ennen kehittyneitä 

nykymuotoisia osakemarkkinoita, kuten Hollannin tulppaanikupla 1637 ja Etelä-merenkupla 

1720. Markkinakuplat ovatkin merkittävä todiste tehokkaita markkinoita vastaan. Näille 

kuten myös viimeaikaisille markkinakuplille on tyypillistä, että ne ruokkivat itse itseään eli 

tietyn joukon aloittama irrationaalinen käyttäytyminen ja tätä kautta osakkeiden arvon nopea 

nousu houkuttelee mukaan myös rationaalisia sijoittajia ja näin markkinoiden irrationaalisuus 

kasvaa juuri edellä mainitun laumakäyttäytymisen seurauksena. (Ofek et al. 2002) 

 

Viime aikojen merkittävin markkinakupla on viime vuosikymmenen lopun Internetkupla. 

Tämän kuplan muodostumiseen on useita syitä, kuten esimerkiksi Internetsektorin muita 

aloja huomattavasti suurempi yksityisten sijoittajien määrä institutionaalisiin sijoittajiin 

verrattuna. Sijoittajat olivat siis hyvin kokemattomia ja itse Internetsektori oli erittäin uusi ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksien arvottaminen oli ongelmallista. Lisäksi yksityisten 

sijoittajien markkinoiden arviointikyky ja informaationhankintamahdollisuudet ovat 

institutionaalisia sijoittajia selkeästi heikommat, joka puolestaan johtaa helpommin 
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laumakäyttäytymiseen. Viime vuosikymmenen lopulla Internetyhtiöt edustivat 20 % New 

Yorkin pörssin kaupasta vaikka näiden yhtiöiden pörssiarvon osuus ei missään vaiheessa 

ylittänyt 6 %. Vuosien 1998 ja 2000 välillä Internetsektori tuotti keskimäärin yli 1000 % 

tuotot sijoitetulle pääomalle New Yorkin pörssissä. Nämä tuotot hävisivät kokonaan vuoden 

2000 loppuun mennessä, joten voidaan selvästi todeta että kyseessä oli tilapäinen 

markkinakupla, joka kumpusi sijoittajien irrationaalisesta toiminnasta. (Barber et al. 2001b) 

(Ofek et al. 2002) (Ofek et al. 2003) 

 

Eräs toinen Internetyhtiöiden osakekurssien huimaan nousuun johtanut syy oli lyhyeksi 

myynnin rajoitteet, jotka johtivat siihen, että varakkaat pessimistiset sijoittajat ajautuivat pois 

markkinoilta, eivätkä he näin ollen pystyneet ajamaan hintoja alaspäin kohti rationaalista 

tasoa. Markkinoille jäi vain optimistisia sijoittajia, joiden irrationaalinen käytös aiheutti 

hintojen huimaa nousua. Lyhyeksi myynnin vaikeus perustui muun muassa siihen, että 

osakkeiden lainauksesta vaaditut korvaukset olivat huomattavasti normaalia korkeampia. 

Lisäksi Internetosakkeiden myynti- ja osto-optioiden arvojen välillä oli huomattavia eroja. 

(Ofek et al. 2002) (Ofek et al. 2003) 

 

4.3 Yhteenveto irrationaalisen käytöksen selitysmalleista ja syistä  

 

Tätä listaa irrationaalisista selitysmalleista ja syistä, jotka johtavat irrationaaliseen 

käytökseen markkinoilla, voisi jatkaa vielä pitkään, mutta se ei tässä ole tarpeen. Edellä 

luetellut irrationaalisuuden syyt ja ilmentymät ovat merkittävimpiä markkinoilla esiintyvistä. 

Vaikka rationaalisen koulukunnan kannattajat ovat kehittäneet omia korvikkeitaan näille 

selityksille, voidaan edellä tarjotusta todistusaineistosta vetää johtopäätös, että markkinoilla 

esiintyy huomattavasti irrationaalisuutta, joka on suurelta osin keskittynyt yksityisiin 

sijoittajiin. Osa sijoittajista, etenkin suuri osa institutionaalisista sijoittajista, kuitenkin toimii 

rationaalisesti. Voidaankin todeta rationaalisuutta esiintyvän markkinoilla riittävästi, jotta 

markkinoita voidaan pitää ainakin jollakin lailla rationaalisina. Markkinoilla esiintyy erittäin 

harvoin varsinaisia mahdollisuuksia systemaattisille voitoille tai arbitraasille, johtuen tosin 

suurelta osin arbitraasirajoitteista, jotka taas tukevat behavioristien näkemyksiä. Tällä 

hetkellä tarjolla olevan aineiston perusteella ei tämän tarkempaa johtopäätöstä asiasta kyetä 

vetämään. (Brav et al. 2004) 
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4.4 Irrationaalisuuden seuraukset 

 

Behavioristisen taloustieteen mukaan markkinoilla esiintyy irrationaalisuutta ja koska 

irrationaalisten sijoittajien määrä on kohtuullisen suuri, vaikuttaa tämän joukon käytös myös 

markkinahintoihin, työntäen niitä pois rationaaliselta fundamentteihin perustuvalta tasolta. 

Koska markkinoilla on usein arbitraasirajoitteita, kuten lyhyeksi myynnin korkeat 

kustannukset tai arbitraasiin liittyvä korkea riski, voivat hinnat pysyvästikin erota 

fundamentteihin perustuvalta tasolta. (Barberis et al. 2003) 

 

Vaikka irrationaalisuutta on kiistatta havaittavissa markkinoilla, ei se automaattisesti tarkoita 

sitä, että sijoittaja kykenisi hyödyntämään tätä tietoa ja saavuttamaan sitä kautta ylisuuria tai 

systemaattisia voittoja. Ensinnäkin on hyvin vaikea ennustaa käyttäytymistä kuvaavien 

mallien avulla tulevaa kurssikehitystä ja toisaalta arbitraasirajoitteet estävät usein suoran 

hyötymisen väärinhinnoittelusta. (Barberis et al. 2003) 

 

4.5 Pystyykö sijoittaja hyödyntämään ymmärrystään markkinoiden 
irrationaalisuudesta? 

 

Behavioristien julkaisuissa on pystytty näyttämään kuinka esimerkiksi ennen tuloksen 

julkaisua on voitu ennakoida mahdollisia tulosyllätyksestä johtuvia reaktioita tarkkailemalla 

kirja-arvon ja markkina-arvon suhdetta tai viimeaikaista kurssin muutosvauhtia ennen 

tuloksen julkistamista. Tämä tarkoittaa, että osa näistä reaktioista johtuu vääristyneistä 

odotuksista. Jotta voidaan jälkeenpäin näyttää, että tietystä aikaisemmasta muuttujasta voitiin 

nähdä, minkälainen reaktio uuteen informaatioon tulee olemaan, täytyy odotusten olla 

systemaattisesti vääristyneitä. Chan, Jegadeesh ja Lakonishok pystyivät artikkelissaan 

”Momentum Strategies” näyttämään, että markkinat reagoivat uuteen informaatioon 

asteittain, eikä välittömästi, kuten tehokkaiden markkinoiden hypoteesi olettaa. (Chan et al. 

1996) (Ball et al. 2002) 

 

Behavioristisen taloustieteen perimmäinen pyrkimys luoda todellisuutta mahdollisimman 

hyvin kuvaava malli markkinoista on kuitenkin vielä kaukana. Tällä hetkellä behavioristinen 
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taloustiede kykenee lähinnä tuomaan esiin valtavan määrän erilaisia irrationaalisia 

käyttäytymismalleja, jotka kyllä sinänsä toimivat jo merkittävänä todisteena vahvasti 

rationaalisia ja tehokkaita markkinoita vastaan. On kuitenkin vielä pitkä matka valmiiseen 

malliin tai malleihin, jotka pystyisivät mallintamaan sijoittajien toimintaa kokonaisuutena 

ottaen huomioon kaikki sijoittajien psykologiset aspektit sekä markkinoiden asettamat 

rajoitteet. Vaikka tällaisia behavioristisia malleja ei ainakaan vielä ole käytettävissä, voidaan 

behavioristisen taloustieteen antia hyödyntää yhdessä tehokkaisiin markkinoihin perustuvien 

mallien kanssa. Tällä tavalla pystytään myös sijoittajien irrationaalisen käyttäytymisen 

seuraukset ainakin jollain tavalla huomioimaan esimerkiksi osakekurssien ”oikeellisuutta” 

arvioitaessa. (Ball et al. 2002) (Ritter 2003) (Barberis et al. 2003) 

 

Vaikka on pystytty näyttämään, että tiettyjen markkinoiden epätäydellisyyteen ja 

irrationaalisuuteen perustuvien strategioiden avulla voidaan saavuttaa ainakin tilapäisesti 

systemaattisia voittoja, ei tulevien kurssimuutosten ennustamiseen käytettävää mallia 

kuitenkaan ole vielä näköpiirissä. Parhaiten yksityinen sijoittaja voi tällä hetkellä hyötyä 

behavioristisen taloustieteen antimista ottamalla sen tuottamat selitysmallit huomioon 

arvioidessaan esimerkiksi jonkun tietyn osakkeen kurssikehitystä. Omalla kohdallaan 

sijoittaja taas pystyy parhaiten estämään tunteita sumentamasta harkintakykyään 

tiedostamalla nämä tunteet. Toimiessaan markkinoilla ja tehdessään sijoituspäätöksiä 

sijoittaja voi miettiä ovatko päätökset, joita hän tekee rationaalisia vai voiko hän huomata 

käytöksessään esimerkiksi jotain edellä luetelluista irrationaalisista käyttäytymis- ja 

ajatusmalleista. Landbergin mielestä järkevintä yksittäisen sijoittajan kannalta on luottaa 

sijoitusammattilaisiin, jotka ymmärtävät behavioristista taloustiedettä ja ymmärtävät miten 

yksilöiden ja ryhmien käyttäytyminen vaikuttaa markkinatrendeihin. (Chan et al. 1996) 

(Landberg 2003) 
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5 MUKAUTUVIEN MARKKINOIDEN HYPOTEESI 

 

Edellä esitetyn aineiston valossa on mielestäni selvää, ettei tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesi sellaisenaan kuvaa riittävän todenmukaisesti nykyisiä arvopaperimarkkinoita. 

Toisaalta tehokkaiden markkinoiden hypoteesin täydellinen hylkääminenkään ei tule 

kysymykseen, koska behavioristisen taloustieteen mallit eivät riitä korvaamaan sen jättämää 

aukkoa. Andrew Lo ehdottaa tähän ratkaisuksi uutta mukautuvien markkinoiden hypoteesia. 

Se mukailee tehokkaiden markkinoiden hypoteesia ottaen huomioon useita behavioristisen 

taloustieteen osoittamia poikkeamia markkinatehokkuudesta ja rationaalisuudesta. Se 

hyödyntää teorioissaan myös evoluutioteoriaa ja luonnollista valintaa. Käytännössä ne 

ilmenevät Lon mukaan markkinoiden toiminnassa siten, että sijoittajat oppivat virheistään ja 

tätä kautta kehittyvät ja sopeutuvat muuttuviin markkinoihin. Hypoteesin mukaan 

esimerkiksi riskipreemiot vaihtelevat ajan ja yleisten vallitsevien olosuhteiden mukaan riski-

/tuotto-suhteen muuttuessa olosuhteiden mukaan. Laman tullen markkinoilta poistuvat 

huonosti menestyneet (ja myös todennäköisemmin irrationaalisesti käyttäytyneet) sijoittajat 

ja tämä taas parantaa markkinoiden rationaalisuutta. Hypoteesin mukaan markkinoilla 

ilmenee myös tilapäisiä arbitraasimahdollisuuksia, koska ilman niitä informaation 

hankkiminen ei olisi kannattavaa ja näin ollen koko markkinat romahtaisivat. Nämä 

ansaintamahdollisuudet ovat kuitenkin vain tilapäisiä, koska ne poistuvat sijoittajien 

hyödyntäessä niitä. (Lo 2004) 

 

Vaikka kyseinen hypoteesi voi tuntua kaukaa haetulta ja epätoivoiselta yritykseltä sovittaa 

yhteen kaksi kilpailevaa näkemystä markkinoiden toiminnasta, on sen perusajatus näiden 

näkemysten yhdistämisestä oikean suuntainen ja lisäksi evoluutionäkemys tuo monia 

mielenkiintoisia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia markkinoilla vallitseviin ilmiöihin ja 

ongelmiin. Mielestäni evoluutionäkökulman yhdistäminen näihin teorioihin ei kuitenkaan ole 

oikea ratkaisu behavioristisen taloustieteen ja tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

jättämille ongelmille. (Lo 2004) 

 

Rationaalinen taloustiede on keskittynyt lähinnä selittämään menneitä tapahtumia 

rationaalisella käyttäytymisen avulla, kun taas tulevaa kehitystä kuvaavien ja ennustavien 
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mallien kehitys on jäänyt taka-alalle. Ainoat edistysaskeleet ennustavien mallien suhteen 

ovat syntyneet johdannaisalalla. Myös kehitys rationaalisten teorioiden testattavuuden alalla 

on ollut mitätöntä. Todellisuudessa rationalistien pyrkimykset ”rationalisoida” menneitä 

tapahtumia arvopaperimarkkinoilla edesauttavat siinä mielessä behavioristien pyrkimyksiä, 

että ne tukevat arbitraasin rajoitteita, joka taas on yksi behavioristisen taloustieteen 

peruspilareista. (Brav et al. 2004) 

 

Sekä rationaalisen koulukunnan edustajat, että behavioristit ovat pitkälti vain pyrkineet 

kumoamaan ja todistamaan vääräksi toistensa näkemykset ja tämä taas ei ole johtanut kovin 

hedelmälliseen lopputulokseen. Jonkinlainen yhteistyö näiden koulukuntien edustajien 

kesken voisi johtaa uuden, paremmin todellisuutta kuvaavan, hypoteesin luomiseen. (Brav et 

al. 2004)  

 

6 YHTEENVETO 

 

Markkinoiden ja sijoittajien rationaalisuus on edelleen vallitseva käsitys ja näin ollen 

sijoittajien tulee edelleen toimia sen mukaan, vaikka kiistaton tosiasia onkin, että 

markkinoilla esiintyy huomattavasti irrationaalisuutta. On kuitenkin liian varhaista hylätä 

rationaalista ajattelutapaa kokonaan paremman mallin puuttuessa. Toisaalta on myös turha 

kiistää irrationaalisen toiminnan olemassaoloa markkinoilla. Yksittäisten sijoittajien kohdalla 

irrationaalisuutta esiintyy kohtuullisen usein, vaikka sitä onkin usein vaikea todeta 

päätöksentekohetkellä. Jälkeenpäin behavioristisilla malleilla voidaan kuitenkin selittää 

monia markkinoiden tehokkuudesta ja rationaalisuudesta poikkeavia ilmiöitä. Sijoittajien on 

syytä huomioida myös muiden sijoittajien toiminta ja siihen liittyvän irrationaalisuuden 

mahdolliset vaikutukset markkinakehitykseen. Lisäksi sijoittajien tulee myös arvioida omaa 

käytöstään ja sen mahdollista irrationaalisuutta välttyäkseen suuremmilta virheiltä 

sijoituspäätöksiä tehdessään.  

 

Tällä hetkellä behavioristinen taloustiede ei vielä tarjoa toimivia matemaattisia malleja, 

joiden avulla sijoittajat voisivat tehdä sijoituspäätöksiään. Tällaista mallia odotellessa 

sijoittajien kannattaa kuitenkin huomioida behavioristisen taloustieteen tarjoamat sijoittajien 

toimintaa selittävät empiiriset mallit. Niiden avulla sijoittaja voi ennakoida esimerkiksi 
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mahdollisia muutoksia osakekursseissa. Jää nähtäväksi pystyvätkö irrationalistit ja 

rationalistit tulevaisuudessa tekemään jonkinlaista yhteistyötä paremmin todellisuutta 

kuvaavan mallin kehittämisessä, joka ottaisi myös huomioon markkinoilla ilmenevät 

irrationaalisuudet.  
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