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Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, esiintyykö Suomen osakemarkkinoilla alhaisen 

volatiliteetin anomaliaa. Tutkielmassa tarkastellaan, onko alhaisen volatiliteetin osakkeilla voinut 

saada suurempia tuottoja kuin korkeamman volatiliteetin osakkeilla. Tämän lisäksi tutkielmassa 

tarkastellaan finanssikriisin vaikutusta anomalian ilmenemiseen ja sen aikasidonnaisuutta.  

 

Tutkimusaineistona käytetään Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä. Tutkielman tarkastelu 

alkaa vuoden 2004 alusta päättyen vuoden 2017 loppuun. Tutkimuksessa muodostetaan 

portfolioita yhtiöiden historiallisten volatiliteettien perusteella, joiden menestymistä arvioidaan 

suhteessa OMX HELSINKI 25 -indeksiin absoluuttisten tuottojen ja menestystä kuvaavien 

tunnuslukujen, kuten Sharpen luvun sekä Jensenin alfan avulla.  

 

Tutkielmassa saadaan viitteitä alhaisen volatiliteetin anomalian esiintymisestä Suomen 

osakemarkkinoilla. Ennen finanssikriisiä ja sen aikana korkean volatiliteetin osakkeet ovat 

suoriutuneet alhaisen volatiliteetin osakkeita paremmin. Kuitenkin sijoittamalla alhaisen 

volatiliteetin osakkeisiin sijoittaja on pystynyt voittamaan markkinat absoluuttisten tuottojen 

mukaan sekä saavuttamaan riskikorjattuja ylituottoja koko tarkasteluajanjaksolla. Tutkimustulosten 

perusteella voidaan todeta, että anomaliaa esiintyy ainakin jossain määrin. Kuten useiden 

kansainvälisten alhaisen volatiliteetin anomaliaan keskittyneiden tutkimusten tavoin, myös tämän 

tutkielman tulokset osoittavat, ettei odotetun tuoton ja riskin suhde ole niin yksiselitteinen kuin 

perinteiset rahoitusteoriat antavat ymmärtää.  
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The aim of the present study is to find evidence of low volatility anomaly in Finnish Stock Market. 

This study examines whether the low volatility stocks have bigger return than high volatility stocks. 

In addition, this study examines the impact of the financial crisis on the occurrence of the anomaly 

and its time boundedness.   

 

The data used in this study is based on the 25 most traded companies in the Helsinki Stock Exchange. 

The examination of the study starts from the beginning of the year 2004 ending at the end of the 

year 2017. In the present study, portfolios are formed based on the historical volatility which 

performance is evaluated comparing to OMX HELSINKI 25 -index in measures of absolute returns 

and success descriptive indicators such as Sharpe ratio and Jensen’s alpha.  

 

In this study is given evidence of low volatility anomaly in Finnish Stock Exchange.  

Before and during the financial crisis, high volatility shares have performed better than low volatility 

shares. Although investing in low volatility shares investor could have beaten the market when 

measured with absolute returns and achieve risk-adjusted excess returns in the whole period of 

examination.  Based on the results of the study, it can be stated that the anomaly occurs at least to 

some extent. Like many international studies focusing on the low volatility anomaly, the results of 

this study show that the relationship between expected return and risk is not as unambiguous as 

the traditional financial theories suggest.  
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1. JOHDANTO  

 

Jokaiselle sijoittajalle ’’tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä’’ on varmasti tuttu käsite. Sijoittajat ovat 

päätyneet tähän uskomukseen tunnetuimpien teorioiden kautta. Sijoittajat valitsevat itselleen 

sijoituskohteita henkilökohtaisten preferenssiensä mukaan, sen mukaan kuinka paljon riskiä he 

pystyvät ottamaan harteilleen saavuttaakseen korkeampia tuottoja. Kuitenkin viime 

vuosikymmeninä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu ristiriitaisuuksia tunnetuimpien teorioiden 

kanssa.  Tutkimuksissa on havaittu, että markkinat voitaisiin systemaattisesti päihittää riskikorjatulla 

tuotolla. Kyseisiä havaintoja kutsutaan rahoitusmaailmassa anomalioiksi.  

 

Tunnetuimpien teorioiden mukaan, kuten modernin portfolioteorian ja CAPM -mallin mukaan 

tuottojen täytyisi vastata sen vaatiman riskin määrää. Alhaisen volatiliteetin anomalia kuitenkin 

kiistää molempien rahoitusteorioiden oletuksia, sillä kumpikaan teorioista ei pysty täysin 

selittämään reaalitalouden aiheuttamia ongelmia. Perinteiset rahoitusteoriat ovat todistettu 

useissa tutkimuksissa puutteellisiksi, minkä takia anomalioihin liittyvät tutkimukset ovat 

herättäneet suurta kiinnostusta rahoitusmaailmassa. Anomalian esiintymiselle on pyritty löytämään 

selitystä mm. sijoittajien irrationaalisesta käyttäytymisestä sekä arbitraasin esteistä.  

 

Alhaisen volatiliteetin anomaliaa käsitteleviä tutkimuksia on tehty ympäri maailmaa ja sen teoriaa 

vahvistavia tutkimustuloksia on saatu useilta eri tutkijoilta. Ensimmäisen huomiota herättävän 

tutkimuksen tekivät Black, Jensen ja Scholes (1972), jotka havaitsivat CAPM -malliin liittyvässä 

tutkimuksessaan viitteitä anomalian olemassaolosta. Black et al. (1972) havaitsivat, että 

tutkimustulosten valossa arvopaperimarkkinasuoran kulmakerroin näyttäisi olevan loivempi kuin 

mitä CAPM -malli olettaa. Myös Haugen ja Heins (1972) ovat myös tutkineet puutteita riskin ja 

tuottojen välisessä suhteessa. Uudempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehneet muun muassa 

Ang, Hodrick, Xing ja Zhang (2006), jotka havaitsivat tutkimuksessaan negatiivisen suhteen 

volatiliteetin ja tuottojen välillä globaalisti. Ilmiön on kuitenkin usein todettu ilmenevän 

suuremmilla markkinoilla kuten Yhdysvalloissa, jossa matalan volatiliteetin osakkeet ovat 

suoriutuneet paremmin kuin korkean volatiliteetin osakkeet (Baker, Bradley & Wurgler, 2011).  
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Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, esiintyykö Suomen osakemarkkinoilla alhaisen 

volatiliteetin anomaliaa. Tutkielmassa keskitytään Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen 

analysointiin ja tarkoituksena on tutkia, onko alhaisemman volatiliteetin osakkeista muodostetuilla 

portfoliolla voinut saada suurempia tuottoja kuin korkeamman volatiliteetin osakkeista 

muodostetuilla portfoliolla. Tämän lisäksi tarkastelemme finanssikriisin vaikutusta anomalian 

ilmenemiseen ja sen aikasidonnaisuutta. Mielenkiintoista on tutkia, miten alhaisen volatiliteetin 

anomaliaa esiintyy Suomen osakemarkkinoilla, kun tarkastelun kohteena on pienempi markkina-

alue. Tutkielman tarkasteluaika alkaa vuoden 2004 alusta ja kestää aina vuoden 2017 loppuun asti. 

 

1.1 Tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, esiintyykö Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmalla osakkeella 

alhaisen volatiliteetin anomaliaa ja onko riskikorjattua ylituottoa ollut mahdollista saavuttaa 

alhaisen volatiliteetin anomaliaa hyödyntämällä. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, miten matalan 

volatiliteetin osakkeet eroavat korkean volatiliteetin osakkeista sekä havainnoidaan finanssikriisin 

vaikutus anomalian ilmenemiseen. Tarkastellaan aikaa ennen finanssikriisiä, finanssikriisin aikana ja 

sen jälkeen. Ajanjaksojen tarkastelun tavoitteena on selvittää anomalioiden mahdollista 

aikasidonnaisuutta. Varsinkin finanssikriisin jälkeisen ajan tarkasteleminen antaa sijoittajalle 

viitteitä siitä, esiintyykö alhaisen volatiliteetin anomaliaa nykypäivänä ja onko sitä mahdollista 

taloudellisesti hyödyntää. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan tutkielman 

päätutkimuskysymykseen:  

 

’’Esiintyykö Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmalla osakkeella alhaisen volatiliteetin anomaliaa?’’ 

 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi tutkielmassa on tavoitteena vastata kolmeen 

alatutkimuskysymykseen, jotka ovat: 

 

 ’’Onko alhaisen volatiliteetin osakkeilla voinut saavuttaa suurempaa riskikorjattua tuottoa kuin 

korkean volatiliteetin osakkeilla ennen finanssikriisiä?’’ 

 

’’Onko alhaisen volatiliteetin osakkeilla voinut saavuttaa suurempaa riskikorjattua tuottoa kuin 

korkean volatiliteetin osakkeilla finanssikriisin aikana?’’ 
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’’Onko alhaisen volatiliteetin osakkeilla voinut saavuttaa suurempaa riskikorjattua tuottoa kuin 

korkean volatiliteetin osakkeilla finanssikriisin jälkeen?’’ 

 

1.2 Tutkimusaineisto ja rajaukset 

 

Tutkimuksen aineistona käytän Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta, jotka muodostavat OMX 

HELSINKI 25 -indeksin vuoden 2017 lopulla. Yritysten osaketiedot kerätään Datastream -

tietokannasta ja tutkimus toteutetaan kvantitatiivisesti. Tutkielma rajoittuu maantieteellisesti 

Suomen osakemarkkinoille ja tarkemmin Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan yhtiöön. Tutkielman 

tarkastelu ajoittuu vuosien 2004 ja 2017 välille, jota tullaan tarkastelemaan sekä yhtenä periodina 

että kolmeen eri osaan jaettuna. Tarkasteluajanjakso on jaoteltu finanssikriisin mukaan kolmeen eri 

aikaperiodiin. Aikaan ennen finanssikriisiä, finanssikriisiin sekä finanssikriisin jälkeiseen aikaan. 

Tarkasteluaika määrittyy edellä mainitulle aikavälille, jotta voidaan havainnoida, miten anomalia 

vaihtelee kyseisen aikajakson välillä ja miten nämä aikajaksot eroavat toisistaan. Samalla tutkitaan 

finanssikriisin vaikutusta anomaliaan.  

 

1.3 Tutkielman rakenne  

 

Tutkielma on rakenteeltaan viisiosainen. Johdannon jälkeen käsitellään tutkielman teoriaosuus, 

jossa esitellään tutkimuksen kannalta oleellisia teorioita ja keskeisiä käsitteitä, kuten anomalioita 

yleisesti sekä syitä alhaisen volatiliteetin esiintymiselle.  Kolmannessa luvussa esitellään aiempia 

aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Neljännessä luvussa tarkastellaan tutkimusaineistoa sekä esitellään 

tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Viides luku käsittelee tutkimuksessa saatuja 

empiirisiä tuloksia ja on tärkein osa tutkielmaa. Tässä luvussa käydään läpi, kuinka portfoliot ovat 

suoriutuneet suhteessa OMX HELSINKI 25 -indeksiin. Lopuksi kuudennessa luvussa tehdään 

yhteenveto ja esitetään johtopäätökset, jossa käydään läpi tutkielman keskeinen sisältö ja 

pääkohdat sekä vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  
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2. KESKEISET TEORIAT JA KÄSITTEET 

 

Tässä tutkielman toisessa kappaleessa käsitellään modernin rahoitusteorian keskeinen idea ja sen 

taustatekijät. Tämän lisäksi perehdytään tehokkaiden pääomamarkkinoiden hypoteesiin ja 

syvennytään anomalioihin yleisesti. Lopuksi tarkastellaan alhaisen volatiliteetin anomalian 

esiintymiseen esitettyjä eri teorioita.  

 

2.1 Moderni rahoitusteoria ja sen taustatekijät 

 

Moderni rahoitusteoria on yksi tärkeimmistä rahoituksen teorioista, jota Markowitz (1952) pohjusti 

esitellessään tutkimuksensa modernista portfolioteoriasta. Modernin portfolioteorian keskeinen 

idea on minimoida portfolioon sisältyvää riskiä valitsemalla kohteita, jotka korreloisivat 

mahdollisimman vähän keskenään. Tätä toteutetaan hajauttamisen perusperiaatteella, jossa 

’’kaikkia munia ei laiteta samaan koriin’’. Portfoliot tulisi siis muodostaa erilaisista sijoituskohteista.   

 

Weston (1981) listaa artikkelissaan useita teoksia, jotka ovat olleet tärkeitä edistysaskeleita 

rahoituksen historiassa. Artikkelissaan hän mainitsee Markowitzin portfolioteorian ja kertoo sen 

merkityksellisyydestä modernin rahoitusteorian kehitykselle. Markowitzin portfolioteorian 

tieteellinen läpimurto on yhdistetty vahvasti myöhemmin kehitetyn CAPM -mallin syntyyn. CAPM -

mallin luojina voidaan pitää Sharpea (1996), Lintneriä (1965) ja Mossinia (1966). Modernin 

portfolioteorian ja CAPM -mallin lisäksi 1950-luvulla ilmestyi useita muitakin merkittäviä teoksia, 

kuten Modiglianin ja Millerin teoreema (1958). Muita tutkimuksen kannalta merkittäviä teorioita 

olivat Faman (1970) tehokkaiden markkinoiden hypoteesi sekä myöhemmin esitelty Faman ja 

Frenchin (1993) kolmen faktorin malli. Näitä teorioita ja malleja voidaan pitää modernin 

rahoitusteorian ytimenä (Weston 1981). 

 

2.2 Markkinoiden tehokkuus 
 

Ensimmäisen pääomamarkkinoiden tehokkuuden määritelmän esitti Fama (1970) artikkelissaan, 

jossa hän esitteli tehokkaiden markkinoiden hypoteesin. Määritelmä hypoteesille on, että 

osakemarkkinat ovat tehokkaat, jos osakkeiden hinnat heijastavat kaikkea saatavilla olevaa 

informaatioita.  Teoria asettaa markkinoille kolme tehokkuusvaatimusta, jotta niitä voidaan pitää 



 5 

toimivina. Ehtojen mukaan informaation tulee olla kaikille saatavissa ilmaiseksi ja 

markkinaosapuolien tulee olla samaa mieltä informaation vaikutuksista osakkeiden hintoihin. 

Tämän lisäksi markkinoilla käytäessä kauppaa ei saa olla transaktiokustannuksia. Fama huomauttaa, 

että ehdot eivät todellisuudessa täyty kokonaan, mutta riittävän hyvin, jotta markkinat voivat toimia 

tehokkaasti. (Fama, 1970)  

 

Fama (1970) jakaa tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kolmeen vahvuusluokkaan, sen mukaan 

miten uusi informaatio vaikuttaa osakkeiden hintoihin.  Heikoimman markkinatehokkuuden tasolla, 

osakkeiden hinnat sisältävät kaikki historiallisiin tuottoihin perustuvat tiedot. Keskivahvoilla 

markkinoilla kaikki julkisesti saatavissa oleva informaatio sisältyy osakkeiden hintaan. Esimerkiksi 

vuosikertomukset, joiden merkitys näkyy välittömästi osakkeiden hinnoissa. Vahvat ehdot 

täyttävillä markkinoilla osakkeiden hinnat heijastavat kaikkea sekä julkista, että saatavilla olevaa 

sisäpiiritietoa. Nämä markkinoiden tehokkuuden tasot kumuloituvat yhteen eli, mikäli markkinat 

täyttävät vahvojen markkinoiden ehdot, täyttää se myös keskivahvojen ja heikkojen markkinoiden 

ehdot.  Ilmiöitä, jotka poikkeavat säännönmukaisesti näistä markkinoiden tehokkuuksien ehdoista, 

kutsutaan anomalioiksi.  

 

Malkiel (2003) kertoo tutkimuksessaan, kuinka käsite hintojen satunnaiskulku on sidoksissa 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin. Malkiel toteaa, että osakkeiden perättäisten hintojen 

vaihtelu tehokkailla markkinoilla on sattumanvaraista suhteessa edelliseen osakkeen hintaan. 

Tehokkailla markkinoilla hinnat eivät ole riippuvaisia edellisten tai tulevien päivien informaatiosta, 

vaan ne heijastavat ainoastaan saman päivän informaatiota. Uuden informaation vaikutus 

osakkeiden hintoihin välittyy esteettömästi ja heti.  

 

2.3 Anomaliat yleisesti  

 

Anomalioita voidaan määritellä usein eri tavoin, mutta kaikissa määritelmissä on sama perusidea. 

Anomaliat ovat rahoitusmarkkinoilla ilmeneviä poikkeavuuksia, jotka eivät ole ennustettavissa tai 

selitettävissä millään mallilla taikka teorialla (Keim, 2008). Schwertin (2003) mukaan anomalioita 

voidaan pitää empiirisinä tuloksina, jotka ovat epäjohdonmukaisia suhteessa 

arvopaperihinnoittelumalleihin. Malkiel (2003) on sitä mieltä, että anomaliat ovat ennustettavia 
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säännönmukaisuuksia. Kuten edellä olevista määritelmistä voidaan huomata, anomalioilla on useita 

määritelmiä, mutta yleisesti anomalioilla tarkoitetaan säännöllisyyksiä, joita hyödyntämällä voi olla 

mahdollista saada ylimääräisiä voittoja rahoitusmarkkinoilla. Anomalian ilmeneminen voi johtua 

käytetyistä hinnoittelumalleista tai markkinoiden tehottomuudesta (Schwert, 2003). 

 

Tutkijat ovat löytäneet osakemarkkinoilta useita anomalioita, tunnetuimpia näistä ovat arvo-, koko, 

momentum sekä kalenteri -anomaliat. Arvo-anomalian määritelmää mukaillen yritykset, jotka ovat 

maltillisemmin arvostettuja ovat suoriutuneet paremmin kuin korkeammin arvostetut yritykset 

(Schwert, 2003). Basu löysi 1977 julkaistussa tutkimuksessaan arvo-anomaliaa tukevia tuloksia. 

Tutkimuksen tuloksena Basu havaitsi, että matalan P/E -kertoimen osakkeille on voinut saada 

keskimääräistä parempaa tuottoa, jota ei CAPM -mallilla pystynyt selittämään. (Basu, 1977)  

 

Yksi tärkeimmistä tutkijoiden tekemistä havainnoista anomalioihin koskien, liittyy koko-anomaliaan. 

Koko- anomalian mukaan pienten yritysten osakkeet suoriutuvat riskikorjatulla tuotolla mitattuna 

suurten yritysten osakkeita paremmin pitkällä aikavälillä (Malkiel, 2003). Ensimmäiset havainnot 

koko-anomaliasta teki Banz (1981) tutkiessaan New Yorkin pörssiä. Myöhemmin useat tutkijat ovat 

pyrkineet määrittämään koko-anomaliaa ja päätyneet samoihin havaintoihin kuin Fama ja French 

(1992). Banz (1981) mainitsee, että yrityksen koko voi vaikuttaa informaation saatavuuteen. 

Samaan tutkimustulokseen päätynyt Van Dijk (2011) arvelee tutkimuksessaan, että koko-anomalia 

voi johtua pienten yritysten informaation vähäisyydestä.  

 

Momentum sana on peräisin fysiikasta ja tarkoittaa suomeksi käännettynä liikemäärää. Osakkeista 

puhuttaessa, sillä tarkoitetaan osakekurssin liikkeen suuntaa. Momentum-anomaliaksi kutsutaan 

ilmiötä, jossa osakkeen hinta jatkaa menneen kurssikehityksen suuntaisesti, nousu- tai 

laskusuhdanteisesti.  Jegadeeshin ja Titmanin (1993) mukaan hyvin tuottaneet osakkeet tulevat 

jatkossakin suoriutumaan hyvin ja huonosti suoriutuvat osakkeet jatkavat laskusuhdanteessa. 

Momentum-anomaliaan pohjautuvan sijoitusstrategian mukaan portfolioon ostetaan menneeseen 

kurssikehitykseen nojautuen, viime aikoina menestyneitä osakkeita ja myydään huonosti 

menestyneitä osakkeita. Momentum-anomalia on sijoitusstrategiana mielenkiintoinen, sillä 

kyseisessä strategiassa tulevaisuuden tuottoja ennustetaan osakkeiden menneisyyden tuottojen 

perusteella. Voidaan siis sanoa, että momentum-anomalia poikkeaa jopa heikoimmasta 

markkinatehokkuuden tason oletuksesta.  



 7 

Useissa tutkimuksissa on vastoin markkinoiden tehokkuusehtoja havaittu tuottojen tason riippuvan 

vuorokauden ajasta, viikonpäivästä tai kuukaudesta. (Elton, Gruber, Brown & Goetzmann, 2014) 

Tällöin on kyse kalenterianomalioista. Tunnettuja kalenterianomalioita ovat esimerkiksi viikonpäivä- 

ja kuukausianomaliat. Anomalioita on tutkittu niin tuottojen, kuin niiden volatiliteettien suhteen.  

 

Viikonpäiväanomalia on kalenterianomalioista tutkituin ja vielä nykyisinkin julkaistaan uusia 

tutkimuksia viikonpäivien vaikutuksesta tuottoihin. Gibbons ja Hess (1981) tekivät ensimmäisten 

joukossa merkittävän tutkimuksen viikonpäiväanomalioista S&P 500 -indeksin avulla, jotka 

tutkimuksessaan havaitsivat, että osakeindeksin keskimääräiset päivätuotot olivat maanantaita 

lukuun ottamatta positiivisia, minkä lisäksi päivätuottojen volatiliteetit olivat suurimmillaan juuri 

maanantaisin. Positiiviset tuotot taas keskittyivät erityisesti keskiviikolle ja perjantaille. 

Viikonpäiväanomaliaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla tutkineet Berument ja Kiymaz (2001) 

havaitsivat osakeindeksin keskimääräisten päivätuottojen olevan negatiivisia maanantaisin ja muina 

viikonpäivinä osaketuotot olivat puolestaan positiivisia. Saatu tulos olikin yhdenmukainen 

Gibbonsin ja Hessin (1981) tutkimustuloksen kanssa. Lisäksi Berument ja Kiymaz (2001) havaitsivat, 

että viikonpäiväanomaliaa on havaittavissa päivätuotoissa, että volatiliteeteissa.  

 

Tangjitpromin (2011) mukaan kuukausianomalialla tarkoitetaan tilannetta, jossa osakkeiden tuotot 

ovat keskimääräistä korkeampia tiettynä kuukautena vuodessa verratessa muiden kuukausien 

tuottojen keskiarvoihin. Teoriassa kuukausianomaliaa voi esiintyä minä tahansa kuukautena, mutta 

sitä yleensä esiintyy juuri vuodenvaihteessa. Tällöin tuotot ovat usein tammikuussa vuotuista 

keskiarvoa korkeampia. Tästä syystä kuukausianomalialle käytetäänkin nimitystä tammikuuilmiö tai 

vuodenvaihdeilmiö.  

 

Tangjitprom (2011) on tutkinut kuukausianomaliaa Thaimaan osakemarkkinoilla. Tutkimuksessaan 

hän löysi vuodenvaihteen kohdalta keskiarvoa korkeampia tuottoja. Tuotot olivat tilastollisesti 

merkitseviä joulukuun viimeisellä viikolla ja tammikuun ensimmäisellä kaupankäyntiviikolla. Tällä 

ajanjaksolla tuotot olivat 28-kertaisia verrattuna vuoden päiväkohtaiseen keskimääräiseen 

tuottoon. Hän kuitenkin huomautti ilmiön olevan niin pieni, että transaktiokustannukset huomioon 

ottaen poikkeavien tuottojen ennustaminen ja saaminen eivät ole mahdollista. Sijoittaja voi 

kuitenkin tehdä ajoitukseen liittyviä päätöksiä helpommin.  
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2.4 Syitä alhaisen volatiliteetin anomalian esiintymiselle 

 

Alhaisen volatiliteetin anomalian esiintymiseen on esitetty useita eri teorioita, joista lähes kaikki 

ovat ainakin osittain toisiaan täydentäviä. Kaikki teoriat voidaan kuitenkin tiivistää Baker at al. 

(2011) esittämiin ryhmiin. He jakavat alhaisen volatiliteetin anomalian elementit epärationaaliseen 

käyttäytymiseen ja arbitraasin esteisiin.  

 

2.4.1 Sijoittajien irrationaalinen käyttäytyminen  

 

Irrationaalisen sijoituskäyttäytymisen mukaan yksittäiset sijoittajat näkevät sijoittamisen 

kaksitasoisena. Shefrin ja Statman (2000) ovat tutkimuksessaan havainneet, että alemman 

pyrkimyksen tasolla pyritään turvamaan perusturvallisuus ja korkeamman pyrkimyksen tasolla 

tavoitellaan pikaista vaurastumista. Oletuksena, että alemman pyrkimyksen tasolla on vähemmän 

riskiset sijoitukset ja ylemmällä tasolla on riskisemmät sijoitukset. Tämä johtaa siihen, että 

korkeamman pyrkimyksen tasolla sijoittajat ostavat korkean volatiliteetin osakkeita, joista osa voi 

olla niin sanottuja lottokuponkeja. Baker et al. (2011) käyttävät tästä irrationaalisen käyttäytymisen 

ilmentymästä nimitystä lottokuponki-efekti, johon myös Blitz ja Van Vliet (2007) viittaavat edellä 

mainitulla teorialla. Kumar (2009) perehtyi tutkimuksissaan osakkeisiin, joilla on pieni mahdollisuus 

tuottaa suuria voittoja. Tutkimustulokset osoittivat, että sijoittajat suosivat osakkeita, joilla on 

lottokuponkiefektin kaltaisia piirteitä varsinkin talouden vaikeina aikoina.  

 

Sijoittajien irrationaaliseen käyttäytymiseen liittyy myös niin sanottu edustuksellisuuden harha. 

Sijoittajat saattavat suosia hyvin menestyneiden yritysten osakkeita ajattelematta, sillä heillä on 

positiivinen mielikuva yrityksen hyvästä aikaisemmasta menestyksestä ja uskovat hyvän 

menestyksen jatkuvuuteen.  Tämä saattaa johtaa sijoituksiin, joissa sijoittaja preferoi korkean 

volatiliteetin osakkeita. (Baker et al. 2011)  

 

Sijoittajille voi olla vaativaa valikoida osakkeita, joihin sijoittaa vaihtoehtojen laajasta kirjosta, minkä 

takia sijoituskäyttäytymiseen saattaa vaikuttaa sijoittajan mielenkiinto huomiota saaneita yrityksiä 

kohtaan (Blitz, Falkenstein & van Vliet, 2014). Barber ja Odean (2007) ovat päätyneet samoihin 

tutkimustuloksiin yksityissijoittajien keskuudessa. He esittävätkin, että yksittäiset sijoittavat ostavat 
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osakkeita, joihin esimerkiksi hyvät uutiset ovat innostaneet tai osakkeita, joilla on verrattoman 

suurta kysyntää osakemarkkinoilla. Barber ja Odean mainitsevat myös, että sijoittajat ostavat 

epätodennäköisemmin osakkeita, jotka eivät ole olleet millään tavalla julkisesti esillä. Korkean 

volatiliteetin osakkeet ovat tyypillisesti huomiota herättäviä osakkeita, joten niiden suosio kasvaa, 

kun taas alhaisen volatiliteetin osakkeita laiminlyödään sijoittajien toimesta. Tämä ilmiö vahvistaa 

entisestään anomalian olemassaoloa. (Blitz et al. 2014) 

 

Sijoittajien irrationaaliseen käyttäytymiseen liitetään usein myös heidän liiallinen itseluottamus 

omiin taitoihinsa, joka saattaa lisätä korkeariskisten osakkeiden hankkimista. Sijoittajat, jotka 

kokevat olevansa taitavia sijoittajia suosivat korkeariskisiä osakkeita, mikä voi johtaa osakkeiden 

hintojen nousuun ja niiden yliarvostukseen. (Cornell, 2009) Barberin ja Odeanin (2001) mukaan 

osakemarkkinoilla käydään itsevarmojen sijoittajien välillä kauppaa, vaikka tuotto-odotukset 

olisivat tappiollisia.  Barber ja Odean lisäksi havaitsivat, että sijoittajat saattavat väheksyä 

osakkeiden hajauttamista, joka saattaa johtua tietämättömyydestä sen hyötyjä kohtaan tai suuresta 

itsevarmuudesta. Blitz ja Van Vliet (2007)  analysoivat artikkelissaan, että useat sijoittajat pitävät 

portfoliossaan yhdestä viiteen osaketta ja väheksyvät hajauttamishyötyjä osakemarkkinoilla.  

 

Hsu, Kudoh ja Yamada (2013) ovat tutkimuksissaan havainneet, että sijoittajat ovat luottavat 

varauksettomasti analyytikoiden tekemiin ennusteisiin. Varsinkin niiden analyytikoiden, joiden 

tehtävänä on myydä riskisiä sijoituskohteita asiakkailleen, on todettu liioittelevan korkean 

volatiliteetin osakkeiden tuottoennusteita. Analyytikoiden ennusteet korkean volatiliteetin 

osakkeista ovat optimistisempia kuin alhaisen volatiliteetin osakkeiden. Tämä lisää korkean 

volatiliteetin osakkeiden arvostusta ja johtaa niiden suureen kysyntään sekä kyseisten osakkeiden 

alhaisiin tuottoihin.  

 

2.4.2 Arbitraasin esteet 

 

Esteitä arbitraasille voivat olla esimerkiksi sijoittajan kohtaamat rajoitteet. Alhaisen volatiliteetin 

anomalian hyödyntäminen optimaalisimmalla tavalla vaatii velkavivun käyttöä. Blitz ja Van Vliet 

(2007) huomauttavat, että suurella osalla sijoittajista ei kuitenkaan ole resursseja tai tarvetta 

käyttää velkavipua sijoittamisessa. Yleisesti sijoittajat usein näkevät parempana vaihtoehtona 

käyttää sijoittamiseen omaa pääomaa verrattuna velkaan, sillä kokonaisriski voi kumuloitua liian 
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suureksi. Lainarahan käytön rajoittaminen voi kuitenkin lisätä sijoittajan riskaabelia 

sijoituskäyttäytymistä ikään kuin kompensaationa, mikä on osoitus aiemmin mainitusta sijoittajan 

liiallisesta itsevarmuudesta. Jo muutama vuosikymmen aikaisemmin Black et al. (1972) nostivat 

esiin havainnon, jonka mukaan sijoittajat pyrkivät saamaan parempia tuottoja sijoittaessaan 

lainarahalla, mutta totesivat sen käyvän kalliiksi tai olevan mahdotonta. Tämä johtaa 

korkeampiriskisten osakkeiden suosimiseen, jolloin pienempiriskisistä osakkeista tulee vähemmän 

houkuttelevia.   

 

Portfolioiden suorituskykyä voidaan analysoida kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on 

aktiiviriski, jolla voidaan tarkastella portfolion kykyä seurata valittua vertailuindeksiä. 

Instituutionaalisten sijoittajien suoriutumista arvioidaan usein aktiiviriskillä, sillä salkunhoitajien 

mahdolliset bonukset voivat kannustaa heitä riskisempiin sijoituksiin. (Israelsen & Cogswell 2007) 

Aktiiviriskin ollessa alhainen, voidaan sanoa portfolion suoriutuneen hyvin. Kun taas korkea 

aktiiviriski indikoi portfolion huonosta kyvystä seurata vertailuindeksiä. Aktiiviriski lasketaan 

sijoittajan portfolion tuottojen sekä vertailuindeksin tuottojen erotuksen keskihajontana:  

                    𝑇𝐸 = √
∑ (𝑟𝑝−𝑟𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
,                                                                       (1) 

 

jossa TE = aktiiviriski (tracking error), 𝑟𝑝 = portfolion tuotto, 𝑟𝑖 = vertailuindeksin tuotto ja 𝑛 = 

havaintojen lukumäärä. Toinen tapa mitata sijoittajien suorituskykyä on informaatiosuhde, jonka 

voi laskea seuraavalla tavalla:  

 

   𝐼𝑅 =  
𝑅𝑝− 𝑅𝑖

𝑇𝐸
,                                                                              (2) 

 

jossa 𝑅𝑝 = portfolion tuotto, 𝑅𝑝 = vertailuindeksin tuotto ja TE = aktiiviriski. Mitä suurempi 

infromaatiosuhteen arvo on, sitä parempi portfolion tuotto on ollut suhteessa vertailuindeksin 

tuottoa. (Israelsen & Cogswell, 2007) Institutionaalisilla sijoittajilla on usein vähintään epäsuora 

velvoite maksimoida informaatiosuhde, mikä voi johtaa korkean volatiliteetin osakkeiden 

suosimiseen. Sijoittajilla ei ole myöskään suurta houkutusta sijoittaa alhaisen volatiliteetin 

osakkeisiin, vaikka ne tuottaisivatkin ylituottoja, sillä alhaisen volatiliteetin osakeportfolioilla on 

havaittu olevan suurempi aktiiviriski suosittuihin vertailuindekseihin nähden (van Vliet, 2011). 
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Institutionaalisilla sijoittajilla on kannustin suosia korkean volatiliteetin osakkeita, jotta he voisivat 

hyötyä kannustimista. Salkunhoitajien palkka koostuu pohjapalkasta ja bonuksista, mikäli he 

saavuttavat asetetun tavoitteen. Bonuksen arvo kasvaa, jos salkunhoitaja saa asiakkaan valitsemaan 

hänelle epäsuotuisan, korkeariskisemmän portfolion. (Baker & Haugen, 2012) Baker et al. (2011) 

huomauttavat, että salkunhoitajien palkkiot aiheuttavat ylikysyntää korkean volatiliteetin 

osakkeille, mikä kasvattaa kyseisten osakkeiden hintaa ja siten laskee niiden odotettuja tuottoja. 

Salkunhoitajien palkkiot ovat Bakerin ja Haugenin (2012) mielestä olennaisimpia syitä alhaisen 

volatiliteetin anomalian esiintymiselle.  

 

Sijoittajille on tyypillistä maksaa ylihintaa korkean volatiliteetin osakkeista, jotka menestyvät hyvin 

nousumarkkinoilla, mutta alhaisen volatiliteetin osakkeista ei olla valmiita maksamaan ylihintaa, 

vaikka osakkeet voittavat markkinat laskumarkkinoilla. Blitz ja van Vliet (2007) toteavat tämän 

olevan seurausta sijoittajan suuremmasta halusta voittaa markkinat nousumarkkinoilla kuin 

menestyä laskumarkkinoilla, mikä edistää alhaisen volatiliteetin anomaliaa esiintymistä.  

 

Malkiel (2003) esittää, että vaikka markkinoilla esiintyisi alhaisen volatiliteetin anomaliaa, 

saattaisivat transaktiokustannukset nousta suuremmiksi kuin arbitraarista saatu tuotto, jolloin 

anomalian hyödyntäminen kannattaa jättää hyödyntämättä. Myös korkea kaupankäyntiaktiivisuus 

arbitraasi kohteiden löytämiseen nostaa kustannuksia, mikä voi johtaa arbitraasin potentiaalin 

häviämiseen. Anomaliat usein kuitenkin heikkenevät, vähenevät tai häviävät kokonaan, kun 

anomalian olemassaolo on julkaistu. Ilmiö johtuu Schwertin (2002) mukaan sijoittajien saamasta 

informaatiosta ja heidän reagoinnistaan informaatioon. Toisaalta anomalia voi säilyä myös pitkään 

havaittavana, jos siitä ei voi hyötyä esimerkiksi suurten transaktiokustannusten takia (Jensen, 1978). 
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3. AIEMMAT TUTKIMUKSET 

 

Alhaisen volatiliteetin anomaliaa käsitteleviä tutkimuksia on tehty ympäri maailmaa ja sen teoriaa 

vahvistavia tutkimustuloksia on saatu useilta eri tutkijoilta. Ilmiön on kuitenkin usein todettu 

ilmenevän suuremmilla markkinoilla kuten Yhdysvalloissa, jossa matalan keskihajonnan osakkeet 

ovat suoriutuneet paremmin kuin korkean keskihajonnan osakkeet (Baker, Bradley & Wurgler, 

2011). Baker ja Haugen (2012) tarkastelivat useiden kehittyvien sekä kehittyneiden markkinoiden 

tuottoja jaotellen osakkeet volatiliteetin mukaan. He havaitsivat, että kaikilla tarkastelluilla 

markkinoilla alhaisen volatiliteetin osakkeet ovat tuottaneet korkean volatiliteetin osakkeita 

paremmin. Samankaltaisiin globaaleihin tutkimustuloksiin on päätynyt myös Blitz ja van Vliet (2007).  

 

Jo Black et al. (1972)  havaitsivat CAPM -malliin liittyvässä tutkimuksessaan viitteitä anomalian 

olemassaolosta. He havaitsivat, että tutkimustulosten valossa arvopaperimarkkinasuoran 

kulmakerroin näyttäisi olevan loivempi kuin mitä CAPM -malli olettaa. Tutkimuksessa huomattiin, 

että alhaisen volatiliteetin osakkeiden alfa oli positiivinen, kun taas korkean volatiliteetin osakkeilla 

negatiivinen. Alhaisen volatiliteetin osakkeet näyttivät olleen tuottoisampia kuin korkean 

volatiliteetin osakkeet. Uudempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehneet muun muassa Ang et 

al. (2006), jotka havaitsivat tutkimuksessaan negatiivisen suhteen volatiliteetin ja tuottojen välillä 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Myöhemmin Ang, Hodrick et al. (2009)  tutkivat uudelleen 

alhaisen volatiliteetin anomaliaa kansainvälisellä aineistolla todetakseen, että aikaisemmin havaittu 

negatiivinen yhteys korkean volatiliteetin ja tuottojen välillä ei johtunut kapeasta otoksesta, vaan 

ilmiö on todennettavissa maailmanlaajuisesti. 

 

Haugen ja Heins (1972) ovat myös tutkineet riskin ja tuottojen suhdetta. Heidän tutkimustulokset 

olivat alhaisen volatiliteetin anomalian puolesta puhuvia, sillä korkean varianssin osakeportfoliot 

ovat tuottivat pienempiä tuottoja kuin niiden niin sanotut matalammat vastineensa pidemmällä 

aikavälillä. Walkshäusl (2013) tuo oman kantansa anomaliatutkimuksiin. Hänen mielestään 

volatiliteetti on sidoksissa yrityksen tasoon. Hän on tutkinut alhaisen volatiliteetin osakkeiden 

tuottoja kansainvälisellä aineistolla ja hänen mukaansa alhaisen volatiliteetin mukainen riskin ja 

tuoton negatiivinen suhde ilmenee laadukkailla yrityksillä, jotka ovat kannattavia ja omaa vakaat 

kassavirrat. Dutt ja Humphery-Jenner (2013) ovat myös tutkineet alhaisen volatiliteetin anomaliaa. 
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He havaitsivat tutkimuksessaan, että anomaliaa esiintyy usealla kehittyneellä talousalueella 

Yhdysvaltojen ulkopuolella sekä kehittyvillä markkinoilla. Heidän tutkimuksessaan kiinnitettiin 

erityisesti huomiota alhaisen volatiliteetin yritysten korkeisiin käyttökatteisiin.   

 

Myös poikkeavia tuloksia alhaisen volatiliteetin anomaliasta on saatu. Bali ja Cakici (2008) 

huomasivat, että volatiliteetin laskemiseen käytetty aikafrekvenssi vaikuttaa tuottoihin ja alhaisen 

volatiliteetin anomalian vahvuuteen. He tutkivat työssään anomalian esiintymistä päivä- sekä 

kuukausitason aineistolla ja huomasivat, että kuukausitason aineistosta ei saada merkittäviä 

tuloksia alhaisen volatiliteetin olemassaolosta toisin kuin päivätason aineistosta. Alhaisen 

volatiliteetin anomaliasta poikkeaviin tuloksiin on päätynyt myös Martellini (2008). Hän havaitsi 

tutkimuksessaan merkittävän positiivisen yhteyden volatiliteetin ja tuoton välillä. Hänen tuloksiaan 

on kuitenkin kritisoitu, sillä historiallinen volatiliteetti on laskettu tutkimuksessa erittäin pitkältä 

aikaväliltä, viimeiseltä 10 vuodelta. Tulosten kyseenalaistettavuutta lisää entisestään hänen 

käyttämä otos, joka altistuu selviytymisharhalle.  
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytettävä tutkimusaineisto ja sen analysointiin 

käytettävät tutkimusmenetelmät. Aluksi tarkastellaan tutkimusaineiston rakenne, esitellään 

tutkimuksen tarkasteluaikaperiodit ja lopuksi esitellään tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut. 

Käytetyt tunnusluvut ovat Jensenin alfa, Sharpen luku ja Jensenin indeksi.  

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksen aineistona käytetään Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä, jotka muodostavat 

OMX HELSINKI 25 -indeksin vuoden 2017 lopulla. Tutkielma sijoittuu ajallisesti vuoden 2004 alusta 

vuoden 2017 loppuun asti ja tarkastelussa huomioidaan vain ne yhtiöt, joista on saatavilla 

osaketietoja tarkasteluajanjaksolta. Osakkeiden määrällä ei ole vaikutusta tutkimustuloksiin, sillä 

kaikki yhtiöt saavat saman painoarvon. Yhtiöiden tuottojen aikasarjat on kerätty Thomson Reutersin 

Datastream -tietokannasta ja tutkimusaineisto on haettu vuoden 2003 alusta vuoden 2017 loppuun 

saakka, jotta vältyttäisiin osakkeiden volatiliteettiharhalta. Tutkimusaineisto on tuottoindeksin 

muodossa, joten se huomioi osakkeen kokonaistuoton käytetyltä ajanjaksolta. Tutkimuksessa 

käytetään päiväkohtaista aineistoa ja riskittömänä korkona yhden kuukauden EURIBOR-korkoa.  

 

Tutkimuksessa volatiliteetin perusteella muodostettuja portfolioita verrataan markkinaindeksiin. 

Markkinaindeksinä käytetään Helsingin pörssin OMX HELSINKI 25 -indeksiä, jossa yhden osakkeen 

paino voi olla korkeintaan 10% (NASDAQ OMX). Käyttämällä markkina-arvopainotettua indeksiä 

pyritään hillitsemään yksittäisten osakkeiden hallitsevuutta markkinaindeksissä.  OMX HELSINKI 25 

-markkinaindeksin käyttö tutkimuksessa on suotuisaa, sillä se on sijoittajien keskuudessa hyvin 

tunnettu ja yleisesti käytetty. Portfolioiden vertaaminen kyseiseen markkinaindeksiin antaa 

sijoittajille olennaista tietoa.  

 

Tutkimuksessa aikaperiodit jaetaan kolmeen eri periodiin, jotta voidaan tarkastella anomalioiden 

sidonnaisuutta suhdannevaihteluihin ja finanssikriisin mahdollisia vaikutuksia osakkeiden 

kurssimuutoksiin. Tutkimuksen aikaperiodit on jaoteltu taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Tutkimuksen tarkasteluperiodit. 

TARKASTELUPERIODI AIKAPERIODI 

Koko tarkasteluperiodi 1.1.2004 - 31.12.2017 

Ennen finanssikriisiä 1.1.2004 - 31.12.2006 

Varsinainen finanssikriisi 1.1.2007 - 31.12.2009 

Finanssikriisin jälkeen 1.1.2010 - 31.12.2017 

 

Taulukosta 1 nähdään tutkimuksen tarkasteluvälin olevan 14 vuotta, joka on jaettu kolmeen eri 

aikaperiodiin finanssikriisin perusteella. Tutkimuksessa finanssikriisiä edeltävä aika alkaa vuodesta 

2004 ja kestää vuoden 2006 loppuun asti. Varsinaisen finanssikriisin laskusuhdanne on ajoitettu 

alkamaan vuoden 2007 alusta ja päättymään vuoden 2009 lopussa, sillä kyseisellä 

tarkasteluperiodilla OMX HELSINKI 25 -indeksi oli laskusuhdanteessa lähes joka kuukausi. Tämän 

jälkeen alkaa toipuminen finanssikriisistä ja sitä tarkastellaan vuodesta 2010 aina vuoden 2017 

loppuun asti.  

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä kerätyn 

aikasarjadatan analysointiin. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa lasketaan tuottoaikasarjojen 

mukaan osakkeiden volatiliteetit, joiden perusteella luodaan Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta 

osakkeesta kolme eri portfolioita. Portfoliot muodostetaan volatiliteetin suuruuden perusteella 

siten, että korkeimman volatiliteetin osakkeet muodostavat ensimmäisen portfolion VOL (1), toisen 

portfolion keskimmäinen kolmanneksesta VOL (2) ja kolmanteen portfolioon kuuluvat alhaisimman 

volatiliteetin osakkeet VOL (3). Muodostettujen portfolioiden osakkeiden lukumäärä tasataan aina 

yhden vuoden välein. Tutkimuksessa portfolioiden tuloksia verrataan markkinaindeksiä käyttämällä 

saatuihin tuloksiin.   

 

Tutkimuksessa osakkeiden volatiliteetit lasketaan edellisen vuoden havaintojen perusteella, minkä 

takia tutkimusaineisto on kerätty jo vuodesta 2003 lähtien. Osakekurssien volatiliteettien 

laskemiseen on käytetty logaritmisia tuottoja, sillä tuotot ovat symmetrisempiä kuin 
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prosentuaalisilla tuotoilla laskettuna. Markkinaindeksin volatiliteetin laskentaan sovelletaan myös 

logaritmisia tuottoja, joiden laskukaava on seuraavanlainen: (Vaihekoski, 2016) 

 

                        𝑟𝑡 =  ln(
𝑃𝑡+𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
),                                                                           (3) 

 

jossa 𝑃𝑡 = osakkeen hinta hetkellä 𝑡, 𝑃𝑡−1 = osakkeen hinta hetkellä 𝑡 - 1 ja 𝐷𝑡 = osakkeen osinko 

hetkellä t.  

 

Tutkimuksessa käytetyn aineiston ollessa päiväkohtaista, on jouduttu aineistoa kuvailevien 

tunnuslukujen ja mittareiden arvot muuttamaan vuosittaisiksi. Logaritmiset tuotot voidaan 

vuotuistaa seuraavalla laskentakaavalla: (Vaihekoski, 2016)  

 

    𝑟𝑡
𝑝𝑎  = 𝑟𝑡 x 𝑛,                                                                             (4) 

 

jossa 𝑛 = periodien määrä vuodessa. Tässä tutkimuksessa on käytetty kaupankäyntipäivien 

lukumääränä 252, joka kuvaa pörssipäivien lukumäärää.  

 

4.2.1 CAPM -malli 

 

Capital Asset Pricing -malli on modernin rahoitusteorian malli, jota käytetään arvopapereiden 

hinnoitteluun. Malli on kehitetty Markowtizin modernin portfolioteorian pohjalta ja se on ehkäpä 

tunnetuin hinnoittelumalli modernissa rahoituksessa. CAPM -mallin luojina voidaan pitää 

aikaisemmin mainittuja Sharpea (1966), Lintneriä (1965) ja Mossinia (1966).  

 

Faman ja Frenchin (2004) mukaan CAPM-malli asettaa runsaasti epärealistisia edellytyksiä, joiden 

takia CAPM -mallin ehdoton toimivuus on todellisuudessa utopistista. Heidän mukaan malli 

kuitenkin tarjoaa vahvoja ennusteita riskin mittaamisesta sekä odotetun tuoton ja riskin suhteesta. 

Hinnoittelumallia käytetään laajalti myös sovellettuna, kuten yritysten pääomakustannusten 

ennustamisessa sekä salkkujen hallittavuuden arvioinnissa. CAPM -mallissa sijoituskohteen 

odotettu tuotto voidaan laskea seuraavalla tavalla:  
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         𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓],                                                           (5) 

 

jossa 𝐸(𝑅𝑖) = sijoituskohteen tuotto-odotus, 𝑅𝑓 = riskitön korkokanta, 𝛽𝑖 = sijoituskohteen beta ja 

𝐸(𝑅𝑀) = markkinaportfolion tuotto-odotus (Fama & French, 1997). Vaihekoski (2016) määrittelee 

betan laskentakaavan seuraavasti:  

 

                         𝛽𝑖 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑟𝑚)

𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚)
,                                                                           (6) 

 

jossa 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑟𝑚) = sijoituskohteen i ja markkinaportfolion m tuottojen välinen kovarianssi ja 𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚) 

= markkinaportfolion tuoton varianssi. Beta kuvaa kovarianssin ja varianssin suhdetta ja sen avulla 

voidaan mitata riskiä (Falkenstein, 2009). Sijoituskohteen betan ollessa pienempi kuin yksi, 

sijoituskohteen tuotto on markkinaportfolion tuottoa vakaampaa. Betan taas ollessa suurempi kuin 

yksi, sijoituskohteen tuotto vaihtelee markkinaportfolion tuottoa voimakkaammin.  

 

Ennen mallin käyttämistä on syytä huomioida CAPM -mallin sisältämät taustaoletukset. Sijoittajat 

pyrkivät karttamaan riskiä ja he valitsevat osakkeita portfolioon vain odotettujen tuottojen ja niiden 

keskihajontojen perusteella. Malli olettaa myös, että arvopaperimarkkinat ovat täydelliset ja 

tehokkaat. Sijoitusmahdollisuudet ovat kaikilla sijoittajilla samat ja he kaikki tekevät saman arvion 

odotetuista tuotoista, tuottojen keskihajonnoista ja korrelaatioista arvopapereiden tuottojen 

välillä. (Perold, 2004) Black et al. (1972) lisää vielä, että informaatio sijoituskohteiden tuotoista on 

kaikkien saatavilla ja sijoittajat voivat ottaa lainaa haluamansa määrän riskittömällä korolla. 

Markkinoilla ei myöskään ole transaktiokustannuksia eikä veroja.  

 

Siitä huolimatta, että CAPM -malli on yleisesti käytetty arvopapereiden hinnoittelumalli, se on 

saanut kritiikkiä puutteellisuutensa takia. Fama ja French (2004) huomauttavat, että esimerkiksi 

CAPM -mallin täydelliseen toimivuuteen vaativaa markkinaportfolioita ei todellisuudessa ole 

saatavilla, vaan on käytettävä jotain markkinaportfoliota ilmentävää indeksiä. Fama ja French (1992) 

ovat lisäksi esittäneet, ettei betan ja osakkeiden tuotolla ole yhteyttä eikä beta pysty yksinään 

kuvaamaan osakkeen odotettua tuottoa.  
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Roll (1997) on myös esittänyt kritiikkiä CAPM -mallista ja hänen mukaan malli on toimiva vain, jos 

käytetty markkinaportfolio on tarkka ja sen toimivuus on todennettu aiemmissa kokeissa. Kritiikkiä 

malliin kohden ovat antaneet aikaisemmin myös Haugen ja Heins (1972) sekä Black et. al (1972). 

Myöhemmin samoihin vajeisiin ovat törmänneet Ang et al. (2009). Eri tutkijoiden ja 

tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että CAPM -mallin toimivuutta puoltavat todisteet 

ovat heikentyneet vuosien saatossa.  

 

4.2.2 Volatiliteetti 

 

Volatiliteetti on tunnusluku, joka kuvaa portfolion tuoton keskihajontaa ja sitä käytetään 

sijoituskohteen riskisyyden arviointiin. Volatiliteetti kuvaa sijoituskohteen tuoton vaihtelun 

suuruutta, joten suurempi volatiliteetti indikoi suuremmasta sijoituskohteeseen kohdistuvasta 

riskistä. Volatiliteetti lasketaan keskihajonnasta ja tunnusluku ilmoitetaan useimmiten vuosittaisina 

prosentteina.  

 

Historiallinen ja implisiittinen volatiliteetti ovat kaksi eri tapaa, joiden avulla volatiliteetti voidaan 

laskea.  Ensimmäinen näistä lasketaan historiallisten arvojen muutosten perusteella. Volatiliteetin 

käytössä tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei sitä voida hyödyntää volatiliteettien 

ennustamisessa. Tässä tutkimuksessa käytetään historiallisen volatiliteetin laskentakaavaa ja se 

muodostuu seuraavalla tavalla: 

 

                     𝜎 =  √Σ𝑖=1
𝑁 (𝑟𝑖−𝑟𝑖)2

𝑁−1
,                                                                         (7) 

 

jossa 𝑁 = havaintojen lukumäärä, �̅� = keskimääräinen tuotto ja 𝑟𝑖 = toteutunut tuotto ajanjaksona 𝑖. 

Historiallinen volatiliteetti lasketaan toteutuneiden tuottojen keskihajontana. Mikäli tuotot ovat 

ilmaistu päivittäisinä, voidaan volatiliteetti annualisoida kertomalla saatu tulos käytettyjen 

vuotuisten aikaperiodien neliöjuurella. Esimerkiksi, jos tuotot ovat päivätuottoja, annualisoitu 

volatiliteetti saadaan kertomalla tulos √252, joka kuvaa pörssipäivien lukumäärää.  Määritelty 

ajanjakso on laskennassa olennaista, sillä se vaikuttaa volatiliteetin merkittävyyteen.  
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Historiallisen volatiliteetin vastakohtana voidaan pitää implisiittistä volatiliteettia, sillä se kuvaa 

sijoituskohteen tulevaisuuden volatiliteettia. Implisiittinen volatiliteetti kuvaa sijoituskohteen 

hintavaihtelun voimakkuutta ja mitä voimakkaammat hintavaihtelut ovat, sitä suuremmaksi 

volatiliteetti kasvaa. Implisiittistä volatiliteettia käytetään optioiden hinnoittelussa.  

 

4.2.3 Jensenin alfa 

 

Jensenin alfa on Michael Jensenin (1968) esittelemä CAPM -mallipohjainen suoriutumismittari.  

Jensenin alfa ilmaisee, kuinka paljon portfolion tuotto eroaa CAPM -mallin sille antamasta 

ennusteesta. Portfolio on menestynyt CAPM -mallin ennustetta paremmin, mikäli alfa saa 

positiivisia arvoja. Tutkielman kannalta Jensenin alfa on keskeisessä asemassa, sillä anomalioita 

tutkiessa täytyy määrittää CAPM -mallin avulla normaali tuotto. Jensenin alfalla voidaan tutkia 

portfolion tuottoja, jotka poikkeavat CAPM -mallin ennustamista normaaleista tuotoista. Jensenin 

alfa voidaan laskea seuraavalla laskentakaavalla:  

 

               𝑟𝑖 − 𝑟𝑓  = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)                                                                 (8) 

 

Alfan ratkaisemiseksi kaava (8) voidaan jäsentää uuteen muotoon: 

 

           𝛼𝑖 = (𝑟𝑖 − 𝑟𝑓) − 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓),                                                              (9) 

 

jossa 𝑟𝑖 = portfolion tuotto, 𝑟𝑓 = riskitön tuotto, 𝛼𝑖 = Jensenin alfa, 𝛽𝑖 = portfolion beta ja 𝑟𝑚 = 

markkinoiden tuotto.  

 

4.2.4 Sharpen luku  

 

William Sharpen (1966) kehittämä tunnusluku on portfolion suoriutumista kuvaava 

menestysmittari. Sharpen luku muotoutui yhdeksi modernin rahoituksen suosituimmaksi 

tunnusluvuksi, kun sijoittajat alkoivat käyttää sitä sijoitusrahastojen vertailemiseen. Tunnusluku 

kuvaa tuottoa, jonka sijoittaja voi arvioida saavansa eri riskiluokkaisista portfolioista. Tunnusluku 

mittaa portfolion tuoton suhteessa sen riskiin ja mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin 
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portfolio on suoriutunut. Sharpen indeksi muodostetaan jakamalla riskittömän korkotuoton ylittävä 

osa tuottojen keskihajonnalla eli volatiliteetilla:  

 

     𝑆 =  
𝑟𝑖−𝑟𝑓

𝜎𝑖
,                                                                             (10) 

 

jossa 𝑆 = Sharpen luku, 𝑟𝑖 = portfolion tuotto, 𝑟𝑓 = riskitön tuotto ja 𝜎𝑖 = portfolion volatiliteetti.  

 

4.2.5 Treynorin indeksi 

 

Toinen portfolioiden vertailuun kehitetty tunnusluku Sharpen luvun lisäksi on Treynorin (1966) 

esittelemä menestysmittari, jota kutsutaan Treynorin luvuksi. Treynorin luvussa portfolion 

ylituottoa verrataan markkinariskiin, kun taas Sharpen luvussa ylituotto suhteutetaan 

kokonaisriskiin. Treynorin luvussa riskittömän tuoton ylittävä osa suhteutetaan sijoituksen 

systemaattiseen riskiin eli betaan. Mitä suurempi Treynorin luku on, sitä paremmin portfolio on 

menestynyt. Tunnusluku voidaan laskea seuraavan kaavan mukaan: 

 

     𝑇 =  
𝑟𝑖−𝑟𝑓

𝛽𝑖
,                                                                             (11) 

 

jossa 𝑇 = Treynorin luku, 𝑟𝑖 = portfolion tuotto, 𝑟𝑓 = riskitön tuotto ja 𝛽𝑖 = portfolion beta.  
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5.  EMPIIRISET TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä kappaleessa esitellään ja analysoidaan saadut tutkimustulokset sekä tarkastellaan 

portfolioiden suoriutumista. Tarkastellaan portfolioiden tuloksia verrattuna OMX HELSINKI 25 -

indeksin tuloksiin. Esitetyt tutkimustulokset ovat keskiarvoja tarkasteluajanjaksoilta ja sen lisäksi 

tutkimustulokset ovat annualisoitu, jotta tuloksia olisi vaivatonta tulkita. Tutkielman portfolioista 

korkeimman volatiliteetin osakkeet ovat muodostaneet ensimmäisen portfolion (VOL 1), toisen 

portfolion keskimmäinen kolmanneksesta (VOL2) ja alhaisimman volatiliteetin osakkeet ovat 

muodostaneet kolmannen portfolion (VOL3). Tutkimustuloksia käsitellään neljältä eri aikaperiodilta 

finanssikriisin pohjalta. Ensimmäinen periodi käsittää koko tarkasteluajanjakson ja toinen aikaa 

ennen finanssikriisiä. Kolmas periodi käsittää vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin ja viimeinen 

periodi kuvaa finanssikriisin jälkeistä aikaa vuoden 2010 alusta vuoden 2017 loppuun. 
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Taulukko 2. Portfolioiden suoriutuminen verrattuna OMX HELSINKI 25 -indeksiin. 

 

Korkein volatiliteetti jokaisella aikaperiodilla on VOL (1) portfoliolla ja sen jälkeen VOL (2) 

portfoliolla. VOL (3) portfolion volatiliteetti taas on kaikilla aikaperiodeilla alhaisin, lukuun ottamatta 

aikaperiodia ennen finanssikriisiä, jolloin alhaisin volatiliteetti oli OMX HELSINKI 25 -indeksillä. 

Volatiliteetteja silmäillessä voidaan huomata, että portfolioiden järjestys volatiliteetin suhteen 

pysyy samana jokaisella aikaperiodilla. Volatiliteetit ovat loogisesti korkeimmillaan finanssikriisin 

aikana, jolloin osakemarkkinoilla vallitsee tavallista enemmän epävarmuutta. Volatiliteettien 

arvoista voidaan myös havaita, ettei yhdelläkään portfoliolla osakkeiden hintavaihtelun voimakkuus 

Porfolio σ Tuotto Ylituotto Sharpe β α Treynorin indeksi 

Koko tarkasteluaika 
      

VOL1 29,41 % 1,42 % 0,14 % 0,005 1,22 -1,13 % 0,001 

VOL2 24,98 % 6,62 % 5,34 % 0,21 1,07 -0,94 % 0,05 

VOL3 18,05 % 10,13 % 8,85 % 0,49 0,74 -0,60 % 0,12 

OMX HELSINKI 25 21,91 % 5,97 % 4,68 % 0,21 
   

        
Ennen finanssikriisiä 

      
VOL1 17,34 % 20,70 % 18,31 % 1,06 1,06 0,21 % 0,17 

VOL2 14,89 % 34,62 % 32,23 % 2,16 0,86 -0,21 % 0,37 

VOL3 13,73 % 14,82 % 12,44 % 0,91 0,89 -0,42 % 0,14 

OMX HELSINKI 25 13,55 % 23,38 % 20,99 % 1,73 
   

        
Finanssikriisin aikana 

      
VOL1 40,38 % -10,02 % -13,11 % -0,32 1,23 0,35 % -0,11 

VOL2 32,62 % -20,13 % -23,21 % -0,71 1,00 0,16 % -0,23 

VOL3 24,18 % -6,35 % -9,43 % -0,39 0,74 -0,39 % -0,13 

OMX HELSINKI 25 30,99 % -13,00 % -16,08 % -0,42 
   

        
Finanssikriisin jälkeen 

      
VOL1 28,44 % 1,40 % 1,26 % 0,04 1,27 -0,82 % 0,01 

VOL2 22,50 % 11,84 % 11,70 % 0,52 1,04 -0,57 % 0,11 

VOL3 16,98 % 7,62 % 7,48 % 0,44 0,74 -0,41 % 0,10 

OMX HELSINKI 25 21,18 % 6,95 % 6,81 % 0,33 
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ole vieläkään laskenut finanssikriisiä edeltävän ajan tasolle. Kaikkien volatiliteettien arvot ovat 

edelleen hieman korkeampia kuin ennen finanssikriisiä.  

 

Tuotoista voidaan havainnoida, ettei OMX HELSINKI 25 -indeksi ole yhdelläkään aikaperiodilla 

tuottanut suurimpia voittoja. Koko tarkasteluaikana alhaisimman volatiliteetin osakkeet VOL (3) 

ovat tuottaneet parhaiten 10,13% ja toiseksi parhaiten VOL (2) osakkeet 6,62%, kun taas 

korkeimman volatiliteetin osakkeet VOL (1) ovat pärjänneet jopa OMX HELSINKI 25 -indeksiä 

huonommin. Korkeimman volatiliteetin portfolion tuotto koko tarkasteluaikana on keskimäärin 

1,42% ja OMX HELSINKI 25 -indeksin 5,97%.  Ennen finanssikriisiä OMX HELSINKI 25 -indeksi on 

saanut korkeampia tuottoja kuin volatiliteetin mukaan muodostetut portfoliot, yhtä portfoliota 

lukuun ottamatta. Ennen finanssikriisiä indeksin tuotto on ollut ajanjaksolla 23,38%. Samalla 

ajanjaksolla VOL (2) portfolio on suoriutunut paremmin, kuin VOL (1) ja VOL (3) portfolio. VOL (2) 

portfolio on ollut lähes 20% tuottoisampi kuin VOL (3) portfolio ja yli kymmenen prosenttia 

tuottoisampi kuin korkean volatiliteetin osakkeista muodostunut portfolio. Portfolioiden tuottojen 

käyttäytymistä on mielenkiintoista tarkastella finanssikriisin aikaan. Alhaisimman volatiliteetin 

portfolio VOL (3) suoriutuu parhaiten verrattuna muihin portfolioihin, vaikka senkin tuotto jää 

negatiiviseksi -6,35%. Finanssikriisin jälkeen portfoliot VOL (2) ja VOL (3) suoriutuvat suhteellisesti 

paremmin kuin VOL (1), jonka tuotto jää 1,40%. Samaan aikaan VOL (2) ja VOL (3) tuotot ovat olleet 

11,84% ja 7,62%. Kyseisellä ajanjaksolla OMX HELSINKI 25 -indeksin tuotto on ollut lähes yhtä hyvä 

kuin portfolion VOL (3), 6,95%. VOL (1) portfolio on suoriutunut indeksiä paremmin vain 

finanssikriisin aikana, jolloin molempien portfolioiden tuotot ovat olleet negatiivisia.  

 

Portfolion betan arvo indikoi osakkeiden reagoinnista markkinoiden muutoksiin, mitä korkeampi 

beta on sitä aggressiivisemmin portfolion osakkeet reagoivat markkinoiden muutoksiin.  

Portfolioiden betan arvot ovat käyttäytyneet samansuuntaisesti kuin niiden volatiliteetit. 

Portfolioista VOL (1) saa korkeimpia betan arvoja ja vastaavasti VOL (3) saa matalimpia betan arvoja 

kaikilla aikaperiodeilla. Vertaamalla portfolioiden tuottojen ja betan arvojen suhdetta voidaan 

havaita, että portfolio VOL (3) on ollut portfolioita VOL (1) tuottoisampi lähes kaikilla aikaperiodeilla, 

vaikka se on saanut korkeammat betan arvot.  Koko tarkasteluaikaa havainnoimalla voidaan 

huomata, että korkean betan portfoliot ovat tuottaneet huonommin kuin portfoliot, joilla on 

alhaisen betan arvo, lukuun ottamatta ajanjaksoa ennen finanssikriisiä.  
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Sharpen luvun avulla voidaan tutkia riskin ja tuoton välistä suhdetta. Taulukkoa tarkastelemalla 

voidaan kiinnittää huomiota Sharpen lukuihin ennen finanssikriisiä, jolloin kaikki portfoliot ovat 

saavuttaneet korkeimmat Sharpen arvonsa. Koko tarkasteluaikana suurimman tuoton tehnyt on 

portfolio VOL (3), jonka Sharpen luku on 0,49. Pienimmän tuoton taas tehnyt portfolio VOL (1) 

Sharpen luku on 0,005.  Finanssikriisiä tarkasteltaessa portfolioiden Sharpen luvut ovat saaneet 

negatiivisia arvoja. Tämä kertoo siitä, että portfoliot on tuottaneet huonommin kuin riskitön 

sijoituskohde.  Parhaiten portfolioista finanssikriisin aikana on pärjännyt portfolio VOL (1), joka 

saavuttaa luvun -0,32. Finanssikriisin jälkeen portfolioiden Sharpen luvut palaavat takaisin 

positiivisiin arvoihin. Korkean volatiliteetin portfolio VOL (1) ei suoriudu millään aikaperiodilla 

kovinkaan hyvin, sillä se päihittää OMX HELSINKI 25 -indeksin Sharpen luvun vain finanssikriisin 

aikana. Portfolio VOL (3) saa finanssikriisin jälkeen Sharpen luvuksi 0,44 ja suoriutuu ainoastaan 

portfoliota VOL (2) huonommin, joka saavuttaa arvon 0,52.  

 

Jensenin alfoja tarkastelemalla voidaan huomata sekä koko tarkasteluajanjaksolla, että 

finanssikriisin jälkeen kaikki portfolioiden saaneen negatiivisia arvoja. Koko tarkasteluaikana 

havaitaan, että portfolio VOL (3) menestyy parhaiten -0,60% ja alhaisimman alfan saa VOL (1), -

1,13%. Ennen finanssikriisiä alfojen menestysjärjestys muuttuu, kun portfolio VOL (1) saa 

parhaimman arvon ja VOL (3) huonoimman. Mielenkiintoista on havainnoida, että finanssikriisin 

aikana portfolioiden Jensenin alfat vahvistuvat ja ainoastaan portfolio VOL (3) saa negatiivisen 

arvon, kun taas portfolio VOL (1) yltää arvoon 0,35. Finanssikriisin jälkeen portfolioiden Jensenin 

alfojen järjestykset muuttuvat jälleen, kun portfolio VOL (3) saa suurimman luvun -0,41% ja 

suoriutuu muita portfolioita menestyksekkäämmin.  

 

Portfolioiden välistä suoriutumista vertaillaan keskenään myös Treynorin luvun avulla, tuoton ja 

betan välistä suhdetta. Koko tarkasteluajanjaksolla portfolioista parhaiten menestyy VOL (3), joka 

saavuttaa 0,12 luvun, kun taas portfolio VOL (1) saa Treynorin luvuksi 0,001 ja VOL (2) 0,05. Ennen 

finanssikriisiä portfolio VOL (1) saa Treynorin luvuksi 0,17, joka on 0,20 yksikköä huonompi kuin 

portfolion VOL (2) vastaava luku. Finanssikriisin aikana portfolioiden Treynorin luvut heikkenevät ja 

saavat negatiivisia arvoja, kuitenkin portfolion VOL (1) menestyen parhaiten. Finanssikriisin jälkeen 

portfolioiden Treynorin lukuja verratessa voidaan nähdä, että parhaiten on menestynyt portfolio 

VOL (2), jonka Treynorin luku 0,11 on vain sadasosa korkeampi arvo kuin portfolion VOL (3) 0,10. 

Heikoiten suoriutuu portfolio VOL (1), joka saa arvon 0,01.   
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Kuvio 1. Portfolioiden tuotot suhteessa OMX HELSINKI 25 -indeksiin.  

 

Kuten kuviosta 1 voidaan havaita, sekä markkinaportfolion että volatiliteettien perusteella 

muodostettujen portfolioiden absoluuttiset tuotot ovat kehittyneet tarkasteluvuosina. Kaikilla 

portfolioilla on ollut positiivinen tuotto tarkasteluajanjakson alussa eli ennen finanssikriisin alkua. 

Vuoden 2008 kohdalla voidaan kuviosta havaita finanssikriisin negatiivinen vaikutus portfolioiden 

tuottoihin vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen tuotot ovat kääntyneet jälleen kasvuun. Hetkellisen 

tuottojen kasvujen jälkeen portfolioiden tuottoihin vaikuttava negatiivinen suunnanmuutos 

tapahtui jälleen vuonna 2011, jolloin euroalueen velkakriisi aiheutti epäluottamusta euroalueella. 

Finanssi- ja velkakriisien jälkeen portfolioiden tuotot ovat olleet noususuhdanteessa ja ovat 

saavuttaneet positiivisia tuottoja verratessa tarkasteluajanjakson alkuun. Portfolio VOL (3), joka 

koostuu alhaisen volatiliteetin osakkeista, menestyy kaikista parhaiten koko tarkasteluajanjaksolla. 

Tuottojen perusteella heikoiten menestyy korkean volatiliteetin osakkeista muodostettu portfolio 

VOL (3), joka suoriutuu jopa OMX HELSINKI 25 -indeksiä huonommin vuoden 2014 jälkeen.   
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa kerätään yhteen empiriassa esiin tullut keskeinen sisältö, jonka perusteella 

vastataan aikaisemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tämän lisäksi tutkimuksesta esiin 

nousseita asioita analysoidaan ja niihin perustuen tehdään johtopäätökset.  

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, esiintyykö Helsingin osakemarkkinoilla alhaisen 

volatiliteetin anomaliaa. Tutkielmassa pyrittiin tarkastelemaan, onko alhaisen volatiliteetin 

osakkeilla muodostetut portfoliot saavuttaneet korkeampia tuottoja kuin korkean volatiliteetin 

osakkeilla muodostetut portfoliot. Tämän lisäksi tutkittiin, onko matalan volatiliteetin osakkeisiin 

sijoittamalla voinut päihittää markkinat riskikorjatusti. Tutkimuksessa osoittautui, että alhaisen 

volatiliteetin portfoliot suoriutuivat yleisesti paremmin kuin korkean volatiliteetin portfoliot 

absoluuttisilla tuotoilla mitattuna. Riskikorjatuilla tuotoilla mitattuna alhaisen volatiliteetin 

portfoliot olivat menestyksekkäämpiä koko tarkasteluajanjaksolla ja finanssikriisin jälkeisellä 

aikaperiodilla. Tutkielman teoriaosuudessa perehdyttiin anomalioihin sekä aikaisempiin aiheen 

ympärillä tehtyihin tutkimuksiin. Tämän lisäksi tutkielmassa käsiteltiin syitä, jotka selittävät 

anomalian esiintymistä.  

 

Tutkielman aineistona käytettiin Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta, jotka jaoteltiin kolmeen 

eri portfolioon historiallisen volatiliteetin perusteella. Tutkimuksessa käytetty aineisto oli 

päiväkohtaista dataa ja se haettiin Datastream -tietokannasta. Volatiliteetin perusteella jaoteltuja 

portfolioita vertailtiin OMX HELSINKI 25 -indeksillä saatuihin tuloksiin. Portfolioiden suoriutumista 

mitattiin sekä absoluuttisten tuottojen perusteella, että kolmen riskikorjatun menestysmittarin, 

Sharpen luvun, Treynorin luvun ja Jensenin alfan perusteella. Tutkimuksen tarkasteluaikaväli oli 14 

vuotta, joka kesti vuoden 2004 alusta vuoden 2017 loppuun saakka.  

 

Tutkimustulosten perusteella ei voida yksiselitteisesti todeta, että alhaisen volatiliteetin anomaliaa 

esiintyy Helsingin pörssissä käytetyllä aineistoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että alhaisen 

volatiliteetin portfoliot menestyvät sekä korkean volatiliteetin portfolioita, että OMX HELSINKI 25 -
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indeksiä paremmin absoluuttisilla tuotoilla mitattuna. Kuitenkin riskikorjattujen mittareiden 

mukaan korkean volatiliteetin osakkeet ovat suoriutuneet alhaisen volatiliteetin osakkeita 

paremmin. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa ei voida varmaksi sanoa, että Helsingin pörssissä 

esiintyy alhaisen volatiliteetin anomaliaa, mutta tutkimuksen perusteella alhaisen volatiliteetin 

anomaliaan viittaavia tuloksia ilmenee kuitenkin jossain määrin.  

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Anomalioihin liittyviä tutkimuksia on tehty jo vuosikymmeniä ja jo varhaisimmat tutkimukset 

löysivät todisteita alhaisen volatiliteetin anomalian esiintymisestä. Kyseiset tutkimustulokset ovat 

ristiriidassa verrattuna aiemmin mainittuihin teorioihin, joiden mukaan ’’riski ja tuotto kulkevat käsi 

kädessä’’. Havaintoja alhaisen volatiliteetin anomalian olemassaolosta on saatu monilta eri 

markkinoilta useiden tutkijoiden toimesta. Tässä tutkimuksessa kuitenkin perehdyttiin alhaisen 

volatiliteetin anomalian tutkimiseen Helsingin pörssissä rajaamalla aineisto vain 25 vaihdetuimpaan 

yhtiöön.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä pyrittiin vastaamaan kysymykseen, ’’Esiintyykö Helsingin 

pörssin 25 vaihdetuimmalla osakkeella alhaisen volatiliteetin anomaliaa?’’ Tämän lisäksi 

tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko finanssikriisillä ollut vaikutusta eri volatiliteetin 

omaavien portfolioiden riskikorjattuun tuottoon. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastausta 

absoluuttisten tuottojen ja kolmen eri tunnusluvun avulla.  

 

Tutkimustuloksia analysoitaessa voidaan todeta, että alhaisen volatiliteetin osakkeisiin sijoittavan 

strategian avulla on saatu suurempia voittoja koko tarkasteluajanjaksolla. 14 vuoden aikana 

alhaisen volatiliteetin portfolio on suoriutunut kaikista parhaiten absoluuttisia tuottoja 

tarkastelemalla. Keskimmäisen kolmanneksen portfolion tuotot ovat menestyneet toiseksi 

parhaiten ja korkeimman volatiliteetin osakkeet ovat menestyneet heikoiten kaikista portfolioista. 

Riskikorjattuja tuottoja arvioidaan Sharpen luvun ja Jensenin alfan perusteella. Näiden kahden 

tunnusluvun mukaan alhaisen volatiliteetin osakkeet ovat olleet tuottoisampia koko 

tarkasteluajanjaksolla ja finanssikriisin jälkeen. Riskikorjatun ylituoton saavuttaminen alhaisen 

volatiliteetin osakkeiden sijoitusstrategialla on ollut Helsingin pörssissä mahdollista koko 
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tarkasteluaikaa tarkastelemalla. Yllättävää kuitenkin oli, että alhaisen volatiliteetin osakkeiden alfat 

olivat negatiivisia ja korkean volatiliteetin osakkeet vain kahtena tarkasteluperiodina positiivisia. 

Saadut tutkimustulokset olivat lähes päinvastaisia Black et al. (1972) tekemästä aiemmasta 

tutkimuksesta, sillä he havaitsivat tutkimuksessaan alhaisen volatiliteetin osakkeiden alfojen olevan 

positiivisia ja korkean volatiliteetin osakkeiden puolestaan negatiivisia.  

 

Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli vastata kolmeen alatutkimuskysymykseen ja selvittää, onko 

’’Onko alhaisen volatiliteetin osakkeilla voinut saavuttaa suurempaa riskikorjattua tuottoa kuin 

korkean volatiliteetin osakkeilla ennen finanssikriisiä, finanssikriisin aikana sekä finanssikriisin 

jälkeen?’’. Ennen finanssikriisiä alhaisen volatiliteetin portfolio on suoriutunut huonommin kuin 

muut portfoliot ja OMX HELSINKI 25 -indeksi Sharpen luvun ja Jensenin alfalla mitattuna. 

Sijoitusstrategiana korkean volatiliteetin portfolio on ollut parempi vaihtoehto riskikorjattuja 

tuottoja analysoitaessa, sillä portfolion tunnusluvut ovat alhaisen volatiliteetin portfolioita 

korkeampia. Huomattavaa on myös keskimmäisen portfolion suoriutuminen tällä aikavälillä, sillä se 

on ollut Sharpen luvulla mitattuna ylivoimaisesti paras sijoitusvaihtoehto.  Jensenin alfa on korkean 

volatiliteetin portfoliolla huomattavasti muita suurempi, mutta ei Sharpen luvulla mitattuna. Ennen 

finanssikriisiä alhaisen volatiliteetin portfolio suoriutuu selvästi muita portfolioita huonommin ja 

portfolion riskikorjattu tuotto on sekä keskimmäisen että korkean volatiliteetin portfoliota 

alhaisempaa. Voidaan siis sanoa, että alhaisen volatiliteetin osakkeilla ei ole voinut saavuttaa 

suurempaa riskikorjattua tuottoa kuin korkean volatiliteetin osakkeilla ennen finanssikriisiä.  

 

Finanssikriisin aikana alhaisen volatiliteetin portfolion riskikorjattu tuotto on ollut sekä Sharpen 

luvulla, että Jensenin alfalla mitattuna huonompaa kuin korkean volatiliteetin portfoliolla. Treynorin 

luvulla mitattuna alhaisen volatiliteetin portfolio on kuitenkin suoriutunut lähes yhtä hyvin kuin 

korkean volatiliteetin portfolio. Absoluuttisia tuottoja tarkasteltaessa alhaisen volatiliteetin 

portfolio on ollut kirkkain menestyjä, vaikka senkin tuotot ovat olleet negatiivisia. On siis selvää, että 

alhaisen volatiliteetin osakkeilla ei ole voitu saavuttaa suurempaa riskikorjattua tuottoa kuin 

korkean volatiliteetin osakkeilla finanssikriisin aikana, mutta absoluuttisilla tuotoilla mitattuna on.  

 

Finanssikriisin jälkeinen aika on lähes päinvastainen verrattuna finanssikriisin aikaan. Alhaisen 

volatiliteetin portfolio on sekä tunnuslukujen valossa, että absoluuttisella tuotolla pärjännyt 

korkean volatiliteetin portfoliota paremmin. Kuitenkin keskimmäinen portfolio on menestynyt 
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absoluuttisten tuottojen ja Sharpen luvun perusteella alhaisen ja korkean volatiliteetin portfolioita 

molempia paremmin tarkasteluajanjaksolla. Tutkimustuloksia tarkastelemalla voidaan todeta, että 

finanssikriisin jälkeisellä ajanjaksolla on selkeitä havaintoja alhaisen volatiliteetin anomalian 

esiintymisestä.  

 

Yleisesti ottaen ei voida täysin yksiselitteisesti sanoa, esiintyykö Helsingin pörssin 25 

vaihdetuimmalla osakkeella alhaisen volatiliteetin anomaliaa ja onko riskikorjattua ylituottoa ollut 

mahdollista saavuttaa alhaisen volatiliteetin anomaliaa hyödyntämällä. Alhaisen volatiliteetin 

osakkeet ovat ylisuoriutuneet sekä riskikorjatuilla että absoluuttisilla tuotoilla korkean volatiliteetin 

osakkeita paremmin koko tarkasteluajanjaksolla ja finanssikriisin jälkeen. Finanssikriisiä ennen ja 

sen aikana taas tilanne on ollut päinvastainen, korkean volatiliteetin osakkeet ovat olleet 

menestyjiä. Tuloksista voidaan todeta, että Helsingin pörssissä on esiintynyt alhaisen volatiliteetin 

anomaliaa ainakin hetkellisesti, sillä sitä on esiintynyt finanssikriisin jälkeen. Hankalaa on kuitenkaan 

sanoa, kuinka pitkäaikaista anomaliaa esiintyy, sillä tuloksia on saatu muutamien tunnuslukujen 

mukaan ja lyhyellä ajanjaksolla. Tämän lisäksi tutkimuksessa käytetty aineisto on kapeaa, sillä se 

sisältää ainoastaan Helsingin pörssin vaihdetuimmat osakkeet. Yleistystä alhaisen volatiliteetin 

anomaliasta esiintymisestä ei voida tehdä koko Helsingin pörssistä, mutta tutkimustulokset antavat 

viitteitä siitä, että alhaisen volatiliteetin anomaliaa esiintyy Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmalla 

osakkeella.  

 

Anomalioiden esiintymistä on yritetty selittää useilla teorioilla, kuten arbitraasin esteillä ja 

sijoittajien käyttäytymisellä, mutta tutkijat eivät ole kuitenkaan pystynyt muodostamaan yhtenäistä 

teoriaa anomalioiden esiintymisille. Tämän tutkielman tulokset kuitenkin vahvistavat anomalian 

esiintymistä ja ne antavat ilmiöstä kiinnostuneille sekä sijoittajille lisätietoa aiheesta. Alhaisen 

volatiliteetin osakkeiden sijoitusstrategia tekee aiheesta entistä kiinnostavamman, sillä sen 

toteuttaminen on hyvin yksinkertaista. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia anomaliaa 

laajemmalla aineistolla sekä toimialakohtaisilla portfolioilla.  Jatkotutkimuksissa olisi myös 

mielenkiintoista selvittää todelliset ja vaikuttavimmat syyt anomalioiden esiintymiselle ottamalla 

huomioon transaktiokustannukset sekä kaupankäyntiverot. 
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