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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää optimaalisen kryptovaluutta portfolion 

allokaatiot eri suhdannesykleissä riskikorjatun tuoton indikaattoreilla mitattuna. Tutkimus 

toteutetaan neljällä eri kryptovaluutalla, jotka ovat Bitcoin, Ethereum, Ripple ja Litecoin. 

Kryptovaluuttamarkkinoille suuret nousu- ja laskusuhdanteet ovat hyvin ominaisia ja usein 

niistä puhutaan spekulatiivisina ”kuplina”. Tutkielma käsittääkin kolme tarkastelunäkökulmaa 

(pidempi ajanjakso, nousumarkkinat ja laskumarkkinat), joille optimoidaan optimaaliset 

kryptovaluutta portfoliot hyödyntäen Sharpen lukua, Treynorin lukua ja Jensenin alphaa. 

Tutkielma toteutetaan kvantitatiivisesti ja empiirinen osuus muodostuu portfolio-analyysista, 

jossa aineistona käytetään kryptovaluutta pörssistä kerättyä dataa aikaväliltä 01.01.2016-

15.11.2018. Tutkimustuloksia analysoidaan eri suhdannesykleissä optimaalisten portfolion 

allokaatioiden lisäksi kryptovaluuttojen keskinäisellä korrelaatiomatriisilla, sekä Markowitzin 

modernin portfolioteorian pohjalta tunnetulla tehokkaalla rintamalla. Korrelaatiomatriisien 

tilastollinen merkitsevyys tutkitaan Studentin t-testin avulla.  

Tutkielman empirian myötä syntyneet tutkimustulokset mukailevat edeltäviä akateemisia 

tutkimustuloksia siltä osin, kun ne ovat verrattavissa keskenään. Kryptovaluuttojen riski-

tuotto-suhde osoittautui pidemmällä ajanjaksolla mitattuna hyväksi. Nousumarkkinoilla 

päästiin äärimmäisen korkeisiin lukemiin, mikä oli odotettua. Laskumarkkinoilla tilanne oli 

taas päinvastainen. Optimaalisten portfolioiden allokaatiot vaihtelivat hyvin paljon eri 

suhdannesyklien aikana. Kryptovaluuttojen keskinäinen korrelaatio oli laskusuhdanteen 

aikana hyvin voimakasta, kun taas noususuhdanteen aikana ja erityisesti koko ajanjaksolla 

mitattuna kryptovaluuttojen keskinäinen korrelaatio oli suhteellisen matalaa. 
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The purpose of this thesis is to find the allocations of the optimal cryptocurrency portfolio in 

different market cycles, measured by risk-adjusted return indicators. The research is carried 

out with four different cryptocurrencies which are Bitcoin, Ethereum, Ripple and Litecoin. The 

large market cycles are very common in the cryptocurrency markets and often referred to as 

speculative “bubbles”. The thesis includes three perspectives (the long period, the bull 

market, and the bear market) optimized for the optimal cryptocurrency portfolios utilizing 

Sharpe’s rate, Treynor’s rate and Jensen’s alpha.  

 
The thesis is carried out quantitatively and the empirical part consist of a portfolio analysis 

where the time series data (01.01.2016-15.11.2018) is collected from the cryptocurrency 

exchange. The research results are analyzed in different market cycles, in addition to optimum 

portfolio allocations, cross correlation matrices are formed and based on the Markowitz's 

modern portfolio theory an efficient frontier is created for each time period. The statistical 

significance of correlation matrices is studied by using Student’s t-test. 

The results of the study's empirical research are in line with the previous academic research 

results. The risk-return ratio of the cryptocurrencies proved to be excellent in the long-term 

time horizon. The bull market reached extremely high readings as expected whilst the results 

in the bear market were the opposite. The allocation of the optimal portfolio varied widely 

during the various market cycles. The correlation between the cryptocurrencies were very 

strong during the bear market, whereas during the bull market and especially when measuring 

the whole-time period, the correlation between the cryptocurrencies were moderate. 
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1. JOHDANTO 
 

Tämän tutkielman päätarkoituksena on löytää allokaatioltaan optimaalisin kryptovaluutta 

portfolio eri riskikorjatun tuoton mittareilla mitattuna, markkina-arvoltaan 

(tarkasteluperiodin alussa 01.01.2016) neljän suurimman kryptovaluutan osalta 

(Coinmarketcap 2018b). Tutkielmaa syvennetään edelleen niin, että tutkielmaan sisällytetään 

kolme eri ajanjaksoa, ottaen huomioon kryptovaluuttamarkkinoilla vallitsevat suhdannesyklit. 

Ensimmäinen tarkastelunäkökulma pitää sisällään pidemmän ajanjakson, joka sisältää sekä 

nousumarkkinat, että laskumarkkinat. Toisessa ajanjaksossa muodostetaan optimaalinen 

kryptovaluutta portfolio noususuhdanteen aikana ja vastaavasti viimeisessä ajanjaksossa 

portfolio muodostetaan laskusuhdanteen aikana. Optimaalista portfolion rakennetta 

mitataan riskikorjatun tuoton mittareilla (Sharpen luku, Treynorin luku ja Jensenin alpha) 

hyödyntäen Excel-taulukkolaskentaohjelman Solver-toimintoa optimointimenetelmänä.   

Johdannossa kerrotaan tutkimuksen taustoista ja tavoitteista edeten tutkimusongelmaan ja 

siitä johdettuihin tutkimuskysymyksiin. Lopuksi kerrotaan vielä sekä tutkimusaineistosta ja -

menetelmistä, että tutkimuksen rajauksista ja tutkielman rakenteesta. 

 

1.1  Tutkimuksen tausta ja tavoitteet  
 

Sijoittaminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, jossa päätavoitteena on 

pääoman kasvattaminen.  Sijoitusstrategian kannalta on olennaista määrittää oma riskiprofiili 

sekä sijoitushorisontti, koska nämä vaikuttavat paljon siihen, mikä muodostuu optimaaliseksi 

sijoituskohteeksi. Lisäksi sijoittajan ymmärrys eri omaisuusluokista määrittää paljon sitä, 

mihin sijoittajan kannattaa kohdentaa varallisuuttaan. (Puttonen & Eljas 2011, 18) 

Tutkielmassa peruskäsitteitä sijoittamisen näkökulmasta ovat riski ja tuotto sekä riskikorjattu 

tuotto. Finanssimaailmassa riskiä mitataan usein arvonvaihtelulla ja mitä suurempi on 

arvonvaihtelu, sitä korkeammaksi riski usein koetaan (Korok 2016). Tuotto kuvaa 

sijoituskohteen arvonnousua sekä sijoituksen synnyttämää tulovirtaa, kuten osinkoja tai 

korkoja (Ang & Liu 2007). Riskikorjattu tuotto kuvaa nimensä mukaan sijoituskohteen tuottoa 

huomioiden sen vaatiman riskitason (Simons 1998).  
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Tämän tutkielman perimmäisenä tavoitteena on lisätä sekä ymmärrystä kryptovaluutoista 

sijoitusmuotona, että haastaa perinteisiä omaisuusluokkia optimaalisen sijoitusportfolion 

muodostamisessa. Brièren, Oosterlinckin ja Szafarzin (2015) mukaan kryptovaluutat ovat 

äärimmäisen riskialtis sijoituskohde, mutta ne omaavat myös suuren arvonnousupotentiaalin. 

Kryptovaluuttojen potentiaalia sijoitusmuotona on tärkeää tutkia, sillä kryptovaluutat 

sijoitusmuotona ovat ajankohtainen aihe, mutta ne eivät ole silti kovin tunnettuja useimpien 

sijoittajien keskuudessa. Tutkielman tavoitteena on saada tulokset portfolion optimaalisesta 

rakenteesta neljän markkina-arvoltaan suurimman kryptovaluutan osalta, hyödyntäen 

riskikorjatun tuoton indikaattoreita.  

Andrianton ja Diputran (2018) tutkimuksessa tutkittiin kolmen kryptovaluutan (Bitcoin, Ripple 

ja Litecoin) tuomaa hajautushyötyä sijoitusportfoliossa. Tutkijat käyttivät tutkimuksen 

perustana Markowitzin (1952) modernin portfolioteorian mallia ja tarkoituksena oli 

muodostaa tämän teorian pohjalta optimaalinen portfolio riskikorjatulla tuotolla mitattuna. 

Riskikorjatun tuoton mittarina tutkimuksessa käytettiin Sharpen lukua optimaalisen 

allokaation määrittämiseksi. Tulokset osoittivat, että kryptovaluutat lisäsivät salkun 

riskikorjattua tuottoa. Optimaaliseksi kryptovaluutta allokaatioksi muodostui tutkimuksen 

mukaan 5% - 20% riippuen sijoittajan riskinsietokyvystä. Lisäksi tutkimus osoitti, että 

Markowitzin moderni portfolioteoria osoittautui tehokkaaksi perustaksi optimaalisen 

kryptovaluutta portfolion mallintamisessa.  

Andrianton ja Diputran (2018) tutkimus pohjustaa hyvin tämän tutkielman aihetta. Vaikka 

tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia kryptovaluutoille, ei siinä ole huomioitu markkina-

arvoltaan neljää suurinta kryptovaluuttaa, joiden varaan oma tutkimukseni perustuu. Lisäksi 

tutkimuksessa ei ollut huomioitu riskikorjatun tuoton mittareista Jensenin alphaa tai 

Treynorin lukua. Tutkimus jää myös puutteelliseksi sen osalta, että siinä ei huomioitu 

kryptovaluuttamarkkinoille olennaisia suhdannesyklejä ja niiden vaikutuksia. Näin ollen syntyy 

tutkimusaukko, joka pyritään täyttämään tällä tutkielmalla.  

 

1.2  Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  
 

Tutkimusongelmana on selvittää, mikä on optimaalinen kryptovaluutta portfolio riskikorjatun 

tuoton indikaattoreilla mitattuna eri suhdannesyklien aikana. 
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Tutkimusongelmasta on muotoiltu seuraavat tutkimuskysymykset. Päätutkimuskysymyksenä 

on:  

’’Minkälaisilla allokaatioilla saadaan muodostettua optimaalinen kryptovaluutta portfolio 

riskikorjatun tuoton indikaattoreilla mitattuna?’’ 

Päätutkimuskysymyksen validiteetin vahvistamiseksi, selvitetään tulokset myös seuraaviin 

alatutkimuskysymyksiin:  

’’Miten suhdanteet (nousu- ja laskusuhdanteet) muuttavat optimaalisen kryptovaluutta 

portfolion rakennetta?’’ 

”Miten kryptovaluutat korreloivat eri suhdannesykleissä?” 

 

1.3  Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 

Tutkimus toteutetaan määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena hyödyntäen tilastollisen 

aineiston numeerista dataa. Tutkimuksessa hyödynnettävä tilastollinen aineisto on 

ladattavissa Cryptodatadownload (2018) nimiseltä sivustolta. Kyseinen sivusto päivittää ja 

kerää jatkuvasti kryptovaluuttojen ajantasaiset tiedot, kuten muun muassa hinnat ja volyymit 

eri kryptovaluutta pörsseistä (Cryptodatadownload 2018). Tässä tutkielmassa aineisto tullaan 

keräämään Kraken (2018) nimisestä kryptovaluutta pörssistä, sekä Ripple kryptovaluutan 

osalta Yahoo Finance (2018) sivustolta, pörssin puutteellisen datan vuoksi. 

Tutkimusaineistona hyödynnetään tutkielmassa rajattujen kryptovaluuttojen päivittäisiä 

hintoja. Aineisto on kerätty ajanjaksolta 01.01.2016-15.11.2018, sillä kyseinen ajanjakso 

sisältää sekä nousu-, että laskumarkkinat (Coinmarketcap 2018a). Lisäksi ajanjakso on 

tarpeeksi laaja kuvaamaan kolmatta tutkimuksessa hyödynnettävää näkökulmaa eli pidempää 

ajanjaksoa, joka ottaa huomioon sekä lasku-, että nousukaudet. Tutkielmassa 

vertailuindeksinä toimii kryptovaluuttojen tuottoja kuvaava CCI30-indeksi, joka sisältää 30 

markkina-arvoltaan suurinta kryptovaluuttaa (Rivin, Scevola & Davis 2018).  Riskittömänä 

korkokantana hyödynnetään Saksan 10 vuoden valtion obligaatioita. 

Tutkimusongelmasta johdettuihin tutkimuskysymyksiin selvitetään tulokset empiirisen 

tutkimuksen avulla. Tutkimusmenetelmänä käytetään Excel-taulukkolaskentaohjelman 

Solver-toimintoa optimointimenetelmänä mallintamaan optimaalista kryptovaluutta 

portfoliota eri riskikorjatun tuoton indikaattoreilla mitattuna.  Tämän perusteella pystytään 
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identifioimaan korkeimman riskikorjatun tuoton omaava portfolio jokaisella eri indikaattorilla 

eri suhdannesykleissä. Tutkimustuloksia analysoidaan eri suhdannesykleissä optimaalisten 

portfolion allokaatioiden lisäksi kryptovaluuttojen keskinäisellä korrelaatiomatriisilla sekä 

Markowitzin (1952) modernin portfolioteorian pohjalta tunnetulla tehokkaalla rintamalla. 

Korrelaatiomatriisien tilastollinen merkitsevyys tutkitaan Studentin t-testillä. 

 

1.4  Tutkimuksen rajaukset ja rakenne  
 

Erilaisia kryptovaluuttoja on markkinoilla tällä hetkellä yli 2000 (Coinmarketcap 2018d). 

Tutkimus rajataan koskemaan markkina-arvoltaan (tarkasteluperiodin alussa 01.01.2016) 

neljää suurinta kryptovaluuttaa, jotta tutkielma ei venyisi liian mittavaksi (Coinmarketcap 

2018b). Näihin kryptovaluuttoihin on mahdollista sijoittaa suoraan FIAT-valuutoilla (ts. EUR 

määräisenä) ja ne ovat jossain määrin jo vahvistaneet asemansa markkinoilla (Kraken 2018). 

Tutkimus toteutetaan sijoittajan näkökulmasta ja tutkielmassa sijoittaja tavoittelee 

mahdollisimman suurta riskikorjattua tuottoa portfoliolleen. Riskikorjatun tuoton mittareiksi 

ovat valikoituneet Jensenin alpha, Treynorin luku ja Sharpen luku. Tarkasteluperiodi rajataan 

aikavälille 1.1.2016-15.11.2018. Tutkimuksessa vertailuindeksi rajataan koskemaan jo 

aiemmin esille tuotua CCI30-indeksiä. Riskittömänä korkokantana käytetään jo edellä 

esitettyä 10 vuoden Saksan valtion obligaatioita.  

Tutkielman rakenne sisältää kuusi eri päälukua. Ensimmäisen pääluvun eli johdannon 

tarkoituksena on johdattaa lukija tutkielman aihepiiriin. Toinen pääluku käsittelee 

kryptovaluuttoja teoriatasolla soveltaen niitä myös itse tutkimukseen. Tämän luvun 

tavoitteena on antaa yleiskäsitys lukijalle kryptovaluutoista, kuitenkaan menemättä 

syvällisesti itse teknologiaan. Kolmas pääluku koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja 

edeltävistä tutkimustuloksista, jossa esitellään aiheen kannalta asianmukaista kirjallisuutta ja 

aikaisempia tutkimustuloksia. Neljäs pääluku koostuu tutkimusaineistosta ja -menetelmistä. 

Tämän empiirisen osuuden tarkoituksena on soveltaa metodologioita itse tutkimukseen. 

Viides pääluku sisältää tutkimustulokset ja tässä luvussa kerrotaan empiirisen osuuden avulla 

johdetut tulokset. Viimeinen eli kuudes pääluku koostuu johtopäätöksistä, ja tässä osuudessa 

tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksiin ja tiivistää vielä tutkielman kannalta olennaisia 

asioita.  
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2. KRYPTOVALUUTAT 
 

Tässä tutkielman luvussa esitellään tutkielman kannalta keskeisin osa-alue: kryptovaluutat. 

Luku etenee aluksi yleiseen katsaukseen kryptovaluutoista, jonka jälkeen perehdytään 

tutkielmassa tutkittaviin kryptovaluuttoihin. Lopuksi kuvaillaan vielä kryptovaluuttojen 

suhdannesyklejä ja tuodaan esille tekijöitä, jotka vaikuttavat kryptovaluuttojen valuaatioon.  

 

2.1  Yleistä kryptovaluutoista  
 

Kryptovaluutat (cryptocurrencies) ovat hajautettuja rahajärjestelmiä, eikä niillä ole keskitettyä 

liikkeellelaskijaa, arvon takaajaa tai rekisterin ylläpitäjää. Kryptovaluuttojen nimestä voi 

päätellä, että kryptografia (cryptography) on keskeinen osa kryptovaluuttojen 

toimintaperiaatetta. Kryptografialla tarkoitetaan informaation salausmenetelmää. 

Kryptovaluutoissa on käytössä julkiseen avaimeen perustuva salaus ja näiden avainten 

turvallinen hallinta korostuu kryptovaluuttoja käytettäessä. (Nakamoto 2008; Bollen 2013; 

Dwyer 2015) 

Kryptovaluutat toimivat ’’peer to peer’’-verkossa, joka tarkoittaa, että kolmatta osapuolta ei 

tarvita siirtojen hallinnointiin, vaan tapahtumat kulkevat suoraan käyttäjältä toiselle ajasta ja 

paikasta riippumattomasti lähes reaaliajassa. Keskitetyn tahon ja takaajan puuttumisesta 

johtuen kryptovaluuttojen arvostus perustuu puhtaasti kysyntään ja tarjontaan. (Nakamoto 

2008; Bollen 2013; Dwyer 2015) 

Kryptovaluutat toimivat lohkoketjuteknologian (blockchain) avulla ja se on keskeisin syy, mikä 

erottaa kryptovaluutat muista virtuaalivaluutoista. Lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan 

käytännössä sitä, että keskenään vieraat osapuolet voivat kehittää ja ylläpitää hajautettuja 

digitaalisia tietokantoja yhdessä ilman, että osapuolten tarvitsee luottaa toisiinsa tai edes 

tuntea toisia osapuolia. (Swan 2015, preface) Luottamus syntyy, koska verkossa toimivilla 

kirjanpitäjillä eli louhijoilla on taloudellinen insentiivi toimia verkoston säätöjen mukaisesti. 

Louhijat saavat oikein toimimisesta taloudellisen palkkion verkon käyttämänä 

kryptovaluuttana. Tämä niin kutsuttu ”louhiminen” on ainoa tapa synnyttää uusia 

kryptovaluuttoja käyttäjille. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa turvallisen kirjanpidon 

kryptovaluutta transaktioille ja samalla sen, että kryptovaluuttaa omistava henkilö ei voi 
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monistaa omia kryptovaluuttojaan ja käyttää niitä useita kertoja. (Bollen 2013; Dwyer 2015) 

Lohkoketjuteknologian mahdollisesti suurin innovaatio oli se, että se ratkaisi niin kutsutun 

Byzantin kenraalin ongelman (Byzantine Generals Problem) eli tietoverkkoja koskevan 

konsensusongelman uudella tavalla (Drescher 2017, 31-32). 

Ensimmäisen kryptovaluutan eli Bitcoinin (BTC) katsotaan syntyneen vuonna 2008, kun 

pseudonyymi nimimerkki ’’Satoshi Nakamoto’’ (identiteetti tuntematon) julkaisi: ’’Bitcoin: A 

Peer-to-Peer Electronic Cash System’’- julkaisun (Nakamoto 2008). Vuonna 2009 Bitcoin-

verkko tuli julkiseksi, joka merkitsi sitä, että käyttäjien oli mahdollista louhia ja lähettää 

Bitcoineja (BlockExplorer 2018). Kaupankäynti alkoi vuonna 2010, jolloin yksittäisen Bitcoinin 

arvo oli vain muutamia senttejä (Blockchain 2018). Bitcoinin syntymän jälkeen Bitcoinia 

kopioivia kryptovaluuttoja alkoi muodostua ja niiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta (Map 

of Coins 2018). Kryptovaluuttojen aikakausi oli alkanut.  

Kuvio 1. havainnollistaa kryptovaluutta Bitcoinin kurssikehityksen viimeisen viiden vuoden 

ajalta Yhdysvaltojen dollareissa mitattuna (Data kerätty Cryptodatadownload (2018) 

sivustolta, Kraken pörssistä). Bitcoinin hinta on viime vuosina moninkertaistunut, mutta 

viimeisen noin 10 kuukauden aikana sen kurssi on romahtanut 2017 – 2018 vuodenvaihteen 

huippulukemista. Kuviosta voi havaita lisäksi suuren volatiliteetin, joka on ominaista kaikille 

kryptovaluutoille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kryptovaluutta Bitcoinin kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta 
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Kryptovaluutat ovat kasvaneet huomattavasti erityisesti viime vuosina. Kryptovaluuttojen 

yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuodenvaihteessa 2017-2018 korkeimmillaan noin 800 Mrd 

Yhdysvaltojen dollareissa mitattuna. (Coinmarketcap 2018a) Kirjoitushetkellä 2018 

lokakuussa kryptovaluuttojen markkina-arvo on noin 210 Mrd. USD (Coinmarketcap 2018d). 

Tästä voi huomata, että kryptovaluuttojen arvonvaihtelu on hyvin suurta, erityisesti 

verrattuna perinteisiin sijoitusinstrumentteihin. Erilaisia kryptovaluuttoja on tällä hetkellä jo 

yli 2000 ja näiden lukumäärä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. (Coinmarketcap 2018d) 

 

2.2  Tutkimuksessa tutkittavat kryptovaluutat  
 

Markkina-arvoltaan neljä suurinta kryptovaluuttaa tarkasteluperiodin alussa (01.01.2016) 

ovat: Bitcoin, Ethereum, Ripple ja Litecoin (Coinmarketcap 2018b). Taulukkoon 1. on kerätty 

tutkielmaan sovellettavien kryptovaluuttojen osalta niiden keskeisimpiä tietoja tutkielman 

näkökulmasta. Taulukon sisältämät arvot on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa ja ne on 

kerätty lokakuussa 2018 Coinmarketcap nimiseltä sivustolta, perustamisvuotta lukuun 

ottamatta.  

Taulukosta 1. voidaan huomata, että Bitcoin on markkina-arvoltaan ylivoimaisesti suurin 

(112,42 Mrd.) verrattuna kolmeen muuhun kryptovaluuttaan. Lisäksi voidaan havaita 

kryptovaluuttojen suhteellisen suuri volyymi (vuorokausi) etenkin Bitcoinin ja Ethereumin 

osalta. Volyymin osalta huomionarvoista on, että siihen sisältyy sekä vaihdot 

kryptovaluuttojen ja FIAT-valuuttojen välillä, että vaihdot pelkästään kryptovaluuttojen 

kesken (Coinmarketcap 2018c). Perustamisvuodeksi on valittu se vuosi, kun kryptovaluutta on 

tullut julkiseksi, eli kun louhiminen ja transaktioiden lähettäminen on tullut mahdolliseksi 

kunkin kryptovaluutan kohdalla (BlockExplorer 2018; Etherscan 2018; Buterin 2013; Russel 

2017).  

Taulukko 1. Perustietoja tutkielmassa tutkittavien kryptovaluuttojen osalta 

03.10.2018 Lyhenne Hinta Markkina-arvo Volyymi Perustettu 

Bitcoin BTC 6482,82 112,42 Mrd 3,45 Mrd 2009 

Ethereum ETH 203,69 20,94 Mrd 1,13 Mrd 2015 

Ripple XRP 0,45 18,22 Mrd 267,21 Milj 2013 

Litecoin LTC 53,38 3,14 Mrd 258,79 Milj 2011 
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2.3  Kryptovaluuttojen suhdannesyklit 
 

Yleinen kiinnostus Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja kohtaan on kasvanut ajansaatossa 

erityisesti kryptovaluuttojen kovien arvonnousujen seurauksena (Google Trends 2018). 

Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen arvonkehitys on historiassa tapahtunut niin kutsuttujen 

”kuplien” kautta (Blockchain 2018). Hintakuplassa arvo tai pikemminkin sijoitusinstrumentin 

hinta nousee nopeasti ylittäen järkevän arvostuksen ja tämän jälkeen hinta yleensä romahtaa, 

koska hinta on ”karannut” liian korkeaksi suhteessa sijoitusinstrumentin todelliseen arvoon 

(Rosser 2000, 107; Garber 2001, 4).  

Cheah ja Fry (2015) toteuttivat tutkimuksen liittyen Bitcoinin spekulatiivisiin hintakupliin. He 

hyödynsivät tutkimuksissaan Bitcoinin tuottoja ja käyttivät tutkimuksessa kahta olettamusta; 

luontaista tuottoprosenttia ja -riskin suuruutta. Tutkimustulokset osoittivat, että Bitcoinin 

hintakehityksellä oli taipumusta kuplamaisuudelle.  

Bitcoinin hintakehityksessä on vuosien varrella esiintynyt useita hintakuplia. Selkeitä 

hintakuplia voi kryptovaluutta Bitcoinin osalta laskea esiintyneen yhteensä ainakin neljä 

(2011, 2013 kaksi kertaa ja 2017). Absoluuttisesti mitattuna suurimmat hintakuplat olivat 

vuonna 2013 ja 2017. Vuonna 2013 yhden Bitcoinin arvo kohosi 14 Yhdysvaltain dollarista jopa 

1120 Yhdysvaltain dollariin alle vuodessa ja romahti takaisin noin 200 Yhdysvaltain dollariin. 

Tuorein hintakupla nähtiin juuri viime vuoden vaihteessa 2017 – 2018, jolloin yhden Bitcoinin 

arvo nousi noin 20 000 USD, (kts. Kuvio 1.) ja muidenkin kryptovaluuttojen arvot 

moninkymmenkertaistuivat. (Blockchain 2018) Tulee huomioida, että hintakuplista ja niiden 

jälkeisistä romahtamisista huolimatta kryptovaluuttojen arvo on silti pitkällä aikavälillä 

kasvanut erittäin voimakkaasti (Coinmarketcap 2018a). 

Durden (2017) kirjoittaa, että viimeisintä vuoden 2017 kryptovaluuttojen hintakuplaa on 

kuvailtu ihmiskunnan historian suurimmaksi. Sitä on verrattu paljon 1600-luvulla Hollannissa 

vallinneeseen tulppaanimaniaan. Lisäksi, sillä on nähty olevan samoja piirteitä myös 1990-

luvun IT-kuplan kanssa. Tätä suurta hintakuplaa on kutsuttu tulppaanimanian tapaan 

”maniaksi” noudattaen sijoitusmanian klassista mallia. Viimeisimmässä hintakuplassa ihmiset 

alkoivat spekuloida kryptovaluuttojen todellisia arvoja ja rikastumisen assosiaation 

seurauksena sijoittivat kryptovaluuttoihin ymmärtämättä niistä konkreettisesti kovin paljoa. 

(Craig 2018) 
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Kryptovaluutat omaavat äärimmäisen suuren volatiliteetin ja nousu- ja laskukaudet 

tapahtuvat todella nopeissa sykleissä verrattuna esimerkiksi perinteisiin osakemarkkinoihin 

(Coinmarketcap 2018a). Kryptovaluutat eivät ole vielä kokeneet finanssikriisiä ja on 

mielenkiintoista nähdä, miten ne reagoivat siihen, kun sellainen seuraavan kerran tulee. 

 

2.4  Kryptovaluuttojen valuaatioon vaikuttavat tekijät  
 

Kryptovaluuttojen valuaatioon vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Tässä kappaleessa on 

kuitenkin keskitytty vain keskeisimpiin tekijöihin sijoittajan näkökulmasta. Kryptovaluuttojen 

arvon määrittäminen on haastavaa, koska kryptovaluutat eivät tuota kassavirtaa kuten monet 

perinteiset sijoitusinstrumentit. Tästä johtuen perinteisiä kassavirtapohjaisia malleja ei 

pystytä hyödyntämään arvon määrittämisessä. (The Economist 2017) Baurin, Hongin ja Leen 

(2018) tutkimuksen mukaan kryptovaluutat ovat FIAT-valuuttojen ja hyödykkeiden risteytys, 

mutta heidän tutkimukseen perustuen kryptovaluuttoja käytetään myös spekulatiivisena 

sijoitusmuotona.  

Kryptovaluutat ovat maailmanlaajuinen ilmiö ja niiden arvon taustalla voidaan nähdä useita 

eri fundamentteja, vaikka sijoituksena kryptovaluutat ovat yleensä hyvin spekulatiivisia.  

Kryptovaluutat ovat hajautettu rahajärjestelmä ja siten ne muodostavat ratkaisun 

kahdenkertaisen maksamisen ongelmaan, sillä keskitettyä osapuolta ei tarvita transaktioiden 

varmentamiseksi. Tämä mahdollistaa sen, että kryptovaluutta transaktioita ei pystytä 

muokkaamaan, kun ne on kerran lähetetty. Kryptovaluutan käyttäjä ei siis ole riippuvainen 

kenestäkään ja arvon lähettäminen on yhtä helppoa kuin sähköpostin lähettäminen. (Dion 

2013) Kryptovaluutta transaktiot ovat yleensä myös hyvin edullisia, turvallisia ja tapahtuvat 

lähes reaaliaikaisesti (Turpin 2014; Dierksmeier & Seele 2018). Tästä syystä kryptovaluutat 

toimivat teoriassa erittäin hyvin kaukaisissa rahansiirroissa verrattuna esimerkiksi nykyiseen 

pankkijärjestelmään. 

Kryptovaluutat ovat disinflatorinen valuutta, joka tarkoittaa sitä, että kryptovaluutoissa on 

koko ajan pienenevä inflaatio toisin kuin FIAT-valuutoissa. Tämä tekee pitkällä aikavälillä 

kryptovaluutoista ”harvinaisia” ja yleensä hyödykkeen tarjonnan laskiessa hyödykkeen hinta 

nousee (ceteris paribus). Lohkoketjuteknologia tekee kryptovaluutoista ja niiden siirroista 

läpinäkyviä ja kryptovaluuttojen syntyminen perustuu matematiikkaan ja koodiin, eikä 
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politiikkaan tai talouteen. Tämä tekee kryptovaluuttojen luomisesta ennustettavaa ja 

läpinäkyvää. (Vavrinec 2017; McGinn, Mcllwraith & Guo 2018) 

Kryptovaluutat seuraavat Metcalfen lakia (Metcalfe’s law), jonka mukaan verkon arvo on 

verrannollinen järjestelmän kytkettyjen käyttäjien neliöön. Tällä hetkellä kryptovaluutta 

käyttäjät kasvavat erittäin kovalla vauhdilla, mikä puolestaan kasvattaa järjestelmän arvoa. 

(Gupta 2017; Alabi 2017) 

Valuutta-aspektin lisäksi kryptovaluuttojen taustalla toimiva lohkoketjuteknologia voi 

tulevaisuudessa tehostaa nykyisiä reaalimaailman prosesseja (Peters & Panayi 2015; 

Accenture 2018). Sijoittajan näkökulmasta voi huomata, että kryptovaluutoilla on paljon 

potentiaalia, mutta on vaikea arvioida, mikä kryptovaluuttojen merkitys tulee tulevaisuudessa 

olemaan ja siitä johtuen niiden todellisen arvon määrittäminen on erittäin haastavaa. 
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA EDELTÄVÄT TUTKIMUSTULOKSET  
 

Tutkielman kolmas pääluku edustaa tutkielman teoriakehyksiä. Aluksi luodaan katsaus 

Markowitzin rahoituksen moderniin portfolioteoriaan, jonka jälkeen esitellään siihen 

keskeisesti sidoksissa oleva tehokas rintama. Tämän jälkeen syvennytään arvopaperien 

hinnoittelumalliin eli CAP-malliin huomioiden riski-tuotto-suhde, joka muodostaa keskeisen 

roolin tutkielman näkökulmasta. Seuraavaksi esitellään kryptovaluutta portfolion evaluointiin 

tarkoitetut riskikorjatun tuoton mittarit. Luvun lopussa kerrotaan vielä edeltävistä 

kansainvälisistä tutkimustuloksista tutkielman näkökulmasta. Tutkielman aiheen syvällisen 

ymmärtämisen vuoksi on tärkeä tuntea sen taustalla olevat teoriat, ilmiöt ja käsitteet.  

 

3.1  Moderni portfolioteoria  
 

Harry Markowitz tunnetaan modernin portfolioteorian kehittäjänä, esitellessään tämän 

kuuluisan teorian vuonna 1952 julkaisussaan ”portfolio selection”. Teoria pohjautuu sekä 

sijoitusportfolion hajauttamisen merkitykseen, että optimaalisen sijoitusportfolion luomiseen 

Markowitzin matemaattisen viitekehyksen avulla. Markowitzin teorian mukaan sijoittajien 

omat preferenssit määräävät pitkälti optimaalisen sijoitusportfolion rakenteen. 

Preferensseillä hän tarkoittaa esimerkiksi sijoittajan omaa riskiprofiilia. Fama ja French (2004) 

toteavat, että teorian ajatuksena on maksimoida odotettu tuotto vaaditulla riskitasolla tai 

vastaavasti minimoida sijoitukseen kohdistuva riski tietyllä tuottotasolla. Moderni 

portfolioteoria perustuu oletukselle, että rationaalinen sijoittaja valitsee portfolion, missä 

riski-tuotto-suhde on parhain. (Markowitz 1952; Elton & Gruber 1997) 

Markowitz korostaa teoriassaan portfolion hajautuksen merkitystä ja kuten sananlaskukin 

sanoo kaikkia munia ei kannatta laittaa samaan koriin. Lisäksi teoriassa painotetaan, että 

portfolioon tulisi sisällyttää alhaisen korrelaation omaavia sijoituskohteita, jotta markkinoiden 

heilahtelut eivät vaikuttaisi liikaa portfolion arvoon. Hajauttamisen ja sijoituskohteiden 

alhaisen keskinäisen korrelaation myötä salkun riski pienenee, vaikka tuotto-odotus säilyy 

ennallaan. Moderni portfolioteoria muodostaa teoreettisen viitekehyksen, jonka perusteella 

on mahdollista luoda optimaalinen portfolio, huomioiden sijoittajan preferenssit eli sijoittajan 

riskinsietokyky, sekä sijoituskohteen tuotto-odotus. (Markowitz 1952; Elton & Gruber 1997) 
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3.1.1 Tehokas rintama  
 

Tehokas rintama (efficient frontier) kuvaa tehokkaiden sijoitusportfolioiden ryhmää, ja sen on 

kehittänyt Nobel-palkittu Markowitz 1950-luvulla modernin portfolioteorian pohjalta. 

Tehokas rintama muodostuu keskeiseksi tekijäksi optimaalisen sijoitusportfolion 

määrittämisen kannalta, sillä tehokkaan rintaman avulla voidaan identifioida optimaaliset 

sijoitusportfoliot, jotka tarjoavat maksimaalisen tuotto-odotuksen vaaditulla riskitasolla tai 

vastaavasti minimaalisen riskitason tietyllä tuotto-odotuksella. (Fama & French 2004; 

Woodside-Oriakhi, Lucas & Beasley 2011) 

Kuvio 2 havainnollistaa graafisesti tehokasta rintamaa, jossa Y-akselilla on portfolion tuotto-

odotus ja X-akselilla keskihajonta eli volatiliteetti. Tehokasta rintamaa kuviossa 

havainnollistaa kaareutuva konveksi nuoli, joka sisältää pisteet A, B ja C.  Markowitzin 

portfolioteoriassa painotettiin hajauttamisen merkitystä optimaalisen sijoitusportfolion 

muodostamisessa. Hajauttamalla useampaan sijoituskohteeseen, tuoton keskihajonta alenee 

ja päästään lähemmäksi sekä tehokasta rintamaa, että optimaalista sijoitusportfoliota. (Fama 

& French 2004) Kuviossa tehokkaan rintaman alapuolella olevat (sinertävät pallot) yksittäisen 

sijoitusinstrumentit eivät ole optimaalisia. Ne eivät sijoitu tehokkaalle rintamalle eivätkä ne 

tarjoa optimaalista riski-tuotto-suhdetta volatiliteetin ollessa liian suuri tai tuottoasteen 

ollessa liian alhainen suhteessa riskiin. (Nikkinen, Rothovius & Sahlström 2002, 58-61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tehokkaan rintaman havainnollistaminen 
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William F. Sharpe tunnetaan pääomamarkkinasuoran edelläkävijänä ja Sharpen (1964) 

mukaan rationaalinen sijoittaja pyrkii siirtymään kuviossa 2 vasemmalle minimoidakseen riskit 

ja ylöspäin maksimoidakseen tuoton. Tehokkaalla rintamalla sijaitsevat portfoliot tarjoavat 

riskitasoon nähden parhaan mahdollisen tuotto-odotuksen (Fama & French 2004). 

Optimaaliseksi sijoitusportfolioksi sijoittajan kannalta muodostuu tehokkaan rintaman piste 

B, joka sivuaa pääomamarkkinasuoran tangenttia (Kuvio 2). Kuviosta voidaan havaita, että 

pisteen B jälkeen liikuttaessa ylöspäin pitkin tehokasta rintamaa, sijoituksen tuotto-odotus 

kasvaa vähemmän suhteessa riskiin. Sijoitusportfolio C on sijoitusvaihtoehdoista vähäriskisin, 

mutta myös tuotto-odotus jää suhteessa pistettä B kapeamaksi. Tämä portfolio soveltuu 

parhaiten riskiä kaihtavalle sijoittajalle. Tehokkaalla rintamalla sijaitseva sijoitusportfolio A 

soveltuu riskihakuiselle sijoittajalle, sillä riskihakuinen sijoittaja tavoittelee mahdollisimman 

suurta tuottoa ja on valmis hyväksymään vaaditun riskitasoon. (Fama & French 2004) Tehokas 

rintama tarjoaa sijoittajalle viitekehyksen optimaalisen sijoitusportfolion selvittämiseksi. 

 

3.2  CAP – malli & riski-tuotto-suhde 
 

CAP-malli (Capital Asset Pricing-model) eli arvopapereiden hinnoittelumalli tunnetaan tänä 

päivänä merkittävänä modernin rahoitusteorian kulmakivenä. Mallin voidaan katsoa 

syntyneen 1960-luvulla Nobel-palkitun William F. Sharpen johdolla. (Nikkinen et al. 2002, 68) 

Faman ja Frenchin (2004) tutkimuksessa CAP-mallin kehittäjäksi on Sharpen lisäksi nimetty 

John Lintner. Tutkimuksen mukaan Sharpen ja Lintner halusivat löytää ratkaisun 

sijoituskohteen hinnoittelun todistamiseksi matemaattisesta näkökulmasta. Malli on kehitetty 

Markowitzin 1950-luvulla kehittämän modernin portfolioteorian pohjalta. (Sharpe 1964; 

Fama & Fench 2004) 

CAP-malli tarjoaa tehokkaan tavan sijoituskohteen riski-tuotto-suhteen yhteyden 

ennustamiseen, sillä CAP-malli sitoo sijoituskohteen tuoton odotusarvon sen vaatimaan 

riskitasoon. CAP-mallin avulla sijoittaja voi löytää perusteen sille, kuinka suuri sijoituskohteen 

tuotto-odotuksen tulisi olla, jotta se vastaisi sijoituskohteen vaatimaa riskitasoa. (Nikkinen et 

al. 2002, 68) CAP-mallin perusoletuksiin kuuluu Markowitzin portfolioteoriaa siteeraten, että 

sijoittajat ovat riskinkaihtajia, mutta tavoitteenaan heillä on preferensseistään riippuen, joko 

riskin minimointi tietyllä tuotolla tai päinvastoin tuoton maksimointi vaaditulla riskitasolla 
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(Fama & French 2004). CAP-mallin mukaan sijoittajat pyrkivät ensisijaisesti hajauttamaan 

portfoliotaan (Sharpe 1964).  

Rahoitusteoriassa kokonaisriskin lähteet jaetaan kahteen osa-alueeseen, jotka ovat 

epäsystemaattinen- eli idiosynkraattinen riski sekä systemaattinen- eli markkinariski. 

Epäsystemaattinen riski kuvaa yksittäisen sijoitusinstrumentin arvonheiluntaa ja se voidaan 

poistaa tehokkaalla portfolion hajautuksella. Systemaattinen riski kuvaa markkinariskiä, joka 

syntyy laajoista makrotaloudellisista tekijöistä. Sijoittaja ei pysty poistamaan systemaattista 

riskinosaa hajautuspäätöksillä. Beta-kertoimella mitataan sijoituskohteen systemaattista 

riskiä ja CAP-mallin sisältämä beta-kerroin kuvaa siis sijoituskohteen arvonmuutoksen alttiutta 

suhteessa markkinaportfolion arvonmuutoksiin. (Nikkinen et al. 2002, 30-31, 70-72) 

Esimerkiksi sijoituskohteen beta-kertoimen saadessa arvon kolme, reagoi kyseinen 

sijoituskohde kolminkertaisesti markkinaportfolion arvonmuutoksiin nähden.   

Rahoitusmarkkinoiden tunnetun säännön mukaan sijoituskohteen riski ja tuotto kulkevat käsi 

kädessä, eikä ”ilmaisia lounaita ole markkinoilla saatavilla” (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen & 

Puttonen 2014, 105). CAP-mallin avulla pystytään havainnollistamaan tätä perusajatusta, sillä 

mitä korkeampi on sijoituskohteen ennustettu tuotto-odotus niin, sitä korkeampi on myös 

sijoituskohteen beta-kerroin.  CAP- mallin ennustama tuotto-odotus riippuu beta-kertoimen 

lisäksi riskittömästä korkokannasta sekä markkinaportfolion tuotto-odotuksesta (Kaava 1.). 

(Fama & French 2004) CAP-malli voidaan esittää matemaattisessa yhtälömuodossa (Nikkinen 

et al. 2002, 72): 

                                      𝒓𝒊 =  𝒓𝒇 + 𝜷𝒊 ×(𝒓𝒎  −  𝒓𝒇)                                        (1) 

𝒓𝒊 = 𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑜ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 − 𝑜𝑑𝑜𝑡𝑢𝑠 

𝒓𝒇 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡ö𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛𝑡𝑎, 𝑒𝑙𝑖 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑒𝑟𝑘𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑆𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑗𝑜𝑢𝑘𝑘𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑘𝑖𝑟𝑗𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑜𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 

𝜷𝒊 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 − 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝒓𝒎 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 − 𝑜𝑑𝑜𝑡𝑢𝑠 

Beta-kerroin saadaan kaavan 2 mukaisesti suhteuttamalla sijoituskohteen tuoton ja 

markkinatuoton välinen kovarianssi, markkinatuoton varianssilla (Fama & French 2004). Beta-

kertoimen matemaattinen kaava (Fama & French 2004): 
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                                                         𝜷𝒊 =  
𝑪𝒐𝒗 ( 𝒓𝒊,𝒓𝒎)

𝑽𝒂𝒓 (𝒓𝒎)
                                                     (2) 

CAP-mallin riskin ja tuotto-odotuksen keskinäistä suhdetta voidaan havainnollistaa 

kuvitteellisella esimerkillä. Riskittömäksi korkokannaksi valitaan Saksan valtion 

joukkovelkakirjojen korkokanta ja oletetaan sen olevan kaksi prosenttia. Kryptovaluutta 

portfolion kuvitteellinen beta-kerroin on 3 ja markkinaportfolion odotettu tuotto on 

esimerkiksi 15 prosenttia. Kryptovaluutta portfolion ennustettu tuotto-odotus olisi CAP-mallin 

mukaisesti (Kaava 1.) 2% + 3*(15% - 2%) = 41 prosenttia. Jos Beta-kerroin olisi puolestaan 2 

muiden tekijöiden pysyessä ennallaan (ceteris paribus), ennustettu tuotto-odotus olisi 2% + 

2*(15% - 2%) = 28 prosenttia. Riskin alentuessa myös sijoituskohteen ennustettu tuotto-

odotus laskee.  

 

3.3  Optimaalisen portfolion evaluointi 
 

Sijoitusportfolion evaluointi voidaan toteuttaa lukuisten erilaisten mittareiden avulla. Tässä 

tutkielmassa optimaalista portfoliota arvioidaan CAP-malliin pohjautuvien riskikorjatun 

tuoton indikaattoreiden avulla, jotka ovat Jensenin alpha ja Treynorin luku (Amenc & Le Sourd 

2003, 108-110). Kolmanneksi riskikorjatun tuoton indikaattoriksi valikoitui yleisesti tunnettu 

Sharpen luku. Kaikille mittareille on ominaista, että mitä korkeampi on niiden antama luku, 

sitä parempi on portfolion riskikorjattu tuotto (Nikkinen et al. 2002, 220–221). Sijoittajien 

pääasiallisena tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkeaa arvonkehitystä 

sijoitukselleen suhteessa sen riskisyyteen. On tärkeä perehtyä ensin näiden mittareiden 

teoriataustaan ennen kuin päästään soveltamaan niitä itse tutkimukseen.  

 

3.3.1 Jensenin alpha 
 

Jensenin alpha on tunnettu riskikorjatun tuoton indikaattori ja se on nimetty kehittäjänsä 

Michael C. Jensenin mukaan 1960-luvulla (Jensen 1968). Jensenin alpha mittaa portfolion 

suorituskykyä muiden riskikorjatun tuoton indikaattoreiden mukaisesti ja alpha huomioi CAP-

mallin tapaan systemaattista riskiä kuvaavan beta-kertoimen (Kaava 3.). Jensenin alpha omaa 

läheisen yhteyden CAP-mallin kanssa, sillä alpha kertoo ylittääkö sijoitusportfolion 
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keskimääräinen tuottotaso CAP-mallin osoittaman beta-kerrointa vastaavan tuoton. Jensenin 

alphan saadessa positiivisen arvon, kertoo se portfolion ylisuoriutumisesta suhteessa 

systemaattiseen riskiin ja negatiivisen arvon saadessa tilanne on päinvastainen eli portfolio on 

alisuoriutunut markkinoihin verrattuna. Jensenin alphan saadessa arvon nolla kertoo se, että 

sijoitusportfolio on hinnoiteltu oikein sen vaatimaan riskitasoon nähden. Mitä suuremman 

positiivisen arvon Jensenin alpha saa, sen paremmin portfolio on tuottanut ylituottoa 

suhteessa riskiin. (Nikkinen et al. 2002, 221) 

Jensenin alphan matemaattinen yhtälömuoto (Kaava 3.) muistuttaa paljon CAP-mallin 

yhtälömuotoa, joka voidaan havaita Jensenin alphan kaavasta (Nikkinen et al. 2002, 221): 

 

                                            𝜶𝒊 =  𝒓𝒊 − 𝒓𝒇 − 𝜷𝒊(𝒓𝒎  −  𝒓𝒇)                                     (3) 

𝜶𝒊 = 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 (𝑛𝑠. 𝑙𝑖𝑠ä𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 𝑦𝑙𝑖 𝐶𝐴𝑃 − 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑒𝑛)  

𝒓𝒊 = 𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 

𝒓𝒇 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡ö𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 

𝜷𝒊 = 𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖ä 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝒓𝒎 = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛ä 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 

 

Jensenin (1968) mukaan alphan arvoon ja sen ylisuoriutumiseen vaikuttaa suuresti 

markkinoiden arvopapereiden hintojen jatkuva seuraaminen salkunhoitajien toimesta sekä 

ennustamistaidot tulevien arvopaperimarkkinoiden kehityssuuntien osalta.  

Yleisenä Jensenin alphan heikkoutena portfolion suorituskyvyn mittaamisessa voidaan pitää 

sitä, että sen tulokset ovat hyvin riippuvaisia vertailuindeksistä. Lisäksi beta-kerrointa on 

kyseenalaistettu sen osalta, että mitä enemmän erilaisia sijoitusinstrumentteja 

portfolionhoitaja sisällyttää portfolioon, sitä vaikeampaa on löytää sopiva vertailuindeksi. 

Jensenin ja Scholesinkin (1972) mukaan beta-perusteiset menestysmittarit kuten Jensenin 

alpha saattavat siis suosia alhaisen beta-kertoimen omaavia sijoituskohteita 

vertailuindeksinään. Alhainen beta-kerroin voi kertoa vähäriskisyyden lisäksi vääristyneestä 

vertailuindeksistä. (Amenc & Le Sourd 2003, 110) 
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3.3.2 Treynorin luku     
 

Treynorin luku, joka tunnetaan myös nimellä Treynorin indeksi ja Treynorin mittari, on 

finanssimaailmassa usein käytetty tunnusluku. Treynorin luku on nimetty 1960-luvulla 

tutkijakehittäjänsä Jack L. Treynorin mukaan. (Satchell & Farah 2002, 4) Luku mittaa portfolion 

suorituskykyä huomioiden sijoituksen riski-tuotto-suhteen eli määrittäen portfolion 

riskikorjattua tuottoa (Jagric, Podobnik, Strasek & Jagric 2007; Dyk, Vuuren & Heymans 2014). 

Treynorin luku kertoo, kuinka menestyksekäs sijoittajan investointi on ollut suhteessa sen 

vaatimaan riskitasoon. Mitä korkeampi on Treynorin luvulla saatu arvo, sitä paremmin 

sijoittaja on saanut kompensaatiota sijoitukselleen ja sitä menestyksekkäämpi on portfolion 

riskikorjattu tuotto. Treynorin luku soveltuu sijoitusportfolion tuoton mittariksi, kun 

tarkastelun kohteena on hyvin hajautettu sijoitusportfolio. (Nikkinen et al. 2002, 220) 

Treynorin luku on riippuvainen sijoituskohteen systemaattista riskiä kuvaavasta beta-

kertoimesta (Kaava 4) (Satchell & Farah 2002, 4-5; Wathen 2015). Sijoituskohteen beta-

kertoimen ollessa alle yksi viestii se sijoituskohteen vähäriskisyydestä markkinoihin nähden. 

Riskikertoimen ollessa yli yhden tilanne on päinvastainen eli sijoituskohde on markkinoita 

riskisempi. Markkinoiden beta-kerroin on aina yhden ja mitä suurempi on sijoituskohteen 

beta-kerroin, sitä voimakkaammin markkinoiden heilahtelut vaikuttavat sijoituskohteen 

arvostukseen. (Wathen 2015)  

Treynorin luvussa suhteutetaan portfolion ylituotto, joka muodostuu portfolion tuotto-

odotuksen ja riskittömän tuoton erotuksena, sijoituskohteen systemaattista riskiä kuvaavaan 

beta-kertoimeen (Kaava 4) (Amenc & Le Sourd 2003, 108; Dyk et al. 2014). Treynorin luvun 

matemaattinen yhtälömuoto (Nikkinen et al. 2002, 220):  

 

                                            𝑻𝒓𝒆𝒚𝒏𝒐𝒓𝒊𝒏 𝒍𝒖𝒌𝒖 =  
𝒓𝒊 −  𝒓𝒇

𝜷𝒊
                                           (4) 

𝒓𝒊 = 𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 

𝒓𝒇 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡ö𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 

𝜷𝒊 = 𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖ä 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 
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Beta-perusteiseen Treynorin lukuun liittyy Jensenin alphan tapaan heikkouksia, jotka ovat 

odotetusti samanlaisia kuin edellisessä kappaleessa tuotiin esille. Dyk et al. (2014) mukaan 

Treynorin luvun validiteetti riippuu beta-kertoimen stationaarisuudesta. Lisäksi Jensenin 

alphan tapaan oikean vertailuindeksin valinta vaikuttaa paljon Treynorin luvulla saatuihin 

tuloksiin ja tulokset voivat olla harhaanjohtavia, jos tutkimukseen valitaan siihen 

soveltumaton vertailuindeksi (Kritzman 1993; Amenc & Le Sourd 2003, 108-109). Amenc & Le 

Sourd (2003) lisäksi korostavat, että Treynorin luku on sopivin indikaattori, jos sijoittajan 

portfolion suorituskyvyn mittaaminen sisältää vain osan sijoittajan varallisuudesta ja, kun 

sijoittaja on hajauttanut sijoitussalkkuaan riittävästi, systemaattinen riski on ainoa riskinosa, 

joka vaikuttaa. 

 

3.3.3 Sharpen luku    
 

Sharpen luku on mahdollisesti tunnetuin ja käytetyin portfolion riskikorjatun tuoton 

suorituskyvyn mittari (Pätäri 2011). Se on nimetty kehittäjänsä William F. Sharpen mukaan ja 

sen katsotaan syntyneen vuonna 1966 (Sharpe 1994). Sharpen luku mittaa Jensenin alphan ja 

Treynorin luvun tapaan portfolion riskikorjattua tuottoa (Dyk et al. 2014; Bednarek, Patel & 

Ramezani 2016). Tunnusluku tunnetaan myös Radcliffin (1990) ja Haugenin (1993) mukaan 

Sharpen indeksinä. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon sijoituksen tuotto on vaatinut 

riskinottoa. Sharpen luku perustuu oletukseen, että ylituoton saavuttaminen ei ole 

mahdollista lisäämättä sijoitukseen kohdistuvaa riskiä samanaikaisesti. (Sharpe 1994)  

Tunnusluvussa mitataan saavutettua tuottoa suhteutettuna sijoituksen kokonaisriskiin, jota 

mitataan volatiliteetilla (Kaava 5.). Volatiliteetti huomioi systemaattisen riskinosan lisäksi 

markkinoista riippumattoman epäsystemaattisen riskin. (Leivo, Pätäri & Kilpiä 2009; Pätäri 

2011) Mitä suuremman Sharpen luvun portfolio saa, sitä parempana voidaan portfolion 

riskikorjattua tuottoa pitää. Positiivinen Sharpen luku kertoo sijoittajalle lisäksi, että riskinotto 

on kannattanut, kun taas negatiivinen Sharpen luku kuvaa vastaavasti, että riskinotto ei 

kannattanut, sillä portfolion tuotto on alle riskittömän koron tuoton. (Nikkinen et al. 2002, 

218-220) Matemaattisesti Sharpen luku voidaan ilmaista (Nikkinen et al. 2002, 218):  

                                                      



19 

 

                                                       𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆𝒏 𝒍𝒖𝒌𝒖 =  
𝒓𝒊 − 𝒓𝒇

𝝈𝒊
                                             (5) 

𝒓𝒊 = 𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 

𝒓𝒇 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡ö𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 

𝝈𝒊 = 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑒𝑙𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎 

 

Sharpen luvun hyödyntämistä portfolion suorituskyvyn mittarina on myös kritisoitu. 

Sijoittajan näkökulmasta Sharpen luvun nimittäjä ei huomioi, onko portfolion tuottojen 

keskihajonta ollut positiivista arvonnousun johdosta vai negatiivista arvonlaskun seurauksena. 

Tämä tarkoittaa, että sijoituskohteen ’’positiivinen’’ arvonvaihtelu ei näyttäydy Sharpen 

luvussa myönteisenä seurauksena vaan se kasvattaa myös volatiliteettia ja nimittäjän arvoa 

yhtälössä. (Leivo et al. 2009; Pätäri 2011) Sharpen luku on riippuvainen sen 

tarkasteluajanjaksosta ja luku vaihtelee paljon sijoitushorisontin perusteella. Sharpen luvun 

tulokset voivat olla harhaanjohtavia, jos sijoitushorisontti on todellisuudessa eri pituinen, kuin 

millä Sharpen luku on alkujaan laskettu. (Son-nan & Cheng 1986; Bednarek et al. 2016)  

Sharpen indeksi perustuu keskiarvo-varianssi-teoriaan ja oletuksena siinä on tuottojen 

normaalijakautuneisuus (Zakamouline & Koekebakker 2009). Jos tuotot poikkeavat 

normaalijakaumasta Sharpen luku voi johtaa epätodellisiin tuloksiin, joita Bernando ja Ledoit 

(2000) ovat tutkineet julkaisussaan ”Gain, Loss and Asset Pricing”. Pätärin (2011) mukaan 

Sharpen luku on saavuttanut johtavan ja eniten käytetyn aseman viimeisen 45 vuoden aikana 

ja tämä jo kertoo, että heikkouksista huolimatta luku on usein käytetty ja merkityksellinen 

nykypäivänä.  

 

3.4  Edeltävät tutkimustulokset  
 

Kryptovaluuttoja koskevat tutkimukset ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Kuvio 3 

havainnollistaa kryptovaluuttoihin liittyvien tutkimusten suhteellisia osuuksia eri vuosina ja 

kuviosta voidaan huomata, että vasta vuonna 2018 kryptovaluuttoihin liittyvät tutkimukset 

ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Aineisto on kerätty Lut Finnan kansainväliset e-aineistot -

portaalista käyttäen hakutermiä ”cryptocurrency”. 
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Kuvio 3. Tutkimusten suhteellinen osuus eri vuosina hakutermillä ”cryptocurrency” 

Ehan (2018) mukaan yhdysvaltalainen suurpankki JPMorgan näkee kryptovaluuttojen 

potentiaalin osana sijoittajien portfoliota.  Suurpankin mukaan kryptovaluutat eivät tule 

korvaamaan kansallisia valuuttoja, mutta ne omaavat kuitenkin suuren 

arvonnousupotentiaalin ja alhaisen korrelaation perinteisten sijoitusinstrumenttien kanssa, 

jonka vuoksi ne voivat tarjota potentiaalisen sijoituskohteen. Baur, Hong ja Leen (2018) 

tutkimukset osoittivat, että Bitcoinia käytetään usein spekulatiivisena sijoitusmuotona eikä 

varsinaisesti valuuttana. 

Briére, Oosterlinck ja Szafarz (2015) tutkivat Bitcoinin hajautushyötyä sijoitusportfoliossa. 

Sijoitusportfolioon sisällytettiin Bitcoinin lisäksi osakkeita, bondeja, valuuttaa, hyödykkeitä, 

hedge-rahastoja sekä kiinteistöjä. Tutkimukset osoittivat, että Bitcoinin korrelaatio muiden 

edellä esitettyjen sijoitusinstrumenttien kanssa oli alhainen. Tutkijat hyödynsivät riskikorjatun 

tuoton mittarina Sharpen lukua, ja Sharpen luku kasvoi 0,78:sta 2,36:een, kun portfolioon 

sisällytettiin Bitcoinia. Bitcoinin myötä portfolion tuottojen keskihajonta kasvoi 6,38:sta 15,15 

prosenttiin ja tuotot 5,38 prosentista 35,11 prosenttiin. Tutkijat hyödynsivät lisäksi tehokasta 

rintamaa ja tutkimus osoitti, että tehokas rintama oli jyrkempi, kun portfolioon sisällytettiin 

Bitcoinia. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että jopa pieni määrä Bitcoinia portfoliossa paransi 

sen riski-tuotto-suhdetta merkittävästi. Briére et al. (2015) kuitenkin painottavat, että 

kryptovaluutat ovat vielä hyvin tuore omaisuusluokka, eikä tästä voi vielä tehdä keskipitkän 

tai pitkän aikavälin yleistyksiä. 
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Andrianton ja Diputran (2018) mukaan kryptovaluutat lisäsivät sijoittajan saamaa 

hajautushyötyä. Portfolio sisälsi kryptovaluuttojen (Bitcoin, Ripple ja Litecoin) lisäksi 

osakkeita, valuuttoja, ETF:iä ja hyödykkeitä. Tutkimustulokset osoittivat, että kolmesta 

kryptovaluutasta Bitcoin tarjosi parhaimman tuoton ja alhaisimman volatiliteetin aikavälillä 

joulukuu 2013 – joulukuu 2016 (Yhdysvaltojen dollareissa mitattuna). Corbet, Meegan, Larkin, 

Lucey ja Yarovayan (2018) analyysissa hyödynnettiin myös näitä kolmea kryptovaluuttaa 

(Bitcoin, Ripple ja Litecoin) ja tarkasteltiin niiden suhdetta yleisiin sijoitusinstrumentteihin 

nähden. Tutkimustulosten mukaan kryptovaluutat tarjosivat hajautushyötyä sijoittajille, 

joiden sijoitushorisontti on lyhyt.  Guo ja Wang (2018) toteuttivat sentimenttianalyysin, jonka 

avulla he tutkivat kryptovaluuttoja. Tutkimuksen mukaan kryptovaluutat tarjoavat portfoliolle 

hyvän hajautushyödyn, sillä niiden korrelaatio muiden sijoitusinstrumenttien ja 

kryptovaluuttojen kesken on alhainen. Brauneis ja Mestel (2018) sovelsivat tutkimuksissaan 

Markowitzin keskiarvo-varianssi-viitekehystä tutkiakseen kryptovaluutta portfolioiden 

riskituotto hyötyjä. Tutkimuksissaan he hyödynsivät päivittäistä aineistoa 500 eri 

kryptovaluutan osalta aikavälillä 1.1.2015 –31.12.2017. Tutkimus osoitti, että riski pienenee, 

kun useampia eri kryptovaluuttoja yhdistellään portfolioon. 

Dyhrbergin (2016) mukaan Bitcoin sijoittuu kullan ja Yhdysvaltain dollarin väliin, kun mietitään 

sen ominaisuuksia arvon säilyttäjänä ja vaihdon välittäjänä. Bitcoinia on helpompi liikuttaa 

kuin kultaa, mutta vaihdon välineenä se ei toimi yhtä hyvin kuin Yhdysvaltain dollari. Toisaalta 

Bitcoin voidaan nähdä parempana arvon säilyttäjänä kuin Yhdysvaltain dollari, mutta se ei ole 

ainakaan vielä saavuttanut kullan kaltaista asemaa. Baur, Dimpfl ja Kuck (2018) jatkoivat 

Dyhrbergin (2016) tutkimuksia ja heidän tutkimukset osoittivat, että Bitcoin on täysin erilainen 

instrumentti kuin kulta tai kansalliset valuutat. Bitcoin omaa täysin erilaisen tuoton, 

volatiliteetin ja korrelaation muihin sijoitusinstrumentteihin verrattuna, mukaan lukien kulta 

ja Yhdysvaltain dollari. Tutkimukset osoittivat, että Bitcoinilla on ainutlaatuinen riski-tuotto-

luonne. Platanakis ja Urquhart (2018) tutkivat Bitcoinin tuomaa hajautushyötyä osake-bondi 

portfoliossa. He huomasivat, että hyöty oli merkittävä, sillä Sharpen, Sortinon ja Omegan luvut 

olivat huomattavasti korkeammat, kun portfolio sisälsi Bitcoinia.  

Liu (2018) on hyödyntänyt tutkimuksissa kymmentä suurinta kryptovaluuttaa (Bitcoin, 

Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar, Monero, Dash, Tether, Nem ja Verge). Hän osoittaa 

tutkimuksissaan, että hajauttaminen eri kryptovaluuttojen välillä voi merkittävästi parantaa 
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sijoitusportfolion tuloksia ja hajauttaminen eri kryptovaluuttojen kesken voi parantaa 

merkittävästi portfolion Sharpen lukua ja sitä kautta sijoittajan saamaa hyötyä. Tutkimuksen 

perusteella millään kryptovaluutalla (pois lukien Tether) ei ole negatiivista korrelaatiota 

keskenään. Korkein korrelaatio löytyi Bitcoinin ja Litecoinin väliltä arvolla 0,52. 

Cheah ja Fryn (2015) tutkimukset osoittivat, että Bitcoinilla on taipumusta kuplamaisuudelle. 

He analysoivat Bitcoinin hintakehitystä vuosina 2010 – 2014 ja heidän tutkimuksissaan 

päädytään siihen lopputulokseen, että Bitcoinin todellinen arvo on nolla. Lánskýn (2016) 

mukaan muilla kryptovaluutoilla on taipumusta seurata Bitcoinin luomia hintakuplia. Corbet, 

Lucey ja Yarovaya (2018) tutkivat hintakuplia Bitcoinin ja Ethereumin osalta. Tulokset 

osoittivat, että näillä kryptovaluutoilla on ajanjaksoja, joissa on nähtävissä selkeää 

kuplamaisuutta. Tulokset osoittivat lisäksi, että ei ole olemassa todisteita kuplamaisista 

markkinoista, jotka koskisivat sekä Ethereumia, että Bitcoinia. Bitcoinin hintakehityksessä 

tutkijat kuitenkin ovat nähneet selkeitä kuplan vaiheita.  

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan havaita, että suuri osa tutkimuksista käsittelee 

kryptovaluutoista ainoastaan Bitcoinia ja sen tarjoamaa hajautushyötyä. Tutkimustulokset 

osoittavat, että kryptovaluutat tarjoavat merkittävää hajautushyötyä sijoitusportfoliossa, ja 

että kryptovaluuttamarkkinoilla on nähtävissä selkeitä suhdannevaihteluita. Lisäksi 

tutkimustulokset puoltavat sitä, että hajauttaminen kannattaa tehdä useamman 

kryptovaluutan kesken. Kirjallisuuskatsaus ei kuitenkaan vastaa siihen, millä allokaatioilla eri 

kryptovaluuttoihin kannattaa hajauttaa. 
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT  
 

Tämä kappale sisältää tutkimusaineiston ja -menetelmien kuvailun.  Kappaleessa esitellään 

päätutkimusmenetelmä eli portfolioiden optimointi sekä tuodaan esille eri metodit 

optimoinnin mahdollistamiseksi. Optimoinnin tuloksena saadaan optimaalisten portfolioiden 

allokaatiot eri suhdannesyklien aikana, sekä maksimaaliset arvot riskikorjatun tuoton 

indikaattoreilla mitattuna. Lopuksi kuvaillaan tutkimustulosten analysoinnissa hyödynnettäviä 

eri analyysin lisämenetelmiä. 

 

4.1  Tutkimusaineiston kuvailu  
 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa aineistona toimii kryptovaluuttojen (Bitcoin, Ethereum, 

Ripple ja Litecoin) päivittäiset arvot Yhdysvaltain dollareissa noteerattuna. Tutkimuksen 

tutkittavaksi ajanjaksoksi on valittu 01.01.2016-15.11.2018. Kyseinen ajanjakso toimii 

tutkielman ensimmäisenä tarkasteluperiodina eli pidempänä ajanjaksona. Ajanjaksolle 

mahtuu niin suuret nousumarkkinat 01.05.2017-07.01.2018 (toinen tarkasteluperiodi) kuin 

myös suuret laskumarkkinat 07.01.2018-15.11.2018 (kolmas tarkasteluperiodi) 

(Coinmarketcap 2018a). Koko ajanjaksolta päiväkohtaisia havaintoja kertyi yhteensä 1050. 

Ajanjaksoa voidaan pitää lyhyenä, jos sen suhteuttaa esimerkiksi osakemarkkinoiden 

pidempiaikaiselle seurannalle. Tässä tulee huomioida, että tutkituista kryptovaluutoista 

Ethereum on tuorein ja se on ollut olemassa vain hieman yli 3 vuotta, joka myös rajoittaa 

tutkimuksen aikaväliä (Etherscan 2018).  

Bitcoinin, Ethereumin ja Litecoinin päivittäinen aineisto on kerätty Cryptodatadownload 

(2018) sivustolta Kraken nimisestä kryptovaluutta pörssistä, kun puolestaan Ripplen osalta 

aineisto saatiin Yahoo Finance (2018) nimiseltä sivustolta pörssin puutteellisen aineiston 

vuoksi. Vertailuindeksinä tutkielmassa toimii jo aiemmin mainittu CCI30-indeksi (2018), joka 

perustuu markkina-arvoltaan 30 suurimman kryptovaluutan päivittäiseen aineistoon. 

Riskittömänä korkokantana hyödynnetään Saksan 10 vuoden valtion obligaatioita (0,384% 

tarkasteluhetkellä), joka muodostuu niin alhaiseksi, ettei sillä ole käytännössä juuri vaikutusta 

tutkimustuloksiin (Investing.com 2018). 
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Tutkimuksen kaikki tulokset on laskettu hyödyntäen 2016 Microsoft Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa. Kryptovaluuttojen päivittäisten arvojen pohjalta on laskettu 

kullekin kryptovaluutalle päivittäiset hinnanmuutokset. Lisäksi olennaista on laskea 

keskeisimmät tilastotiedot (keskimääräinen päivätuotto, keskimääräinen vuosituotto, 

keskimääräinen keskihajonta sekä beta-kerroin) jokaisena tarkasteluperiodina (kts. Liite 1). 

Tutkimuksessa hyödynnetään geometristä keskiarvoa aritmeettisen keskiarvon sijaan 

keskimääräisten päivätuottojen sekä -vuosituottojen laskemisessa, sillä se antaa 

totuudenmukaisempia tuloksia ja huomioi ”korkoa korolle”-efektin (Wallace 2011). 

Liitteestä 2 löytyy varianssi-kovarianssimatriisi jokaiselta aikaperiodilta, sillä sitä tarvitaan 

portfolion kokonaisvarianssin muodostamiseen. Aineiston ja siitä johdettujen laskelmien 

avulla saadaan optimoitua riskikorjatun tuoton indikaattoreilla optimaalisen portfolion 

allokaatiot eri suhdannesyklien aikana. Kattavien tutkimustulosten muodostamiseksi, 

tutkimustuloksissa esitellään tutkielman pääteeman lisäksi korrelaatiomatriisit sekä 

Markowitzin portfolioteorian pohjalta esitetty tehokas rintama, jotka muodostetaan jokaiselle 

eri tarkasteluperiodille erikseen. Korrelaatiomatriisien tilastollinen merkitsevyys 1%, 5% ja 

10% riskitasoilla on tutkittu suhdannesykleittäin hyödyntäen Studentin t-testiä.  

Kuvio 4 on muodostettu kerätyn aineiston pohjalta ja se havainnollistaa kryptovaluuttojen ja 

vertailuindeksin kumulatiivista arvonkehitystä aikavälillä 01.01.2016-15.11.2018. Kuviossa 

01.01.2016 on indeksoitu arvoksi 100, josta arvonkehitys alkaa. Kuviosta voidaan tehdä useita 

eri huomioita: Ensiksi siitä voidaan erottaa ajanjakson sisälle osuvat selkeät nousumarkkinat, 

sekä laskumarkkinat.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Kumulatiivinen tuotto neljän kryptovaluutan ja vertailuindeksin osalta 
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Sen lisäksi kuvio 4 havainnollistaa kryptovaluutoille ominaisen korkean volatiliteetin sekä 

kryptovaluuttoihin liittyvän korkean arvonnousupotentiaalin, joka poikkeaa täysin 

perinteisistä sijoitusinstrumenteista. Ethereum kryptovaluutta on kasvanut prosentuaalisesti 

eniten kyseisenä ajanjaksona. Ethereumin arvo oli 0,92 USD tarkasteluperiodin alussa ja se 

kohosi lähelle 1400 USD, jonka seurauksena sen kumulatiivinen tuotto oli hetkellisesti jopa yli 

140 000 %. 

 

4.2  Tutkimusmenetelmien kuvailu  
 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista portfolio-analyysia, joka 

sisältää portfolioiden optimoinnin.  Kaikki laskelmat suoritetaan 2016 Microsoft Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen. Portfolioiden optimointi toteutetaan Excelin Solver- 

työkalulla. Riskikorjatun tuoton indikaattorit toimivat optimoinnin kriteereinä ja tavoitteena 

on maksimoida Sharpen luku, Treynorin luku ja Jensenin alpha muuttamalla portfolion 

allokaatioita. Tutkimustulosten kattavuuden kasvattamiseksi havainnollistetaan tuloksia jo 

edellä esitetyn tehokkaan rintaman ja korrelaatiomatriisin avulla eri suhdannesyklien aikana.   

Mahessaran ja Kartawinatan (2018) tutkimuksen mukaan Bitcoin kryptovaluutta tarjoaa 

parhaan riskikorjatun tuoton Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja Jensenin alphalla mitattuna, 

kun vertailukohteeksi tutkimukseen sisällytettiin osakkeet ja kulta. Tämän tutkimuksen 

perusteella voidaan odottaa kryptovaluuttojen saavan merkittäviä riskikorjatun tuoton arvoja.  

 

4.2.1 Metodit optimaalisten portfolioiden muodostamiseksi 
 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää optimaalinen portfolion allokaatio eri suhdannesyklien 

aikana riskikorjatulla tuotolla mitattuna. Tämän kappaleen tarkoituksena on kuvata erilaiset 

metodit, joiden avulla päästään itse portfolioiden optimointiin, ja jonka seurauksena 

optimaaliset portfolioiden allokaatiot saadaan estimoitua.   Seuraavaksi esitetyt laskelmat on 

toteutettu kaikille eri aikaperiodeille erikseen (koko ajanjakso, nousukausi ja laskukausi). Ensin 

lasketaan päiväkohtaiselle aineistolle päiväkohtaiset prosentuaaliset arvonmuutokset, jotka 

saadaan laskettua kaavan 6 mukaisesti:  
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                𝑷𝒓𝒐𝒔𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒂𝒍𝒊𝒏𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒗𝒐𝒏𝒎𝒖𝒖𝒕𝒐𝒔 = ( 
𝑷𝒕 

𝑷𝒕−𝟏
− 𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎%     (6) 

                                 𝐽𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑷𝒕 𝑗𝑎 𝑷𝒕−𝟏 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎𝑡 𝑝ä𝑖𝑣𝑖𝑡𝑡ä𝑖𝑠𝑖ä ℎ𝑖𝑛𝑡𝑜𝑗𝑎 ℎ𝑒𝑡𝑘𝑒𝑙𝑙ä 𝑡.   

Tutkimuksen kannalta keskeisimmät tilastotiedot lasketaan kryptovaluuttojen ja 

vertailuindeksin osalta, jotka jo aiemmin mainitun mukaan esitetään liitteessä 1. Beta-kerroin 

lasketaan teoriaosuudessa esitetyn kaavan 2 mukaisesti suhteuttamalla sijoituskohteen 

tuoton ja markkinatuoton välinen kovarianssi, markkinatuoton varianssilla (Fama & French 

2004). Keskimääräinen päivätuotto saadaan geometrisen kaavan 7 mukaisesti (Moakher 2005; 

Microsoft Office 2018a). Keskimääräinen vuosituotto lasketaan hyödyntäen keskimääräistä 

päivätuottoa ja se saadaan kaavan 8 mukaisesti (Nikkinen et al. 2002, 24). Keskimääräinen 

keskihajonta lasketaan puolestaan kaavan 9 mukaisesti (Microsoft Office 2018b). 

 

                            𝑮𝒆𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒏𝒆𝒏 𝒌𝒆𝒔𝒌𝒊𝒂𝒓𝒗𝒐 = √𝒙𝟏 ∗ 𝒙𝟐 ∗𝑵 . .∗ 𝒙𝑵                    (7) 

𝐽𝑜𝑠𝑠𝑎 𝒙𝟏 𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑣𝑎𝑖𝑛𝑡𝑜 1, 𝒙𝟐 𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑣𝑎𝑖𝑛𝑡𝑜 2. . 𝑗𝑎 𝑵 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎 𝑜𝑡𝑜𝑠𝑘𝑜𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎 

 

                   𝑨𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍𝒊𝒔𝒐𝒊𝒕𝒖 𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐 = ((𝒅𝒂𝒊𝒍𝒚 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 + 𝟏)𝟑𝟔𝟓 − 𝟏)             (8) 

 

                                         𝑲𝒆𝒔𝒌𝒊𝒉𝒂𝒋𝒐𝒏𝒕𝒂 =  √
∑ (𝒙𝒊−𝒙)^𝟐𝑵

𝒊=𝟏

𝑵−𝟏
. (9) 

𝐽𝑜𝑠𝑠𝑎 𝒙𝒊 𝑜𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑡𝑡ä𝑖𝑛𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑣𝑎𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑗𝑎 𝒙  𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑣𝑎𝑖𝑛𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜 

 𝑗𝑎 𝑵 𝑜𝑛 𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑢𝑢𝑠 

  

Harris ja Yilmaz (2010) toteavat varianssi-kovarianssimatriisin olevan keskeinen tekijä 

portfolion optimoinnin näkökulmasta. Varianssi-kovarianssimatriisi on omaisuusluokkien 

variansseista ja kovariansseista muodostettu matriisi. Varianssi on hajonnan keskiarvon neliö, 

kun taas kovarianssi ilmaisee, kuinka omaisuusluokat muuttuvat yhdessä. (Husnain, Hassan & 

Lamarque 2016) DeMiguel, Garlappi ja Uppal (2009) korostavat kovarianssi estimaattorin 

merkitystä, jotta keskiarvo-varianssin optimointi toteutuu onnistuneesti. Tämän tutkimuksen 
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varianssi-kovarianssimatriisit on esitetty liitteessä 2. Kryptovaluuttojen varianssitermit 

sijoittuvat diagonaali-akselille ja kuten liitteestä 2 voidaan huomata, matriisi muodostuu 

symmetriseksi. Matriisin termien summana saadaan laskettua portfolion kokonaisvarianssi 

(Bodie, Kane, Marcus 2005, 1031). Sijoituskohteiden väliset kovarianssit on laskettu kaavan 10 

mukaisesti (Bodie et al. 2005, 1031): 

 

                        𝑪𝑶𝑽(𝒂𝟏 + 𝒃𝟏𝒓𝒔, 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐𝒓𝒄) =  𝒃𝟏𝒃𝟐𝑪𝑶𝑽(𝒓𝒔, 𝒓𝒄)  (10) 

𝐽𝑜𝑠𝑠𝑎 𝒃𝟏 𝑗𝑎 𝒃𝟐 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡𝑎, 𝑪𝑶𝑽 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖𝑎 𝑗𝑎 𝒓𝒔 𝑗𝑎 𝒓𝒄 𝑘𝑢𝑣𝑎𝑎𝑣𝑎𝑡 

𝑠𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑜ℎ𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑆 𝑗𝑎 𝐶 ℎ𝑎𝑣𝑎𝑖𝑛𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚ää𝑟ää  

 

Optimaalista portfolion allokaatiota etsitään kolmella eri riskikorjatun tuoton mittarilla eli 

Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja Jensenin alphalla. Näiden mittareiden laskukaavat 

löytyvät teoriaosuudesta (Kaava 3, Kaava 4 ja Kaava 5) ja niitä tullaan hyödyntämään 

tutkimuksessa. Vaikka hyödynnettävä aineisto on päiväkohtainen, portfolioiden 

muodostuksessa käytetään laskettuja keskimääräisiä vuosittaisia arvoa (esimerkiksi tuotto-

odotuksen ja keskihajonnan osalta), sillä ne havainnollistavat tuloksia paremmin (riippuen 

kuitenkin tarkasteluperiodin pituudesta). Kryptovaluutta pörssit ovat auki vuoden jokaisena 

päivänä, jonka vuoksi vuosittaisen periodin pituus on 365 (Coindesk 2017). Portfolion tuotto-

odotus saadaan ottamalla huomioon sekä jokaisen kryptovaluutan keskimääräinen 

vuosituotto, että allokaatiot jokaisen kryptovaluutan osalta. Portfolion beta-kertoimen osalta 

tulokset saadaan samalla periaatteella.  Sharpen luvussa nimittäjänä oleva portfolion 

keskihajonta saadaan portfolion kokonaisvarianssin neliöjuurella.  

Sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat laskelmat optimoinnin toteuttamiseksi on suoritettu, 

siirrytään tutkielman kannalta keskeisimpään osuuteen eli optimointiin, joka toteutetaan 

Excelin Solver-työkalua hyödyntäen. Optimointimetodina käytetään GRG Nonlinear-

toimintoa. Optimoinnissa määritellään ehdoksi maksimaalinen Sharpen luku, Treynorin luku 

tai Jensenin alpha. Tämän jälkeen valitaan muuttuviksi tekijöiksi kryptovaluuttojen allokaatiot 

sekä asetetaan ehdoksi, että osuuksien allokaation summan tulee olla 100%. Optimoinnissa 

tulee huomioida, että lyhyeksi myynti ei ole sallittua, joten yksittäisen kryptovaluutan 

allokaatio portfoliossa ei voi olla alle nollan. Näiden ehtojen asettamisen jälkeen suoritetaan 
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itse optimointi, jonka seurauksena saadaan tulokset optimaalisesta portfolion allokaatiosta 

riskikorjatun tuoton indikaattoreilla eri suhdannesyklien aikana.  

 

4.2.2 Tutkimustulosten analyysissa hyödynnettävät lisämenetelmät 
 

Tutkimustulosten kattavuuden lisäämiseksi tutkimustulosten analyysia havainnollistetaan 

lisäksi tilastollisesti tutkitulla korrelaatiomatriisilla, joka muodostetaan jokaiselle 

tarkasteluperiodille erikseen. Korrelaatiomatriisi havainnollistaa muuttujien välistä 

keskinäistä korrelaatiota ja se on symmetrinen varianssi-kovarianssimatriisin tapaan. 

Korrelaatiokertoimet vaihtelevat lukujen –1 ja 1 väliltä ja luku 1 kuvaa täydellistä positiivista 

korrelaatiota muuttujien kesken eli sijoitusinstrumenttien tuotot liikkuvat identtisesti ikään 

kuin ”käsi kädessä”, kun taas –1 kuvaa päinvastaista tilannetta eli täydellistä negatiivista 

korrelaatiota. Mitä pienempi on sijoitusinstrumenttien välinen keskinäinen korrelaatio, sitä 

parempina sijoituskohteina niitä voidaan pitää sijoittajan näkökulmasta, koska ne lisäävät 

sijoitusportfolion hajautushyötyä. (Bodie et al. 2005, 1031-1032) Esimerkiksi jos 

sijoituskohteet X ja Y omaavat täydellisen negatiivisen korrelaation tarkoittaa se, että X:n 

arvon laskiessa, Y:n arvo nousee tai päinvastoin. Korrelaatiokertoimet muodostetaan 

kryptovaluuttojen päiväkohtaisen aineiston pohjalta ja ne luodaan hyödyntäen Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa. Korrelaatiomatriisin tilastollinen merkitsevyys 1%, 5% ja 10% 

riskitasoilla tutkitaan edellä mainitun Studentin t-testin avulla.  

Korrelaatiomatriisin lisäksi tutkimustuloksia havainnollistetaan tehokkaan rintaman avulla. 

Tehokas rintama muodostetaan hyödyntäen Excelin Solver-työkalua. Tehokkaan rintaman 

muodostamisen vuoksi selvitetään portfolion minimaalinen tuotto-odotus, maksimaalinen 

tuotto-odotus, minimaalinen keskihajonta sekä optimaalinen taso, joka tässä tutkielmassa 

tarkoittaa maksimaalista Sharpen lukua. Optimaalisen tason lisäksi tutkimustuloksissa 

esitettävä tehokas rintama havainnollistaa portfolion saamia muita arvoja (minimaalinen 

tuotto-odotus, maksimaalinen tuotto-odotus ja minimaalinen keskihajonta) allokaatioineen 

eri suhdannesyklien aikana, sillä näiden ajatellaan tuovan lisäarvoa sijoittajalle. Faman ja 

Frenchin (2004) mukaan sijoittaja voi tehokkaan rintaman avulla valita itselleen sopivan 

sijoitusportfolion omien preferenssiensä mukaisesti. Nämä edellä kuvatut analyysin 

lisämetodit kasvattavat tutkimustulosten kattavuutta.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tässä tutkielman kappaleessa kuvataan ja analysoidaan tutkielman tutkimustuloksia. Luku 

jakautuu kolmeen osaan käsittäen tutkimuksen tutkimustulokset sekä koko ajanjaksolta, että 

nousu- ja laskumarkkinoiden osalta. Tuloksia on havainnollistettu erilaisilla kuvioilla ja 

taulukoilla. 

 

5.1  Tutkimustulokset koko ajanjaksolla  
 

Tutkimuksessa tutkittavat kryptovaluutat saavuttivat korkeita arvoja riskikorjatun tuoton 

indikaattoreilla mitattuna koko ajanjaksolla. Saadut tutkimustulokset poikkeavat 

huomattavasti perinteisistä sijoitusinstrumenteista, mikä johtuu erityisesti kryptovaluuttojen 

korkeasta arvonnoususta tutkittavalla ajanjaksolla. Tutkimustulosten perusteella 

kryptovaluutat omaavat hyvin erilaisen tuotto- ja riskisuhteen verrattuna perinteisiin 

sijoitusinstrumentteihin ja niitä voidaan pitää hyvin erilaisena omaisuusluokkana. 

Huomionarvoista kuitenkin on, että tutkimustulokset ovat hyvin riippuvaisia valitusta 

ajanjaksosta.  

Sharpen luvulla mitattuna, optimaalisen portfolion maksimaaliseksi Sharpen luvuksi saatiin 

4,30, portfolion tuotto-odotuksen ollessa keskimäärin vuositasolla 435,60% ja keskihajonnan 

ollessa vuositasolla keskimäärin 101,16%. Treynorin luvulla mitattuna, optimaalisen portfolion 

maksimaaliseksi Treynorin luvuksi saatiin 6,87. Jensenin alpha sai puolestaan maksimaaliseksi 

arvoksi 345,40% (ns. lisätuottoprosentti yli CAP-mallin ennusteen). Liitteestä 3 löytyvät 

maksimaaliset riskikorjatun tuoton mittarien arvot sekä olennaiset arvot niiden laskemiseksi 

kuten portfolion tuotto-odotus, keskihajonta sekä beta-kerroin.  

Optimaalisen portfolion allokaatiot maksimaalisella Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja 

Jensenin alphalla on esitetty taulukossa 2. Sharpen luvun osalta Ethereum kryptovaluuttaa on 

portfoliossa eniten (67,16%), mikä selittyy suurelta osin Ethereumin korkealla 

keskimääräisellä vuosittaisella toteutuneella tuotolla sekä sen keskihajonnalla, joka ei poikkea 

muista kryptovaluutoista merkittävästi. Litecoinin allokaatio on 0%, joka selittyy 

päinvastaisella tilanteella (alhaisella tuotolla suhteessa muihin kryptovaluuttoihin sekä Bitcoin 

kryptovaluuttaa suuremmalla keskimääräisellä keskihajonnalla). Treynorin luvulla ja Jensenin 
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alphalla mitattuna Ethereumin allokaatio on 100%, johon vaikuttaa korkea tuotto ja tuottoon 

nähden alhainen beta-kerroin. Liitteestä 4 löytyy graafiset kuviot, jotka havainnollistavat 

optimaalisten portfolioiden allokaatioita Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja Jensenin alphalla 

mitattuna. Portfolioiden allokaatiot on optimoitu hyödyntäen liitteessä 1 ja 2 esitettyjä tietoja. 

Taulukko 2. Optimaalisen portfolion allokaatiot (Koko ajanjakso) 

 

Taulukko 3 havainnollistaa kryptovaluuttojen keskinäistä korrelaatiota koko ajanjaksolla 

mitattuna. Korrelaatiomatriisista voidaan huomata, että yleisellä tasolla kryptovaluuttojen 

keskinäinen korrelaatio on suhteellisen matala, mutta kuitenkin positiivinen. Alhaisin 

korrelaatio löytyy Bitcoinin ja Ripplen väliltä arvolla 0,145, kun taas suurin korrelaatio löytyy 

Litecoinin ja Bitcoinin väliltä arvolla 0,520. Näihin tuloksiin perustuen voidaan todeta näiden 

kryptovaluuttojen sisällä hajauttamisen tarjoavan hajautushyötyä ainakin hieman pidemmällä 

ajanjaksolla.  

Taulukko 3. Korrelaatiomatriisi (Koko ajanjakso) 

(Kaikki korrelaatiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä 1%***, 5%** ja 10%* riskitasoilla) 

 

Kuvio 5 havainnollistaa tehokasta rintamaa koko ajanjaksolla. Piste A kuvaa minimaalisinta 

tuotto-odotusta ja silloin portfolion allokaatio muodostuu Litecoinista (100%). Piste B 

puolestaan kertoo sijoittajalle alhaisimman keskihajonnan omaavan portfolion. Tämä 

portfolio sisältää koko ajanjaksolla 75,71% Bitcoinia, 15,46% Ethereumia, 7,63% Ripplea ja 

1,20% Litecoinia. Piste C kuvaa optimaalista portfoliota ja tässä allokaatio koostuu taulukon 2 

mukaisesta maksimaalisen Sharpen luvun painotuksista (17,36% Bitcoin, 67,16% Ethereum ja 
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15,48% Ripple). Piste D havainnollistaa maksimaalista tuotto-odotusta ja silloin portfolion 

allokaatio muodostuu 100% Ethereumista. Tehokasta rintamaa tulkitsemalla voidaan 

huomata, että tuotto-odotus kasvaa melko paljon vielä pisteen C jälkeen, mutta riski kasvaa 

suhteessa vielä hieman enemmän. Tämä tarkoittaa, että Sharpen luku laskee hieman 

pisteessä D, mutta sijoittaja saa silti korkeamman tuoton. Sijoittajan preferensseistä riippuen 

optimaalinen allokaatio löytyy pisteiden B ja D väliltä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Tehokas Rintama (Koko ajanjakso) 

 

5.2  Tutkimustulokset nousumarkkinoilla  
 

Tutkimuksessa tutkittavat kryptovaluutat saavuttivat nousukaudella erittäin korkeat arvot 

riskikorjatun tuoton indikaattoreilla mitattuna. Tätä voidaan pitää odotettuna tuloksena, sillä 

keskimääräinen tuotto-odotus nousukaudelta oli jokaisen kryptovaluutan osalta äärimmäisen 

korkea. Kryptovaluutta Ripple saavutti korkeimman keskimääräisen tuoton nousukaudella, 

saadessaan tuotoksi jopa 5065,36% (kts. Liite 1). Nousukauden alkamisajankohta on 

määritelty kryptovaluuttojen yhteisestä markkina-arvon kuvaajasta, mikä tarkoittaa, että 

nousukauden alkamisajankohta ei välttämättä täysin kuvaa yksittäisen kryptovaluutan 

nousukauden alkamisajankohtaa. Tässä tutkimuksessa nousukauden katsottiin alkaneeksi 

01.05.2017, koska niihin aikoihin yleisesti kryptovaluuttojen markkina-arvot lähtivät 

voimakkaaseen kasvuun (Coinmarketcap 2018a). 
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Sharpen luvulla mitattuna, optimaalisen portfolion maksimaaliseksi Sharpen luvuksi saatiin 

31,05, portfolion tuotto-odotuksen ollessa keskimäärin nousukaudella 2879,56% ja 

keskihajonnan ollessa keskimäärin 92,74%. Treynorin luvulla mitattuna, optimaalisen 

portfolion maksimaaliseksi Treynorin luvuksi saatiin 144,91. Jensenin alpha sai puolestaan 

maksimaaliseksi arvoksi 4418,69%. Liitteestä 3 löytyvät maksimaaliset riskikorjatun tuoton 

mittarien arvot sekä olennaiset arvot niiden laskemiseksi kuten portfolion tuotto-odotus, 

keskihajonta sekä beta-kerroin.  

Optimaalisen portfolion allokaatiot maksimaalisella Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja 

Jensenin alphalla on esitetty taulukossa 4. Sharpen luvun osalta Ripple kryptovaluuttaa 

(44,48%) on portfoliossa hieman enemmän kuin Bitcoin kryptovaluuttaa (43,23%). Ripplen 

allokaatio selittyy sen erittäin korkealla toteutuneella tuotolla, kun taas Bitcoinin painotus 

selittyy sen suhteellisen korkealla tuotolla, mutta etenkin sen suhteellisen alhaisella 

keskihajonnalla muihin kryptovaluuttoihin nähden. Treynorin luvulla ja Jensenin alphalla 

mitattuna Ripplen allokaatio on 100%, johon vaikuttaa sen korkea tuotto, mutta myös sen 

erittäin alhainen beta-kerroin. Liitteestä 4 löytyy graafiset kuviot, jotka havainnollistavat 

optimaalisten portfolioiden allokaatioita Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja Jensenin alphalla 

mitattuna. Portfolioiden allokaatiot on optimoitu hyödyntäen liitteessä 1 ja 2 esitettyjä tietoja.  

Taulukko 4. Optimaalisen portfolion allokaatiot (Nousukausi) 

 

Taulukko 5 havainnollistaa kryptovaluuttojen keskinäistä korrelaatiota nousukaudella 

mitattuna. Nousukauden korrelaatiomatriisista voidaan huomata kryptovaluuttojen 

keskinäisen korrelaation olevan koko ajanjaksoon nähden hieman korkeampi. Tosin, Ripplen 

ja Bitcoinin keskinäinen korrelaatio nousukaudella on jopa negatiivisen puolella saadessaan 

arvon -0,070. Suurin korrelaatio on nousukaudellakin Bitcoinin ja Litecoinin välillä (0,482). 

Yleisellä tasolla voidaan todeta kryptovaluuttojen keskinäisen korrelaation olevan suhteellisen 

maltillista lukuun ottamatta Ripple kryptovaluuttaa, joka ei ole korreloitunut minkään 
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kryptovaluutan kanssa. Näihin tutkimustuloksiin perustuen voidaan todeta, että Ripple tarjoaa 

hajautushyötyä nousukaudella, tosin Ripplen osalta tulokset eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä 1%, 5 % tai 10% riskitasoilla mitattuna.  

Taulukko 5. Korrelaatiomatriisi (Nousukausi) 

(Korrelaatiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä 1%***, 5%** ja 10%* riskitasoilla) 

 

Kuvio 6 havainnollistaa tehokasta rintamaa nousukaudella. Piste A kuvaa minimaalisinta 

tuotto-odotusta ja silloin portfolion allokaatio muodostuu Bitcoinista (100%). Piste B 

puolestaan kertoo sijoittajalle alhaisimman keskihajonnan omaavan portfolion. Tämä 

portfolio sisältää nousukaudella 64,57% Bitcoinia, 19,23% Ethereumia ja 16,19% Ripplea. Piste 

C kuvaa optimaalista portfoliota ja tässä allokaatio koostuu taulukon 4 mukaisesta 

maksimaalisen Sharpen luvun painotuksista (43,23% Bitcoin, 11,58% Ethereum, 44,48% Ripple 

ja 0,71% Litecoin). Piste D havainnollistaa maksimaalista tuotto-odotusta ja silloin portfolion 

allokaatio muodostuu 100% Ripplesta. Tehokasta rintamaa tulkitsemalla voidaan huomata, 

että tuotto-odotukset ovat yleisesti poikkeuksellisen korkeita. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Tehokas Rintama (Nousukausi) 
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Pisteiden C ja D välillä tuotto kasvaa yli 2000 %, mutta keskihajonta jopa kaksinkertaistuu 

näiden pisteiden välillä. Tästä huolimatta monet riskiä sietävät sijoittajat voisivat valita pisteen 

D, koska tuotto-odotus kasvaa huomattavasti. Sijoittajan preferensseistä riippuen 

optimaalinen allokaatio löytyy pisteiden B ja D väliltä.  

 

5.3  Tutkimustulokset laskumarkkinoilla  
 

Tutkimuksessa tutkittavat kryptovaluutat saavuttivat laskukaudella negatiiviset arvot 

riskikorjatun tuoton mittareilla, jota voidaan pitää odotettuna, sillä tuotto muodostui 

negatiiviseksi jokaisen kryptovaluutan osalta. Laskukaudella jokaisen kryptovaluutan osalta on 

etsitty korkein päiväkohtainen noteeraus, jonka perusteella laskukausi on katsottu alkaneeksi 

kunkin kryptovaluutan osalta. Kovimmaksi laskijaksi osoittautui Litecoin (lasku 

huippulukemasta -87,73%) ja Bitcoin puolestaan laski neljästä kryptovaluutasta vähiten (lasku 

huippulukemasta -71,22%) (kts. Liite 1). Laskukauden alkamisajankohta on määritelty 

nousukauden tapaan samalla periaatteella eli kryptovaluuttojen yhteisestä markkina-arvon 

kuvaajasta. Tässä tutkimuksessa laskukauden katsottiin alkaneeksi yleisellä tasolla 

07.01.2018, koska niihin aikoihin kryptovaluuttojen markkina-arvot lähtivät voimakkaaseen 

laskuun (Coinmarketcap 2018a).  

Israelsen (2005) mukaan tuotto-odotuksen ollessa negatiivinen, heikentää se Sharpen luvun 

luotettavuutta. Laskukaudella jouduttiinkin hyödyntämään modifioituja riskikorjatun tuoton 

mittareita, joka tarkoittaa, että esimerkiksi Sharpen luvussa keskimääräinen tuotto kerrottiin 

portfolion keskihajonnalla. Tulokset olisivat olleet muuten epärealistisia johtuen negatiivisista 

tuotto-odotuksista. Modifioidulla Sharpen luvulla mitattuna, optimaalisen portfolion 

maksimaaliseksi Sharpen luvuksi saatiin -0,518, portfolion tuotto-odotuksen ollessa 

keskimäärin -71,22% ja keskihajonnan ollessa keskimäärin 72,84%. Modifioidulla Treynorin 

luvulla mitattuna, optimaalisen portfolion maksimaaliseksi Treynorin luvuksi saatiin -0,52. 

Jensenin alpha sai puolestaan negatiivisen arvon -10,15%, mikä tarkoittaa, että portfolio on 

yliarvostettu riskitasoonsa nähden (Nikkinen et al. 2002, 221).  Liitteestä 3 löytyvät 

maksimaaliset riskikorjatun tuoton mittarien (modifioitujen) arvot sekä olennaiset arvot 

niiden laskemiseksi kuten portfolion tuotto-odotus, keskihajonta sekä beta-kerroin.  
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Optimaalisen portfolion allokaatiot maksimaalisella Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja 

Jensenin alphalla on esitetty taulukossa 6. Taulukosta voidaan huomata, että Bitcoin 

kryptovaluutan allokaatio on 100% jokaisella riskikorjatun tuoton mittarilla mitattuna. Tämä 

selittyy ensinnäkin sillä, että Bitcoin omasi laskukaudella alhaisimman keskimääräisen 

keskihajonnan muihin kryptovaluuttoihin nähden. Tarkasteluperiodin aikana Bitcoin laski 

muita kryptovaluuttoja keskimäärin vähemmän huippulukemasta (kts. Liite 1). Lisäksi Bitcoin 

omasi laskukaudella alhaisimman beta-kertoimen (0,73) muihin kryptovaluuttoihin nähden.  

Liitteestä 4 löytyy graafiset kuviot, jotka havainnollistavat optimaalisten portfolioiden 

allokaatioita Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja Jensenin alphalla mitattuna. Portfolioiden 

allokaatiot on optimoitu hyödyntäen liitteessä 1 ja 2 esitettyjä tietoja.  

Taulukko 6. Optimaalisen portfolion allokaatiot (Laskukausi) 

 

Taulukko 7 havainnollistaa kryptovaluuttojen keskinäistä korrelaatiota laskukaudella 

mitattuna. Laskukauden korrelaatiomatriisista voidaan huomata kryptovaluuttojen 

keskinäisen korrelaation olevan todella voimakasta. Voidaan myös havaita, että 

laskumarkkinoilla kryptovaluuttojen keskinäinen korrelaatio on paljon voimakkaampaa kuin, 

mitä se oli nousumarkkinoilla ja koko ajanjaksolla mitattuna. Suurin korrelaatio on koko 

ajanjakson ja nousumarkkinoiden tapaan Bitcoinin ja Litecoinin välillä (0,844). Näihin 

tutkimustuloksiin perustuen voidaan todeta, että laskukaudella nämä kryptovaluutat eivät 

tarjoa sijoittajalle juurikaan hajautushyötyä. 

Taulukko 7. Korrelaatiomatriisi (Laskukausi) 

(Kaikki korrelaatiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä 1%***, 5%** ja 10%* riskitasoilla) 
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Kuvio 7 havainnollistaa tehokasta rintamaa laskukaudella. Kuvio ei muodosta perinteisen 

näköistä tehokasta rintamaa johtuen negatiivisista tuotoista. Tästä johtuen 

optimaalisimmaksi sekä korkeatuottoisimmaksi, että vähäriskisimmäksi pisteeksi on 

muodostunut piste B. Pisteen B allokaatio koostuu 100% Bitcoinista. Piste A kuvaa 

minimaalisinta tuotto-odotusta ja silloin portfolion allokaatio muodostuu Litecoinista (100%) 

Huomionarvoista on, että laskusuhdanteen tehokas rintama on ”skaalattu” hieman eri tavalla 

kuin muilla tarkasteluperiodeilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Tehokas Rintama (Laskukausi) 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tämän tutkielman perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää optimaalisen kryptovaluutta 

portfolion allokaatiot riskikorjatun tuoton indikaattoreilla mitattuna eri suhdannesyklien 

aikana. Tutkimus toteutettiin neljällä eri kryptovaluutalla, jotka olivat Bitcoin, Ethereum, 

Ripple ja Litecoin. Kryptovaluuttamarkkinoille suuret nousu- ja laskusuhdanteet ovat hyvin 

ominaisia ja usein niistä puhutaan spekulatiivisina ”kuplina”. Näistä spekulatiivisista 

hintakuplista havaintoja olivat tehneet myös muun muassa Cheah ja Fry (2015) sekä Corbet et 

al. (2018) tutkimuksissaan.  Näistä syistä johtuen tutkielmaan sisällytettiin kolme eri 

tarkastelunäkökulmaa: pidempi ajanjakso, nousumarkkinat ja laskumarkkinat, joille 

optimoitiin optimaaliset kryptovaluutta portfoliot hyödyntäen Sharpen lukua, Treynorin lukua 

ja Jensenin alphaa. Näiden lisäksi tutkimustuloksia havainnollistettiin korrelaatiomatriisilla 

sekä Markowitzin (1952) modernin portfolioteorian pohjalta tunnetulla tehokkaalla 

rintamalla.  

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin menetelmin hyödyntäen aineistona kryptovaluutta 

pörssistä kerättyä aikasarja-aineistoa aikaväliltä 01.01.2016-15.11.2018. Tutkielman 

empiirinen osuus toteutettiin portfolio-analyysina hyödyntäen tutkimustulosten 

estimoimisessa Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Tutkimus toteutettiin sijoittajan 

näkökulmasta ja tutkimuksen tavoitteena on paitsi auttaa kryptovaluutoista kiinnostuvia 

sijoittajia ymmärtämään kryptovaluuttoja sijoitusmuotona, niin myös auttaa heitä 

optimaalisen kryptovaluutta portfolion muodostamisessa huomioimalla 

kryptovaluuttamarkkinoilla vallitsevat suhdanteet.  

Tutkimusongelmasta johdettu päätutkimuskysymys oli:  

’’Minkälaisilla allokaatioilla saadaan muodostettua optimaalinen kryptovaluutta portfolio 

riskikorjatun tuoton indikaattoreilla mitattuna?’’ 

Tutkielman empiirisen osuuden mukaan, Sharpen luvulla mitattuna optimaalinen 

kryptovaluutta portfolio sisältää 17,36% Bitcoinia, 67,16% Ethereumia ja 15,48% Ripplea (koko 

ajanjakso). Optimaalinen portfolio ei sisältänyt Litecoinia johtuen sen tuoton ja keskihajonnan 

suhteesta, joka osoittautui muita kryptovaluuttoja heikommaksi. Beta-perusteisten Treynorin 

luvun ja Jensenin alphan mukaan optimaalinen portfolio koostuu koko ajanjaksolla 100% 
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Ethereumista, joka selittyy sen korkealla keskimääräisellä vuosituotolla sekä sen suhteellisen 

alhaisella beta-kertoimella tuottoon nähden. Optimaaliset kryptovaluutta portfoliot tarjoavat 

merkittävää riskikorjattua tuottoa mukaillen Mahessaran ja Kartawinatan (2018) tutkimusta. 

Kryptovaluuttoihin hajauttamalla voidaan hyötyä paremmasta riski-tuotto-suhteesta ja 

näiden havaintojen kanssa vastaaviin tuloksiin päästiin muun muassa Andrianton ja Diputran 

(2018), Liun (2018) sekä Briére et al. (2015) tutkimuksissa. Olennainen huomio on myös, että 

tuoton ja riskin voidaan havaita kuvion 5 mukaisesti kulkevan lähes ”käsi kädessä” siirryttäessä 

optimaalisesti portfoliosta korkeimman tuoton omaavaan portfolioon. Markowitzin (1952) 

teorian mukaan sijoituksen tuotto-riski-ominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään vaan siten, 

kuinka sijoitus vaikuttaa koko portfolion kokonaisriskiin ja -tuottoon.  

Tutkielman ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli:  

’’Miten suhdanteet (nousu- ja laskusuhdanteet) muuttavat optimaalisen kryptovaluutta 

portfolion rakennetta?’’ 

Suhdanteet vaikuttivat hyvin paljon optimaalisen portfolion rakenteeseen. 

Noususuhdanteella Sharpen luvulla mitattuna, optimaalinen portfolio koostui Bitcoinista 

43,23%, Ethereumista 11,58%, Ripplesta 44,48% ja Litecoinista 0,71%. Ripplen allokaatio 

selittyi sen korkealla tuotolla, mutta Bitcoinin allokaatioon vaikutti paitsi sen tuotto, niin myös 

sen omaava alhainen keskihajonta muihin kryptovaluuttoihin nähden. Treynorin luvulla ja 

Jensenin alphalla mitattuna, optimaalinen portfolio muodostui Ripplesta 100% johtuen sekä 

sen keskimääräisestä tuotosta, että alhaisesta systemaattista riskiä kuvaavasta beta-

kertoimesta.  

Laskusuhdanteella Sharpen luvulla, Treynorin luvulla ja Jensenin alphalla mitattuna, 

optimaalinen portfolio muodostui 100% Bitcoinista. Bitcoin oli laskukaudella laskenut 

keskimäärin muita kryptovaluuttoja vähemmän. Sen lisäksi se omasi alhaisimman 

keskimääräisen keskihajonnan sekä alhaisimman beta-kertoimen muihin kryptovaluuttoihin 

nähden.   

Bitcoin on kryptovaluutoista vanhin ja yleensä Bitcoin kasvattaa markkinaosuuttaan 

kryptovaluuttojen sisällä laskukausien aikana. Bitcoinia pidetään eräänlaisena 

”turvasatamana” kryptovaluuttojen kesken epävarmoina aikoina, jonka vuoksi se laskee 

yleensä muita kryptovaluuttoja vähemmän. Bitcoinin markkinaosuus kryptovaluutoissa kävi 
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”kuplan” huippulukemissa hieman alle 33 prosentissa tammikuussa 2018, mutta on nyt kuplan 

puhjettua kasvanut hieman yli 53 prosenttiin. (Coinmarketcap 2018a)  

Tutkielman toinen alatutkimuskysymys oli:  

”Miten kryptovaluutat korreloivat eri suhdannesykleissä?” 

Korrelaatiomatriisit muodostettiin jokaiselta eri suhdannesykliltä. Korrelaatiomatriisien 

tilastollinen merkitsevyys tutkittiin Studentin t-testillä ja tutkimustulokset osoittivat, että 

korrelaatiokertoimet olivat tilastollisesti merkitseviä 1%, 5% ja 10% riskitasoilla lukuun 

ottamatta nousumarkkinoita, jossa kryptovaluutta Ripplen osalta korrelaatiokertoimet jäivät 

tilastollisen merkitsevyyden ulkopuolelle. Tutkimustulokset osoittivat, että laskusuhdanteen 

aikana kryptovaluutat olivat todella korreloituneita keskenään. Nousukaudella ja erityisesti 

koko ajanjaksolla mitattuna kryptovaluuttojen keskinäinen korrelaatio oli puolestaan 

maltillista tai jopa suhteellisen matalaa. Yleisesti voidaan nähdä näiden neljän kryptovaluutan 

tarjoavan keskenään hajautushyötyä sijoittajalle laskumarkkinoita lukuun ottamatta. Korkein 

korrelaatio jokaisella aikaperiodilla oli Litecoinin ja Bitcoin välillä. Vastaaviin tuloksiin päästiin 

myös muun muassa Liun (2018) tutkimuksessa. 

Tutkielmassa tulee huomioida, että optimaalisen kryptovaluutta portfolion koostumus on 

hyvin riippuvainen aikavälistä, jonka voi havaita jo tuloksista eri aikaperiodeilla. Monet 

kryptovaluutat ovat vielä suhteellisen nuoria ja kryptovaluutoista vanhin eli Bitcoin on vasta 

noin 10 vuotias. Luotettavampien tulosten saamiseksi tarvittaisiin pidempi ajanjakso ja ns. 

”track recordi”, jotta voitaisiin tehdä pidempiä johtopäätöksiä. Tutkimustulokset ovat 

kuitenkin hyvin suuntaa antavia ja tarjoavat näkökulman kryptovaluutta portfolion 

tehokkaaseen riskienhallintaan. Relevanttia tutkimusta aiheeseen liittyen on vielä suhteellisen 

vähän, ja koska kryptovaluutat ovat vielä suhteellisen tuore ilmiö, tutkimus tuo lisäarvoa 

tämän ilmiön tarkasteluun.  

 

6.1  Potentiaaliset jatkotutkimuskohteet  
 

Tämän tutkimuksen pohjalta nousi esiin lukuisia eri potentiaalisia jatkotutkimuskohteita. 

Tutkittavaa ajanjaksoa voitaisiin muuttaa, jonka seurauksena olisi mahdollista saada erilaisia 

tutkimustuloksia. Tässä tutkielmassa haluttiin ensisijaisesti suosia markkina-arvoltaan 
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suurimpia kryptovaluuttoja, jonka vuoksi ajanjaksosta tuli suhteellisen lyhyt, sillä Ethereum oli 

tutkituista kryptovaluutoista nuorin. Lisäksi valitulle ajanjaksolle sijoittuivat äärimmäisen 

suuret nousu- ja laskumarkkinat, jotka vaikuttivat tutkimustuloksiin merkittävästi. Ajanjaksoa 

pidentämällä näiden vaikutus ei todennäköisesti olisi ollut yhtä suuri, jonka seurauksena 

tutkimustulokset olisivat olleet realistisemmat. Toisaalta tarkastelemalla kryptovaluuttojen 

arvonkehityksiä, on lähes mahdotonta löytää pidempää ajanjaksoa, joka ei sisältäisi 

suhteellisen suuria nousu- ja laskukausia. Suhdannesyklien tutkiminen oli siten 

mielenkiintoista, sillä spekulatiiviset ”kuplat” ovat hyvin ominaisia 

kryptovaluuttamarkkinoilla. Tutkimus voitaisiin toteuttaa myös lukuisilla muilla eri 

kryptovaluutoilla.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi myös erilaiset ”tokenit” eli erityisesti Ethereum-

lohkoketjussa toimivat kryptovaluutat, jotka ovat syntyneet ns. ICO (Initial Coin Offering) 

antien yhteydessä (Ethereum 2018). Mielenkiintoista olisi esimerkiksi tutkia niiden 

arvonkehitystä ja suoriutumista suhteessa muihin kryptovaluuttoihin. Seuraava 

mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi, jos tutkimukseen sisällytettäisiin 

kryptovaluuttojen lisäksi monia muita eri omaisuusluokkia, kuten osakkeita tai bondeja. Silloin 

olisi mahdollista tutkia optimaalista portfoliorakennetta ja kryptovaluuttojen suhteellista 

osuutta niissä.  

Yleisesti ottaen aiheeseen liittyen olisi mielenkiintoista tutkia myös kryptovaluuttojen 

juridista- ja verotuksellista oikeudenmukaisuutta muihin perinteisiin omaisuusluokkiin 

nähden. Tällä hetkellä esimerkiksi tappiot eivät ole vähennyskelpoisia kryptovaluuttojen 

osalta eikä hankintameno-olettamaa voi soveltaa käytettäväksi kryptovaluuttoihin 

(Verohallinto 2018). Kryptovaluuttojen taustalla toimiva lohkoketjuteknologia tarjoaa myös 

itsessään paljon mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Lohkoketjuteknologian ympärillä tapahtuu 

paljon ja erityisesti finanssitoimiala on kunnostautunut sen tutkimisessa, kehittämisisessä ja 

soveltamisessa erityisesti erilaisten DLT (Distributed Ledger Technology) hankkeiden eli 

lohkoketju innovatiivisten teknologioiden kautta (Accenture 2018).  
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