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1.   Johdanto 
 

Raaka-aineet ovat olleet aina esillä kulutuksessa ja teollisuuden tuotannossa. 

Monien yritysten pääomista suuri osa on sitoutunut valmistuksen raaka-aineisiin ja 

raaka-aineiden hinnanvaihtelulta on ollut tarvetta suojautua. Yritykset ovat 

suojanneet toimintaansa erilaisilla raaka-ainesopimuksilla jo pitkään ja instrumentit 

suojauksen toteuttamiseksi ovat kehittyneet ajan saatossa. Myös tuottoa hakeville 

sijoittajille on herännyt kiinnostus raaka-ainesijoittamiseen sijoitusinstrumenttien 

kehittyessä ja markkinoiden kasvaessa. Sekä yrityksille että yksityisille sijoittajille on 

tärkeää suojata omaisuutensa markkinoiden heilahteluja vastaan ja tähän paneudun 

tutkielmassa. 

 

Työssä perehdytään portfolion suojaamiseen raaka-aineilla sekä tutkitaan raaka-

aineiden käyttökelpoisuutta perinteisten sijoituskohteiden hajauttajana. Työn toinen 

pääasiallinen tavoite on perehtyä hajautetun portfolion muodostamiseen ja sen 

arviointiin. Arviointiin perehdytään tuoton ja tuoton vaihteluun liittyvän riskin avulla. 

Työssä tarkastellaan pääasiallisesti raaka-aineita pitkän aikavälin 

hajautuskomponentteina. 

 

Aluksi selvitetään lyhyesti raaka-ainemarkkinoiden toimintaa ja tarkastellaan raaka-

aineita sijoituskohteina, minkä jälkeen selvitetään tarjolla olevia instrumentteja raaka-

aineisiin sijoittavalle. Kappaleessa 3 on hyvä käydä läpi lähtökohdat ja mallit 

modernin portfolioteorian tueksi, jonka avulla voidaan määrittää tehokas 

sijoitussalkku sekä mallit sijoitussalkkujen vertailuun. Tehokkaalla portfoliolla 

tarkoitetaan salkkua, joka sisältää pienimmän mahdollisen volatiliteetin markkinoiden 

liikkuessa tuottotason ollessa annettu tai suurimman tuottotason annetulla 

volatiliteetilla. Kappaleessa 4 kerrotaan tutkimuksen lähtötiedot, jonka jälkeen 

kappale 5 esittelee niistä johdetut tulokset. 
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2.   Raaka-ainemarkkinat 
 

Raaka-ainemarkkinat käsittävät jalostamattomia raaka-aineita kuten öljy, vehnä ja 

perusmetallit sekä alkuvaiheen hyödykkeitä tai puolijalosteita. Raaka-aineet ovat aina 

olleet tärkeässä roolissa talouden kannalta ja niiden omistaminen on luonut 

taloudellista hyvinvointia. Rajallisuutensa takia raaka-aineille on muodostunut arvo ja 

niillä on voitu käydä kauppaa. Raaka-aineet ovat vastanneet pääsääntöisesti 

teollisuuden ja kulutuksen tarpeita, mutta historiassa raaka-aineita, kuten kultaa ja 

hopeaa, on käytetty myös vaihdantaan ilman tarkemmin sovittuja sopimuksia. Kulta 

on ollut ensimmäisiä taloudellisesti merkittäviä hyödykkeitä ja sitä on tunnetusti 

käytetty vaihdannan välineenä aina vuodesta 1500 eaa. ja virallisena 

valuuttapohjana se on toiminut muun muassa Englannissa vuodesta 1844 vuoteen 

1931. Kehityksen myötä myös arvometallit ovat olleet enemmän teollisuuden 

käytössä, jonka kehitys ja muutos ovat luoneet kysyntää raaka-aineille. Niin sanotut 

modernit raaka-ainemarkkinat saivat alkunsa maataloushyödykkeistä, joita vaihdettiin 

standardoiduilla sopimuksilla jo 1900-luvulta lähtien (World Gold Council, 2009). 

 

Kysynnästä johtuvat tuotantomäärien muutokset, uusien raaka-ainelähteiden 

löytyminen sekä taloudellinen kehitys ja -kasvu vaikuttavat kaikki raaka-aineiden 

markkina-arvoihin. Rogers (2004) käytti autoteollisuutta esimerkkinä hyödykkeiden 

kysynnästä ja sitä myöten raaka-aineiden käytön kasvusta. Kiinalaisista vain neljällä 

prosentilla oli auto vuonna 2004, kun samaan aikaan autojen tuotanto kasvoi 

750 000:sta neljään miljoonaan vuosien 2002 ja 2003 välisenä aikana. Mikäli 

kiinalaisten autokanta kasvaisi yhden prosenttiyksikön, tietäisi se noin 13 miljoonan 

auton lisätuotantoa. Tämä puolestaan lisäisi raaka-aineiden, kuten metallien 

kysyntää ja autokannan kasvu polttoaineiden kulutusta. Viitteitä tämänsuuntaisen 

kasvun tueksi on jo nähtävissä ja kehittyvien maiden, kuten Kiinan, Intian ja Brasilian, 

kasvu tulee vaikuttamaan raaka-aineiden kysyntään ja sitä myöten niiden 

markkinahintoihin. Suurimmat raaka-ainemarkkinat löytyvät Pohjois-Amerikasta, 

missä solmittiin noin 42% johdannaissopimuksista vuonna 2008. Kiina on vielä 

toiseksi suurin 26% markkinaosuudellaan, mutta se on myös nopeimmin kasvava 

raaka-aineiden tuottaja ja kuluttaja (IFSL, 2008). 
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Kasvun ja kehityksen lisäksi suurena vaikuttavana tekijänä raaka-aineiden hintoihin 

ovat talouden shokkitilat. Sodat, luonnonkatastrofit ja talouden taantumat heiluttavat 

markkinahintoja voimakkaasti. Hintojen liikkuessa teollisuudelle syntyy tarvetta 

suojautua heiluntaa vastaan sekä spekulatiivisilla sijoittajilla herää mielenkiinto 

tuottojen kerryttämiseen.  

 

2.1.   Sijoittaminen 

 

Raaka-aineisiin sijoittaminen normaalin liiketoiminnan lisäksi on monissa yrityksissä 

nykyisin osa riskienhallintaa. Etenkin perus- ja energiateollisuudessa voi raaka-

aineiden osuus olla hyvinkin suuri omassa liiketoiminnassa, minkä vuoksi yritykset 

pyrkivät suojautumaan hinnanmuutoksia vastaan. Raaka-ainesopimukset voivat 

myös toimia varastonhallinnan välineenä, jolloin niillä varmistetaan tuotteiden hinta ja 

saatavuus etukäteen. Sijoittaminen tapahtuu usein johdannaisten, kuten futuurien ja 

termiinien, avulla. 

 

Yritysten ja instituutioiden suojatessa toimintaansa jälkimarkkinoilla, syntyy myös 

yksityiselle sijoittajalle hyvä tilaisuus sijoittaa raaka-aineisiin. Isojen yritysten 

toimiessa markkinoilla on sijoitusinstrumenttien vaihto erittäin suurta, mikä tekee 

arvopapereista todella likvidejä. Raaka-ainesijoittamisen tekee myös 

mielenkiintoiseksi niiden erilainen luonne sijoitusinstrumentteina verrattuna muihin 

omaisuuslajeihin. Raaka-aineet eivät nimittäin tarjoa säännöllistä vuokra-, korko- tai 

osinkotuottoa, vaan niiden mahdollinen tuotto perustuu arvonnousuun. Näin ollen 

arvosijoittaminen voikin olla vaikeaa ja sijoittaminen on melko spekulatiivista 

sijoittajien ennakoidessa raaka-aineiden hintojen suuntaa. Miksi sitten sijoittaa raaka-

aineisiin?  

 

Yritysten suojatessa omat varastonsa hintaheilahteluilta, voi yksityinen sijoittaja 

yrittää vähentää oman sijoitussalkkunsa riskiä hajauttamalla sijoituksia. Raaka-

aineiden korrelaation on havaittu olevan vähäistä muiden omaisuuslajien kanssa, 

mikä on avainasemassa hajautettaessa sijoituksia (Geman ja Kharoubi,  2008). 

Saman voi nähdä tämän tutkimuksen liitteestä 1, jossa esitetään viiden raaka-aineen 

ja kahden indeksin väliset korrelaatiot. Raaka-aineita pidetään myös tehokkaana 
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inflaatiosuojana pitkän ajan sijoituksissa (Georgiev, 2001). Niillä on havaittu olevan 

positiivinen korrelaatio odottamatonta inflaatiota vastaan, toisin kuin osakkeilla ja 

korkopapereilla, joilla korrelaation on havaittu olevan negatiivinen (Anson, 1998; 

Satyanarayan ja Varangis, 1996). Raaka-aineet ovatkin lähes ainut omaisuuserä, 

jolla on voitu hajauttaa inflaatiota vastaan. Talouden shokkitilat ja syklisyys 

vaikuttavat raaka-aineiden hintoihin suuresti. Kun eri maat korjaavat korkotasoaan 

talouden näkymien mukaan, ei korkotason muutokset vaikuta raaka-aineiden 

hintoihin lähelläkään yhtä paljoa, kuin esimerkiksi osakkeiden tai kiinteistöjen 

hintoihin. Korkojen muuttuessa yritykset muuttavat investointiastettaan ja päivittävät 

tulevaisuuden näkymiään, mikä puolestaan vaikuttaa osakkeen kurssiin. Raaka-

aineet ovat puolestaan lähes korkoriippumattomia. 

 

Aiemmin raaka-aineisiin sijoittaminen on ollut piensijoittajalle melko hankalaa. 

Raaka-ainesopimusten sopimuskoot ovat olleet suuria ja prosessi on vaatinut paljon 

pääomaa. Raaka-aineinstrumentit ovat olleet piensijoittajalle paljolti vain pitkän ajan 

sijoituksia, joko fyysiseen esim. sijoituskultaan tai suurina erinä johdannaisiin, joissa 

myös transaktiokustannukset ovat saattaneet nousta suuriksi. Nykyään kuitenkin 

raaka-aineet ovat tulleet jopa paljon päiväkauppaa käyvien sijoittajien suosioon 

markkinoiden muuttuessa. Instrumenttien päivittäiset volyymit ovat kohonneet ja 

markkinoille on tullut uusia sekä halvempia instrumentteja, kuten ETC:t. Suurimmat 

johdannaismarkkinat sijaitsevat Amerikassa, Kiinassa ja Iso-Britanniassa. 

Maailmassa on noin 50 suurta hyödyke- ja raaka-ainepörssiä, joissa vaihdetaan yli 

90 tuotetta (IFSL, 2008).  

2.2   Sijoitusinstrumentit  

 

Ensimmäisiä raaka-aineinstrumentteja markkinoilla olivat niin sanotut kahdenväliset 

eli OTC-sopimukset (Over-the-Counter). Edelleen suosituimmat OTC-sopimukset 

ovat, etenkin arvometalli- ja energiasijoituksissa (IFSL 2008), termiini-, optio- tai 

swap-sopimuksia. Raaka-ainetermiinit ovat kahdenvälisiä sopimuksia, joissa sovitaan 

erikseen kohde-etuuksista, määristä, toteutusajankohdista, hinnasta ja muista 

ehdoista. Nykyään sopimukset solmitaan pääsääntöisesti ulkopuolisen välittäjän 

(Broker) ja sopimuskumppanien välillä. Kaupasta sopivat osapuolet eivät useinkaan 

edes näe toisiaan (Bodie et al., 2008). OTC-markkinoilla sovitut optio- ja swap-
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sopimukset ovat myös räätälöityjä sopimuksia sopijaosapuolten mukaan. Raaka-

aineoptioissa option haltijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta toteuttaa sovittu 

oikeus. Suurin osa OTC-markkinoilla vaihdetuista raaka-aineoptioista on suurten 

instituutioiden välisiä sopimuksia. Raaka-aineiden swap-sopimuksissa vaihdetaan 

sopimukseen liittyviä hyötyjä sopijaosapuolten välillä. Useimmiten swap-

sopimuksissa vaihdanta tapahtuu markkinahinnasta (Floating Price) kiinteään 

hintaan (Fixed Price) tai toisinpäin.  

 

Kahdenvälisten sopimusten lisäksi raaka-aineiden vaihdantaa käydään myös paljon 

niihin erikoistuneissa pörsseissä, kuten London Metal Exchange tai New York 

Mercantile Exchange. Standardoitujen sopimusten ominaisuudet, kuten sopimuskoko 

ja toteutusajankohta, ovat vakioituja. Pörsseissä vaihdanta tapahtuu monen eri 

ostajan ja myyjän välillä markkinahintaan. Aiemmin raaka-ainepörssien 

vaihdetuimpiin tuotteisiin ovat kuuluneet niin sanotut ”soft commodities” -tuotteet 

joihin kuuluvat muun muassa sokeri, puuvilla ja kaakao. Nykyisin vaihdetuimpiin 

tuotteisiin kuuluvat teollisuus- ja arvometallit sekä energiatuotteet, kuten sähkö ja 

öljy. 

 

Futuurit ja optiot ovat olleet ensimmäisiä standardoituja pörssivälitteisiä raaka-

ainejohdannaisia. Futuurit eroavat OTC-markkinoilla toimivista termiineistä 

vakioitujen ominaisuuksiensa mukaan, sekä niiden hinta on päivittäin noteerattu 

toisin kuin termiineillä, joissa transaktio tapahtuu vain osto- ja toteutushetkellä. 

Futuureihin sisältyykin täten pienempi luottoriski, koska hintaa on päivittäin korjattu 

markkinaennusteiden mukaan.  

 

Uusiin tuotteisiin pörssikaupassa kuuluvat niin sanotut raaka-aine ETF- tai ETC-

tuotteet (Exchange Traded Funds tai -Commodities). Ensimmäiset ETC:t tulivat 

markkinoille vuonna 2002, minkä jälkeen niiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi. 

Ensimmäinen ETC oli kultaan sijoittava rahasto, minkä hallinnassa oli fyysisiä 

kultaharkkoja. Myöhemmin useat raaka-aine-ETF:t ovat valinneet sijoitusstrategiaksi 

futuurien avulla muodostetut positiot. ETC-tuotteista on tullut hyvin suosittuja muun 

muassa halpojen transaktiokustannusten takia. Niiden ollessa pörssivälitteisiä 

välittäjä ottaa oston ja myynnin yhteydessä korvauksen, joka on usein kuitenkin 

pienempi kuin perinteisten aktiivisesti hoidettujen rahastojen. Koska ETC:t ottavat 
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pääsääntöisesti vain pitkiä positioita raaka-aineisiin, ei niihin sisälly suuria 

ylimääräisiä kuluja, kuten salkunhoitopalkkioita. On myös huomattu, että passiivisesti 

hoidetut ETF-rahastot ovat tuottaneet paremmin perinteisiin aktiivisesti hoidettuihin 

rahastoihin verrattuna. Osasyynä tähän on ollut välityspalkkioiden alhaisuus (Guedj 

ja Huang,  2009).  

 

ETF:n lisäksi markkinoilla on sertifikaatteja, jotka tarjoavat hyvinkin laajan tuotekirjon 

aina eri maanosista eri sijoitustapoihin. ETF-tuotteiden päättymisajankohdan ollessa 

yleensä rajoittamaton (ns. Open End -tuotteet), tarjoavat sertifikaatit maturiteetteja 

kuukaudesta aina kymmeneen vuoteen, sekä ilman päättymispäivää olevia, jotka 

ovat jo lähellä ETF:iä. Käytännössä sertifikaatit ovat vakuudettomia pankkien 

liikkeellelaskemia ja jälkimarkkinakelpoisia sijoitusinstrumentteja. Sertifikaatit 

rakennetaan johdannaissopimuksin ja sijoittajan onkin hyvä tutustua 

tuoteselosteeseen ennen sijoittamista, koska tuote voi sisältää monenlaisia 

erityispiirteitä, kuten niin sanottua vipua, joka moninkertaistaa instrumentin 

hinnanheilahtelut. 

 

Kuten jo aiemmin tuotiin ilmi, on olemassa myös perinteisiä rahastoja, jotka sijoittavat 

raaka-aineisiin. Jokaisessa sijoitusmuodossa on hyvät ja huonot puolensa. 

Perinteisillä rahastoilla on usein isommat välityspalkkiot, mutta ne tarjoavat 

ammattimaista salkunhoitoa ja lunastustakuun toisin kuin ETF-tuotteet, jotka toimivat 

markkinoiden osto- ja myyntinoteerausten ehdoilla. ETF:ien ja rahastojen välillä on 

myös verotuksellisia eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat sijoitusstrategiaan. Esimerkiksi 

Suomessa ETF:t maksavat usein osinkoa osavuosittain, mistä menee täysi 28 % 

pääomavero, kun taas perinteiset rahastot sijoittavat usein pääomat uudestaan ja 

verot realisoituvat vasta, kun ollaan myymässä rahasto-osuuksia. 

 

Raaka-ainesijoituksia voi myös tehdä fyysisiin raaka-aineesiin. Yleensä fyysinen 

raaka-ainesijoitus koskee arvometalleja. Nämä ovat usein joko rahojen ja erilaisten 

korujen muodossa tai harkkoina. Kyseisille markkinoille on myös muodostunut 

yrityksiä jotka lupaavat noteerauksia sijoitusmetalleille. Esimerkiksi kultasijoituksia 

varten osa pankeista tarjoaa tilejä, jotka tarjoavat säilytystä ja vakuutuksia 

hallinnointipalkkiota vastaan (Allocated Accounts) sekä tilejä, jotka tarjoavat vain 

säilytystä sijoittajan kantaessa riskin esimerkiksi konkurssitilanteessa. Lisäksi 
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pankeilla on oikeus liisata sijoitettua kultaa (Unallocated Accounts). Vuonna 2000 

Euroopan Unioni vapautti sijoituskullan kokonaan arvolisäverosta (Vero, 2009). 

 

Yhtenä sijoitusvaihtoehtona voi raaka-aineille pitää välillistä sijoitusta 

jalostusteollisuuteen ottamalla positioita esimerkiksi kaivos- ja etsintäyhtiöistä. 

Sijoitusmuoto ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton, koska tällöin sijoitus kohdistuu 

enemmän kyseisen yhtiön liiketoimintaan eikä suoranaisesti raaka-aineeseen. Markin 

ja Cengiz:n vuonna 2004 tekemästä tutkimuksesta voidaan myös havaita, että 

energiateollisuuteen sijoittavat osakkeet ja energiafutuurit eivät ole läheisiä 

substituutteja keskenään. Osakkeiden ja futuurien tuoton korrelaatioksi sekä 

osittaiskorrelaatioksi saatiin enimmillään 27 %. Yrityksiin sijoittaminen altistaa myös 

yritys- ja osakemarkkinariskille, jotka portfolion hajauttamismielessä taas vähentävät 

raaka-ainehajautuksen tehoa (Rzepczynski et al., 2004). 

 

Erikoisemmista sijoitusmuodoista voi ainakin mainita Spread Betting:n. Erityisesti 

Isossa-Britanniassa suosiota saaneessa SB:ssä ajatuksena on veikata, nousevatko 

vai laskevatko kohde-etuuksien hinnat. Esimerkiksi öljyn myynti- ja ostohinta on 

välillä 90$ – 110$ ja sijoittaja uskoo öljyn hinnan nousevan. Tällöin hän veikkaa 

hintaa 110$ ja sijoittaa esimerkiksi 15$ per piste. Hinnan noustessa 130$:n saa 

sijoittaja (130-110) 20 x 15$ = 300$. Nykyisin voi lyödä vetoa ainakin öljyn, hopean ja 

kullan hinnasta. SB:ssä tuotot ovat ainakin tällä hetkellä verovapaita Iso-Britannian 

lakien mukaan, mikäli SB ei ole sijoittajan pääsääntöinen tulonlähde.  
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3.   Teoriakehykset 

 

3.1.   Moderni portfolioteoria 

 

Modernin portfolioteorian luonut Harry Markowitz esitteli vuonna 1952 ensimmäisen 

kerran Journal of Finance -lehdelle portfolioteoriansa (Portfolio Selection), jonka 

mukaan on mahdollista mallintaa matemaattisesti optimaalinen sijoitusportfolio. 

Portfoliossa osakkeiden tuottoa pyritään mittaamaan tuottojen odotusarvoilla ja riskiä 

tuottojen keskihajonnalla. Kun sijoitussalkkuun valitaan arvopapereita joiden 

keskinäinen korrelaatio on vähäistä, saadaan hajautushyötyä arvopapereiden 

liikkuessa markkinoilla eri tahtiin. Näin ollen salkun arvo ei heilahtele yhtä paljon kuin 

yksittäisen sijoitusinstrumentin ja riski eli keskihajonta pienenee, mutta tuotto pysyy 

ennallaan. Mallin avulla pystytään määrittämään tehokas portfolio, joka antaa 

suurimman odotetun tuoton annetulla riskitasolla tai pienimmän mahdollisen riskin 

annetulla tuottotasolla (Markowitz, 1952).  

 

Oletuksina modernille portfolioteorialle ovat informaatiotehokkuus, jossa kaikki 

relevantti tieto on hinnoiteltu sijoituskohteisiin, sekä markkinatehokkuus, jossa mitään 

markkinoiden epäkohtia ei ole taloudellisesti hyödynnettävissä. Tehokkailla 

markkinoilla ei myöskään ole veroja tai transaktiokustannuksia. Jokaisen toimijan 

voidaan olettaa saavan lainaa riskittömällä korolla ja koron oletetaan olevan sama 

niin lainattaessa kuin talletettaessakin. Modernin portfolioteorian mukaan yksittäisen 

sijoitusinstrumentin tuotot oletetaan normaalijakautuneeksi, joten tuottojakauma 

voidaan yksinkertaisesti kuvata odotusarvon   ja varianssin �� avulla.  

 

Modernin portfolioteorian olettaessa sijoitusinstrumenttien tuotot 

normaalijakautuneiksi voidaan niiden historiallinen tuotto �  määrittää suhteelliseksi 

hinnan muutokseksi.  Sijoitusinstrumenttien logaritminen tuotto voidaan kirjoittaa 

muotoon: 

 

(1) � � ��
�   �  � ln��

���  
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Portfolion tuotto on sen sisältämien arvopapereiden tuottojen summa. Oletetaan, että 

salkussa on �  määrä arvopapereita painolla �  ja painojen �  summa on yksi, jos 

oletuksena on että kaikki sijoitettavissa olevat varat sijoitettaan. 

 

(2) ∑ �� � 1�
���  

 

Portfolion tuotto on täten arvopapereiden painojen ja tuottojen summa. Kun 

esimerkiksi osakkeen arvo koostuu arvonnoususta ja osingoista, joita ei pystytä 

etukäteen määrittelemään, tuotto-odotuksia on tällöin käsiteltävä todennäköisten 

tulemien pohjalta. Arvopapereiden odotusarvo ����  muodostuu 

satunnaismuuttujasta  � , joka on tuoton mahdollinen toteuma, sekä 

todennäköisyydestä �.  

 

(3) ���� � � � ���� 

 
Näin ollen porfolion tuoton odotusarvo:  

 

(4) ����� � �� � ∑ �����  

 
jossa sijoitusinstrumenttien suhteellinen osuus on painotettu tuottojen odotusarvoilla. 

Varianssi mittaa sijoitusinstrumentin riskiä sen tuoton vaihteluna keskiarvon 

ympärillä. Varianssi määritellään olevan: 

 

(5) VAR � �2 � ∑ �#
�
#�1 ��# $ �#�

2
 

 
jossa varianssi on satunnaismuuttujan �  ja odotusarvon �  erotus kerrottuna 

todennäköisyydellä �.  

 

Kovarianssi mittaa puolestaan kahden osakkeen tuoton välistä yhteisvaihtelua. 

Kovarianssi voidaan ratkaista joko arvopapereiden x ja y välisestä korrelaatiosta tai 

korrelaation % ja keskihajontojen summasta. 
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(6,1) COVx,y���+ � ∑ �#
�
#�1 ��# $ ��� ,+# $ �+- 

 

(6,2) COVx,y���+ � %�+���+  
 

Portfolion odotettujen tuottojen varianssi saadaan laskettua arvopapereiden 

suhteellisten painojen � ja arvopapereiden välisten kovarianssien �./ mukaan: 

 

(7) VARp � ��2 � ∑ ���+��+�+  

 

3.2.   Tehokas rintama 

 

Markowitzin portfolioteorialla pyritään luomaan tilanne, jossa koko portfolion 

keskimääräinen tuotto on lähes sama kuin yksittäisellä osakkeella, mutta riski eli 

keskihajonta on alhaisempi. Toisin sanoen osakekohtainen riski pyritään 

hajautamaan pois. Hajautus perustuu odotettujen tuottojen kovarianssien eli 

yhteisvaihteluiden eroihin. Portfolion varianssin minimoiva piste löytyy instrumenttien 

suhteellisia painoja  �  muuttamalla, kuitenkin siten että ehto (2) täyttyy. Kun 

arvopapereiden korrelaatiot ovat yhden ja miinus yhden väliltä, muodostavat eri 

arvopapereiden yhdistelmät vasemmalle konveksin joukon, jota kutsutaan 

tehokkaaksi rintamaksi (Efficient Frontier).  
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Kuva 1. Viikkotuottoaineistosta muodostetut tehokkaat rintamat ja pääomamarkkinasuora. 

 

Jos malliin tuodaan mukaan riskitön arvopaperi, kuten valtion sijoitustodistus, on 

sijoittajalla mahdollisuus valita jokin tehokkaan rintaman ja riskittömän arvopaperin 

yhdistelmä, kuvan 1 mukaisesti. Rationaalisen sijoittajan tulisi sijoittaa varansa 

pääomamarkkinasuoran ja tehokkaan rintaman väliselle alueelle oman 

riskinottohalukkuutensa mukaan. Saadaksemme selville sijoittajien valitsemat pisteet 

suoralta tarvitsisi ensin selvittää sijoittajien omat riskipreferenssit ja täten myös 

sijoittajien hyötyfunktiot. Näiden tarkastelu jää kuitenkin tämän työn ulkopuolelle. 

 

Tehokkaan rintaman muodostaminen voidaan esittää minimivarianssin 

optimointiehtona: 

 

 Min: 
�
� ∑ ���1��1

�
�1��  

(8) Rajoitteet: ����� � �� � ∑ ��������  

  ∑ �� � 1����  

(8.1)  ��� 2 0� 
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jonka ratkaisu saadaan kirjoittamalla minimointifunktio Lagrangen yhtälöksi ja 

ratkaisemalla se. Tässä työssä ei kuitenkaan ole syytä käsin ongelmaa lähteä 

ratkomaan, koska tehokkaan rintaman muodostamiseen tarvitsee löytää useampi 

piste ja työ olisi käsin ratkottaessa työlästä. Malliin tulee myös lisää rajoitteita, kuten 

rajoite (8.1). Tämä tarkoittaa, että jokaisen yksittäisen sijoitusinstrumentin paino on 

oltava vähintään yhtä suuri kuin nolla. Ehdon (8.1) mukaan tuonti rajaa lineaariset 

ratkaisumenetelmät pois ja avuksi tulee ottaa numeerinen optimointi. Työssä on 

käytetty Excelin Solver-toimintoa optimointiyhtälöiden ja tehokkaan rintaman 

ratkaisemiseen (Luenberger,  1998). 

. 

Kuvassa 1 näkyy ehdon (8.1) mukaan rajattu tehokas rintama. Ehto (8.1) estää 

sijoittajaa myymästä lyhyeksi arvopapereita. Käytännössä asian nähtiin tapahtuvan 

osakemarkkinoilla syksyllä vuonna 2008, jolloin Yhdysvaltalainen markkinavalvoja 

SEC kielsi joidenkin osakkeiden lyhyeksi myynnin, koska talous oli ajautumassa 

taantumaan ja lyhyeksi myynnin pelättiin vain pahentavan tilannetta. Ehto (8.1) voi 

koskea myös salkunhoitajia, joille on voitu asettaa allokaatiorajoitteita 

arvopapereiden määrille sijoitussalkussa (Vaihekoski, 2004). 

3.3.   Portfolioiden vertailu 

 

Sijoitussalkun menestymiseen tai menestyksekkääseen salkunhoitoon on kehitetty 

historian saatossa monia mittareita. Rationaalisen sijoittajan katsotaan pyrkivän 

sijoitussalkun korkeaan tuottoon ja pieneen riskiin. Mittareiden lukumäärä on suuri, 

koska tuoton ja riskin parametrien valinta on osoittautunut hankalaksi. Yleisimmistä 

mittareista tuottoprosentti on ehkä helpoin ja käytetyin, mutta se ei huomioi salkkuun 

sisältyvää riskiä lainkaan. Monissa malleissa riskin mittarina käytetään ylituottojen 

avulla laskettua beeta-arvoa. Tällaisia malleja ovat mm. Treynorin suhdeluku, 

Jensenin alfa ja appraisal-suhdeluku. Työssä tarkastellaan raaka-aineiden vaikutusta 

portfolion hajauttamiseen ja raaka-aineilla beeta-kertoimen määrittäminen on 

osoittautunut hankalaksi beetan ollessa usein jopa negatiivinen (Bodie ja Rosansky, 

1980). Siksi tässä työssä beeta-kertoimia käyttävät riskin mittarit jätetään 

käsittelemättä tämän tarkemmin ja paneudutaan hajontalukuja hyväksikäyttäviin 

mittareihin. 
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3.3.1   Sharpen suhdeluku 

 

 

Yksi tunnetuimmista portfolion ja yksittäisten arvopapereiden vertailumittareista on 

Sharpen tunnusluku. Suhdeluvussa riskin mittarina toimii tuoton volatiliteetti ja 

tunnusluku kertoo, paljonko portfolio on tuottanut riskiinsä nähden. Sharpen 

suhdeluku lasketaan seuraavasti: 

 

(9) Sharpe = 
45647

85   

 

jossa �� on portfolion tuotto, �9 riskitön korkokanta ja �� volatilitetti eli keskihajonta.  

 

Mittari on saanut myös kritiikkiä osakseen. Se olettaa muun muassa että sijoittajalla 

on mahdollisuus ottaa ja antaa lainaa samalla riskittömällä korkokannalla, joka 

yksityissijoittajalle ei kovinkaan usein ole mahdollista. Myös tarkasteluaikajakso 

vaikuttaa tunnusluvun tuloksiin ja esimerkiksi samaa aikajaksoa tarkastellessa 

yhtenä tai kahtena periodina, voi tunnusluku antaa huomattavan erilaisia arvoja. 

Sharpen tunnusluku olettaa riskin olevan vakio yli ajan eikä se huomioi sijoittajien 

markkinanäkemysten muutoksia lainkaan (Pätäri, 2000).  

 

Sharpen tunnuslukua on myös kritisoitu sen volatiliteetin käytöstä riskin mittarina. 

Volatiliteetti on molempiin suuntiin tapahtuvaa heilahtelua portfolion tuotoissa ja 

kirjallisuudessa onkin keskusteltu muun muassa ylöspäin suuntautuvasta 

nousupotentiaalista, joka ei välttämättä ole riski sijoittajan kannalta. Perinteinen 

Sharpe ei myöskään huomioi tuottojakauman vinoutta tai huipukkuutta, joten 

tunnusluku voi systemaattisesti yli- tai aliarvostaa portfolion suorituskykyä. 

Esimerkiksi Hedge-rahastojen tuotot eivät usein noudata normaalijakaumaa ja ovat 

negatiivisesti vinoja. Seuraavaksi kerrotaan Sharpe-luvun korjauksista. 

 

3.3.2   RMAD 

 

Fama (1965) esitteli ensimmäisenä variaation Sharpe tunnuslukuun, jossa normaalin 

keskihajonnan sijaan käytettäisiin keskipoikkeamaa. Hän perusteli ehdotuksensa 
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keskipoikkeaman käytöstä löytöön, jonka mukaan sijoitusinstrumenttien 

normaalijakaumat olivat usein ns. ”fat tailed” eli normaalijakauma on kapeampi 

keskeltä ja saa enemmän arvoja reunoihin. Myöhemmin Konno (1989) jatkoi samasta 

aiheesta ja täydensi RMAD-mallin (Reward-to-Mean Absolute Deviation -Ratio).  

 

(10) MAD = 
∑ |4;64<;|=;>

�  

 

MAD-luku ilmaisee tuottojen keskiarvosta �<�  laskettujen poikkeamien itseisarvojen 

keskiarvon, jossa � on havaintojen määrä tarkkailuperiodilla. Luku antaa vähemmän 

painoarvoa poikkeamille, kuin keskihajonta ja onkin täten vakaampi riskin mittari. 

Kyseistä keskipoikkeamaa käytetään tämän jälkeen kuvaamaan portfolion tai 

sijoitusinstrumentin riskisyyttä yli riskittömän tuoton. 

 

(11) RMAD = 
45647
?@A  

 

3.3.3   Mukautettu Sharpe 

 

 

Myös mukautettu Sharpe-tunnusluku pyrkii paremmin havainnoimaan sijoittajan 

käsitystä riskistä kuin perinteinen Sharpe. Mukautettu Sharpe pyrkii huomioimaan 

havaittujen tuottojen vinouden ja huipukkuuden osana keskihajontaa, jotka voivat 

vääristää tulkittuja tuotto/riski -tunnuslukuja. Niin kutsutussa Cornish-Fisher-

approksimaatiossa lasketaan mukautettu BCD  todennäköisyysarvo, joka perustuu 

normaalijakaumaan. 

 

(12) BCD � BC E FG H6�
I J E FG

 K6LFG
�M N $ �FG

 K6OFG
 

LI J� 

 

jossa BC
  normaalijakaumalta valittu todennäköisyysarvo, jonka tarkkuudella halutaan 

BCD :ä korjata. Huomattavaa kaavassa on, että negatiivinen vinous sekä suuri 

huipukkuus kasvattavat mukautettua todennäköisyysarvoa BCD. Kaavassa S edustaa 

vinoutta ja K huipukkuutta, jotka määritellään: 
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(13) J � �
P ∑ ,4Q64

8 -LPR��  

(14) N � �
P ∑ ,4Q64<

8 -6M $ 3PR��  

 

jossa T on havaintojen määrä. Tämän jälkeen saadaan laskettua SKAD-arvo 

(Skewness- and Kurtosis-Adjusted Deviation), kun BCD/BC kerrotaan keskihajonnalla, 

joka lopulta sijoitetaan riskitekijän paikalle perinteiseen Sharpen kaavaan (Pätäri, 

2009). 

 

 (15) Mukautettu Sharpe = 
45647
UV@A 

 

3.3.4   RTASD ja Sortino –tunnusluku 

 

Nämä kaksi tunnuslukua korjaavat perinteisen Sharpen ajattelutapaa, jossa voidaan 

olettaa kaiken volatiliteetin olevan sijoittajan vastaista. Tunnusluvuissa asetetaan 

tuotolle jokin tavoitetaso, jonka alle ei haluta mennä. Tavoitetason ylittävä tuotto on 

positiivista heilahtelua, jonka sijoittaja hyväksyy ja tavoitetasoa pienemmän luvut 

lasketaan mukaan hajontalukuun.  

 

Sortino-tunnusluku on nimetty keksijänsä Frank Sortinon mukaan ja käsittelee 

hajontaa osittaisen keskihajonnan mukaan (Semi-Standard Deviation). Sortino-

tunnusluvussa semi-keskihajonta lasketaan vastaavasti kuin Sharpen-tunnusluvussa 

 

(16) TSD = W∑ �4;64Q�H=;>
�  jossa �� X �R 

 

mutta kaavassa on asetettu tavoitetuottotaso �R, jonka alle meneviä arvoja pidetään 

riskisinä ja jotka määrittävät riskisyyden. Saatua hajontalukua voidaan tämän jälkeen 

verrata portfolion riskittömän koron ylittävään tuottoon, kuten Sharpen-tunnusluvussa 

ja saada omaan riskitasoon suhteutettu vertailumittari. 
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(17) Sortino Ratio = 
45647

PUA  

 

Lähes samaa ideologiaa käyttää RTASD (Reward-to-Target Absolute Semi-

Deviation). Kyseisessä tunnusluvussa portfolion vaihtelua kuvataan 

keskipoikkeamalla, lähes samoin kuin jo aiemmin esitetyssä RMAD-tunnusluvussa. 

Erona Sortino-luvun tapaan tavoitetuottotason käyttö keskituottojen sijasta, sekä vain 

negatiivisen vaihtelun laskeminen.  

 

(18) TASD = 
∑ |4;64<Q|=;>

�  jossa �� X �R 

(19) RTASD = 
45647
P@UA  

 

Myös keskipoikkeamien kautta löydetty tunnusluku jaetaan riskittömällä tuotolla, 

jolloin saadaan porfolioiden vertailuun sopiva suhdeluku.  
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4.   Aineisto 

 

4.1   Lähtötiedot 

 

Tutkimuksessa perehdytään pitkän ajan sijoittamiseen raaka-aineilla ja hajautetun 

raaka-aineportfolion muodostamiseen. Tutkimuksessa on mukana kaksi ajanjaksoa. 

Toinen pidempi kahdenkymmenen vuoden ajanjakso 6.10.1989 - 25.9.2009 ja toinen 

lyhyempi kymmenen vuoden ajanjakso 7.6.1996 - 2.6.2006. Pidempi ajanjakso 

sijoittuu tästä päivästä 20 vuotta taaksepäin ja sisältää 1044 havaintoa. Lyhempi 10 

vuoden ajanjakso sisältää 522 havaintoa ja tarkastelee ennen vuotta 2007 

tapahtuneita muutoksia sekä sulkee pois vuosien 2007-2008 nousukauden lisäksi 

vuonna 2008 alkaneen laskusuhdanteen. 

  

Tutkimukseen tarvittava data on kerätty Datastream tietokannasta. Kaikki data on 

kerätty Yhdysvaltain markkinoihin perustuen ja luvut on ilmoitettu dollareissa. 

Aikasarjadata on viikkoaineistoa, jossa viikoittaiset tuottoaikasarjat on muutettu 

logaritmisiksi kaavan (1) mukaan. Tutkimuksessa käytetty Yhdysvaltain kolmen 

kuukauden treasury bill -korko on muutettu logaritmiseen viikkoaineistoon sopivaksi 

kaavalla: 

  
(20) #LYY

�Z4[Y � \� ]LI^_�K``5a bc^
LI^_�K``

5a bdLe  
 
jossa #LYY�f  on vuotuinen kolmen kuukauden noteeraus Yhdysvaltain T-bill korolle ja 

#LYY�Z4[Y on viikoittainen logaritminen korko.  

 

4.2   Data 

 

Portfolion muodostamista varten valittiin kaksi indeksiä kuvaamaan yleistä 

hajautettua markkinakehitystä ja yksi kolmen kuukauden korkopaperi. Näiden lisäksi 

valittiin suosituimpia ja vaihdetuimpia raaka-aineita tarkasteluun portfolion 

hajauttamista varten.  
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Markkinaindeksejä työssä kuvaa S&P 500 Composite -hintaindeksi, joka koostuu 

Yhdysvaltain viidensadan suurimman yrityksen hintakehityksestä. S&P 500 -indeksin 

yritykset valitaan markkina-arvon perusteella, joten suuremmat yritykset saavat 

isomman painoarvon. Toiseksi indeksiksi valittiin CCI Continuous Commodity -

hintaindeksi. CCI on tasapainotettu hintaindeksi, joka koostuu 17 eri hyödykkeestä. 

CCI-indeksi on muodostettu raaka-ainefutuureilla ja -optioilla. Liite 2. 

 

Markkinoiden riskitöntä korkoa valittiin kuvaamaan Yhdysvaltain kolmen kuukauden 

Treasury bill -arvopaperi. T-bill kuvaa hyvin riskitöntä sijoitusta hyvän likviditeetin ja 

alhaisen hinnan takia. Tosin huomautuksena, että yksityinen sijoittaja harvoin pääsee 

suoraan käsiksi Yhdysvaltain varainhallinnon arvopapereihin, vaan joutuu usein 

tyytymään pankkitilin tuottamaan korkoon. Yksityisillä sijoittajilla on kuitenkin 

mahdollisuus päästä lähelle T-bill-korkoa sijoittamalla rahamarkkinarahastoihin.  

 

Raaka-aineista arvometalleja kuvaamaan valittiin kulta ja hopea. Hopean kova 

vaihdanta arvometallina olon lisäksi perustuu sen kovaan käyttöön myös 

teollisuudessa.  Sekä kullan että hopean hintakehitystä valittiin kuvaamaan Standard 

& Poor's:n markkinahintaan perustuva hintaindeksi (aiemmin Goldman Sachs 

Commodity Index). 

 

Teollisuuden vaihdetuimpiin suojausinstrumentteihin kuuluva raakaöljy valittiin 

luonnollisesti myös mukaan tarkasteluun. Raakaöljy on muun muassa Venäjän ja 

monien Lähi-idän maiden taloudellinen voimavara, jonka hintaheilahtelut vaikuttavat 

merkittävästi maiden koko talouteen. Työhön valittu öljylaatu on Amerikan 

markkinoilla toimivan West Texas Intermediate -öljylaatu. Maataloustuotteiden 

puolelta mukaan pääsivät CCI-indeksiin perustuvat Grains & Oilseed- sekä Livestock 

-hintaindeksit.   

 

4.3.   Jakaumat 

 

Arvopapereiden tuottojen jakaumia tarkasteltaessa on havaittu, että etenkin pitkän 

ajan tuotoista lasketut vinousarvot (Skewness) ovat olleet negatiivisia ja niiden on 

havaittu kasvavan aikajaksoa pidennettäessä (Bodie, 2008). Samaan lopputulokseen 

voi tulla myös raaka-aineiden kohdalla. Liitteestä kolme voidaan havaita, että 20 



20 

 

vuoden aikasarjasta jopa 4/7 tuottojakaumasta on saanut huomattavan negatiivisia 

arvoja. Negatiivinen vinous merkitsee normaalijakaumassa sitä, että keskihajonta 

aliarvioi riskin todellisen määrän. Negatiivinen vinous onkin yksi keskihajontaan 

perustuvien laskentatapojen suurimpia heikkouksia, kuten perinteisen Sharpe-

tunnusluvun, ja voi johtua esimerkiksi negatiivisen informaation tuomasta 

suuremmasta kurssipudotuksesta verrattuna positiivisen informaation tuomaan 

kurssinousuun. 

 

Jakaumien tarkastelussa myös huipukkuus (Kurtosis) sai huomattavan suuria arvoja, 

mikä ilmenee liitteestä 3. Huipukkuus on jakauman korkeussuuntaista vaihtelua, 

jossa positiivinen huipukkuus tarkoittaa korkeaa ja kapeaa jakaumaa, kun taas 

negatiivinen huipukkuus merkitsee matalaa ja leveää jakaumaa.  
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5.   Optimaalisen portfolion rakentaminen 
 

5.1.   Hajontaluvut 

 

Portfolioiden optimointia varten on laskettu kappaleessa 2.2 esille tulleet 

hajontaluvut. TASD ja TSD -lukuihin käytetty tavoitetuottotaso (Target) on kaikkien 

tutkimuksessa käytettyjen raaka-aineiden tuottojen keskiarvo. Luvut ovat nähtävissä 

liitteessä 3 ja luvut antavat hyvinkin erilaisia arvioita riskin määrästä eli hajonnasta. 

Esimerkiksi 20 vuoden aineistolla mitattu SKAD 99 % (eli vinoudella ja 

huipukkuudella korjattu 99 % luottamusvälin) -arvo on lähes kolme kertaa suurempi 

kuin keskipoikkeamaan perustuva MAD-arvo. Sijoittajan ratkaistavaksi jääkin, minkä 

mittarin hän valitsee kuvaamaan oman sijoituksensa riskisyyttä.  

 

Jakaumat-otsikon alla puhuttiin tarkasteluajanjakson pituuden merkityksestä 

tuottojakauman vinouteen. Tämän vaikutus on havaittavissa myös liitteestä 3, jossa 

20 vuoden aikasarjoista mitatut SKAD-arvot saavat huomattavan suuria arvoja ja 

ovat selvästi riskisempiä kuin keskihajontaan ja keskipoikkeamaan perustuvat luvut. 

Lyhyempiä 10 vuoden aikasarjoja tutkittaessa ei ero ole läheskään yhtä selvä ja CCI- 

sekä CCI Grain -indeksit saavat riskisemmän kohtelun keskihajonnalla mitattuna kuin 

SKAD arvoilla.  

 

Raaka-aineiden hajautuskyvyn voi nähdä tarkastelemalla jo valmiiksi hajautetun CCI-

indeksin hajontalukuja, jotka saavat pienimmät arvot molemmilla tarkasteluperiodeilla 

yhtä lukua lukuun ottamatta. CCI-indeksin sisältäessä 17 toisistaan poikkeavaa 

raaka-ainetta pärjää se huomattavan paljon paremmin kuin esimerkiksi 500 yritystä 

sisältävä S&P 500 -indeksi. Kullan pienet hajonta-arvot puoltavat myös sen käyttöä 

sijoitusten hajauttajana, etenkin pidemmällä 20 vuoden aikajaksolla, jolloin sen tuotto 

suhteessa muihin oli parempi. Tuottoluvut ovat nähtävissä taulukoista 1 ja 2 sekä 

liitteessä 5. Suurimmat riskisyydet olivat öljyllä ja hopealla. 

 

5.2.   Portfolion muodostaminen 

 

Portfolion pohjaksi valittiin kaksi jo valmiiksi arvopapereita sisältävää indeksiä: S&P 

500 -osakeindeksi sekä futuurein muodostettu CCI-raaka-aineindeksi. Indeksejä 
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voidaan pitää hajautuneena otantana markkinoista ja ne toimivat hyvänä pohjana 

portfoliolle. Indeksien päälle muodostettiin kuusi eri portfoliota, yksi, joka sisältää 

kaikki viisi valittua raaka-ainetta sekä viisi muuta, jotka kukin sisältävät yhden raaka-

aineen. Portfolioiden muodostamisessa käytettiin sekä 10 että 20 vuoden 

tuottotietoja. 

 

Portfoliot muodostettiin kappaleessa 2.1.2 esitettyjen kaavojen avulla ja käyttäen 

Microsoft Excelin Solver-toimintoa. Solver-toiminnolla minimoitiin salkkujen 

keskihajonta kullekin tuottotasolle sekä maksimoitiin Sharpe_K1-luvut, toisin sanoen 

optimoitiin piste, jossa riskitön korko ja tehokas rintama kohtaavat. Tulokset löytyvät 

liitteestä 4 sekä taulukoista 1 ja 2. Salkun painojen optimointi perustuu raaka-

aineiden keskihajonta-, MAD-, SKAD 95 %- ja SKAD 99 % -lukujen keskiarvosta 

sekä korrelaatiomatriisista muodostettuun kovarianssimatriisiin.  

 

Kymmenen vuoden aikasarjoista muodostettu tehokas rintama ilman lyhyeksimyyntiä 

muodostui pidemmäksi, koska keskituottojen erot olivat suuremmat viikkotuottojen 

ollessa -0.05 % ja 0.25 % välillä, kun taas 20 vuoden keskiarvoista laskettujen 

viikkotuottojen vaihtelut olivat 0.02 % ja 0.11 % välillä. Taulukoista havaitaan helposti 

raaka-aineilla hajauttamisen vaikutukset minimoituun keskihajontaan sekä raaka-

aineiden painoihin tuottotasojen ollessa annettuja. Molemmista taulukoista 

huomataan jo valmiiksi hajautetun S&P 500 -indeksin suuri osuus läpi tuottotasojen 

ja etenkin lähellä Optimi-tasoa, joka kuvastaa S&P 500 -indeksin hyvää riski/tuotto 

suhdetta.  Optimi-taso kuvastaa sitä pistettä jossa Sharpe_K-luku maksimoituu. 

Kullan tehokkuus pitkän ajan hajauttajana havaitaan 20 vuoden taulusta lähellä 

Optimi-tasoa, jossa kullan paino saa 50 %:n arvoja. Myös öljyn painot on hyvä 

huomioida kun tavoitellaan korkeaa tuottotasoa. Öljy on saavuttanut 

tarkasteluajanjaksoilla suurimmat tuotot, mutta sillä on ollut myös suurimmat 

hajontaluvut kaikilla eri mittareilla. Lähelle pääsee hopea, joka saa pienempiä 

portfolion painoja kuin öljy, koska häviää sille tuotossa saaden silti korkeat 

hajontaluvut. 

 

                                                           
1
  Sharpe_K-luvussa hajontaa kuvaavana lukuna on käytetty keskihajonnan, MAD, SKAD 95 % sekä 

SKAD 99 % keskiarvoa. 
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5.3.   Tunnusluvut 

 

Taulukoihin 1 ja 2 on muodostettu Sharpe_K-luvun pohjalta Optimi-tasot kullekin 

portfoliolle. Tämän jälkeen on laskettu riskittömän tuoton ja riskin suhteessa olevat 

tunnusluvut sijoitussalkuille sekä yksittäisille raaka-aineille. RTASD- sekä Sortino-

tunnuslukua ei pystytty laskemaan kaavan (7) mukaan portfolioille, koska 

tunnuslukujen käyttämät tavoitetasot (Target) antavat eri määrän havaintoja kunkin 

raaka-aineen kohdalla. 20 vuoden keskimääräinen riskitön viikkokorko on 0.074 % 

(noin 3,9 % vuosikorkona) ja 10 vuoden vastaava 0.068 % (noin 3,6 % vuosikorkona) 

 

Taulukko 1: Tunnusluvut, 20 vuoden aikasarjat,  6.10.1989 - 25.9.2009 

Portfolio/ painot Toteutunut 
tuotto 

Toteutunut 
tuotto p.a. Sharpe RMAD 

Adjusted 
Sharpe 

99% SKAD 

Adjusted 
Sharpe 

95% 
SKAD 

S&P 500 + Cci index + Crude Oil 0.107 % 5.56 % 0.0144 0.0201 0.0067 0.0104 

78.83 % 0.00 % 21.17 %             

S&P 500 + Cci index + Gold 0.099 % 5.16 % 0.0159 0.0223 0.0083 0.0125 
46.95 % 0.00 % 53.05 %             

S&P 500 + Cci index + Silver 0.105 % 5.48 % 0.0149 0.0209 0.0073 0.0111 

65.41 % 0.00 % 34.59 %             

S&P 500 + Cci index + Cci Livestock 0.105 % 5.46 % 0.0130 0.0183 0.0057 0.0092 

100.00 % 0.00 % 0.00 %             
S&P 500 + Cci index + Cci Grain 0.105 % 5.46 % 0.0130 0.0183 0.0057 0.0092 

100.00 % 0.00 % 0.00 %             

S&P 500 + Cci index + C,G,S,L,G 0.101 % 5.24 % 0.0165 0.0231 0.0086 0.0129 
*                 

    Crude Oil 0.114 % 5.91 % 0.0072 0.0099 0.0039 0.0055 

    Gold 0.094 % 4.89 % 0.0089 0.0124 0.0059 0.0079 

    Silver 0.106 % 5.52 % 0.0084 0.0118 0.0051 0.0067 

    Cci Livestock 0.022 % 1.14 % -0.0239 -0.0314 -0.0183 -0.0228 

    Cci Grain 0.032 % 1.67 % -0.0144 -0.0199 -0.0099 -0.0127 

    S&P 500 0.105 % 5.46 % 0.0130 0.0183 0.0057 0.0092 
    Cci index 0.059 % 3.05 % -0.0094 -0.0131 -0.0045 -0.0068 

* Painojakaumat nähtävissä liitteessä 4a 
 

20 vuoden aikasarjoista tarkasteltuna on kullan hajautus ollut tehokkain riski-tuotto-

yhdistelmältään heti kaikki raaka-aineet sisältävän portfolion jälkeen. Tuottojakaumat 

ovat olleet lähellä toisiaan jokaisessa salkussa. Pelkkää CCI-indeksiä tarkastellessa 

havaitaan, että vaikka aiemmin oli todettu sillä kaikkein pienimmät hajontaluvut, syö 

sen pieni vuosittainen tuottotaso tunnuslukujen tehoa. Tunnusluvut saavat jopa 

negatiivisia arvoja, koska riskittömän koron ollessa suurempi kuin tuotto, painuu 

tunnusluku alle nollan.  
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Taulukko 2: Tunnusluvut, 10 vuoden aikasarjat,  7.6.1996 - 2.6.2006 

Portfolio/ painot 
Toteutunut 

tuotto 
keskim. 

Toteutunut 
tuotto p.a. Sharpe RMAD 

Adjusted 
Sharpe 

99% SKAD 

Adjusted 
Sharpe 

95% 
SKAD 

S&P 500 + Cci index + Crude Oil 0.176 % 9.15 % 0.0420 0.0558 0.0292 0.0357 

59.35 % 0.00 % 40.65 %             

S&P 500 + Cci index + Gold 0.109 % 5.65 % 0.0266 0.0361 0.0185 0.0234 

53.66 % 14.45 % 31.89 %             

S&P 500 + Cci index + Silver 0.137 % 7.15 % 0.0341 0.0456 0.0218 0.0282 

58.36 % 0.00 % 41.64 %             

S&P 500 + Cci index + Cci Livestock 0.108 % 5.59 % 0.0247 0.0334 0.0172 0.0213 

60.63 % 39.37 % 0.00 %             

S&P 500 + Cci index + Cci Grain 0.108 % 5.59 % 0.0247 0.0334 0.0172 0.0213 

60.63 % 39.37 % 0.00 %             

S&P 500 + Cci index + C,G,S,L,G 0.170 % 8.83 % 0.0467 0.0618 0.0316 0.0393 

*                 

    Crude Oil 0.250 % 12.98 % 0.0349 0.0455 0.0248 0.0297 

    Gold 0.093 % 4.84 % 0.0125 0.0171 0.0094 0.0123 

    Silver 0.154 % 8.02 % 0.0261 0.0357 0.0161 0.0212 

    Cci Livestock 0.025 % 1.31 % -0.0187 -0.0253 -0.0117 -0.0167 

    Cci Grain -0.051 % -2.65 % -0.0423 -0.0562 -0.0425 -0.0452 

    S&P 500 0.125 % 6.53 % 0.0246 0.0329 0.0164 0.0208 

    Cci index 0.080 % 4.16 % 0.0091 0.0116 0.0091 0.0091 

* Painojakaumat nähtävissä liitteessä 4b 
 

Lyhyemmän, 10 vuoden, aikajakson tarkastelusta huomataan, että yksittäisiä raaka-

aineita sisältävistä portfolioista on öljyä sisältävä portfolio ollut selvästi tehokkain. 

Toiseksi paras hajauttaja on ollut hopea, joka on myös tuottanut hyvin riskiinsä 

nähden. Taulukoista 1 ja 2 havaitaan, että karja sekä vilja eivät saa olleenkaan 

painoa portfolioissa.  

 

Verrattaessa muita tunnuslukuja perinteiseen Sharpe-lukuun on syytä huomata 

Sharpen selvä yliarvostus mukautettuihin Sharpe-lukuihin sekä aliarvostus 

keskipoikkeamaa hyväksi käyttävään RMAD-lukuun. Sijoittajan päätettävissä on, 

mikä tunnusluku kertoo instrumenttien oikean riskitason, jos tarkastellaan vain yhtä 

menestysmittaria voi sen arvio sijoitusinstrumentin menestyksestä olla 

harhaanjohtava.  
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6.   Yhteenveto ja lopputulokset 

 

Tutkimuksen tarkoitus oli muodostaa hajautettu portfolio systemaattisen eli niin 

sanotun markkinariskin pienentämiseksi sekä kartoittaa vaihdetuimpien raaka-

aineiden kykyä toimia pitkän ajan portfolion hajauttajina. Tutkimuksessa perehdyttiin 

myös tuoton ja riskin käsitteisiin sijoitusinstrumenttien suorituskyvyn vertailussa. 

Tutkimusajanjaksoina toimivat 10 sekä 20 vuoden tuottoaikasarjat viiden raaka-

aineen, kahden indeksin sekä valtion sijoitustodistuksen osalta.  

 

Tutkimukset osoittavat raaka-aineiden muodostavan hyvin erilaisen tuottohistorian 

muihin omaisuuslajeihin tai sijoitusinstrumentteihin nähden. Tämän seurauksena 

raaka-aineet luovatkin portfolioon hajautusetua, jolla voidaan vähentää 

sijoitussalkkuun kohdistuvaa riskiä. Korrelaatio muiden instrumenttien kanssa on 

raaka-aineilla pientä ja samaan tulokseen ovat tulleet myös monet muut asiaa 

tutkineet (Geman ja Kharoubi, 2008; Anson, 1998).  

 

Yksittäisistä raaka-aineista kulta on muodostanut parhaimman hajautussuojan 20 

vuoden aineistolla mitattaessa. Kulta on osoittanut jatkuvaa hinnannousua pienellä 

varianssilla ja sen on todettu myös toimivan hajauttajana pitkänajan inflaatiota ja 

korkotason heilahteluja vastaan (Georgiev, 2001). Hopean ja kullan korrelaatiosta 

sekä tuottotasoista voidaan karkeasti sanoa, että hopea edustaa riskisempää 

vaihtoehtoa kullan hintakehityksestä, jossa myös tuotot voivat olla suurempia. 

 

Tuottavimpana hajauttajana 10 vuoden periodilla suoriutui öljy, joka sijoittui myös 20 

vuoden periodilla korkealle, etenkin korkeaa tuottoa tavoiteltaessa. Historian 

saatossa ensimmäisiin sijoitushyödykkeisiin kuuluneet karja- sekä maataloustuotteet 

eivät toimineet hajauttajina yhtä hyvin kuin energia- ja metallituotteet. Pääsyynä tälle 

olivat matalalla pysyneet markkinahinnat. Koska raaka-aineet eivät maksa 

vuosittaista osinkoa tai vuokraa, on markkinahinnan nousu ainut tuoton lähde. 

 

Raaka-aineilla saadaan muodostettua hajautettuja portfolioita ja sijoittajalle jää 

valittavaksi kuinka suuren riski- tai tuottotason hän haluaa sijoitukselleen valita, sekä 

mihin instrumentteihin hän haluaa sijoittaa. Erilaiset sijoitusinstrumentit ovat etenkin 
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2000-luvun puolella yleistyneet valtavasti ja tarjontaa riittää erilaisten 

sijoitusmuotojen välillä. 

 

Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita raaka-aineiden hajauttamiseen voisi olla 

aktiivisesti hoidetun portfolion tarkastelu. Tekemäni tutkimus perustui vain niin 

sanottuun pitkän ajan portfolion tarkasteluun, jossa hyödykkeitä ostetaan kerran 

salkkuun ja pidetään ne siellä. Myös eri sijoitusinstrumenttien eroista raaka-

ainesijoituksiin olisi kiinnostavaa tehdä tarkempaa selkoa.  
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Liitteet 

 

Liite 1: Korrelaatiomatriisit 

 

 

 
 

Liite 2: Continuous Commodity Index  

 

 

 

  

Korrelaatiomatriisi 20v.

S&P 500 Cci index Cci Livestock Cci Grain Crude Oil Gold Silver

S&P 500 1.000 0.194 0.077 0.156 0.074 -0.063 0.067
Cci index 0.194 1.000 0.267 0.667 0.511 0.462 0.522
Cci Livestock 0.077 0.267 1.000 0.105 0.037 0.019 0.023
Cci Grain 0.156 0.667 0.105 1.000 0.182 0.197 0.226
Crude Oil 0.074 0.511 0.037 0.182 1.000 0.214 0.195
Gold -0.063 0.462 0.019 0.197 0.214 1.000 0.681
Silver 0.067 0.522 0.023 0.226 0.195 0.681 1.000

Korrelaatiomatriisi 10v.

S&P 500 Cci index Cci Livestock Cci Grain Crude Oil Gold Silver

S&P 500 1.000 0.068 0.014 0.063 0.005 0.005 0.060
Cci index 0.068 1.000 0.196 0.586 0.514 0.398 0.403
Cci Livestock 0.014 0.196 1.000 0.041 0.006 0.019 -0.033
Cci Grain 0.063 0.586 0.041 1.000 0.098 0.128 0.132
Crude Oil 0.005 0.514 0.006 0.098 1.000 0.096 0.110
Gold 0.005 0.398 0.019 0.128 0.096 1.000 0.573
Silver 0.060 0.403 -0.033 0.132 0.110 0.573 1.000

Commodity Index weight Sector weight

WTI Crude oil 5,88%
Heating oil 5,88%
Natural gas 5,88%
Corn 5,88%
Wheat 5,88%
Soybeans 5,88%
Live cattle 5,88%
Lean hogs 5,88%
Sugar 5,88%
Cotton 5,88%
Coffee 5,88%
Cocoa 5,88%
Orange juice 5,88%
Gold 5,88%
Silver 5,88%
Platinum 5,88%
Copper 5,88%

Metals 23,52%

Softs 29,40%

Livestock 11,76%

Grains 17,64%

Energy 17,64%



30 

 

Liite 3: Hajontaluvut 

 
a) 
20v 6.10.1989 - 25.9.2009             

  keskihajonta SKAD 95% SKAD 99% MAD TASD TSD Vinous Huipukkuus 

S&P 500 0.0238 0.0334 0.0539 0.0169 0.0181 0.0260 -0.8011 7.4416 

Cci index 0.0165 0.0228 0.0344 0.0118 0.0120 0.0176 -0.9291 6.2454 
Cci 
Livestock 0.0219 0.0229 0.0286 0.0166 0.0166 0.0215 0.1565 2.4445 

Cci Grain 0.0292 0.0330 0.0423 0.0211 0.0207 0.0290 -0.1720 2.6351 

Crude Oil 0.0548 0.0716 0.1017 0.0398 0.0417 0.0598 -0.7757 4.7433 

Gold 0.0224 0.0252 0.0339 0.0160 0.0160 0.0227 -0.0375 3.3364 

Silver 0.0379 0.0474 0.0630 0.0270 0.0278 0.0408 -0.6845 3.4764 

                  

  keskihajonta SKAD 95% SKAD 99% MAD TASD TSD Vinous Huipukkuus 

S&P 500 4 3 3 4 4 4 -0.8011 7.4416 

Cci index 7 7 5 7 7 7 -0.9291 6.2454 
Cci 
Livestock 6 6 7 5 5 6 0.1565 2.4445 

Cci Grain 3 4 4 3 3 3 -0.1720 2.6351 

Crude Oil 1 1 1 1 1 1 -0.7757 4.7433 

Gold 5 5 6 6 6 5 -0.0375 3.3364 

Silver 2 2 2 2 2 2 -0.6845 3.4764 

 
b) 
10v 7.6.1996 - 2.6.2006             

  keskihajonta SKAD 95% SKAD 99% MAD TASD TSD Vinous Huipukkuus 

S&P 500 0.0238 0.0282 0.0357 0.0178 0.0186 0.0252 -0.4599 2.5822 

Cci index 0.0144 0.0143 0.0144 0.0112 0.0109 0.0141 0.0450 0.1303 
Cci 
Livestock 0.0224 0.0250 0.0356 0.0165 0.0170 0.0226 0.1361 4.3409 

Cci Grain 0.0279 0.0261 0.0278 0.0210 0.0201 0.0259 0.3947 1.1758 

Crude Oil 0.0524 0.0614 0.0737 0.0401 0.0417 0.0562 -0.5349 1.8739 

Gold 0.0210 0.0212 0.0277 0.0153 0.0151 0.0203 0.3816 3.3190 

Silver 0.0335 0.0412 0.0544 0.0245 0.0254 0.0358 -0.5922 3.2964 

                  

  keskihajonta SKAD 95% SKAD 99% MAD TASD TSD Vinous Huipukkuus 

S&P 500 4 3 3 4 4 4 -0.4599 2.5822 

Cci index 7 7 7 7 7 7 0.0450 0.1303 
Cci 
Livestock 5 5 4 5 5 5 0.1361 4.3409 

Cci Grain 3 4 5 3 3 3 0.3947 1.1758 

Crude Oil 1 1 1 1 1 1 -0.5349 1.8739 

Gold 6 6 6 6 6 6 0.3816 3.3190 

Silver 2 2 2 2 2 2 -0.5922 3.2964 
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Liite 4: Portfolion painot 

 

a) 20 vuoden tuottojakauma, viikkotuottoaineisto 
  Keskihajonta Painot 

  Tuotto LM_Sallittu LM ei Sallittu S&P 500 Cci index Cci Livestock Cci Grain Crude Oil Gold Silver 

  0 % 0.0244   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.01 % 0.0219   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.02 % 0.0195   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

* 0.0218 % 0.0191 0.0225     100.0 %         

  0.03 % 0.0175 0.0181   0.2 % 66.3 % 26.0 %   7.5 %   

  0.04 % 0.0158 0.0163 4.6 % 2.9 % 56.8 % 20.2 %   15.5 %   

  0.05 % 0.0146 0.0151 10.5 % 4.1 % 47.7 % 15.0 %   22.7 %   

  0.06 % 0.0141 0.0145 16.4 % 5.4 % 38.7 % 9.7 %   29.8 %   

** 0.0628 % 0.0141 0.0145 18.1 % 5.7 % 36.2 % 8.2 %   31.8 %   

  0.07 % 0.0143 0.0147 22.4 % 6.3 % 29.7 % 4.5 % 0.1 % 37.0 %   

  0.08 % 0.0152 0.0155 28.2 % 4.5 % 21.6 % 0.3 % 1.3 % 44.2 %   

  0.09 % 0.0167 0.0170 34.1 %   11.5 %   2.7 % 51.7 %   

  0.10 % 0.0186 0.0192 43.2 %       6.2 % 50.6 %   

*** 0.1008 % 0.0188 0.0198 45.0 %       7.5 % 44.5 % 3.1 % 

  0.11 % 0.0209 0.0415 27.1 %       56.6 %   16.4 % 

**** 0.1137 % 0.0218 0.0670         100.0 %     

  0.12 % 0.0234   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.13 % 0.0260   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.14 % 0.0287   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.15 % 0.0316   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.16 % 0.0345   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.17 % 0.0374   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.18 % 0.0404   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.19 % 0.0435   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

  0.20 % 0.0465   0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 
* Minimituotto 
** Min keskihajonta 
*** Optimi –piste ts. piste jossa Sharpe_K luku maksimoituu 
**** Maksimituotto 
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b) 10 vuoden tuottojakauma, viikkotuottoaineisto 
  Keskihajonta Painot 

  Tuotto LM_Sallittu LM ei Sallittu S&P 500 Cci index Cci Livestock Cci Grain Crude Oil Gold Silver 

* -0.0510 % 0.0204 0.0257       100.0 %       

  -0.05 % 0.0203 0.0254     1.3 % 98.7 %       

  -0.04 % 0.0192 0.0224     14.5 % 85.5 %       

  -0.03 % 0.0181 0.0201     27.4 % 72.6 %       

  -0.02 % 0.0170 0.0185     34.7 % 62.1 %   3.2 %   

  -0.01 % 0.0160 0.0173     34.2 % 55.4 %   10.4 %   

  0.00 % 0.0151 0.0162 3.2 %   32.9 % 49.8 %   14.1 %   

  0.01 % 0.0142 0.0152 6.6 %   31.6 % 44.3 %   17.5 %   

  0.02 % 0.0134 0.0143 8.1 % 7.4 % 29.2 % 38.1 %   17.2 %   

  0.03 % 0.0126 0.0135 9.5 % 15.0 % 26.9 % 31.9 %   16.8 %   

  0.04 % 0.0120 0.0128 10.8 % 22.7 % 24.5 % 25.6 %   16.3 %   

  0.05 % 0.0115 0.0122 12.2 % 30.4 % 22.2 % 19.4 %   15.9 %   

  0.06 % 0.0112 0.0118 13.6 % 38.0 % 19.8 % 13.2 %   15.4 %   

  0.07 % 0.0110 0.0115 14.9 % 45.7 % 17.5 % 7.0 %   14.9 %   

  0.08 % 0.0110 0.0114 16.5 % 52.3 % 15.2 % 0.9 %   15.1 %   

** 0.0813 % 0.0110 0.0114 16.5 % 54.3 % 14.8 %     14.4 %   

  0.09 % 0.0111 0.0118 22.0 % 51.8 % 7.8 %   1.2 % 17.3 %   

  0.10 % 0.0114 0.0126 25.6 % 44.6 % 5.0 %   4.4 % 18.9 % 1.4 % 

  0.11 % 0.0119 0.0137 29.0 % 37.3 % 2.7 %   7.5 % 19.5 % 4.0 % 

  0.12 % 0.0125 0.0151 32.4 % 30.0 % 0.4 %   10.5 % 20.0 % 6.7 % 

  0.13 % 0.0132 0.0165 35.9 % 20.0 %     14.0 % 20.4 % 9.7 % 

  0.14 % 0.0140 0.0182 39.4 % 9.4 %     17.5 % 20.7 % 12.9 % 

  0.15 % 0.0148 0.0199 42.6 %       21.2 % 19.9 % 16.3 % 

  0.16 % 0.0158 0.0218 43.9 %       25.2 % 9.2 % 21.7 % 

*** 0.1699 % 0.0167 0.0240 43.9 %       29.7 %   26.4 % 

  0.17 % 0.0168 0.0240 43.8 %       29.8 %   26.4 % 

  0.18 % 0.0178 0.0268 35.7 %       37.8 %   26.6 % 

  0.19 % 0.0189 0.0301 27.4 %       45.8 %   26.7 % 

  0.20 % 0.0200 0.0339 19.3 %       53.8 %   26.9 % 

  0.21 % 0.0211 0.0379 11.1 %       61.9 %   27.1 % 

  0.22 % 0.0223 0.0422 2.9 %       69.9 %   27.3 % 

  0.23 % 0.0235 0.0468         79.5 %   20.5 % 

  0.24 % 0.0247 0.0517         89.9 %   10.1 % 

**** 0.2495 % 0.0259 0.0569         100.0 %     

 
* Minimituotto 
** Min keskihajonta 
*** Optimi –piste ts. piste jossa Sharpe_K luku maksimoituu 
**** Maksimituotto 
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Liite 5: Tuotot 
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