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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan pohjoismaisiin pienyhtiöihin (small cap)
sijoittavien osakerahastojen menestystä sekä rahastonhoitajan aktiivisuuden vaikutusta
rahastojen

menestykseen.

Tutkimuksen

aikaväli

on

13.10.2010

-

14.10.2015.

Tutkimusaineisto koostuu 18 pohjoismaisiin pienyhtiöihin sijoittavasta osakerahastosta.
Rahastojen menestystä mitataan keskimääräisillä vuosituotoilla sekä kolmella riskimukautetulla menestysmittarilla, jotka ovat Sharpen luku, Treynorin luku sekä Jensenin alfa.
Rahastonhoitajan aktiivisuuden vaikutusta mitataan tracking error -luvulla. Rahastojen
suoriutumista verrataan kahteen indeksiin, joista OMX Nordic Small Cap -indeksi toimii
rahastojen vertailuindeksinä ja OMX Nordic All Share -indeksi puolestaan kuvastaa
markkinaportfoliota.
Saadut tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että pohjoismaisiin pienyhtiöihin sijoittavat
osakerahastot suoriutuvat keskimäärin markkinoita paremmin, mutta verrattaessa
rahastojen

menestystä

vertailuindeksiinsä,

rahastot

menestyivät

keskimäärin

vertailuindeksiään heikommin. Kokonaisuutena tulokset puhuvat sen puolesta, että
sijoituskohteena pienyhtiöihin sijoittavien rahastojen avulla on mahdollista saada
markkinoita parempaa tuottoa, mutta rahastonhoitajat eivät kykene valitsemaan
portfolioihinsa parhaiten tuottavia osakkeita, sillä rahastot eivät keskimäärin pärjää
vertailuindeksilleen.
Rahastonhoitajan aktiivisuuden eli rahastonhoitajien vertailuindeksistä ottamien eriävien
positioiden vaikutuksesta saadut tulokset puhuivat sen puolesta, että rahastot, joiden
tracking error -luvut olivat kaikkein suurimmat, menestyivät heikommin kuin rahastot, jotka
saivat pienempiä tracking error -luvun arvoja. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat
jokseenkin linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, sillä rahastot, jotka sijoittavat
pienempiin yrityksiin menestyvät markkinoita paremmin, mutta häviävät vertailuindeksilleen.
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This thesis examines performance of Nordic small cap equity funds and the effects of
managerial activity. Time period of the thesis is 13.10.2010 - 14.10.2015. Sample of the
thesis consist of 18 Nordic small cap equity funds. The performance of the funds is
measured by using average annual return and three risk-adjusted measures including
Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen alpha. Managerial activity is measured by using
tracking error. The performance of the funds is compared to two benchmark indices which
are OMX Nordic Small Cap index and OMX Nordic All Share index. The OMX Nordic Small
Cap index is the benchmark for the funds and the OMX Nordic All Share index is the market
portfolio.
Results show that on average Nordic small cap funds perform better than the market
portfolio but when compared to their benchmark index Nordic small cap funds loose to it on
average. Overall the results show that as an investment the Nordic small cap funds are a
way to beat the market return but the fund managers are not able to pick the best stocks to
their portfolios as the fund lose to their benchmark on average.
The results on managerial activity show that the funds with the highest tracking error values
lose to the ones with lower tracking error. The evidence of this thesis is quite similar
compared to the earlier studies on this particular subject as the small cap funds are able to
perform better than the market but still lose to their benchmark.
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1 Johdanto

Rahastosijoittaminen on jo vuosikymmenten ajan ollut suosittu sijoittamismuoto suuressa
osassa maailmaa. Sijoittaja sijoittavat sijoitusrahastoihin, jotka keräävät rahaa sijoittajilta ja
sijoittavat sen heidän puolestaan tarjoten ammattimaista varainhallintaa sekä laajat
hajauttamismahdollisuudet. Maailmanlaajuisesti sijoitusrahastojen hallinnoima varallisuus
on noin 34 biljoonaa euroa, josta Euroopan markkinat kattavat 35 %. Pohjoismaiden osuus
Euroopan noin 12 biljoonan euron markkinoista on 4.6 % (IIFA, 2015).
Rahastojen suoriutumisen ja riskisyyden mittaaminen on paljon tutkittu aihe akateemisessa
tutkimuksessa. Näiden kahden tekijän tutkimuksella on suuri merkitys sijoittajille, jotka
tekevät sijoituspäätöksiä saatavilla olevan informaation perusteella. Lisäksi tutkimuksella on
merkitystä myös rahastonhoitajille, joiden palkkiot ovat usein sidoksissa rahastojen
suoriutumiseen. Rahastojen suoriutumisen ja riskin mittaamiseksi on olemassa useita
riskimukautettuja menestysmittareita. Sijoittajien kannalta tutkimusten mm. Malkiel (1995)
ja Wermers (2000) tulokset ovat olleet varsin epäsuotuisia, sillä konsensus tutkijoiden
keskuudessa on, että rahastonhoitajat eivät keskimäärin ole kyenneet suoriutumaan
markkinoita paremmin, kun kustannukset on otettu huomioon. Vaihtoehtona sijoittajat
voisivat saada korkeampia tuottoja vaihtamalla passiiviseen sijoitusstrategiaan. Passiivisen
sijoitusstrategian suosion kasvusta huolimatta, sijoittajat ovat edelleen valmiita maksamaan
aktiivisesta rahastonhoidosta, vaikka sen ei ole tutkimuksissa todistettu tuovan sijoittajalle
lisäarvoa.
Sijoitusrahastojen suoriutumisen tutkimus on painottunut tutkimaan rahastoja, jotka
sijoittavat suuriin yrityksiin ja tutkimus pienempiin yrityksiin sijoittavista rahastoista on ollut
suppeampaa. Pienempiin yrityksiin sijoittavat rahastot ovat erityisen mielenkiintoisia, sillä
esimerkiksi Ottenin ja Bamsin (2002) tutkiessa eurooppalaisten rahastojen riskimukautettua
menestystä, saivat he tuloksekseen small cap -rahastojen suoriutuvan markkinoita
paremmin. Lisäksi tarkastellessani pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen tuottoja
pitkällä aikavälillä, havaitsin small cap -rahastojen suoriutuneen rahastoista kaikkein
parhaiten.
Rahastonhoitajan kyvykkyys sekä tuottama lisäarvo ovat niitä ominaisuuksia, joista
sijoittajat ovat aktiivisessa sijoitusstrategiassa valmiita maksamaan. Tällöin sijoittajat
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uskovat rahastonhoitajilla olevan erityislaatuiset sijoitustaidot, jolloin heidän aktiivinen
rahastonhallintansa kykenisi systemaattisesti tuottamaan markkinoita korkeamman tuoton.
Tällöin niiden rahastonhoitajien, jotka ovat kyvykkäämpiä voidaan olettaa tuovan
näkemystään esiin ja sijoittavan enemmissä määrin markkinaportfoliosta poiketen.
Rahastonhoitajia, jotka eivät juurikaan tuo näkemystään esiin ja seurailevat indeksiä, johon
heidän suoriutumistaan mitataan, kutsutaan kaappi-indeksoijiksi (engl. closet-indexing).
Tällöin on vaikea perustella aktiivisen strategian kustannuksia, sillä sijoittaja voisi vaihtaa
indeksirahastoon, jossa on huomattavasti matalammat kustannukset. Aktiivisen rahastonhoidon on todettu parantavan rahaston todennäköisyyttä menestyä markkinoita paremmin
(Chen, Jegadeesh ja Wermers, 2000; Cremers ja Petäjistö, 2009).
Tämän

kandidaatintutkielman

aiheena

ovat

pohjoismaisten

small

cap-rahastojen

suoriutuminen sekä rahastonhoitajan aktiivisuuden vaikutus rahaston menestykseen.
Tutkimuksessa verrataan 18 pohjoismaisiin pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavan
rahaston tuottoja suhteessa small cap -vertailuindeksiin sekä markkinoiden tuottoon, jonka
pohjalta

pyritään

selvittämään

ovatko

rahastot

suoriutuneet

paremmin

kuin

vertailuindeksinsä ja ovatko rahastot suoriutuneet markkinoita paremmin. Lisäksi
selvitetään, onko rahastonhoitajan aktiivisuudella vaikutusta rahastojen suoriutumiseen.
Tutkimuksen aikaväli on 13.10.2010 - 14.10.2015.

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien
aktiivisesti hallinnoitujen small cap -rahastojen suoriutumista vertailuindeksiinsä sekä
markkinaportfolioon verrattuna, jonka lisäksi tarkastellaan rahastonhoitajan aktiivisuuden
vaikutusta tutkittavien rahastojen suoriutumiseen.
Tutkimusongelmat:
•

Miten pohjoismaiset small cap -rahastot ovat pärjänneet suhteessa
vertailuindeksiinsä OMX Nordic Small Cap?

•

Miten pohjoismaiset small cap -rahastot ovat pärjänneet suhteessa
markkinaportfolioon OMX Nordic All Share?

•

Onko rahastonhoitajan aktiivisuudella vaikutusta rahaston suoriutumiseen?
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Rahastojen menestystä mitataan kolmella riskimukautetulla menestysmittarilla, Sharpen
luvulla, Treynorin luvulla sekä Jensenin alfalla. Rahastonhoitajan aktiivisuuden vaikutusta
rahastojen suoriutumiseen mitataan käyttäen rahastojen tracking error -lukua. Rahastoille
saatujen tracking error -lukujen mukaan muodostetaan rahastonhoitajan aktiivisuuden
perusteella korkean ja matalan aktiivisuuden portfoliot, jotta voidaan verrata eroja
rahastojen suoriutumisessa.
Tutkimuksessa käytetty aineisto on rajattu pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittaviin small cap
-rahastoihin. Maantieteellisenä alueena Pohjoismaat sekä rahastotyypeistä pienyrityksiin
sijoittavat rahastot valikoituivat tutkimuksen kohteiksi niitä kohtaan tehdyn tutkimuksen
suppeuden vuoksi. Suurin osa rahastojen suoriutumista koskevasta tutkimuksesta on
kohdistunut suurempiin yrityksiin sijoittaviin rahastoihin ja sijoittunut Yhdysvaltain
markkinoille, jonka lisäksi Euroopan markkinoihin keskittyvä tutkimus on useimmiten rajattu
Euroopan suurimmille markkinoille. Lisäksi Ottenin ja Bamsin (2002) aikaisempi tutkimus,
jonka mukaan eurooppalaiset small cap -rahastot suoriutuvat ryhmänä markkinoita
paremmin, vaikutti aiheen rajaukseen pienempiin yrityksiin sijoittaviin rahastoihin. Heidän
mukaansa eurooppalaiset small cap -rahastot hyötyvät niche-markkinatilanteestaan, joten
on mielenkiintoista nähdä, toteutuuko sama ilmiö myös pohjoismaisilla markkinoilla

1.2 Tutkielman rakenne

Tämä tutkielma koostuu kuudesta luvusta, ja etenee seuraavasti. Toisessa luvussa
esitellään tutkimuksen teoreettista taustaa. Kolmannessa luvussa tarkastellaan aikaisempia
tutkimustuloksia rahastojen suoriutumiseen liittyvästä tutkimuksesta, painottuen tämän
tutkimuksen kannalta relevantteihin tutkimusaiheisiin. Neljäs luku koostuu tutkimuksen
empiirisessä osiossa käytetyn aineiston esittelystä ja kuvailusta. Luvussa esitellään myös
tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja mittarit. Viides luku on tämän tutkimuksen
empiirinen osa. Luvussa tutkitaan pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien small cap rahastojen suoriutumista suhteessa vertailuindeksiin sekä markkinoihin, käyttäen kolmea
riskimukautettua menestysmittaria. Lisäksi viidennessä luvussa tutkitaan rahastonhoitajan
aktiivisuuden vaikutusta rahastojen menestykseen. Viimeisenä lukuna, luku kuusi sisältää
yhteenvedon ja johtopäätökset.
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2 Tutkimuksen teoreettinen tausta
2.1 Riskin ja tuoton suhde

Yksinkertaisin ja käytetyin suorituskyvyn mittari rahastojen suoriutumisen vertailussa on
rahastojen vuosituotto ja sitä käytetään myös tässä tutkimuksessa. Rahastojen vuosituotto
on helposti ymmärrettävissä ja se tuo esille rahastojen todellisen tuoton. Vuosituotto ei
kuitenkaan ota huomioon rahastoihin sisältyvää riskiä. Lähtökohtana Harry Markowitzin
(1952)

kehittämässä

modernissa

portfolioteoriassa

on

sijoitusportfolion

riskin

pienentäminen tehokkaan hajauttamisen avulla. Tietyllä riskitasolla rationaalinen sijoittaja
valitsee sijoituskohteen, joka tuottaa korkeimman tuoton ja vastaavasti tietyllä tuotolla
sijoittaja valitsee sijoituskohteekseen kaikkein vähäriskisimmän kohteen. Sharpen (1964)
mukaan portfolio on tehokas, mikäli millään muulla portfoliolla ei ole suurempaa tuottoodotusta samalla riskitasolla tai samaa tuotto-odotusta pienemmällä riskitasolla. Riski
voidaan nähdä sinä epävarmuutena, joka liittyy odotettujen tuottojen realisoitumiseen.
Sharpen (1966) riskin ja tuoton suhteesta tekemän tutkimuksen mukaan portfolion odotetut
tuotot ovat yhteydessä tuottojen vaihteluun, joka ilmaistaan tuottojen keskihajontana.
Tiettyjen oletusten pohjalta1, kaikkien tehokkaiden portfolioiden tulisi muodostaa suora, joka
tunnetaan nimellä Capital Market Line (CML). CML muodostuu markkinaportfolion ja
riskittömän tuoton yhdistelmästä, havainnollistaen riskittömästä tuotosta ja riskitasosta
riippuvien tehokkaiden portfolioiden tuoton. Luonnehtiakseen sitä, kuinka hyvin sijoituksen
tuotto kompensoituu sijoittajan ottaman riskin kanssa, Sharpe johti mittarin CML:sta.
Sharpen luku kertoo sijoituksen riskiin suhteutetun tuoton, verraten portfolion ylituottoa
suhteessa volatiliteettiin. CML:n kulmakerroin onkin markkinaportfolion Sharpen luku.
Sharpen luvun tulkintaa havainnollistavat Sharpe, Alexander ja Bailey (1999), mitä
suuremman arvon Sharpen luku saa, sitä parempi on ollut portfolion tuotto verrattuna sen
riskiin.
Toinen yleinen suhdelukupohjainen suorituskyvyn mittari on Treynorin (1965) esittelemä
Treynorin luku. Kuten Sharpen luku, Treynorin luku vertaa portfolion tuottoa riskiin, mutta
portfolion kokonaisriskin sijaan Treynorin luku vertaa tuottoa markkinariskiin, joka ilmaistaan
portfolion beta-kertoimena (Vaihekoski, 2004).
1. Sharpen (1966) mukaan sijoittajien oletetaan voivan investoida haluamansa summan riskittömästi
samalla korolla, jolla hän voi halutessaan ottaa rajattomasti lainaa. Sijoittajilla on homogeeniset
odotukset tuoton ja riskin suhteen.
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2.2 Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing Model (CAPM-malli) pohjautuu Markowitzin (1952) portfolioteoriaan,
jota Sharpe (1964), Lintner (1965) ja Mossin (1966) kehittivät kukin omissa artikkeleissaan,
luoden CAPM-mallin. CAPM-malli oli ensimmäinen kehitetty yleinen markkinatasapainomalli ja se on yksi modernin rahoituksen keskeisimmistä teorioista. Bodien, Kanen ja
Marcusin (2005) mukaan CAPM-mallin avulla on mahdollista määrittää riski mille tahansa
arvopaperille sekä odotettujen tuottojen ja riskin välinen suhde markkinoiden ollessa
tasapainossa.
Systemaattista riskiä (markkinariski) ei voida välttää hajauttamalla, sillä se aiheutuu
yleistaloudellisista tekijöistä. Vastaavasti epäsystemaattista riskiä (hajautettava riski) ei
oleteta esiintyvän, sillä CAPM-mallin oletuksena on, että arvopaperit lisätään hyvin
hajautettuun portfolioon. Näin ollen ainoastaan arvopaperin herkkyys markkinaportfolion
vaihtelulle on merkityksellistä määriteltäessä sen riskitasoa. Sharpe (1964) kertoo
arvopapereiden hintojen asettuvan tasolle, jolla niiden alttius markkinoiden heilahteluille
sekä odotettu tuotto ovat lineaarisessa suhteessa. CAPM-mallin yhtälö on nimeltään
Security Market Line (SML). Kun aiemmin mainittu Capital Market Line kuvaa riskipreemiota
tehokkaille portfolioille keskihajonnan funktiona, niin SML kuvaa yksittäisten arvopapereiden
riskipreemiota betan funktiona. Täten SML kuvaa odotettuja tuottoja kaikille arvopapereille
ja portfolioille (Bodie et. al., 2005). CAPM-mallin mukaan hyvin hajautetun portfolion tuotto
on riippuvainen ainoastaan sen sisältämästä markkinariskistä, joka mitataan betalla (Fama
ja French, 2004).
CAPM-mallin yhtälö on seuraava:

𝐸 𝑟$ = 𝑟& + 𝛽$ 𝐸 𝑟) − 𝑟& ,

(1)

jossa 𝐸 𝑟$ on arvopaperin i odotettu tuotto, 𝑟& on riskitön korko, 𝐸 𝑟) on markkinaportfolion
odotettu tuotto ja 𝛽$ on volatiliteetin mittari, joka kuvaa arvopaperin herkkyyttä
systemaattiselle riskille.
Käytettäessä portfolionhallinnassa, SML kuvaa sijoituksen vaihtoehtoiskustannuksia. Kaikki
oikein hinnoitellut arvopaperit sijoittuvat SML:lle. Sen alle sijoittuvat arvopaperit ovat
aliarvostettuja, sillä ne saavuttavat annettua riskiä korkeamman tuoton. Arvopaperit, jotka
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sijoittuvat SML:n yläpuolelle ovat vastaavasti yliarvostettuja, sillä niiden tuotto ei vastaa
annettua riskitasoa. (Bodie et. al. 2005) Näiden tietojen pohjalta voimme todeta SML:n
kulmakertoimen olevan markkinaportfolion Treynorin luku.
CAPM-malli perustuu joukkoon oletuksia, joiden avulla malli on yksinkertaistettu
reaalimaailmasta.

Nikkinen, Rothovius ja Sahlström (2002) listaavat mallin oletukset

seuraavasti:
•

Ei transaktiokustannuksia eikä veroja, rajoittamaton lyhyeksimyynti on sallittua.

•

Sijoituskohteet ovat äärettömän pieniin osiin jaollisia

•

Sijoittaja ei voi osto- ja myyntimääräyksillä vaikuttaa sijoituskohteiden hintoihin, eli
markkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu.

•

Sijoittajat päättävät sijoituskohteista portfolionsa tuoton odotusarvon ja
keskihajonnan perusteella, eli he käyttävät Markowitzin portfolioteoriaa.

•

Sijoittaja voi investoida haluamansa summan riskittömästi samalla korolla, jolla hän
voi halutessaan ottaa rajattomasti lainaa.

•

Sijoittajilla on homogeeniset odotukset tuoton ja riskin suhteen.

•

Kaikki pääomahyödykkeet, mukaan lukien inhimillinen pääoma ovat myytävissä ja
ostettavissa.

Osa oletuksista vaikuttaa selkeästi epärealistisilta ja CAPM-malli onkin saanut osakseen
myös kritiikkiä. Ongelmallisin osa CAPM-mallin metodologiaa on sopivan markkinaportfolion
määrittäminen, sillä ei ole selvää mitkä varallisuuden muodot voidaan oikeutetusti jättää pois
markkinaportfoliosta (esim. inhimillinen pääoma), jonka lisäksi saatavilla olevan datan
rajallisuus rajoittaa merkittävästi markkinaportfolioon sisällytettyjä varallisuudenmuotoja
(Fama ja French, 2004). Lisäksi Roll (1997) toteaa, että on mahdotonta tarkastella todellista
markkinaportfoliota,

sillä

se

sisältäisi

kaikki

mahdolliset

varallisuudenmuodot

eli

käytännössä kaiken, jolla on jotakin arvoa.

2.3 Aktiivinen rahastonhoito

Aktiivinen rahastonhoitaja voi yrittää menestyä paremmin kuin rahaston vertailuindeksi, vain
ottamalla positioita, jotka poikkeavat vertailuindeksistä. Cremers ja Petäjistö kertovat
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rahaston omistusten voivan poiketa vertailuindeksistään kahdella merkittävällä tavalla, joko
faktoriajoitus- (factor timing) tai osakevalinnoilla. Danielin, Grinblattin, Titmanin ja
Wermersin (1997) mukaan osakevalinta-menetelmä perustuu sellaisten osakkeiden
valintaan, joiden rahastonhoitaja olettaa menestyvän muita vertaisiaan osakkeita paremmin.
Faktoriajoitus-menetelmän he kertovat perustuvan ajassa vaihtelevien panostusten
tekemiseen systemaattisen riskin faktoreille, kuten kokonaisille toimialoille, talouden
sektoreille tai yleisesti ottaen panostusten tekemistä mitä tahansa vertailuindeksiin liittyvää
systemaattista riskiä kohtaan. Useimmiten monet rahastonhoitajat suosivat jompaakumpaa
menetelmistä yksinään, joten aktiivista rahastonhoitoa ei sellaisenaan voi selkeästi
määritellä koko rahastomarkkinoiden välillä (Cremers ja Petäjistö, 2009).
Cremers ja Petäjistö (2009) määrittelevät Grinoldin ja Kahnin (1999) esittelemän tracking
error -luvun perinteisenä tapana mitata aktiivista rahastonhoitoa, joka ilmaisee portfolion
tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen volatiliteetin. Täten tracking error -luku mittaa
portfolion

tuottojen

lisääntynyttä

vertailuindeksiin nähden.

keskihajontaa,

joka

on

seurausta

poikkeamista

Cremers ja Petäjistö (2009) toteavat small cap -rahastojen

tracking error -lukujen olevan merkittävästi matalampia kuin esimerkiksi sellaisten
rahastojen, jotka valikoivat kokonaisia toimi- ja teollisuusaloja, joiden he odottavat
menestyvän markkinoita paremmin. Tämän perusteella voisi päätellä small cap -rahastojen
olevan vähemmän aktiivisia, mutta Cremers ja Petäjistö (2009) huomauttavat, että
osakevalinta-menetelmää käyttävät rahastot voivat olla hyvinkin aktiivisia huolimatta
matalasta tracking error -luvusta, sillä yksittäisten osakkeiden valinta mahdollistaa
paremman hajauttamisen, josta matalampi tracking error -luku tällaisessa tilanteessa johtuu.
Small cap -rahastoja voidaankin pitää malliesimerkkinä tyypillisestä osakevalintamenetelmää käyttävästä rahastosta, sillä niillä ei ole ennalta määriteltyä strategiaa seurata
vain tiettyjä toimi- tai teollisuudenaloja. Small cap -rahastojen tavoitteena voidaan pitää
yksittäisten

osakkeiden

valintaa

tietyiltä

hajauttamisen tasoon eri toimialojen välillä.

toimialoilta,

tähdäten

samalla

korkeaan
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3 Aikaisemmat tutkimustulokset

Rahastojen menestymisen tutkiminen on rahastosijoittamisen kasvun ja suuren suosion
myötä noussut erittäin laajalti tutkituksi aihepiiriksi. Oikeat menetelmät rahastojen
arvioimiseksi ovat tärkeitä, sillä korkeampia tuottoja myydään sijoittajille rahastojen
hallinnointipalkkioiden muodossa.
suoriutumista

verrataan

Riskimukautetut menestysmittarit, joissa rahastojen

vertailuindeksiin

ovat

perinteinen

tapa

tutkia

rahastojen

suoriutumista, mutta monet rahastojen menestystä tarkastelevat tutkimukset useimmiten
ottavat muitakin näkökulmia rahastojen suoriutumiseen. Tällaisia näkökulmia ovat
menestyksen

pysyvyys

(performance

persistence),

aktiivinen

rahastonhoito,

rahastonhoitajien markkina-ajoituskyky (market timing ability) sekä rahastojen tyyli ja
erikoispiirteet (fund style and characteristics). Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin
aikaisempia tutkimustuloksia aktiivisen rahastonhoidon vaikutuksista sekä riskimukautettuja
menestysmittareita tutkineista tutkimuksista.

3.1 Rahastojen suoriutuminen

Rahastojen suoriutumisen tutkimuksen perusta on 1960-luvulla ja se on vahvassa
yhteydessä CAPM-mallin kehittymisen kanssa. CAPM-mallin kehittymisellä on ollut
merkittävä vaikutus rahastojen arvioimiseen liittyvään kirjallisuuteen. Treynorin (1965),
Sharpen (1966) sekä Jensenin (1968) tutkimukset ja luomat mittarit ovat perusta monille
moderneille rahastojen arviointimenetelmille. He kehittivät metodeja, joilla voidaan
tarkastella riskimukautettua menestystä vertailuportfolioon nähden.
Sharpe

(1966)

tutki

34 avointa

sijoitusrahastoa

aikavälillä

1954-1963

käyttäen

kehittämäänsä ylituoton ja volatiliteetin suhteen kertovaa lukua, joka tunnetaan Sharpen
lukuna. CAPM-mallin oletusten mukaan kaikkien rahastojen tulisi asettua suoralle
keskihajonnan sekä tuoton suhteen, jolloin Sharpen luku olisi kaikilla sama. Vaikka
lineaarinen suhde tuoton ja keskihajonnan välillä oli selkeä, tulokset antoivat vaihtelevia
lukuja ylituoton ja volatiliteetin suhteesta, tarkoittaen joidenkin rahastojen tuottavan
korkeampia

tuottoja

samalla

riskitasolla.

Kokonaisuutena

rahastot

alisuoriutuivat

vertailuindeksinä käytettyyn Dow Jones Industrial Average -indeksiin nähden. Sharpen
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johtopäätöksenä oli, että keskimäärin rahastonhoitajat kykenevät muodostamaan portfolion,
joka on yhtä hyvä kuin vertailuindeksi, mutta huomioitaessa rahastojen kustannukset, ne
eivät pärjänneet vertailuindeksilleen. Lisäksi Sharpe (1966) tutki rahastojen suorituskyvyn
pysyvyyttä asettaen rahastot järjestykseen niiden saamien Sharpen lukujen suhteen sekä
analysoiden niiden järjestyskorrelaatioita kahden seitsemän vuoden periodin avulla.
Tulokset osoittivat, että menestystä voidaan, joskin epätäydellisesti, ennustaa perustuen
aikaisempaan menestykseen.
Jensen (1968) esitteli toisen klassisen riskimukautetun menestysmittarin, jota kutsutaan
Jensenin alfaksi. Jensen laajensi CAPM-mallia lisäten siihen vakio alfan, joka kuvaa
portfolion ylituottoa. Jensen tutki vuosittaista dataa 115 sijoitusrahastosta aikavälillä 1945 1964. Jensen suoritti regression jokaiselle rahastolle määrittääkseen niiden alfat. Tulokset
osoittivat, että rahastot eivät keskimäärin kyenneet ennakoimaan arvopapereiden hintoja
riittävän hyvin suoriutuakseen paremmin kuin osta ja pidä -strategia. Lisäksi tutkimuksessa
ilmeni hyvin vähän todistusaineistoa siitä, että yhdelläkään yksittäisellä rahastolla olisi kykyä
ennakoida arvopapereiden hintoja merkittävällä tasolla.
Ippolito (1989) oli kiinnostunut sijoitusrahastoalasta kokonaisuutena sekä pääomamarkkinoiden tehokkuudesta, informaation ollessa kallista kerätä ja käyttää työvälineenä.
Ippolito tutki 143 rahaston suoriutumista aikavälillä 1965 - 1984 estimoiden Jensenin alfat
rahastoille. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna Ippolito raportoi vastakkaisia tuloksia, sillä
hänen mukaansa riskimukautetut tuotot aktiivisesti hallinnoiduista rahastoista olivat
verrattavissa matalien kustannusten indeksirahastojen tuottoihin, sillä aktiiviset rahastot
kykenivät kompensoimaan kustannuksensa. Toiseksi, yksittäiset rahastot tuottivat
merkittävästi positiivisia alfoja, jonka lisäksi todettiin, että rahastot, joilla on suuri portfolion
kiertonopeus

sekä

hallinnointipalkkiot

ovat

kykeneviä

kompensoimaan

korkeat

kustannuksensa suurempina tuottoina. Ippoliton mukaan markkinoiden tehokkuus tulisi
ymmärtää kuten Grossman (1976) sekä Grossman ja Stiglitz (1980) esittävät. Heidän
mukaansa hyvin informoidut rahastonhoitajat kykenevät kompensoimaan kustannuksensa,
jonka lisäksi hyvin informoidut sijoittajat kävisivät kauppaa eri hinnoilla verrattuna täydellisen
informaation hintoihin, kompensoidakseen sitä hintaa, joka heidän tulisi maksaa ollakseen
täydellisesti informoituja. Mikäli kaikki relevantti informaatio olisi heijastuneena hintoihin, ei
sijoittajilla olisi pätevää syytä hankkia informaatiota, johon hinnat perustuvat.
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Malkiel (1995) kyseenalaistaa tutkimuksessaan 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella
suoritettujen tutkimusten täsmällisyyden. Malkielin mukaan tulokset joiden mukaan on
havaittavissa

merkittäviä

ylituottoja

sekä

suorituskyvyn

pysyvyyttä

johtuvat

ns.

selviytymisharhasta (survivorship bias), jonka merkitys on suurempi kuin aikaisemmat
tutkimukset ovat ennustaneet. Selviytymisharhan havaitsivat ensimmäisinä Brown,
Goetzmann, Ibbotson sekä Ross (1992). Selviytymisharha tarkoittaa ongelmaa, kuinka
käsitellä lopetetut sekä yhdistyneet rahastot tutkimuksen aikaperiodilla. Malkiel kritisoi
tyypillistä metodologiaa, jossa käytetään vain rahastoja, jotka ovat parhaillaan toiminnassa
ja suljetaan aineiston ulkopuolelle rahastot, joita ei ole enää olemassa. Tämä voi johtaa
liioitteluun keskimääräisessä suorituskyvyssä. Tutkimuksessaan Malkiel tutki kaikkia
Yhdysvaltain markkinoilla aikavälillä 1971 - 1991 ollutta pääomarahastoa. Suorituskyvyn
mittarina hän käytti Jensenin alfaa ja tulosten mukaan rahastoilla oli taipumus suoriutua
markkinoita heikommin. Ei ainoastaan hallintokustannusten vähentämisen jälkeen, mutta
myös vähentäessä kaikki raportoidut kustannukset lukuun ottamatta merkintä- ja
lunastuspalkkioita.
Kaikkien edellä käsiteltyjen tutkimusten koskiessa Yhdysvaltain markkinoita, Ottenin ja
Bamsin (2002) tutkimus eurooppalaisten rahastojen suoriutumisesta on yksi tämän
tutkimuksen suhteen kaikkein kiinnostavimmista. Otten ja Bams (2002) tutkivat 506
rahastoa Euroopan merkittävimmiltä rahastomarkkinoilta. Arvioidakseen rahastojen
suorituskykyä he käyttivät Carhartin 4-faktorimallia. Tulokset kertovat eurooppalaisten
rahastojen preferoivan small cap - sekä arvo-osakkeita. Toiseksi tutkimus osoittaa small
cap

-rahastojen

suoriutuvan

vertailuindeksiään

paremmin.

Lisäksi

neljä

viidestä

tarkastellusta maasta (Iso-Britannia, Ranska, Italia ja Alankomaat) saavat positiivisen alfan
kokonaisuudessaan, joista tosin vain Ison-Britannian rahastot ylisuoriutuvat merkittävästi.
Huomionarvoista on se, että saksalaiset rahastot alisuoriutuivat jo ennen kustannuksia.
Otten ja Bams (2002) toteavat eurooppalaisten rahastojen todennäköisyyden menestyä
mahdollisesti markkinoita paremmin johtuvan siitä, että ne eivät ole kokonaisuutena
markkinoiden

kannalta

yhtä

tärkeitä

kuin

yhdysvaltalaiset

rahastot.

Erityisesti

eurooppalaiset small cap -rahastot vaikuttavat hyötyvän niche-markkinatilanteestaan, sillä
ryhmänä ne suoriutuvat merkittävästi markkinoita paremmin.
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3.2 Rahastonhoitajan aktiivisuus

Aiemmin käsitellyt tutkimustulokset rahastojen suoriutumisesta vastaavat osaltaan
aktiivisen rahastonhoidon sijoittajalle tuoman lisäarvon määrään, mutta on myös
tutkimuksia, jotka keskittyvät tarkastelemaan aktiivisen rahastonhoidon tasoa. Näissä
tutkimuksissa rahastojen suoriutumista verrataan erilaisiin aktiivisen rahastonhoidon
mittareihin.
Chen et. al. (2000) tutkivat aktiivisen rahastonhoidon tuomaa lisäarvoa tarkastellen
rahastojen suoriutumista rahastojen sisältämien osakkeiden sekä kaupankäynnin suhteen.
Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia Yhdysvaltain markkinoilla olleita rahastoja aikavälillä
1.1.1975 - 1.1.1995. Niiden osakkeiden, joita rahastot sisälsivät ei havaittu suoriutuvan
rahastojen perusjoukkoa paremmin. Vastaavasti tarkastellessa rahastojen kaupankäyntiä,
oli havaittavissa, että niillä osakkeilla, joita rahastot aktiivisesti ostavat oli huomattavasti
korkeammat tuotot kuin niillä rahastoilla, joita rahastot aktiivisesti myivät. Ero tuottojen välillä
oli noin 2 % yhden vuoden periodilla kaupankäynnin jälkeen. Kokonaisuutena tulokset
puhuvat sen puolesta, että rahastot omaisivat erityislaatuisia osakkeenvalintakykyjä.
Kuitenkin se arvo, jota erityislaatuinen informaatio rahastoille mahdollisesti tuo, on varsin
lyhytikäistä. Osakkeet, joita rahastot ostavat suoriutuvat myytyjä osakkeita paremmin vain
ensimmäisen vuoden ajan kaupankäynnistä. Lisäksi se, että rahastot usein pitävät
osakkeita portfolioissaan yli vuoden ajanjaksoja viittaa siihen, että rahastot välttelevät
osakkeiden myyntiä johtuen kaupankäynnin kustannuksista tai siitä, että rahastoilla on vain
rajalliset kyvyt löytää uusia alihinnoiteltuja osakkeita ostettavaksi. Yhteenvetona Chen et.
al. (2000) toteavat niillä rahastoilla, jotka käyvät aktiivisemmin kauppaa olevan paremmat
kyvyt

valita

osakkeita

kuin

niillä

rahastoilla,

jotka

ovat

vähemmän

aktiivisia

kaupankäynnissä.
Ruotsin markkinoille keskittyneessä tutkimuksessa Dahlquist, Engström ja Söderlind (2009)
saivat saman suuntaisia tutkimustuloksia kuin Chen et. al. (2000). Rahastojen
kaupankäynnin lisäksi he käyttivät rahastojen välityspalkkiota jaettuna rahaston koolla
aktiivisen rahastonhoidon mittarina. Heidän mukaansa rahastojen suorituskyky on
käänteisesti verrannollinen rahastojen perimiin palkkioihin, mutta kuten Chen et. al. (2000),
he havaitsevat aktiivisemmin kauppaa käyvien rahastojen suoriutuvan vähemmän kauppaa
käyviä rahastoja paremmin. Wermers (2000) sai vastakkaisia tuloksia rahastojen
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kaupankäynnin aktiivisuuden vaikutuksista rahaston suoriutumiseen todeten, että
rahastojen kaupankäynnillä ei ole merkittävää vaikutusta rahastojen suoriutumiseen, kun
kaupankäynnistä aiheutuneet kustannukset otetaan huomioon.
Myös Shukla (2004) sai vastaavia tuloksia siitä, että rahastot, jotka käyvät aktiivisimmin
kauppaa, eivät luo korkeimpia tuottoja. Verrattuna Dahlquist et. al. (2009) saamiin tuloksiin,
Shukla (2004) löytää yhteyden rahaston korkeiden kustannusten sekä paremman
suoriutumisen väliltä, todeten niiden rahastojen, jotka perivät korkeimpia palkkioita tuottavan
korkeampia tuottoja portfolioilleen. Tulokset puhuvat kuitenkin sen puolesta, että aktiivisen
rahastonhoidon hyödyt eivät päädy sijoittajille, jotka omistavat rahastoja.
Wermers (2003) tutki rahastonhoitajien tekemien aktiivisten valintojen suhdetta rahastojen
suoriutumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko rahastonhoitajat, jotka
tuovat näkemystään esiin poiketen markkinaportfoliosta, palkittuja korkeammilla tuotoilla.
Saadut tutkimustulokset tukivat ajatusta siitä, että taitavammat tai paremmin informoidut
rahastonhoitajat poikkeaisivat valinnoillaan enemmän markkinaportfoliosta kuin heidän
heikommin informoidut kollegansa. Tulokset osoittivat positiivisen korrelaation rahastojen
ottaman riskin sekä rahaston paremman suoriutumisen välillä.
Viimeaikaisempaa tutkimusta aktiivisen rahastonhoidon vaikutuksista ovat tehneet Cremers
ja Petäjistö (2009), jotka tutkivat aktiivisen rahastonhoidon vaikutuksia uudella, heidän
kehittämällään mittarilla Active Share. Active Share mittaa sitä prosenttiosuutta rahastosta,
joka poikkeaa markkinaportfoliosta. Tutkimuksessaan he kategorisoivat erityyppiset
aktiivisen rahastonhoidon tasot kahdessa ulottuvuudessa Active Sharen sekä Tracking error
-luvun välillä. He osoittavat, että rahastot, joilla on korkea Active Share -luku suoriutuvat
vertailuindeksiään paremmin. Lisäksi he toteavat, että Active Share -luvun avulla on
mahdollista ennustaa tulevaisuuden menestystä sekä tunnistaa rahastonhoitajat, jotka
väittävät olevansa aktiivisia, mutta joiden portfoliot ovatkin hyvin samankaltaisia
vertailuportfolion kanssa. Cremers ja Petäjistö (2009) toteavat, että aktiivinen rahastonhoito
mitattuna pelkästään tracking error -luvulla ei ennusta korkeampia tuottoja, jonka lisäksi
matalasta trackin error -luvusta korkeaan vaihtaminen voi mahdollisesti jopa haitata
rahaston suorituskykyä.
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4 Tutkimusaineisto- ja menetelmät

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirisessä osiossa käytetty aineisto sekä
tutkimusmenetelmät. Tutkimusaineisto koostui 18 pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavasta
small cap -rahastosta. Empiirinen testaus toteutettiin käyttämällä rahastojen logaritmisia
päivätuottoja. Vertailuindeksien ja rahastojen päivittäiset osinkokorjatut arvonoteeraukset
tutkimuksen aikavälillä 13.10.2010 - 14.10.2015 haettiin Datastream- sekä Bloomberg
Professional -tietokannoista. Lineaariset regressiot suoritettiin EViews-ohjelmistolla.
Rahastojen omistamiseen liittyviä kustannuksia kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita ei
huomioitu tutkimuksessa.

4.1 Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavat small cap -rahastot

Tutkimukseen valittiin 18 pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavaa small cap -rahastoa.
Tutkimusaineisto sisälsi kaikki pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavat small cap -rahastot,
jotka ovat olleet toiminnassa tutkimuksen aikavälin 13.10.2010 - 14.10.2015 puitteissa.
Rahastot sijoittavat varansa pääosin pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yritysten
osakkeisiin, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa (Nasdaq OMX, 2012).
Kaikkien rahastojen määritelmä Pohjoismaille sisältää Tanskan, Suomen, Ruotsin ja Norjan
markkinat.
Rahastoaineiston logaritmisten päivätuottojen perusdeskriptiiviset tiedot, kuten keskiarvo,
mediaani, maksimi, minimi, keskihajonta, vinous sekä huipukkuus on esitetty liitteessä 1.
Jokaisen aikasarjan kohdalla Jarque-Bera-testin nollahypoteesi hylätään, eikä yksikään
aikasarjoista ollut normaalijakautunut viiden prosentin riskitasolla.
Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien Small Cap -rahastojen perusominaisuudet on esitetty
taulukossa 1. Rahastoista kahdeksan on perustettu ennen 2000-lukua ja loput sen jälkeen.
Rahastoista vanhin on vuonna 1989 perustettu Swedbank Robur Småbolagsfond Norden ja
uusimpia ovat vuonna 2010 perustetut Dividend House Nordic Small Cap A ja B.
Rahastoista 11 on rekisteröity Suomeen, 4 Luxemburgiin ja 3 Ruotsiin.
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Taulukko 1. Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien Small Cap -rahastojen
perusominaisuudet
Rahasto

Aloituspäivä

Koko (Milj.)
(14.10.2015)

Rekisteröity

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K

09.02.2006

21,92 €

Suomi

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt T

09.02.2006

1,42 €

Suomi

Didner & Gerge Småbolag

23.12.2008

7 621 SEK

Ruotsi

Dividend House Nordic Small Cap A

02.08.2010

2,29 €

Suomi

Dividend House Nordic Small Cap B

02.08.2010

8,32 €

Suomi

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K

30.09.1999

14,81 €

Suomi

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K

30.09.1999

31,31 €

Suomi

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T

15.03.2004

1,57 €

Suomi

Fondita Nordic Small Cap A

10.09.1997

61,92 €

Suomi

Fondita Nordic Small Cap B

10.09.1997

113,17 €

Suomi

Handelsbanken Nordiska Småbolag

15.10.1998

11 459 SEK

Ruotsi

Nordea Nordic Small Cap K

04.06.1998

378,07 €

Suomi

Nordea Nordic Small Cap T

04.06.1998

30,91 €

Suomi

Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

15.01.2007

32,90 €

Luxemburg

Parvest Equity Nordic Small Cap C C

31.01.2014*

22,03 €

Luxemburg

Parvest Equity Nordic Small Cap C D

31.01.2014**

0,85 €

Luxemburg

SEB Nordic Small Cap C

01.07.2009

47,34 €

Luxemburg

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

03.04.1989

8505 SEK

Ruotsi

*Ennen 31.01.2014 ALFRED BERG Nordic Small Cap C
**Ennen 31.01.2014 ALFRED BERG Nordic Small Cap D

Ruotsiin rekisteröidyt rahastot on noteerattu Ruotsin kruunuissa (SEK) ja Suomeen sekä
Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot on noteerattu Euroissa. Rahastojen koot vaihtelevat
huomattavasti, sillä suurimman rahaston Nordea Nordic Small Cap K:n koko on 378,07
miljoonaa euroa ja pienimmän Parvest Equity Nordic Small Cap C D:n koko vain 0,85
miljoonaa euroa.
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4.2 Riskitön tuotto ja vertailuindeksit

Riskittömänä tuottona tutkimuksessa käytettiin kolmen kuukauden Euribor-korkoa eli Euro
Interbank

Offered

Ratea.

Euribor

on

keskiarvo

euroalueen

pankkienvälisistä

vakuudettomista koroista ja se on euroalueella laajalti käytetty viitekorko. Sitä voidaan
teoriassa pitää yleisesti hyväksyttynä riskittömän koron tasona ja se soveltuu euroalueen
markkinoille. Riskittömän koron kehitys tarkasteluperiodilla on esitetty liitteessä 2.
(European Central Bank, 2014)
Vertailuindeksinä kaikille tutkimuksessa tutkituille rahastoille käytettiin OMX Nordic Small
Cap -indeksiä. OMX Nordic Small Cap -indeksi koostuu 257:stä Pohjoismaisesta
pörssilistatusta small cap -yrityksestä. Indeksin laajuuden vuoksi sen voidaan ajatella
kuvaavan Pohjoismaisten small cap -yritysten kokonaisuutta erittäin hyvin. OMX Nordic
Small Cap -indeksin kehitys tarkasteluperiodilla on esitetty liitteessä 3. (Nasdaq OMX
Nordic, 2015 a)
Rahastojen menestystä Pohjoismaiden markkinatuottoon verrattaessa indeksinä käytettiin
OMX Nordic All Share -indeksiä. OMX Nordic All Share -indeksi koostuu 581
Pohjoismaisesta pörssilistatusta yrityksestä ja se kuvaa kattavasti pohjoismaisia
markkinoita.

OMX Nordic All Share -indeksin kehitys tarkasteluperiodilla on esitetty

liitteessä 4. (Nasdaq OMX Nordic, 2015 b)

4.3 Tutkimusmenetelmät

Rahastojen riskimukautettua menestystä tutkittiin kolmen yleisesti käytetyn riskimukautetun
menestysmittarin avulla. Menestysmittareiksi valikoituivat Sharpen luku (Sharpe, 1966),
Treynorin luku (Treynor, 1965) ja Jensenin alfa (Jensen, 1968). Rahastonhoitajan
aktiivisuuden mittaamiseen käytetään tracking error -lukua (Grinoldi ja Kahn, 1999).
Päivittäiset arvot rahastoille ja indekseille haettiin Datastream- sekä Bloomberg Professional
-tietokannoista. Vertailuindekseille ja kaikille rahastoille laskettiin logaritmiset tuotot, sillä
logaritmimuunnoksen avulla aineistosta saatiin normaalijakautuneempi (Vaihekoski 2004,
193-194). Logaritmimuunnokset tehtiin kaavan 1 avulla.
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𝑟+ = ln(

/0
/012

),

(2)

rt = Portfolion tuotto periodilla t,
pt = Portfolion arvo viikolla t,
pt-1 = Portfolion arvo viikolla t-1.
Riskimukautettujen menestysmittarien sekä tracking error -luvun arvot laskettiin käyttäen
logaritmisten päivätuottojen keskiarvoja. Myös indeksien ja rahastojen volatiliteetit laskettiin
logaritmisista päivätuotoista.

4.3.1 Sharpen luku

Sharpen luku on yksi yleisimmin käytetyistä portfolion menestysmittareista, joka pohjautuu
William Sharpen (1966) kehittämään kaavaan. Sharpen luku lasketaan jakamalla portfolion
riskittömän korkotuoton ylittävä tuoton osa tuottojen keskihajonnalla. Sharpen luku laskettiin
kaavan 2 avulla.

𝑆$ =

:; <:=
>;

,

(3)

Si = Sharpen luku portfoliolle i,
ri = Portfolion i tuotto,
rf = Riskitön tuotto,
σi = Portfolion i volatiliteetti.
Sharpen luku siis vertaa portfolion ylituottoa sen volatiliteettiin. Mitä suuremman arvon
Sharpen luku saa, sitä paremmin portfolio on tuottanut suhteutettuna sen riskiin.
Vertailtaessa portfolioita, suurimman Sharpen luvun saanut portfolio on menestynyt
parhaiten. (Sharpe, Alexander, Bailey, 199, 844-846)
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4.3.2 Treynorin luku

Treynorin (1965) kehittämä Treynorin luku on Sharpen luvun tapaan yleisesti käytetty
tunnusluku portfolioiden vertailussa. Treynorin luku lasketaan jakamalla portfolion ylituotto
portfolion beta-kertoimella. Treynorin luku laskettiin kaavan 3 avulla.
𝑇$ =

:; <:=
D;

,

(4)

Ti = Treynorin luku portfloliolle i,
ri = Portfolion i tuotto,
rf = Riskitön tuotto,
βi = Beta portfoliolle i.
Treynorin luku siis vertaa tuottoa markkinariskiin. (Vaihekoski, 2004, 261) Rahastojen betakertoimet estimoitiin käyttämällä lineaarista regressiota.

4.3.3 Jensenin alfa

Kolmas tutkimuksessa käytetty portfolion menestysmittari on Jensenin (1968) kehittämä
Jensenin alfa. Jensenin alfa laskettiin kaavan 4 avulla.
𝛼$ = 𝑟$ − 𝑟& + 𝛽$ (𝑟) − 𝑟& ) ,

ri = Portfolion i tuotto,
rf = Riskitön tuotto,
rm = Markkinoiden tuotto,
βi = Beta portfoliolle i,
αi = Alfa portfoliolle i.

(5)
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Jensenin alfa kuvaa portfolion menestystä verrattuna sen sisältämään riskiin. Alfa mittaa
erotusta portfolion toteutuneen ja odotetun tuoton välillä. Portfolio on tuottanut odotuksia
paremmin alfan saadessa positiivisia arvoja. (Vaihekoski, 2004, 261)

4.3.4 Tracking error -luku

Rahastonhoitajan aktiivisuutta mitataan tutkimuksessa Grinoldin ja Kahnin (1999)
esittelemällä tracking error -luvulla. Tracking error -luku laskettiin kaavan 5 avulla.
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑡𝑑𝑒𝑣(𝑟/U:+&UV$U,+ − 𝑟XYZ[\)]:^,+ ) ,

(6)

rportfolio,t = Portfolion tuotto,
rbenchmark,t = Vertailuindeksin tuotto.
Tracking error -luku mittaa rahaston tuoton eroa vertailuindeksin tuotosta. Tällöin tracking
error syntyy, kun rahastonhoitaja ottaa aktiivista riskiä poiketakseen vertailuindeksistä
ajoituksen ja painotuksen suhteen. (Vaihekoski, 2004, 259-260)
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5 Tutkimustulokset

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa saadut tutkimustulokset ja tarkastellaan
pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien small cap -rahastojen suoriutumista tutkimuksen
tarkastelujaksolla.

Lisäksi

tarkastellaan

rahastonhoitajan

aktiivisuuden

vaikutusta

rahastojen suoriutumiseen. Aluksi rahastojen suoriutumista tarkastellaan keskimääräisten
vuosituottojen ja volatiliteetin avulla. Tämän jälkeen tarkastellaan rahastojen riskimukautettua menestystä ja lopuksi tulkitaan tuloksia rahastonhoitajan aktiivisuuden
vaikutuksesta.
Aineiston keskimääräiset vuosituotot ja volatiliteetit on esitetty taulukossa 2. Tarkasteluajanjaksolla parhaiten rahastoista menestyi keskimääräisillä vuosituotoilla mitattuna Didner
& Gerge Småbolag, jonka keskimääräinen vuosituotto oli 16,98 %. Rahasto suoriutui yli
yhdeksän prosenttia paremmin kuin kumpikaan vertailuindekseistä ja 4,54 % paremmin kuin
toiseksi suurimman keskimäärisen vuosituoton 12,44 % saanut SEB Nordic Small Cap C.
Yhdenkään rahaston tai vertailuindeksin tulos ei ollut tappiollinen tarkasteluajanjaksolla,
jonka lisäksi kaikki rahastot tuottivat ylituottoja suhteessa riskittömään tuottoon, joten
kaikkien rahastojen Sharpen ja Treynorin luvut olivat positiivisia.
Taulukko 2. Aineiston keskimääräiset tuotot ja volatiliteetit.
Rahasto

Tuotto (p.a)

Volatiliteetti (p.a)

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K

10,58 %

17,74 %

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt T

6,02 %

18,14 %

16,98 %

15,70 %

Dividend House Nordic Small Cap A

2,35 %

17,35 %

Dividend House Nordic Small Cap B

7,58 %

16,93 %

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K

12,28 %

17,67 %

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K

12,16 %

17,62 %

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T

7,94 %

17,98 %

Fondita Nordic Small Cap A

3,09 %

20,58 %

Fondita Nordic Small Cap B

7,25 %

16,57 %

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK)

11,14 %

18,68 %

Nordea Nordic Small Cap K

11,96 %

15,33 %

Didner & Gerge Småbolag
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9,60 %

15,39 %

10,84 %

15,35 %

Parvest Equity Nordic Small Cap C C

9,31 %

17,96 %

Parvest Equity Nordic Small Cap C D

8,37 %

18,00 %

12,44 %

16,93 %

8,13 %

18,99 %

OMX Nordic Small Cap

7,47 %

11,09 %

OMX Nordic All Share

7,54 %

18,49 %

Nordea Nordic Small Cap T
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

SEB Nordic Small Cap C
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden
Indeksi

Prosentuaalisilla

keskimääräisillä

vuosituotoilla

mitattuna

14

rahastoa

tuotti

tarkasteluajanjaksolla paremmin kuin OMX Nordic Small Cap - ja OMX Nordic All Share indeksit. Täten vain neljä rahastoa suoriutui vertailuindeksejä heikommin. Kaikkein heikoiten
rahastoista suoriutui Dividend House Nordic Small Cap A, 2,35 % keskimääräisellä
vuosituotolla.
Tarkasteltaessa rahastojen volatiliteetteja suhteessa OMX Nordic All Share -indeksiin, vain
kolmella rahastolla oli indeksiä suurempi volatiliteetti. Vastaavasti verrattuna OMX Nordic
Small Cap -indeksiin, oli jokaisen rahaston volatiliteetti indeksiä suurempi. Rahastoista
kaikkein korkein volatiliteetti 20,58 % oli Fondita Nordic Small Cap A:lla. Alhaisin volatiliteetti
oli Nordea Nordic Small Cap K -rahastolla, jonka volatiliteetti oli 15,33 %. Kokonaisuutena
rahastojen tuottojen heilunta on ollut verrattain vähäistä.
Rahastojen ja vertailuindeksien Sharpen ja Treynorin luvut sekä Jensenin alfat on esitetty
taulukossa

3.

Sharpen

ja

Treynorin

luvut

mahdollistavat

portfolioiden

välisen

riskimukautetun suoriutumisen vertailun ja Jensenin alfa kuvaa rahastojen riskikorjattua
ylituottoa. Rahastoista 15 sai korkeamman Sharpen luvun kuin OMX Nordic All Share indeksi. Täten kyseiset rahastot ovat kokonaisriskillä mitattuna suoriutuneet tarkasteluajanjaksolla paremmin kuin pohjoismaiset markkinat, joiden tuottoa OMX Nordic All Share indeksillä kuvataan. Verrattuna OMX Nordic Small Cap -indeksiin, kuusi rahastoa, Didner &
Gerge Småbolag, Nordea Nordic Small Cap K, SEB Nordic Small Cap C, Nordea-1 Nordic
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Equity Small Cap, eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K sekä eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K saivat
korkeamman Sharpen luvun kuin vertailuindeksi, jolloin ne ovat kokonaisriskillä mitattuna
suoriutuneet vertailuindeksiään paremmin.

Rahastojen keskinäisessä vertailussa kolme

parhaiten Sharpen luvulla mitattuna suoriutunutta rahastoa olivat Didner & Gerge
Småbolag, Nordea Nordic Small Cap K sekä SEB Nordic Small Cap C. Kaksi heikoiten
suoriutunutta rahastoa olivat Fondita Nordic Small Cap A sekä Dividend House Nordic Small
Cap A.
Taulukko 3. Rahastojen ja indeksien Sharpen ja Treynorin luvut sekä Jensenin alfat.
Rahasto

Sharpen luku

Treynorin luku

Jensenin alfa

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K

0,03334

0,00064

0,000218

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt T

0,01821

0,00036

0,000056

Didner & Gerge Småbolag

0,05992

0,00082

0,000398

Dividend House Nordic Small Cap A

0,00645

0,00009

-0,000127

Dividend House Nordic Small Cap B

0,02486

0,00045

0,000111

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K

0,03883

0,00050

0,000206

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K

0,03855

0,00050

0,000202

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T

0,02455

0,00032

0,000055

Fondita Nordic Small Cap A

0,00759

0,00013

-0,000099

Fondita Nordic Small Cap B

0,02425

0,00033

0,000052

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK)

0,03335

0,00044

0,000157

Nordea Nordic Small Cap K

0,04360

0,00059

0,000233

Nordea Nordic Small Cap T

0,03485

0,00048

0,000153

Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

0,03948

0,00057

0,000203

Parvest Equity Nordic Small Cap C C

0,02894

0,00040

0,000116

Parvest Equity Nordic Small Cap C D

0,02591

0,00036

0,000083

SEB Nordic Small Cap C

0,04104

0,00160

0,000361

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

0,02382

0,00032

0,000052

0,03739

0,00052

0,000130

0,02265

0,00026

0,00

Indeksi
OMX Nordic Small Cap
OMX Nordic All Share
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Treynorin luku mittaa portfolion suoriutumista suhteessa betaan eli markkinariskiin.
Rahastoista 16 sai korkeamman Treynorin luvun arvon kuin OMX Nordic All Share -indeksi.
Nämä rahastot ovat samat, jotka saivat OMX Nordic All Share -indeksiä korkeamman
Sharpen luvun. Tämän lisäksi indeksiä alhaisemman Sharpen luvun saanut Danske Invest
Pohjoisen Pienyhtiöt T, sai indeksiä korkeamman Treynorin luvun. Viisi rahastoa, SEB
Nordic Small Cap C, Didner & Gerge Småbolag, Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K,
Nordea Nordic Small Cap K sekä Nordea-1 Nordic Equity Small Cap saivat korkeamman
Treynorin luvun arvon kuin OMX Nordic Small Cap -indeksi.
Tarkasteluajanjaksolla kaikki rahastot lukuun ottamatta Fondita Nordic Small Cap A:ta ja
Dividend House Nordic Small Cap A:ta saivat positiivisen Jensenin alfan eli ne ovat
tuottaneet CAPM-mallin ennustetta paremmin. Tulokset ovat saman suuntaisia Sharpen ja
Treynorin lukujen tulosten kanssa, sillä samat rahastot suoriutuivat niidenkin mukaan OMX
Nordic All Share -indeksiä heikommin. OMX Nordic Small Cap -indeksiä korkeamman
Jensenin alfan sai puolet rahastoista, eli yhdeksän rahastoa.
Taulukossa 4 on esitetty rahastoille estimoidut alfat, betat ja regressiomallin selitysasteet
suhteessa OMX Nordic All Share -indeksiin. Kaikki regressiomallit sekä rahastoille
estimoidut betat olivat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin riskitasolla. Lineaarisen
regression avulla estimoiduista alfoista Didner & Gerge Småbolagin alfa oli tilastollisesti
merkitsevä yhden prosentin riskitasolla. Tämän lisäksi alfoista ainoastaan Nordea Nordic
Small Cap K:n alfa oli tilastollisesti merkitsevä 10 prosentin riskitasolla. Regressiomallien
selitysasteet vaihtelivat 8,67 % ja 78,57 % välillä, joten OMX Nordic All Share -indeksi pystyi
selittämään tutkittujen rahastojen tuottoja varsin vaihtelevasti. Keskimääräinen selitysaste
rahastojen regressiomalleille oli noin 59,30 %.
Taulukko 4. Rahastojen alfat, betat ja regressiomallin selitysasteet, OMX Nordic All
Share
Rahasto

α

β

R

2

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K

0,000226

0,573

0,357

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt T

0,000064

0,574

0,341

Didner & Gerge Småbolag

0,000404

0,714

0,707

Dividend House Nordic Small Cap A

-0,000122

0,754

0,643

Dividend House Nordic Small Cap B

0,000108

0,576

0,412
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eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K

0,000209

0,847

0,784

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K

0,000205

0,845

0,786

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T

0,000058

0,844

0,753

Fondita Nordic Small Cap A

-0,000094

0,754

0,456

Fondita Nordic Small Cap B

0,000092

0,760

0,486

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK)

0,000159

0,884

0,763

Nordea Nordic Small Cap K

0,000239

0,697

0,706

Nordea Nordic Small Cap T

0,000159

0,693

0,691

Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

0,000210

0,664

0,638

Parvest Equity Nordic Small Cap C C

0,000120

0,797

0,670

Parvest Equity Nordic Small Cap C D

0,000087

0,794

0,663

SEB Nordic Small Cap C

0,000375

0,270

0,087

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

0,000054

0,880

0,731

Tarkasteluajanjaksolla kaikki rahastot lukuun ottamatta Fondita Nordic Small Cap A:ta ja
Dividend House Nordic Small Cap A:ta saivat positiivisen alfan eli ne tuottivat absoluuttisesti
mitattuna OMX Nordic All Share -indeksiä paremmin. Tulokset ovat saman suuntaisia
Jensenin alfan lukujen kanssa, sillä samat rahastot suoriutuivat senkin mukaan OMX Nordic
All Share -indeksiä heikommin. Rahastoista 9 sai OMX Nordic Small Cap -indeksiä
korkeamman alfan.
Rahastonhoitajan aktiivisuuden vaikutusta rahastojen suoriutumiseen tutkittiin tracking error
-luvun avulla. Rahastojen tracking error -luvut suhteessa OMX Nordic Small Cap -indeksiin
on esitetty taulukossa 5. Rahastojen tracking error -luvut jäivät small cap -rahastoille
tyypillisesti varsin matalalle tasolle vaihteluvälin ollessa 8,81 % - 16,02 %. Kolmen rahaston,
Nordea Nordic Small Cap K:n, Nordea Nordic Small Cap T:n sekä Nordea-1 Nordic Equity
Small Cap:n tracking error -luvut jäivät alle 10 prosentin. Kaksi rahastoa SEB Nordic Small
Cap C sekä Fondita Nordic Small Cap A saivat yli 15 prosentin suuruiset arvot.
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Taulukko 5. Rahastojen tracking error -luvut suhteessa OMX Nordic Small Cap
indeksiin
Rahasto

Tracking error -luku

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K

13,32 %

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt T

13,79 %

Didner & Gerge Småbolag

10,69 %

Dividend House Nordic Small Cap A

11,65 %

Dividend House Nordic Small Cap B

13,90 %

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K

10,98 %

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K

10,94 %

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T

11,55 %

Fondita Nordic Small Cap A

15,42 %

Fondita Nordic Small Cap B

14,60 %

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK)

11,38 %

Nordea Nordic Small Cap K

8,81 %

Nordea Nordic Small Cap T

9,00 %

Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

9,43 %

Parvest Equity Nordic Small Cap C C

11,53 %

Parvest Equity Nordic Small Cap C D

11,61 %

SEB Nordic Small Cap C

16,02 %

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

12,08 %

Jotta tracking error -luvun vaikutusta rahastojen suoriutumiseen voitiin tarkastella,
muodostettiin kaksi portfoliota rahastojen saamien tracking error -luvun arvojen perusteella.
Top 9 -portfolioon valittiin yhdeksän korkeimman tracking error -luvun saanutta rahastoa ja
vastaavasti Bottom 9 -portfolioon valittiin yhdeksän alhaisimman tracking error -luvun arvon
saanutta rahastoa. Portfolioiden keskiarvojen eron merkitsevyyttä testattiin kahden
riippumattoman otoksen t-testillä.
Saadut tulokset, jotka on esitelty taulukossa 6, puhuivat sen puolesta, että korkeamman
tracking error -luvun saaneet rahastot olisivat menestyneet matalamman tracking error luvun saaneita rahastoja heikommin. Keskimääristen vuosituottojen ja Sharpen luvun osalta
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saadut tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä aina yhden prosentin riskitasolla, jonka lisäksi
alfojen vertailun tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä 10 prosentin riskitasolla. Kaikkien
suorituskyvyn mittareiden vertailun tulokset osoittivat matalamman tracking error -luvun
saaneiden rahastojen suoriutuneen korkeamman tracking error -luvun saaneita rahastoja
paremmin.
Taulukko 6. Suorituskykyvertailu pohjautuen tracking error -lukuun.
Top 9 (k.a)

Bottom 9 (k.a)

13,60 %

10,48 %

3,12 %

7,31 %

11,36 %

-4,05 %

-2,947368

0,0095*

Sharpen luku

0,025908

0,038009

-0,012101

-2,943125

0,0095*

Treynorin luku

0,000484

0,000514

-0,000030

-0,183314

0,8569

Jensenin alfa

0,000089

0,000191

-0,000103

-1,575675

0,1347

Alfa

0,000088

0,000196

-0,000108

-1,817234

0,088**

Tracking error -luku
Tuotto (p.a)

Erotus

t-arvo

p-arvo

*Tilastollisesti merkitsevä 1 % riskitasolla.
**Tilastollisesti merkitsevä 10 % riskitasolla.

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa rahastoista on
menestynyt markkinoita eli OMX Nordic All Share -indeksiä paremmin. Vastaavasti
vertailuindeksinä käytettyä OMX Nordic Small Cap -indeksiä paremmin menestyneitä
rahastoja oli huomattavasti vähemmän. Pohjoismaisten small cap -rahastojen voidaan
nähdä ryhmänä suoriutuvan markkinoita paremmin, mutta vain osa rahastonhoitajista on
onnistunut tehtävässään suoriutua vertailuindeksiä paremmin. Tulokset ovat saman
suuntaisia kuin Ottenin ja Bamsin (2002) saamat tulokset, joiden mukaan eurooppalaiset
small cap -rahastot vaikuttavat hyötyvän niche-markkinatilanteestaan, sillä ryhmänä ne
suoriutuvat merkittävästi markkinoita paremmin, mutta eivät kuitenkaan onnistuneet
suoriutumaan merkittävästi vertailuindeksiään paremmin. Pohjoismaisiin osakkeisiin
sijoittavat small cap -rahastot eivät täten kykene sijoittamaan kaikkein tuottavimpiin small
cap -yrityksiin.
Rahastonhoitajan aktiivisuudella ei saatujen tulosten mukaan vaikuttanut olevan positiivista
vaikutusta rahastojen suoriutumiseen. Rahastonhoitajan aktiivisuuden vaikutus tracking
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error -luvulla mitattuna osoittautui vaikuttavan negatiivisesti rahastojen suoriutumiseen.
Saatujen tulosten mukaisesti Cremers ja Petäjistö (2009) totesivat, ettei aktiivinen
rahastonhoito mitattuna pelkästään tracking error -luvulla ennusta korkeampia tuottoja.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkimuksessa tutkittiin 18 pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavan Small cap -rahaston
riskimukautettua menestystä aikavälillä 13.10.2010 - 14.10.2015. Tämän lisäksi
tutkimuksessa
suoriutumiseen.

tarkasteltiin

rahastonhoitajan

Näkökulmana

rahastonhoitajan

aktiivisuuden
aktiivisuuteen

vaikutusta
oli

rahastojen

selvittää,

mikäli

rahastonhoitajan ottamat eriävät positiot vertailuindeksistä mahdollistavat korkeammat
tuotot. Kokonaisuutena tarkoitus oli tutkia, pitävätkö aikaisemmista tutkimuksista saadut
tulokset paikkansa pienempiin yrityksiin sijoittavien rahastojen kohdalla pohjoismaisilla
markkinoilla. Small cap -osakkeita pidetään välillä riskisenä vaihtoehtona, jonka lisäksi
niiden ei aina katsota täyttävän sijoittajien laatuvaatimuksia. Nämä huolenaiheet ovat
valideja, mutta small cap -rahastojen sanotaan myös omaavan useita operationaalisia
hyötyjä, kuten matalampi analyysin taso, suuri kasvupotentiaali sekä hinnoitteluvirheet, joita
aktiiviset rahastonhoitajat voivat hyödyntää.
Rahastojen menestystä mitattiin keskimääräisillä vuosituotoilla sekä kolmella riskimukautetulla menestysmittarilla, Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja Jensenin alfalla.
Saadut tutkimustulokset olivat melko samassa linjassa aikaisempien tulosten kanssa.
Mitattuna keskimäärisellä vuosituotolla sekä riskimukautetuin menestysmittarein, rahastot
pärjäsivät keskimäärin markkinoita paremmin. Keskimääräisellä vuosituotolla mitattuna 14
rahastoa menestyi markkinoita paremmin, Sharpen luvulla mitattuna 15 sekä Treynorin
luvulla ja Jensenin alfalla mitattuna 16. Rahastot siis menestyivät keskimäärin CAPM-mallin
ennustetta

paremmin.

Verrattaessa

rahastojen

riskimukautettua

menestystä

vertailuindeksiinsä, rahastot menestyivät keskimäärin vertailuindeksiään heikommin.
Kokonaisuutena tulokset puhuvat sen puolesta, että sijoituskohteena small cap -rahastojen
avulla on mahdollista saada markkinoita parempaa tuottoa, mutta rahastonhoitajat eivät
kykene valitsemaan portfolioihinsa parhaiten tuottavia osakkeita, sillä rahastot eivät
keskimäärin pärjää vertailuindeksilleen.
Rahastonhoitajan aktiivisuuden eli rahastonhoitajien vertailuindeksistä ottamien eriävien
positioiden vaikutuksesta saadut tulokset puhuivat sen puolesta, että rahastot, joiden
tracking error -luvut olivat kaikkein suurimmat, menestyivät heikommin kuin rahastot, jotka
saivat pienempiä tracking error -luvun arvoja. Portfolio, joka sisälsi yhdeksän korkeimman
tracking error -luvun saanutta rahastoa, menestyi hieman markkinaportfoliota paremmin,
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mutta huomattavasti heikommin kuin vertailuindeksi. Vastaavasti yhdeksästä matalimman
tracking error -luvun saaneesta rahastosta muodostettu portfolio menestyi merkittävästi
paremmin kuin markkinaportfolio sekä hieman paremmin kuin vertailuindeksi, joskaan erot
portfolion ja vertailuindeksin välillä eivät olleet merkittävän suuria.
Tässä tutkimuksessa esitettyjä kysymyksiä on tutkittu eri maantieteellisillä alueilla sekä
erilaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen osalta lukemattomia kertoja ja tulokset ovat olleet
osittain ristiriitaisia. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat jokseenkin linjassa
aikaisempien tutkimustulosten kanssa, sillä rahastot, jotka sijoittavat pienempiin yrityksiin
menestyvät markkinoita paremmin, mutta häviävät vertailuindeksilleen. Osa rahastoista
kykenee valitsemaan osakkeita, joiden avulla ne tuottavat merkittävää lisäarvoa sijoittajille.
Mielenkiintoisia

jatkotutkimusaiheita

voisivat

olla

sellaisten

rahastojen

sekä

rahastonhoitajien tunnistaminen, joilla on kyky systemaattisesti menestyä vertailuindeksiä
paremmin eli esiintyykö pohjoismaisiin small cap -osakkeisiin sijoittavissa rahastoissa
suorituskyvyn pysyvyyttä (performance persistence). Lisäksi keskustelun aiheena voidaan
edelleen pitää kysymystä siitä, onko rationaalista sijoittaa aktiivisesti hallinnoituihin
rahastoihin ja uskoa siihen, että rahastonhoitajilla on kyky suoriutua jatkuvasti markkinoita
paremmin, ennustaen menestyksekkäästi arvopapereiden hintoja sekä minimoiden
systemaattisen riskin tehokkaalla hajauttamisella.
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Liite 2. 3 kk Euribor-korko tarkasteluperiodilla.
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Liite 3. OMX Nordic Small Cap -tuottoindeksin kehitys tarkasteluperiodilla.
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Liite 4. OMX Nordic All Share -tuottoindeksin kehitys tarkasteluperiodilla.
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