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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia alhaisen markkina-arvon arvostrategian 

suoriutumista Helsingin pörssissä vuosina 2000-2018. Tutkimuksessa muodostettiin kolme 

strategian mukaista portfoliota, joiden suoriutumista verrattiin toisiinsa sekä markkinaindek-

siin. Tämän lisäksi tutkittiin portfolioiden suoriutumista erilaisissa talouden sykleissä. Kolme 

erilaista portfoliota muodostettiin kymmenestä vuonna 2000 alle 150 miljoonan markkina-ar-

von omaavista yhtiöistä kahden eri arvostuskertoimen perusteella ja yhteen portfolioon valittiin 

satunnaisesti kymmenen yhtiötä. Arvostuskertoimia olivat tässä tutkielmassa E/P- ja B/P-luvut. 

Tutkimusaineisto koostui Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä. Portfolioiden menestymistä tar-

kasteltiin raakatuottojen avulla sekä riskikorjattuja tuottoja käyttävillä mittareilla. Käytetyt ris-

kikorjatun tuoton mittarit olivat Sharpen luku, Treynorin luku sekä Jensenin alfa. 

 

Tutkimuksen tulokset olivat pääosin osin linjassa aiempien tieteellisten tutkimusten kanssa. 

E/P-luvun perusteella muodostetulla portfoliolla saavutettiin markkinaindeksiä sekä muita port-

folioita parempia tuottoja kaikilla käytetyillä mittareilla mitattuna. Kaksi muuta muodostettua 

portfoliota hävisivät vertailussa markkinaindeksille. Syklianalyysin perusteella havaittiin, että 

muodostetut portfoliot suoriutuivat laskukausina paremmin, kuin markkinaindeksi. Nousukau-

sina kaikki portfoliot hävisivät markkinaindeksille. Vaikka E/P-portfoliolla saavutettiin positii-

vista alfaa, eivät tutkielman tulokset kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä millään ylei-

sesti hyväksytyllä riskitasolla.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to examine small cap value strategy in the Finnish 

stock market during years 2000-2018. In order to evaluate the success of small cap value strat-

egy, three portfolios were constructed. These portfolios were compared to each other and to the 

market index. In addition to that the portfolios were examined in different kinds of financial 

cycles. The portfolios were constructed in 2000 from companies valued under 150 million euros 

with two different valuation multiples and one portfolio was formed randomly. Valuation mul-

tiples chosen for this study were E/P- and B/P-ratios. The research material in this study con-

sisted of all companies from the Helsinki stock exchange’s main list. Performance of the port-

folios was measured using raw returns and risk adjusted measures. The risk adjusted measures 

used in this study were Sharpe’s ratio, Treynor ratio and Jensen’s alpha.  

 

The results of this empirical study were mostly in line with previous scientific research. The 

portfolio that was constructed using E/P-ratio outperformed all other constructed portfolios and 

the market index by a wide margin. The two other constructed portfolios did not achieve greater 

returns than the market index. When comparing the portfolios in different stock market cycles, 

it appeared that small-cap portfolios performed better than the market index in bear markets. 

However, in bull markets none of the portfolios achieved greater returns than the market index. 

Despite E/P-portfolio achieving positive alpha, the results of this study were not statistically 

significant at any accepted risk level.  
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1. Johdanto  

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan arvopapereiden hinnat heijastelevat kaikkea 

saatavissa olevaa informaatiota, eikä markkinatuottoa suurempia tuottoja pitäisi olla mahdol-

lista saavuttaa pitkällä aikavälillä. Erilaiset markkina-anomaliat, eli säännön mukaiset poik-

keamat markkinoilla, ovat kuitenkin osoittaneet lyhyen aikavälin tehottomuutta esiintyvän 

(Knüpfer & Puttonen 2018, 255). Tästä syystä sijoittajat ovat vuosien saatossa kehittäneet eri-

laisia sijoitusstrategioita tavoitteenaan riskikorjattu ylituotto markkinoilta erilaisia anomalioita 

hyödyntäen. Näitä strategioita on jälkeenpäin testattu tutkijoiden ja sijoittajien toimesta mark-

kinoilla ja pyritty löytämään keino markkinoiden päihittämiseen. Yksi suosituimmista sijoitus-

strategioista on arvosijoittaminen. Arvosijoittajan teesit perustuvat markkinoiden lyhyen aika-

välin tehottomuuteen ja täten arvostrategian avulla voidaan tavoitella vertailuindeksiä korke-

ampia tuottoja.  

 

Arvostrategiaa noudattava sijoittaja pyrkii löytämään todellista arvoaan halvempia osakkeita ja 

uskoo niiden aliarvostuksen purkautuvan tulevaisuudessa. Osakkeen aliarvostus pyritään löy-

tämään esimerkiksi tunnuslukuanalyysin avulla ja aliarvostuksen purkautuessa sijoittaja hyötyy 

osakkeen arvonnoususta. Warren Buffett on yksi maailman menestyneimmistä arvosijoittajista. 

Hän kuvasi arvostrategian keskeistä ajatusta sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn sijoittaja-

kirjeessä seuraavasti: ”hinta on se mitä maksat, arvo on se mitä saat. Oli kyse sitten osakkeista 

tai sukista, kannattaa ostaa laadukkaita tuotteita niiden ollessa alennuksessa.” (Berkshire Hat-

haway 2008). Arvostrategian menestyminen perustuu arvoanomaliaan eli arvo-osakkeiden yli-

suoriutumiseen markkinoilla, ja tämän anomalian esiintymisestä onkin olemassa paljon tieteel-

listä tutkimusta erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta (Nicholson 1968; Basu 1975; Chen 

& Zhang 1998; Fama & French 1998; Piotroski 2000).  

 

Historian saatossa on tutkimusten avulla havaittu myös viitteitä siitä, että alhaisen markkina-

arvon osakkeet, eli niin kutsutut small capit, ovat useilla markkinoilla tuottaneet verrokkejaan 

paremmin pitkällä aikavälillä. Tätä havaintoa kutsutaan kokoanomaliaksi (size anomaly), josta 

viitteitä löysi Banz (1981) havaitessaan alhaisen markkina-arvon yritysten tuottaneen parempaa 

riskikorjattua tuottoa verrokkeihinsa nähden Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla vuosina 1936-

1975. Kokoanomaliaan liittyy myös käsite kokopreemio (size premium), jonka Fama & French 
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(2012) kuvasivat olevan riskipreemio pieniin yhtiöihin liitetystä korkeamman riskin kantami-

sesta. Koko- ja arvoanomalian esiintymisen alhaisen markkina-arvon yhtiöillä havaitsivat tut-

kimuksissaan eri puolilla maailmaa myös Amel-Zadeh (2011) ja Zakamulin (2013). 

 

Arvostrategioiden suoriutumista ja kokoanomaliaa on myös tutkittu Suomen osakemarkkinoilla 

(Leivo & Pätäri 2009; Leivo 2012; Davydov, Tikkanen & Äijö 2016). Tutkimusta on kuitenkin 

suhteellisen vähän verrattuna kansainvälisen tutkimuksen määrän. Tutkimustulosten perus-

teella Suomen osakemarkkinoilla on myös esiintynyt joissain määrin arvo- ja kokoanomaliaa.  

 

Kokoanomaliaan liittyvä tutkimus on myös saanut kritiikkiä (Dimson & Marsh 1999, Patel 

2012), eikä tutkijoiden keskuudessa ole yksimielisyyttä kokoanomalian olemassaolosta. Moni 

tutkimus kärsii selviytyjäharhasta (survivorship bias). Tämä harha johtuu siitä, että tutkimusai-

neistosta jätetään pois pörssistä poistuneet yritykset, ja näin tulokset ovat vääristyneitä. Osassa 

tutkimuksista on myös tasapainotettu portfolioita eli tehty kauppoja vuosittain, mutta tuloksissa 

ei ole silti huomioitu arvopapereiden ostamisesta ja myymisestä aiheutuvia transaktiokuluja tai 

veroseuraamuksia. Nämä toimenpiteet voivat saada tulokset näyttämään liian optimistisilta. 

(Basu 1975)  

 

1.1 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tavoitteena on tutkia alhaisen markkina-arvon arvostrategian eli niin sanotun small 

cap value -strategian suoriutumista Helsingin Pörssissä. Small cap value -strategia pyrkii ni-

mensä mukaisesti etsimään edullisesti hinnoiteltuja alhaisen markkina-arvon yhtiöitä ja hyöty-

mään näiden osakkeiden mahdollisesta arvonnoususta. Strategia pyrkii hyötymään koko- ja ar-

voanomalian mahdollisesta esiintymisestä.  

 

Tutkielmassa muodostetaan tunnuslukujen perusteella erilaisia portfolioita Helsingin pörssin 

small cap yhtiöistä ja verrataan niiden suoriutumista OMX Helsinki -yleisindeksiin. Tutkimuk-

sen tavoitteena on myös selvittää vaikuttaako yrityksen koko itsessään tuottoihin vai voidaanko 

tunnuslukujen ja yrityskoon yhdistämisellä saavuttaa ylituottoa. Portfolioita verrataan indeksin 

lisäksi myös toisiinsa. Portfolioiden menestymistä tarkastellaan myös eri talouden sykleissä, 

jotta voidaan selvittää suhdanteiden vaikutus portfolioiden suoriutumiseen. Portfolioiden ver-

tailu tapahtuu erilaisia suoritusmittareita käyttäen.  
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Helsingin pörssin markkina-arvoltaan pienimmistä yhtiöistä on olemassa rajallinen määrä tut-

kimustietoa ja tästä syystä tämä tutkimus on tieteellisesti arvokas ja ajankohtainen. Kuten aiem-

min mainittiin, kokoanomalian olemassaolosta on todella paljon ristiriitaista tietoa, joten kaikki 

tutkimus on tärkeää. Helsingin pörssi on myös kooltaan suhteellisen pieni pörssi, joten sen tut-

kiminen antaa kuvan hyvin pienten reunamarkkinoiden toiminnasta. Erityisen tärkeää on saada 

yleiskäsitys Suomalaisten small cap -yhtiöiden suoriutumisesta 2000-luvulla. Tutkielman ta-

voite pyritään saavuttamaan seuraavan päätutkimuskysymyksen kautta: 

 

 Voidaanko alhaisen markkina-arvon yhtiöistä muodostetulla arvoportfoliolla saavuttaa 

ylituottoa vertailuindeksiin nähden vuosina 2000-2018? 

 

Päätutkimuskysymyksen tueksi seuraaviin alatutkimuskysymyksiin pyritään myös saamaan 

vastaus:  

 

 Voidaanko tunnuslukujen avulla muodostetuilla portfolioilla saavuttaa ylituottoa suh-

teessa Helsingin pörssin yleisindeksiin? 

 Voidaanko täysin satunnaisesti valitulla alhaisen markkina-arvon yhtiöistä koostuvalla 

portfoliolla saavuttaa ylituottoa suhteessa Helsingin pörssin yleisindeksiin? 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus sijoittuu vuosille 2000-2018. Aikaväli on valittu siitä syystä, että ajanjaksolle mahtuu 

mahdollisimman monta nousu- ja laskukautta. Tällä pyritään välttymään niin sanotulta omaa 

tutkimusta tukevan datan valikoimiselta (cherry picking). Lyhyempi aikaväli voisi myös olla 

tutkimuksen luotettavuutta heikentävä ongelma. Pitkä aikaväli myös mahdollistaa yli ajan teh-

tävän tutkimuksen sekä syklianalyysin. Tutkielmassa tullaan käsittelemään vain Helsingin 

pörssin päälistalta löytyviä osakkeita, eli First North -listan yhtiöt jäävät aineiston ulkopuolelle.  

Tutkielmassa määritellään small cap -yhtiöksi alle 150 miljoonan euron markkina-arvon omaa-

vat yhtiöt Helsingin pörssissä vuodelta 2000. Tätä määritelmää tukee small cap -indeksin mää-

rittelemä markkina-arvo raja. Markkina-arvo ryhmät ovat yleisesti pienet, keskisuuret ja suuret 

yhtiöt. Markkina-arvo ryhmät tarkastetaan puolivuosittain perustuen yhtiön osakkeiden kau-

pankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin. (Pörssisäätiö 2006) Small capien määritelmä 
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vaihtelee paljon eri markkinoilla, ja esimerkiksi suurissa pörsseissä small capiksi määritellään 

alle kahden miljardin dollarin markkina-arvon omaavat yritykset.  

Tutkimuksen vertailuindeksinä käytetään OMX Helsinki -indeksiä. Indeksityyppi on Total Re-

turn Index, jossa yhtiöiden maksamat osingot on sijoitettu uudelleen niiden osakkeisiin. Osak-

keiden päivätuottoja käsitellään myös Total Return -muodossa. Tämä varmistaa aineiston tasa-

puolisen vertailun osinkoa jakavien yritysten kanssa, koska osakkeen arvo alenee yleensä yh-

tiön maksaman osingon verran sen irtoamispäivänä.  

Tutkimusaineistosta on rajattu pois finanssialan yritykset johtuen niiden poikkeavista pääoma-

rakenteista sekä niihin liittyvästä poikkeavasta lainsäädännöstä. Tämä rajaus on tehty mukaillen 

Leivon ja Pätärin (2009) tutkimusta. Jos yhtiöstä ei tietyltä ajanjaksolta ole tilinpäätöstietoja 

saatavilla, se on rajattu pois tutkimuksesta. Jos yhtiöillä on useampia osakesarjoja, on tutkiel-

massa käytetty niistä vaihdetuinta osakesarjaa.  

 

1.3 Tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma rakentuu viidestä pääluvusta, joita ovat johdanto, teoreettinen viitekehys, tut-

kimusaineisto ja -menetelmät, tutkimustulokset sekä yhteenveto ja johtopäätökset. Ensimmäi-

nen luku keskittyy tutkimuksen taustojen pohjustamiseen, tutkimusongelmien esittelyyn, tutki-

muksen tavoitteisiin sekä rajauksiin. Toinen luku pureutuu aiheeseen liittyvään teoriaan ja tär-

keiden käsitteiden esittelyyn. Luvussa tutustutaan myös aiheen aikaisempaan tutkimukseen 

sekä erilaisten tunnuslukujen teoriaan. Keskeisiä teorioita luvussa ovat tehokkaiden markkinoi-

den hypoteesi portfolioteoria, arvostrategia, sekä kokoanomaliaa käsittelevä tutkimus.  

 

Kolmannessa luvussa esitellään aineiston keruuta ja sen ominaisuuksia. Luvussa käsitellään 

myös aineiston analysoimisessa käytetyt tutkimusmenetelmät. Kolmannessa luvussa pohditaan 

myös hieman aineiston asettamia rajoituksia ja huomioitavia asioita. Neljännessä luvussa esi-

tellään tutkimustulokset. Viimeisessä luvussa käydään vielä tutkielman ydinsisältö läpi yhteen-

vedossa, esitellään johtopäätökset, pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita sekä arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu tehokkaiden markkinoiden hypoteesista, 

portfolioteoriasta, CAP-mallista, arvostrategiaan ja kokoanomaliaan liittyvästä teoriasta, em-

piiristen havaintojen käsittelystä kokoanomaliaan liittyen sekä aikaisempien tutkimustulosten 

tarkastelusta. Osiossa käydään myös läpi tutkielmassa käytettäviä tunnuslukuja. Tunnuslukuja 

esitellään niiden yleisemmässä muodossa, mutta tässä tutkielmassa tunnuslukuina käytetään 

niiden käänteislukuja.  

 

2.1 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesia voidaan lähestyä rationaalisten odotusten teorian (rati-

onal expectations theory) kautta. Hieman soveltaen, teorian mukaan sijoittajat perustavat tule-

vaisuuden odotuksensa kolmeen asiaan: rationaalisuuteen, saatavilla olevaan informaatioon 

sekä heidän aiempiin kokemuksiinsa. Radner (1986) kuvaa rationaalisten odotusten tasapainon 

muodostumista siten, että markkinoille tullessaan sijoittajalla on tietty määrä tietoa hallussaan, 

mutta hintoja tarkastelemalla hänen on mahdollista saada käsiinsä sellaista tietoa, jota hän ei 

osannut huomioida odotustensa muodostuksessa aiemmin. Tällä hän implikoi sitä, että sijoitta-

jilla on markkinoille tullessaan hallussa tietty määrä informaatiota, jonka pohjalta he tekevät 

päätöksiä. Heidän hallussaan olevan informaation määrä kasvaa ajan kuluessa ja täten heidän 

odotuksensa muuttuvat sen mukana. Malli on karkea, mutta sen viesti on selkeä: sijoittajien 

rationaaliset odotukset ovat paras ennuste tulevaisuudesta.  

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on malli, jonka mukaan tehokkailla markkinoilla osak-

keiden hinnat heijastelevat täysin kaikkea saatavilla olevaa informaatiota sekä tulevaisuuden 

odotuksia. Tehokkailla markkinoilla osakkeiden hinnat vastaavat niiden reaaliarvoa (intrinsic 

value). Reaalimaailmassa osakkeen täsmällisen reaaliarvon määrittäminen on kuitenkin mah-

dotonta. (Fama 1965) Teoreettisesta näkökulmasta tällä voidaan tarkoittaa sitä, ettei osakkeiden 

pitäisi olla virheellisesti hinnoiteltuja markkinoilla, vaan hintojen pitäisi mukautua saatavilla 

olevaan informaatioon perusteella. Kuvalla 1 voidaan havainnollistaa tehokkaiden ja epätehok-

kaiden markkinoiden reagointia positiivisiin uutisiin. Kuvasta 1 nähdään, että tehokkailla mark-

kinoille informaatio hinnoitellaan osakkeessa oikein välittömästi. Faman (1965) mukaan tehok-

kailla markkinoilla on niin paljon rationaalisia voittoa maksivoimia sijoittajia, joiden aktiivinen 
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kilpailu saa osakkeiden hinnat asettumaan tasapainoon ja näin osakkeet hinnoitellaan tehok-

kaasti. 

 

 

 

Kuva 1. Markkinoiden reagointi positiivisiin uutisiin ja tapahtumiin (mukailtu Knüpfer & Put-

tonen 2018) 

 

Tästä päästään niin kutsuttuun satunnaiskulun teoriaan (random walk theory), jonka mukaan 

osakkeiden hinnanmuutokset eivät ole ollenkaan yhteydessä aikaisempiin hinnan muutoksiin. 

Täten teorian mukaan, tulevaisuuden hinnanmuutosten ennustaminen historiallisilla hinnan-

muutoksilla on mahdotonta. Voidaan siis ajatella, ettei osakkeiden hinnoilla ole muistia, koska 

eilisen päivän uutiset eivät teorian mukaan ole relevantteja tämän päivän osakkeiden hintojen 

muodostuksen kannalta (Malkiel 2003).  Yksi satunnaiskulun teoriaa haastava anomalia on mo-

mentum-anomalia. Tällä tarkoitetaan trendien tapaa jatkua urillaan, eli hintojen nousuja seuraa 

usein nousu ja hintojen laskua seuraa lasku. Strategiassa sijoittaja ostaa nousutrendissä olevia 

”voittajia” ja myy ne havaitessaan trendin kääntyvän laskuun. Tutkimuksissa on saatu viitteitä 

siitä, että menneillä hinnan muutoksilla voitaisiin jossain määrin ennustaa tulevia hinnanmuu-

toksia. (Knüpfer & Puttonen 2018, 176) 
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Uraa uurtavassa artikkelissaan Fama (1970) esittää tehokkaille markkinoille kolmet eri ehdot 

informaation luonteen perusteella. Tehokkaiden markkinoiden ehdot voivat olla: heikot, keski-

vahvat tai vahvat. Heikkojen ehtojen markkinoilla osakkeiden hintoja ei voi ennustaa historial-

listen hintatietojen perusteella. Näillä markkinoilla ei esimerkiksi teknisellä analyysillä voida 

saavuttaa ylituottoja. Teknisellä analyysillä pyritään ennustamaan osakkeiden tulevaisuuden 

hintakehitystä matemaattisin mallein perustuen historiallisiin hintatietoihin (Knüpfer & Putto-

nen 2018, 264). Keskivahvojen ehtojen markkinoilla osakkeiden hinnat heijastelevat kaikkea 

julkisesti saatavilla olevaa informaatiota, kuten uutisia ja tilinpäätöstietoja. Tässä tutkielmassa 

keskitytään erityisesti keskivahvojen ehtojen tarkasteluun, sillä käytetty arvostrategia perustuu 

pitkälti tunnuslukuanalyysiin, josta ei pitäisi keskivahvan tehokkuuden markkinoilla olla hyö-

tyä. Vahvojen ehtojen markkinoilla osakkeiden hinnat heijastelevat kaikkea mahdollista infor-

maatiota, jopa sisäpiiritietoa. (Fama 1970) Vahvojen ehtojen voidaan ajatella olevan teoreetti-

nen sovellus, ja tästä syystä sen tarkastelu jää tämän tutkielman ulkopuolelle.  

 

Tutkimuksissa on osoitettu markkinoilla esiintyvän ainakin heikkojen ehtojen tehokkuutta, 

mutta aihe on silti kiistelty. Käytännössä kuitenkin tehokkaiden markkinoiden hypoteesi antaa 

kivijalan rahoituksessa käytettäville malleille. (Fama 1970) Fitzherbertin (2000) mukaan yksi 

syy heikkojen ehtojen tehokkuuden yleiselle hyväksymiselle saattaa olla se, että se mahdollistaa 

tuottojen keskihajonnan eli volatiliteetin käytön osakkeen riskin mittarina. Ilman tehokkaiden 

markkinoiden oletusta, volatiliteetti ei kuvaa hänen mukaansa riittävän hyvin osakkeen riski-

syyttä. Esimerkkejä markkinoiden tehottomuudesta ovat erilaiset anomaliat ja ne osoittavat 

markkinoilla esiintyvän lyhyen aikavälin tehottomuusjaksoja. Näiden anomalioiden valossa 

kritiikkiä tehokkaiden markkinoiden hypoteesille ovat esittäneet muun muassa Basu (1975), 

Lakonishok, Sheifer & Vishny (1994) sekä Piotroski (2000).  

 

Markkinoiden tehokkuutta on myös tarkasteltu käyttäytymistieteellisen rahoituksen (behavioral 

finance) ja psykologian näkökulmasta. De Bondt ja Thaler (1985) havaitsivat tutkimuksessaan, 

että sijoittajilla on taipumus ylireagoida yllättäviin ja dramaattisiin uutisiin. He muodostivat 

portfoliot, joissa toisessa oli hyvin tuottaneita osakkeita eli voittajia ja toisessa huonosti tuotta-

neita osakkeita eli häviäjiä. Kolmen vuoden pitoajalla huonosti suoriutuneista osakkeista koottu 

portfolio tuotti 25 % paremmin kuin verrokkinsa. Tämän tuloksen perusteella he totesivat, että 

ylireagointien jälkeen osakemarkkinoilla on tapana palata lähemmäs tasapainotilaa. Tätä il-
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miötä kutsutaan myös keskiarvoon palautumiseksi (mean reversal), jossa osakkeet pitkällä ai-

kavälillä konvergoituvat lähelle niiden todellista arvoa. De Bondtin ja Thalerin (1985) tutkimus 

antaa mielenkiintoista vastinetta aiemmin mainitulle momentum-anomalialle. 

 

Malkiel (2003) kuvasi näkemystään tehokkaiden markkinoiden hypoteesista sanoin: osake-

markkinoilla esiintyy hinnoitteluvirheitä ja näin tehottomuutta, mutta virheet katoavat sieltä 

suhteellisen nopeasti. Hän kuvaa tilannetta sillä, että 100 dollarin seteli ei ole maassa kauaa, 

ennen kuin se poimitaan sieltä. Samankaltaisesti aiheesta toteavat (Knüpfer & Puttonen 2018, 

171), joiden mukaan tehokkailla markkinoilla osakkeiden hinnat voivat poiketa merkittävästi 

oikeista arvoistaan, mutta markkinat ovat tehokkaat hintojen poikkeamien ollessa vain satun-

naisia. Toteutunut tuotto ja odotettu tuotto voivat poiketa toisistaan lyhyellä aikavälillä. 

  

2.2 Moderni portfolioteoria 

Suurin osa sijoittajista allokoi pääomansa useampaan kuin yhteen sijoituskohteeseen. Näiden 

sijoituskohteiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan portfolioksi. (Knüpfer & Puttonen 

2018, 141) Portfolioiden muodostamista on jo 1950-luvulta asti ohjannut portfolioteoria, jonka 

keskeinen ajatus on pienentää portfolion riskiä hajauttamalla pääoma erilaisiin sijoituskohtei-

siin. Teoria perustuu Markowitzin (1952) käänteen tekevään artikkeliin, jossa hän esitti mate-

maattisen pohjan portfolion muodostamiselle. Hänen ajatuksensa perustui siihen, että riskin mi-

nimoimiseksi portfolion tulisi muodostua sellaisista sijoituskohteista, joiden tuotot korreloivat 

mahdollisimman vähän tai jopa negatiivisesti toisten sijoituskohteiden kanssa. Negatiivista kor-

relaatiota on mahdollista saada lisäämällä portfolioon esimerkiksi myyntioptioita, sillä niiden 

arvo liikkuu niitä koskevan kohdeosuuden kanssa eri suuntaan.  

 

Markowitz (1952) toteaa, että sijoittajan tulisi osakkeiden valitsemisen yhteydessä miettiä, mi-

ten uuden osakkeen tuotot korreloivat vanhojen osakkeiden tuoton kanssa. Portfolion tuotto 

saadaan laskemalla portfolion sisältävien sijoituskohteiden tuotto ja painottamalla ne niiden 

prosentuaalisilla osuuksilla portfoliossa. Portfolion volatiliteetin laskeminen ei kuitenkaan ole 

niin yksinkertaista, vaan siihen vaaditaan tieto kaikkien portfolion sijoituskohteiden välisistä 

kovariansseista ja korrelaatioista. (Knüpfer & Puttonen 2018, 143) Portfolioteoriaa voidaan pi-

tää yhtenä rahoitusteorian merkittävimmistä ja Markowitz palkittiin myöhemmin työstään No-

belin taloustieteen palkinnolla vuonna 1990.  
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Täydellistä hajautusta on lähes mahdotonta saavuttaa, sillä se vaatisi, ettei sijoituskohteiden 

välillä olisi minkäänlaista korrelaatiota. Ongelmana hajauttamisessa piensijoittajan näkökul-

masta voi olla usean hyvän sijoituskohteen löytäminen sekä transaktiokulut kaupankäynnistä. 

Piensijoittajan näkökulmasta edullisin tapa hajauttaa portfolio voi olla esimerkiksi indeksira-

hastoihin sijoittaminen, jolloin hajautushyötyä saadaan kustannustehokkaasti.  

 

Markowitzin portfolioteoriaan liittyy keskeisesti tehokkaan rintaman (efficient frontier) käsite. 

Keskeinen idea siinä on, että rationaaliset sijoittajat valitsevat kaikista saatavilla olevista port-

folioista aina sen, jossa on suurin tuotto suhteessa riskiin. Rationaaliset sijoittajat eivät halua 

ottaa lisää riskiä, elleivät saa myös lisää tuottoa. Sijoittajat preferoivat saman riskisistä portfo-

lioista sitä, jolla on korkein tuotto ja saman tuoton omaavista portfolioista pieni riskisintä. (Mar-

kowitz 1952) 

 

Kuten aiemmin todettiin, sijoituskohteen lisääminen portfolioon vähentää sen volatiliteettia eli 

tuottojen keskihajontaa, jos sijoituskohde ei täysin korreloi muiden portfoliossa olevien sijoi-

tuskohteiden kanssa. Portfolioteorian mukaan, sijoittaja voi hajauttamalla pyrkiä hankkiutu-

maan eroon epäsystemaattisesta eli idiosynkraattisesta riskistä. Epäsystemaattista riskiä ovat 

esimerkiksi yhtiökohtainen riski, eli sellainen riski, joka ei vaikuta muiden osakkeiden tuottoi-

hin (Knüpfer & Puttonen 2018, 255).  

 

Portfolioon jää kuitenkin aina sellaista riskiä, jota ei teorian mukaan ole mahdollista hajauttaa, 

eli systemaattista riskiä. Tätä voidaan havainnollistaa kuvan 1 avulla. Sijoittajan on pakko hy-

väksyä sijoittamiseen liittyvä systemaattinen riski tavoitellessaan riskitöntä tuottoa korkeampia 

tuottoja. Tätä riskillisten sijoituskohteiden tuoton ja riskittömän tuoton välistä erotusta voidaan 

kutsua myös riskipreemioksi. On kuitenkin havaittu, että vaikka epäsystemaattinen riski on ha-

jautettu lähes kokonaan pois, voidaan portfoliolla saavuttaa yhtä suuria tuottoja kuin riskisem-

millä portfolioilla. Tähän perustuu ajatus siitä, että sijoittajaa ei palkita epäsystemaattisen riskin 

kantamisesta. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että hajautushyöty on vähenevä sijoitus-

kohteiden lukumäärän kasvaessa. (Markowitz 1952) Kuten kuvasta 2 nähdään, loputtomasta 

hajautuksesta ei ole hyötyä laskevan rajahyödyn takia, vaan optimaalinen portfolion koko on 

noin 10-15 sijoituskohdetta, joiden tulisi olla eri toimialoilta. (Niskanen & Niskanen 2007, 183)   
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Kuva 2. Hajautuksen laskeva rajahyöty (mukailtu Knüpfer & Puttonen 2018) 

 

Portfolioteoriaan liittyy myös monia muita sovelluksia, kuten Fischerin teoreema (separation 

theory), joka liittyy siihen, että optimaalisessa hajautuksessa sijoittaja muodostaa portfolionsa 

kahdesta portfoliosta: riskillisestä markkinaportfoliosta ja riskittömän tuoton portfoliosta. Teo-

rian mukaan, jos tällaiset portfoliot on mahdollista rakentaa, tulisi sijoittajan aina valita nämä 

ennen muita portfolioita. Tämän jälkeen riskiä mielellään kantava sijoittaja allokoi varansa niin, 

että suurin osa menee markkinaportfolioon. Riskiä kaihtava sijoittaja taas allokoi suurimman 

osan varoistaan riskitöntä tuottoa tuottavaan portfolioon. Täten lopulta sijoittajan ainoaksi pää-

tökseksi tulisi jäädä pääoman allokointi näiden kahden portfolion välillä. (Elton & Gruber 

1997) 

 

2.3 Capital Asset Pricing – malli 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin ja portfolioteorian tueksi tarvittiin matemaattinen malli 

osakkeen arvonmäärittämiseen. Capital Asset Pricing -malli eli CAP-malli kehitettiin 1960-

luvulla Markowitzin portfolioteorian pohjalta. William Sharpe, John Lintner ja Jan Mossin pää-

tyivät lähes samaan aikaan toisistaan riippumatta samankaltaisiin malleihin. Myöhemmin näistä 
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tutkijoista William Sharpe sai työstään taloustieteen Nobelin palkinnon vuonna 1990, samaan 

aikaan Harry Markowitzin kanssa.  (Niskanen & Niskanen 2007, 185)  

 

CAP-malli on arvopaperimarkkinoiden tasapainomalli, jonka asettaman tuottovaatimuksen mu-

kaan yksittäisten sijoituskohteiden hinnat määräytyvät. Mallin perusideana on, että riskiä sisäl-

tävien sijoituskohteiden tuoton on oltava suurempi, kuin riskittömän tuoton. (Niskanen & Nis-

kanen 2007, 185).  Toinen mallin sisältämä oletus on, että sijoittajat hajauttavat portfolionsa 

siten, että ne sisältävät vain systemaattista riskiä, eli he eivät kanna heillä epäedullista syste-

maattista riskiä. Tästä syystä sijoittavat vaativat tuottoa ainoastaan kantamalleen systemaatti-

selle riskille eli betalle. (Knüpfer & Puttonen 2018, 153) Tilannetta voidaan havainnollistaa 

kuvan 3 avulla: 

 

 

Kuva 3. CAP-mallin oletus (mukailtu Knüpfer & Puttonen 2018) 

 

Kuten kuvasta 3 voidaan huomata, sijoittajat vaativat sijoitukselleen vähintään riskitöntä tuot-

toa 𝑟  suuremman tuoton. Sijoittajat myös vaativat sitä suuremman tuoton, mitä suurempi sijoi-

tuskohteen beta eli systemaattinen riski on. Riskittömän tuoton kohdalta lähtevää suoraa voi-

daan myös kutsua arvopaperimarkkinasuoraksi. Tämän oletuksen perusteella voidaan muodos-

taa CAP-mallin yhtälö seuraavasti (Knüpfer & Puttonen 2018, 153): 
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𝐸( ) =  𝑟 +  𝛽[𝐸(𝑟 ) − 𝑟 ]       (1) 

 

jossa   𝐸( ) = sijoituskohteen tuotto − odotus 

  𝑟  = riskitön tuotto 

  𝛽 = beta-kerroin 

  [𝐸(𝑟 ) - 𝑟 ] = markkinatuoton ja riskittömän tuoton erotus eli riskilisä. 

 

Beta-kertoimen matemaattiseen määritelmään palataan tutkimuksessa kappaleessa 3.4.3. Kuten 

kaavasta 1 huomataan, mallin mukaan sijoituksen tuotto-odotus määrittyy ainoastaan riskittö-

män tuoton, systemaattisen riskin ja markkinatuoton yhtälönä. Malli on hyvin yksinkertaistettu 

ja juuri siitä syystä se luo hyvän pohjan sijoituskohteiden arvonmääritykselle.  

 

CAP-mallin mukaan sijoituksen tuotto-odotuksen ollessa suurempi kuin osakkeen tuottovaati-

mus, on osake alihintainen ja sijoittajat alkavat ostaa osaketta. Sijoittajien kiinnostus johtaa 

osakkeen hinnan nousuun ja lopulta hinnan ollessa korkea, tuotto-odotus on yhtä suuri kuin 

tuottovaatimus ja osakkeen hinta on tasapainossa. (Knüpfer & Puttonen 2018, 154) Jos edellä 

mainittua tilannetta halutaan havainnollistaa kuvan 3 avulla, olisi alihinnoiteltu osake kuvassa 

3 näkyvän arvopaperimarkkinasuoran yläpuolella eli se saisi suurempaa tuottoa pienemmällä 

systemaattisella riskillä. Tuotto-odotuksen ja tuottovaatimuksen ollessa yhtä suuria, päätyisi 

osakkeen hinta CAP-mallin antamaan hintaan arvopaperimarkkinasuoralle.  

 

Kritiikkiä CAP-mallille on esitetty esimerkiksi siitä, että sen antama tuotto-odotus nojaa vah-

vasti oletukseen osakkeen tuottojen normaalijakautuneisuudesta. Normaalijakautuneisuus 

osakkeiden tuotoissa viittaa siihen, että osakkeiden päivittäiset tuotot vaihtelevat usein vain 

noin kolmen keskihajonnan verran eli ovat suhteellisen lähellä tuottojen keskiarvoa. Täten suu-

remmat vaihtelut keskihajonnassa olisivat todella harvinaisia ja epätodennäköisiä. Todellisuu-

dessa esimerkiksi erilaiset talouskriisit ovat osoittaneet päivätuottojakauman vasemman puolen 

häntien, eli suurien laskujen todennäköisyyden, olevan paljon paksumpia (fat tails), kuin mitä 

normaalijakauma ehdottaa. Tätä voidaan havainnollistaa karkeasti kuvan 4 avulla. Toisin il-

maistuna: äärimmäiset tapahtumat osakemarkkinoilla ovat paljon todennäköisempiä, kuin si-

joittajat ajattelevat. (Nath 2015)  
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Kuva 4. Havainnollistettu päivätuottojen jakauma ja normaalijakauma 

 

Tällaisten paksujen vasemman puolen häntien huomiotta jättämisellä voi olla tuhoava vaikutus 

sijoitetulle pääomalle. Niiden aiheuttamilta kurssilaskuilta voidaan kuitenkin suojautua (tail 

risk hedging) erilaisilla rahoitusinstrumenteilla, kuten esimerkiksi out-of-money myyntiopti-

oilla, eli optiolla, jonka toteutushinta on paljon markkinahintaa alhaisempi (Bhansali 2015).  

 

2.4 Arvostrategia 

Arvostrategian ajatus on luonteeltaan yksinkertainen: ostetaan esimerkiksi arvostuskertoimien 

perusteella halpoja osakkeita, eli osakkeita hinnoiltaan alle niiden todellisen arvon. Osakkeen 

todellista arvoa lienee mahdotonta tietää, mutta karkeita arvioita yhtiön valuaatiosta voidaan 

esittää. Arvostrategialla ei varsinaisesti ole yhtä tiettyä kehittäjää, vaan se on muodostunut ajan 

kuluessa. Sen alkuna voidaan kuitenkin pitää Columbian yliopiston professorien Benjamin Gra-

hamin ja David Doddin vuonna 1934 julkaisemaa teosta ”Security Analysis”, josta on muodos-

tunut historian saatossa yksi arvosijoittamisen kulmakivistä. Myöhemmin Graham julkaisi 

vuonna 1949 oman kirjansa ”The Intelligent Investor”, joka mielletään myös yhdeksi sijoitus-

kirjallisuuden klassikoista ja arvosijoittajan käsikirjaksi.  
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Arvostrategiaa voidaan soveltaa monella tapaa, mutta yksinkertaisuudessaan siinä etsitään 

osakkeita alle niiden substanssiarvon. Tämä tapahtuu esimerkiksi etsimällä yrityksiä, joilla on 

alhainen P/E- tai P/B-luku. Aliarvostuksen määrittämisen kriteereitä voi kuitenkin olla erilaisia. 

Yksi tapa on esimerkiksi miettiä yhtiötä sen eri osien summana. Jos osien summan arvo on 

suurempi kuin osakkeen markkina-arvo, on osake alihinnoiteltu. Kun sijoittaja ostaa osakkeita 

alle niiden oikean arvon, hän olettaa niiden arvon olevan tulevaisuudessa lähempänä niiden 

todellista arvoa. Tämän kaltaista strategiaa tutkivat Frankel ja Lee (1998), jotka ostivat osak-

keita, joiden hinnat laahasivat niiden fundamentaalisten arvojen perässä. Tämä tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että markkinat eivät olisi reagoineet fundamenttien muutokseen riittävästi ja osak-

keet olisivat alihintaisia.  

 

Graham (1973) esitti teoksessaan, että lyhyellä aikavälillä osakemarkkinat ovat äänetysmeka-

nismi, jossa sijoittajat äänestävät rahoillaan. Pitkällä aikavälillä ne kuitenkin toimivat vaa’an 

lailla. Tällä hän viittasi siihen, että lyhyellä aikavälillä osakkeiden hinnat voivat liikkua mihin 

suuntaan tahansa, mutta pitkällä aikavälillä todellinen arvo tulee lopulta esiin.  

 

Osakkeiden aliarvostus on kuitenkin aina suhteellista, eikä sijoittaja voi koskaan olla varma 

aliarvostuksen purkautumisesta tai sen ajankohdasta (Piotroski 2000). Tähän viitaten arvosijoit-

tajan on tärkeä sisäistää turvamarginaalin (margin of safety) käsite. Grahamin (2003) mukaan, 

sijoituksen turvamarginaali on osakkeen nykyisen ja sen todellisen hinnan välinen positiivinen 

erotus. Sijoittajan tulisi maksimoida näiden kahden erotus riskien minimoimiseksi. Ei siis kan-

nata ostaa 100 euron arvoista osaketta 98 eurolla, vaan määritetään turvamarginaali esimerkiksi 

20 %.  Kyseinen osake ostetaan tässä tapauksessa vain, jos sen hinta on 80 euroa tai vähemmän, 

jolloin turvamarginaalia on 20 euroa. Jos osakkeen aliarvostus ei purkaudukaan odotetulla ta-

valla, sijoittaja voi turvamarginaalilla vähentää väärässä olemisesta koituvia tappioita.  

 

Kuten kappaleessa 2.2 todettiin, keskivahvan tehokkuuden vallitessa markkinoilla, tilinpäätös-

tietojen analysoinnista ei pitäisi olla hyötyä markkinoilla. Arvosijoittaminen perustuu kuitenkin 

pitkälti tunnuslukuanalyysiin ja sama pätee myös tässä tutkimuksessa. Piotroski (2000) havaitsi 

tutkimuksessaan, että osakemarkkinat eivät täysin hinnoittele historiallisia tilinpäätöstietoja 

osakkeiden hintoihin. Saman kaltaisen tuloksen nostavat esille myös Kallunki ja Kytönen 

(2002) tarkastellessaan Martikaisen ja Puttosen (1993) tutkimusta Suomen osakemarkkinoilla. 

Piotroski (2000) päätyi myös tutkimuksessaan siihen, että tilinpäätösinformaatiota hyödyntä-

mällä voidaan karsia arvoportfoliosta huonot osakkeet pois. Hän havaitsi, että taloudellisesti 
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vakaimmat korkean B/P (Book to Price) -luvun omaavat yhtiöt tuottivat parhaiten. Tämä ha-

vainto oli ristiriidassa Faman ja Frenchin (1992) tutkimuksen kanssa, jossa he toteavat ainoas-

taan korkean taloudellisen riskin selittävän ylituottoa korkean B/P-luvun yhtiöille. Samankal-

taisiin tuloksiin päätyivät Chen et al. (1998) USA:n, Japanin, Hong Kongin sekä Malesian osa-

kemarkkinoilla.  

 

Arvostrategian menestymistä on tutkittu myös Suomen osakemarkkinoilla. Leivo ja Pätäri 

(2009) havaitsivat tutkimuksessaan, että Suomen osakemarkkinoilta oli mahdollista saavuttaa 

ylituottoja arvoportfolioilla vuosina 1993-2008. Tutkimus keskittyi erityisesti pitoajan vaiku-

tukseen tuotoissa, ja he huomasivat pitoajoilla yhdestä viiteen vuoteen voitavan saavuttaa yli-

tuottoa suhteessa markkinaindeksiin. He myös huomasivat, ettei portfolioiden tasapainottami-

nen ollut kannattavaa suurimmaksi osaksi verotuksen ja transaktiokustannusten takia. (Leivo & 

Pätäri 2009) Saman kaltaisiin tuloksiin Euroopan osakemarkkinoilla päätyivät Bird ja Whitaker 

(2004), joiden tutkimuksessa kahden ja kolmen vuoden pitoajoilla saavutettiin parhaat tuotot 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta.  

 

2.5 Kokoanomalia 

Kuten aikaisemmin on todettu, historian saatossa on havaittu alhaisen markkina-arvon yritysten 

tuottavan paremmin suurempiin verrokkeihinsa nähden (Puttonen & Knüpfer 2018, 173).  Ko-

koanomaliaan liittyvä tutkimus jakaa muiden anomalioiden tavoin laajasti mielipiteitä ja sen 

tutkimuskenttä on suhteellisen laaja.  

  

CAP-mallin mukaan osakkeen tuoton ja riskin tulisi olla suhteessa toisiinsa, ja täten Fama ja 

French (1992) uskoivat korkeiden tuottojen johtuvan pienten yritysten korkeammasta syste-

maattisesta riskistä. Tällä he implikoivat sitä, että sijoittajat kantavat korkeampaa riskiä sijoit-

taessaan pieniin yhtiöihin, joten korkeammat tuotot olisivat siinä mielessä johdonmukaisia. 

Knüpfer & Puttonen (2018, 172) esittävät korkeamman systemaattisen riskin lisäksi likviditee-

tin puutteen syyksi ylituotoille. Likviditeetin puute aiheuttaa muun muassa sen, että suhteelli-

sesti pienet kaupat epälikvidissä osakkeessa liikauttavat osakkeen hintaa enemmän, kuin kor-

kean likviditeetin omaavassa osakkeessa. Tämä myös johtaa osakkeen osto- ja myyntihinnan 

eron (spread) kasvuun. Ongelmana epälikvideissä osakkeissa voi olla myös rahastojen ja suur-

ten institutionaalisten sijoittajien kaupankäynti. Jos jokin suuri toimija haluaa eroon osakkeis-

taan mahdollisimman pian, voi se omilla myynneillään painaa osakkeen hinnan alas. Tämän 



16 
 

 

takia osakkeen hinta saattaa laahata perässä positiivisista uutisista huolimatta ja tämä luo sijoit-

tajille mahdollisuuksia.  

 

Mielenkiintoisena havaintona voidaan pitää Jensenin ja Johnsonin (1997) tutkimusta, jossa he 

löysivät yhteyden kokoanomalian ja keskuspankkien rahapolitiikan välillä USA:n osakemark-

kinoilla vuosina 1965-1994. Keskuspankkien harjoittaessa ekspansiivista eli elvyttävää raha-

politiikkaa, alhaisen markkina-arvon ja korkean B/P-luvun osakkeet menestyvät. Kish ja Hogan 

(2000) päätyivät tutkimuksessaan siihen, että alhaisen markkina-arvon osakkeet ovat pitkällä 

aikavälillä vuosina 1926-1998 olleet tuottavin sijoitus USA:n osakemarkkinoilla. He havaitsi-

vat 20 vuoden aikaperiodilla alhaisen markkina-arvon osakkeiden tuottaneen vuosittain 14,81 

%:a. 

 

Kokoanomalialle on myös esitetty paljon behavioristisia eli sijoittajien käyttäytymiseen liitty-

viä syitä. Tällaiset behavioristiset syyt liittyvät sijoittajien epärationaaliseen toimintaan ja täten 

mahdollistavat anomalioiden esiintymisen. Klein ja Bawa (1977) havaitsivat tutkimuksessaan, 

että jos yrityksestä on saatavilla vain vähän tietoa, sijoittajat pitävät sitä tunnuslukujaan riski-

sempänä. Yrityksiä seurataan usein niiden koon perusteella, eli pieniä yrityksiä seurataan vä-

hemmän kuin suuria. Tästä syystä alhaisen markkina-arvon yritykset voivat jäädä vähäisen huo-

mion takia alihinnoitelluiksi. Lakonishok et al. (1994) huomasivat myös sijoittajien ekstrapo-

loivan suosittujen ”glamour”-osakkeiden osakkeiden aiempaa menestystä liikaa, jolloin ne pää-

tyvät ylihintaisiksi, kun samalla vähäiselle huomiolle jääneet alhaisen markkina-arvon osakkeet 

voivat päätyä aliarvostetuiksi.  

 

Näiden tutkimusten perusteella voisi ajatella, että mitä vähemmän yhtiöstä on tietoa saatavilla, 

sitä todennäköisemmin sen osake on hinnoiteltu virheellisesti. Näin sijoittaja voisi tavoitella 

ylituottoa tutkimalla pörssin pienimpiä yhtiöitä ja tätä kautta löytää kilpailuetua markkinoilla. 

Yksi syy kokoanomalian vaikutuksen pienentymiselle voi olla ajan myötä kasvanut informaa-

tion määrä. Esimerkiksi ennen internettiä informaation saatavuus pienistä yhtiöistä on ollut ra-

jallista. Nykyään yrityksistä on tarjolla lähes loputtomasti informaatiota ja sijoittajan on helppo 

löytää ilmaiseksi ammattimaisia analyysejä pörssin pienimmistäkin yhtiöistä. Tämä informaa-

tion määrän lisääntyminen tulisi tehostaa markkinoita ennestään ja edistää tehokasta tasapaino-

hinnan muodostumista. Toisaalta suurempi informaation määrä voi myös lisätä virheellisten 

signaalien ja hälinän määrää haitaten optimaalista päätöksentekoa sijoituspäätöksiä tehdessä.  
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2.6 Arvostrategian tunnusluvut 

Tässä tutkimuksessa käytetään arvostrategioiden kahta yleisintä tunnuslukua eli P/E- (Price to 

Earnings) sekä P/B- (Price to Book value) lukua. Tässä kappaleessa käydään läpi tunnuslukujen 

teoriaa sekä aikaisempaa tutkimusta niiden käyttöön liittyen. Tunnusluvut esitellään normaali-

muodossa, mutta tutkimuksessa tunnusluvuista käytetään niiden käänteislukuja kuten B/P 

(Book value to Price) -lukua. Tämä tehdään tulosten tulkinnan yksinkertaistamiseksi.  

 

2.6.1 P/E-luku 
 

Yksi käytetyimmistä sijoittamiseen liittyvistä tunnusluvuista on P/E-luku. Luku mittaa yksin-

kertaisuudessaan yrityksen markkina-arvon ja nettotuloksen suhdetta eli sitä voidaan kutsua 

myös voittokertoimeksi. P/E-luku lasketaan usein edellisen vuoden tilinpäätöksestä, sillä kulu-

van vuoden tulosta ei voida täysin tietää. Yksi vaihtoehto on kuitenkin laskea P/E-luku kulu-

valle vuodelle tai seuraavalle vuodelle ennustetun tuloksen perusteella. Luku voidaan myös 

laskea osakekohtaisesti jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella (EPS) eli seuraa-

valla kaavalla: 

 

P/E-luku = 
osakkeen hinta

osakekohtainen nettotulos
      (2) 

 

P/E-lukua voidaan käyttää osakkeen arvostusta mitattaessa. Se kertoo karkeasti, kuinka monta 

vuotta yhtiöllä menisi nykyisellä tuloksellaan maksaa osakkeen hinta takaisin sijoittajalle. Jos 

osakkeen P/E-luku on korkea, on osakkeella suuria kasvuodotuksia tulevaisuuden suhteen. Kor-

kean P/E-luvun osakkeet mielletään usein kasvuosakkeiksi. Vastapainoisesti alhaisen P/E-lu-

vun osakkeet voidaan mieltää arvo-osakkeiksi. (Kallunki & Kytönen 2002, 134) 

 

Ongelmana alhaisen P/E-luvun yritysten mieltämisessä arvo-osakkeiksi on se, että ne voivat 

olla taloudellisissa vaikeuksissa ja niiden tuloksentekokyky voi olla uhattuna. Ongelmana lu-

vun käytössä on myös se, että yhtiön nettotuloksen ollessa negatiivinen, P/E-luvun tulkinta ei 

ole mielekästä. (Kallunki & Kytönen 2002, 134) Tästä syystä akateemisissa tutkimuksissa käy-

tetään E/P-lukua eli P/E-luvun käänteislukua. P/E-luvun heikkoudet liittyvät pitkälti sen yksin-

kertaisuuteen. Se ei huomioi ollenkaan esimerkiksi yrityksen riskisyyttä tai sen pääomaraken-

netta.  
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P/E-luvun yksinkertaisuudesta huolimatta sen toimivuutta on tutkittu paljon ja on saatu positii-

vista näyttöä sen toimivuudesta osakepoiminnan yhteydessä. Jo Graham ja Dodd (1934) käyt-

tivät yhtenä arvo-osakkeen mittarina P/E-lukua. Basu (1975) havaitsi tutkimuksessaan, että 

vuosina 1957-1971 markkinat eivät hinnoitelleet oikein eri P/E-luvun saavia yrityksiä.   

 

P/E-luvun toimivuudesta arvo-osakkeiden poiminnan työkaluna on myös esitetty kritiikkiä. Gill 

(2003) totesi, että alhaisen P/E-luvun anomalia olisi kadonnut tietyillä markkinoilla. Hänen tut-

kimuksessaan alhaisen P/E-luvun osakkeet pärjäsivät todella huonosti verrattuna korkean P/E-

luvun osakkeisiin vuosina 1997-2001 Intian osakemarkkinoilla. Tästä huolimatta P/E-anoma-

lian olemassaolosta on saatu positiivisia tutkimustuloksia muun muassa USA:n osakemarkki-

noilta (Li, Brooks & Miffre 2009) 

 

2.6.2 P/B-luku 
 
Toinen tunnetuista osakkeen arvostusmittareista on P/B-luku, jota kutsutaan myös tasekertoi-

meksi. Tunnusluvussa jaetaan osakkeen hinta osakekohtaisella oman pääoman kirjanpitoar-

volla. Arvosijoittamisen yhteydessä voidaan ajatella alhaisen P/B-luvun osakkeiden olevan 

mahdollisesti aliarvostettuja. Alhainen P/B-luku voi kuitenkin myös olla oikeutettu korkean 

riskin yhtiölle, jotka eivät kasva eivätkä ole kannattavia. Korkea P/B-luku viestii P/E-luvun 

tavoin korkeista tulevaisuuden kasvuodotuksista. Täten yritys, joka ei tuota ollenkaan taloudel-

lista lisäarvoa saa P/B-luvun yksi. (Bodie, Kane & Marcus 2005)  

 

Jos kahden yrityksen oman pääoman kirja-arvot ovat samansuuruiset, arvostavat sijoittajat tässä 

tapauksessa suuremman markkina-arvon yritystä enemmän (Kallunki & Kytönen 2002, 139). 

Yrityksiä tulisi verrata toisiinsa toimialoittain P/B-lukua käyttäen, sillä yritysten pääomaraken-

teet voivat erota paljon toimialoittain. Varsinkin teknologiayhtiöiden P/B-luvut voivat olla to-

della korkeita, sillä niiden taseet ovat verrattain kevyitä. P/B-luku voidaan laskea seuraavalla 

laskukaavalla: 

        

   P/B-luku = 
 

  ää  
  (3) 

 

Jo Graham ja Dodd (1934) mielsivät alhaisen P/B-luvun olevan yksi ehto aliarvostetun osak-

keen löytämiseen. Osakkeen P/B-luvun ollessa alle yhden, voi sijoittaja käytännössä ostaa yh-
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tiön osakkeita alle sen tasearvon. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön taseomaisuus on arvok-

kaampi, kuin mitä se on markkina-arvoltaan. Yhtiöllä voi olla esimerkiksi likvidoitavia varoja, 

käyttöomaisuutta tai patentteja, joiden arvo on enemmän, kuin yhtiön markkina-arvo. P/B-lu-

vun ollessa alle yhden, sijoittaja kantaa kuitenkin lisääntyneen riskin yhtiön liiketoiminnan jat-

kuvuudesta eli mahdollisesta konkurssista (Branch, Sharma, Chawla & Tu 2014).  

 

P/B-luvun käyttö osakepoiminnassa sai tieteellistä tukea Faman & Frenchin (1992) tutkimuk-

sesta, jossa he havaitsivat P/B-luvun selittävän osakkeiden välisiä tuottoja. He tulivat tulokseen, 

että alhaisen P/B-luvun ja alhaisen markkina-arvon yhtiöt tuottivat paremmin kuin korkean 

P/B-luvun ja korkean markkina-arvon yhtiöt. Alhaisen P/B-luvun vaikutuksen arvoyhtiöiden 

ylituottoihin havaitsivat myös Johnson ja Jensen (1997) sekä Li et al. (2009).  

 

B/P-luku on P/B-luvun käänteisluku ja sitä tulkittaessa suuren arvon saanut yhtiö täyttää arvo-

osakkeen kriteerit. Tunnusluku voidaan myös esittää B/MV (Book to Market Value) muodossa 

(Fama & French 1992). Kuten aiemmin tässä luvussa todettiin, alhainen P/B-luku voi viitata 

yhtiön olevan aidosti huonossa tuloskunnossa. Täten tunnuslukua käytettäessä olisi hyvä arvi-

oida yrityksiä muunkin kuin pelkän P/B-luvun avulla. Piotroski (2000) havaitsi, että erityisesti 

taloudellisesti vakaat ja korkean B/P-luvun omaavat yhtiöt suoriutuivat markkinoilla hyvin. 

Hänen mukaansa puhtaasti B/P-luvun perusteella muodostetun portfolion menestystä oli mah-

dollista parantaa karsimalla pois heikolla taloudellisella pohjalla olevat yhtiöt.  

 

2.7 Aiemmat tutkimustulokset 

Arvostrategiaa käsittelevän akateemisen tutkimuksen voidaan sanoa saaneen alkunsa 1960-lu-

vulla Yhdysvalloissa. Yksi ensimmäisistä arvostrategiaa tutkineista oli Nicholson (1968), joka 

havaitsi matalan P/E-luvun osakkeiden tuottavan paremmin, kuin korkean P/E-luvun osakkeet 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Tutkimuksessaan Nicholson (1968) toteaa alhaisen P/E-lu-

vun osakkeiden tuottavan 90 % viiden vuoden periodilla, kun taas korkean P/E-luvun osakkeet 

tuottivat samalla periodilla vain 32 %. Samankaltaisiin tuloksiin päätyi myös Basu (1975), 

jonka tutkimuksessa saavutettiin alhaisen P/E-luvun osakkeilla ylituottoa 14 vuoden periodilla 

Yhdysvalloissa vuosina 1957-1971. Näitä tuloksia tuki myös Faman & Frenchin (1992) tutki-

mus, jossa havaittiin arvoportfolioiden suoriutuneen NYSE-markkinaindeksiä (The New York 

Stock Exhange) paremmin.  
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Arvoanomaliaa voidaan pitää globaalina ilmiönä ja siitä viitteitä ovat löytäneet muun muassa 

Li et al. (2009) sekä Cakici, Fabozzi & Tan (2013).  Suomessa arvoanomaliaa tutkineet Davy-

dov et al. (2016) havaitsivat monien erilaisten arvostrategioiden päihittävän yleisindeksin vuo-

sina 1991-2013. Heidän mukaansa normaalia suuremmat tuotot eivät myöskään olleet kompen-

saatiota suuremmasta riskistä. 

 

Kokoanomaliaa eli alhaisen markkina-arvon osakkeiden epänormaaleja tuottoja, voidaan pitää 

yhtenä arvostrategian alalajina. Sekin perustuu aliarvostettujen osakkeiden poimintaan, mutta 

kriteerinä toimii yrityksen alhainen markkina-arvo tai joissain tapauksissa matala liikevaihto. 

Yritysten koon vaikutusta osakemarkkinoilla tutki Banz (1981), joka havaitsi alhaisen mark-

kina-arvon yritysten tuottavan paremmin 40 vuoden ajanjaksolla, kuin korkean markkina-arvon 

yritykset. Banz (1981) ei kuitenkaan ollut varma siitä, oliko itse yrityksen koko ylituoton taus-

talla vai oliko yrityksen koko vain taustamuuttuja jollekin toiselle ylituottoon vaikuttavalle te-

kijälle. Samankaltaisia tuloksia yrityskokoanomaliasta osakemarkkinoilta eri puolilta maailmaa 

ovat löytäneet muun muassa Amel-Zadeh (2011) sekä Zakamulin (2013).  

 

Kritiikkiä Yrityskokoanomalialle esittivät muun muassa Dimson & Marsh (1999), jotka löysi-

vät viitteitä käänteisestä kokoanomaliasta Iso-Britannian osakemarkkinoilla, jossa kooltaan 

suuret yritykset tuottivat paremmin kuin pienet. Patel (2012) päätyi tutkimuksessaan tulokseen, 

että vuosina 1996-2010 miltään osakemarkkinoilla ei löytynyt viitteitä kokoanomalian eikä 

myöskään käänteisen kokoanomalian esiintymisestä. Tämän perusteella yrityksen koolla ei 

olisi ollut merkittävää selitysvoimaa tuottoihin. Puttonen ja Knüpfer (2018, 173) esittävät kään-

teiselle kokoanomalialle syyksi sen, että alhaisen markkina-arvon yhtiöiden hinnat nousivat 

suhteellisesti liian korkeiksi niiden riskiin nähden. Tästä syystä monien anomalioiden hyödyn-

täminen onkin hankalaa. Mitä enemmän sijoittajat alkavat hyödyntää anomaliaa, sen nopeam-

min sen tuottama etu markkinoilla häviää.  

 

Aiheeseen liittyen Van Dijk (2011) toteaakin kirjallisuuskatsauksessaan, että kokoanomalian 

sanotaan jopa kadonneen suurilla markkinoilla 1980-luvun jälkeen. Hän lisää kuitenkin, että 

tuoreet tutkimukset ovat herättäneet keskustelun aiheesta eloon.  Aiheeseen liittyvät tutkimus-

tulokset ovat siis laajalti ristiriitaisia ja onkin tärkeää tutkia aihetta Suomen osakemarkkinoilla.  
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3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tutkimusta varten on muodostettu erilaisia portfolioita ja näiden suoriutumista on tarkasteltu 

vuosina 2000-2018. Tavoitteena on selvittää portfolioiden menestys suhteessa OMX Helsinki 

indeksiin sekä toisiinsa nähden. Ensin käydään läpi tutkimusaineisto, tämän jälkeen portfolioi-

den muodostus ja lopuksi esitellään tutkimusmenetelmät. Tutkimuksessa on käytetty Thomson 

Reuters Datastream -tietokantaa, josta tieto on viety Microsoft Excel 2016 -taulukkolaskenta-

ohjelmaan ja käsitelty siellä. 

 

3.1 Aineiston kuvailu ja keruumenetelmät 

Tutkimuksessa seulottiin Helsingin pörssistä vuodelta 2000 kaikki alle 150 miljoonan euron 

markkina-arvon omaavat yhtiöt ja tämän jälkeen näistä yhtiöistä muodostettiin portfolioita. 

Tunnusluvut on laskettu vuoden 2000 toukokuun ensimmäisen päivän tunnusluvuista. Tähän 

syynä on se, että oikeassa maailmassa sijoittajien on mahdotonta tietää etukäteen yhtiöiden ku-

luvan vuoden tunnuslukuja. Tutkimuksessa markkinaindeksinä toimii OMX Helsinki Total Re-

turn -Indeksi.  

 

Kuten kuvasta 5 voidaan huomata, indeksin pisteluku on heilahdellut paljon vuosien saatossa. 

Ajanjaksolla voidaan huomata kolme merkittävää laskukautta, kaksi suhteellisen pitkää nousu-

kautta ja yksi hieman lyhyempi nousukausi. Heti tarkasteluperiodin alussa nähdään teknokup-

lan puhkeaminen. Sen romahduksesta palautuminen on kestänyt lähes vuoteen 2017 asti. Tä-

män jälkeen vuosina 2007-2009 finanssikriisin aiheuttama pörssiromahdus näkyy myös ku-

vassa 5 selkeästi. Vuosien 2010-2012 eurokriisin aiheuttaman laskun jälkeen indeksi on jatka-

nut tasaista nousua aina tarkasteluperiodin loppuun asti. Voidaan kuitenkin huomata, että 2000-

luvun alun aiheuttamien tappioiden kurominen umpeen on kestänyt todella pitkään. Joissakin 

yhteyksissä 2008-2018 sijoittuvaa aikaväliä on kutsuttu menetetyksi vuosikymmeneksi (Elin-

keinoelämän tutkimuslaitos 2018). Kuten aiemmin on mainittu, tutkimuksen tarkastelupe-

riodille on pyritty saamaan mahdollisimman monta nousu- ja laskukausia pyrkimyksenä paran-

taa tutkielman luotettavuutta.  
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Kuva 5. OMX Helsinki Total Return -indeksi pisteluvuilla vuosina 2000-2018 

 

Riskittömäksi koroksi tutkimuksessa on valittu kolmen kuukauden Euribor-korko. Euribor-

korko (Euro Interbank offered rate) on korko, jolla suuret pankit antavat toisilleen euromääräi-

siä luottoja. Korko lasketaan tiettyjen paneelipankkien antamien korkonoteerausten perusteella. 

(Suomen Pankki 2019) Euribor-korko on se hinta, jolla pankit ovat valmiita lainaamaan toisil-

leen vakuudettomasti euromääräisiä varojaan.  

 

Kuten kuvasta 6 huomataan, kolmen kuukauden Euribor-korko on vaihdellut paljon ajanjak-

solla. Se on tullut alun viidestä prosentista reilusti alas ja kuten huomataan, se on lopulta kään-

tynyt negatiiviseksi. Tämä korkokehitys on syytä ottaa huomioon riskikorjattuja tuottoja ja 

portfolioiden suoritusmittareita tulkittaessa. Keskiarvona riskittömälle korolle on tarkastelupe-

riodilla ollut noin 1,65 %. Riskittömän tuoton kehitys asettaa monet rahoituksen mallit haasteen 

eteen, sillä vielä ennen vuosikymmenen vaihdetta 2007 oli totuttu käyttämään jopa neljän pro-

sentin riskitöntä tuottoa (Niskanen & Niskanen 2007,179). Mitä suurempi on riskitön tuotto, 

sen suurempia tuottoja pitäisi saada riskillisistä sijoituskohteista, kuten osakkeista. Asiaan pa-

lataan kuitenkin tutkimustuloksia käsittelevässä osiossa.  
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Kuva 6. Kolmen kuukauden Euribor-koron kehitys 

 

3.2 Portfolioiden muodostus 

Portfoliot on muodostettu niistä Helsingin pörssin yhtiöistä, joiden markkina-arvo vuonna 2000 

oli alle 150 miljoonaa. Rajaus perusteltiin aiemmin kappaleessa 1. Arvoportfoliot on muodos-

tettu Thomson Reuters Datastream -tietokannasta kerättyjen tunnuslukujen perusteella. Yksi 

portfolio muodostettiin valitsemalla satunnaisesti alhaisen markkina-arvon osakkeista kymme-

nen.  

 

Käytettyinä arvostuskertoimina olivat E/P- ja B/P-luku. Tällä pyrittiin huomioimaan myös ne-

gatiiviset luvut, jotta tulokset eivät vääristyisi. Portfoliot muodostettiin vuoden 2000 toukokuun 

ensimmäisen päivän tilinpäätös tiedoilla, jotta vältyttäisiin look ahead-harhalta. Tällä tarkoite-

taan sitä, ettei tutkimuksessa käytetä sellaista tietoa, jota sijoittajalla ei olisi ollut kyseisenä 

aikana hallussaan. (Baquero, Ter Horst & Verbeek 2005) Nyt portfoliot on muodostettu sijoit-

tajalle saatavissa olevan informaation perusteella. Tämän jälkeen valittiin kymmenen korkeim-

man tunnusluvun saanutta yhtiöitä E/P- ja B/P-luvun perusteella ja muodostettiin näistä portfo-

liot. Yhtiöt muodostetuissa portfolioissa on esitelty tutkielman lopussa liitteessä 1. Portfolioissa 

jokaisella kymmenestä osakkeesta on 10 % paino portfoliossa. Osakkeiden määrään portfo-

liossa vaikutti pitkälti small cap yhtiöiden rajallinen määrä Helsingin pörssissä vuonna 2000, 

sillä niitä oli lopulta vain 36. Optimaalisessa tilanteessa portfoliota pyrittäisiin hajauttamaan 

vielä hieman enemmän lisäämällä yhtiöitä, jotta epäsystemaattinen riski saataisiin minimoitua. 

Nykyisellä hajautuksella portfolioihin jää jonkin verran epäsystemaattista riskiä.  
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Portfolioita ei muodostettu uudelleen tai tasapainotettu ajanjakson aikana, ja tämä on syytä ottaa 

huomioon tuloksia tulkittaessa. Portfolioiden sisältö pysyy samana koko tarkasteluperiodin 

ajan. Tästä syystä tuloksissa ei ole huomioita mahdollisia kaupankäyntikuluja tai veroseuraa-

muksia. Tutkimuksen tulokset eivät siis ole vertailukelpoisia sellaisten tutkimusten kanssa, 

joissa portfoliot muodostetaan uudelleen joka vuosi tai muutaman vuoden välein. 

 

Markkinaportfoliona eli vertailuindeksinä tutkimuksessa toimi OMX Helsinki Total Return -

indeksi. Kuten aiemmin on todettu, indeksimuoto on valittu siitä syystä, että se huomioi osingot 

uudelleen sijoitettuina. Portfolioita vertaillessa tulisi aina valita kokonaistuottoa kuvaava in-

deksi, jotta tulokset olisivat realistisia ja osinkoneutraaleita. 

 

3.3 Portfolioiden menestyksen mittaus 

Tässä osiossa esitellään tutkimusmenetelmät, joiden avulla portfolioiden suoriutumista mita-

taan. Ensimmäisenä käydään läpi raakatuottojen määritelmä ja laskentatapa. Tämän jälkeen kä-

sitellään riskikorjattujatuottoja. Tässä osiossa käsitellään myös yleisimpien portfolioiden ver-

tailuun käytettävien mittarien teoriaa. Mittareita ovat raakatuotto-%, Sharpen luku, Treynorin 

luku sekä Jensenin alfa. Nämä mittarit ovat yleisesti käytettyjä portfolioiden vertailussa ja nii-

den avulla saadaan selvyyttä, johtuvatko portfolioiden tuotot mahdollisesti korkeammasta ris-

kistä. Mittarit soveltuvat erityisesti yhden portfolioin suoriutumiseen eri aikavälillä tai useam-

man portfolion suoriutumisen vertailuun yhdellä aikaperiodilla (Jobson & Korkie 1981).  

 

Mittareita tulkittaessa tulee muistaa, että ne perustuvat historialliseen tietoon, mutta historialli-

set tuotot eivät kuitenkaan ole tae tulevista. Mittarit kuitenkin soveltuvat hyvin juuri historial-

lisen menestyksen mittaamiseen (Vaihekoski 2016).  

 

3.3.1 Raakatuotto-% 
 
Raakatuotto prosentilla tarkoitetaan portfolion tuottoa, josta ei ole vähennetty riskitöntä tuottoa.  

Tässä tutkimuksessa raakatuottoina käytetään logaritmisia kuukausituottoja. Logaritmiset tuo-

tot lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑟 = ln ( )         (4) 

 



25 
 

 

jossa             𝑟 = portfolion tuotto 

  ln = luonnollinen logaritmi 

Pt = portfolion arvo hetkellä t 

             Pt-1 = portfolion arvo hetkellä t-1 

 

Päivätuotot annualisoitiin vuosittaisiksi tuotoiksi kertomalla päivätuotot kaupankäyntipäivien 

määrällä vuodessa. Logaritmisten tuottojen käyttö on suositeltavaa prosentuaalisten tuottojen 

sijasta, sillä logaritmiset tuotot ovat empiiristen havaintojen perusteella normaalimmin jakau-

tuneita. Normaalijakautuneisuus on yksi taustaoletus monissa malleissa, joten mitä normaalija-

kautuneempia tuotot ovat, sen paremmin mallit toimivat. Osakkeiden hinnat voivat nousta yli 

100 %, mutta ne eivät voi laskea alle 100 %. Pitkällä aikavälillä tämä johtaa tulojakauman 

vinoutumiseen oikealle puolelle eli jakauma muodostuu liikaa nousupäivistä. (Vaihekoski 

2016)  

 

Tutkimuksessa on myös käytetty riskikorjattuja tuottoja. Riskikorjatut tuotot on laskettu vähen-

tämällä portfolion logaritmisesta päivätuotosta riskittömän tuoton keskiarvo eli kolmen kuu-

kauden Euribor-korko.  

 

Portfolioiden riskin mittarina on käytetty niiden keskihajontaa eli volatiliteettia. Myös portfo-

lioiden volatiliteetin laskennassa on hyödynnetty logaritmisia tuottoja. Volatiliteetti on myös 

annualisoitu vuositasolle kertomalla ne kaupankäyntipäivien juurella. Volatiliteetin lasken-

nassa on huomioitava, että indeksin volatiliteetti on laskettu suoraan sen päivätuotoista, kun 

taas portfolioiden volatiliteetti on laskettu varianssi-kovarianssi-matriisin avulla huomioiden 

osakkeiden tuottojen väliset kovarianssit.  

 

3.3.2 Sharpen luku 
 
Sharpen luku on yksi yleisimmistä portfolion suoriutumisen mittareista. William Sharpe (1966) 

kehitti mittarin kuvaamaan tuoton ja riskin suhdetta. Rahoitusteorian mukaisesti tuoton ja riskin 

tulisi olla positiivisesti korreloituneita, eli korkeammalla riskillä pitäisi saavuttaa korkeampia 

tuottoja.  
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Sharpen luvun arvo kuvaa riskittömän tuoton ylittävää portfolion tuottoa suhteessa sen riskiin. 

Riskiksi mielletään luvussa portfolion volatiliteetti. Volatiliteetti on laskettu portfolion histori-

allisten tuottojen keskihajontana. Luku lasketaan seuraavasti: 

 

  𝑆 =          (5) 

 

jossa   Ri = portfolion tuottojen keskiarvo 

  Rf = riskittömän tuoton keskiarvo 

  𝜎  = portfolion tuottojen keskihajonta. 

 

Kaavassa 5 riskittömänä tuottona käytetään kolmen kuukauden Euribor-korkoa. 

Mitä korkeamman Sharpen luvun portfolio saa, sitä korkeampaa riskikorjattua tuottoa se on 

tuottanut. Sharpen (1994) mukaan, valittaessa kahden portfolion välillä, tulisi valita suuremman 

Sharpen luvun saava, mutta huomioida portfolioiden korrelaatio muiden omistamiensa sijoitus-

kohteiden kanssa. Sharpen luku itsessään ei huomioi korrelaatiota muihin sijoituskohteisiin. 

Sharpen luvun toimivuuteen liittyy oletus tuottojen normaalijakautuneisuudesta. Tästä syystä 

viitaten kappaleeseen 3.4.1 logaritmisten tuottojen käyttö on suotavaa.  

 

3.3.3 Treynorin luku 
 
Treynorin luku toinen yleisesti käytetty portfolion suorituskyvyn mittari. Luvussa mitataan 

portfolion ylituottoa suhteessa sen systemaattiseen riskiin. Systemaattista riskiä kuvaa portfo-

lion beta-kerroin. Toisin kuin Sharpen luvussa, Treynorin luku ei huomioi ollenkaan hajautet-

tavissa olevaa epäsystemaattista riskiä. Luku voidaan laskea seuraavasti (Vaihekoski 2016): 

 

𝑇 =           (6) 

 

jossa  Ri = portfolion tuoton keskiarvo 

  Rf  = riskittömän tuoton keskiarvo 

  𝛽  = portfolion beta-kerroin. 

 



27 
 

 

Riskitön tuotto on tässäkin kaavassa kolmen kuukauden Euribor-korko. Portfolion beta-kerroin 

kuvaa portfolion systemaattisen riskin suuruutta. Portfolion beta kerroin saadaan laskettua seu-

raavalla kaavalla: 

  

𝛽 =  
( , )

         (7) 

 

jossa  𝛽  = portfolion beta-kerroin 

𝐶𝑜𝑣(𝑟 , 𝑟 ) = keskimääräisen tuoton Ri ja markkinaportfolion tuoton  𝑟  kova-

rianssi 

𝜎  markkinaportfolion varianssi 

 

Markkinaportfolion beta saa arvon yksi. Riskittömän sijoituskohteena beta mielletään nollaksi. 

Jos portfolion beta-kerroin on yli yhden, on se markkinaportfoliota korkea riskisempi. Beta 

mittaa siis portfolion tuoton vaihtelun herkkyyttä suhteessa markkinaportfolion tuottoon. (Nis-

kanen & Niskanen 2007, 193) Jos osakkeen beta on alle yhden, voidaan sitä pitää defensiivisenä 

osakkeena. Jos osakkeen beta on yli yhden, se voidaan mieltää aggressiiviseksi osakkeeksi.  

Sijoittajan tulisi nousukausina suosia aggressiivisia osakkeita ja laskukausina defensiivisiä 

osakkeita voittojen maksimoimiseksi tai tappioiden minimoimiseksi. (Kallunki ja Kytönen 

2002, 127) Tässä tutkimuksessa portfolioiden beta-kertoimet on laskettu lineaarisen regressio-

analyysin avulla Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Regressioanalyysissä käytetään 

portfolion riskikorjattuja päivätuottoja selitettävänä muuttujana ja selittävänä muuttujana on 

vertailuindeksin riskikorjattupäivätuotto.   

 

3.3.4 Jensenin alfa 
 
Jensenin alfa on CAP-malliin perustuva mittari. CAP-malli esiteltiin kappaleessa 2.3. Portfo-

lion tuottoa verrataan CAP-mallin antamaan tuottoon ja näiden kahden erotus kuvaa portfolion 

mahdollista ylituottoa. Toisaalta alfa voi myös olla negatiivinen, joka viittaa portfolion ali-

suoriutumiseen markkinaan nähden. (Jensen 1968) Jensenin alfa lasketaan seuraavasti: 
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𝛼 = 𝑟 − 𝑟 −  𝛽 (𝑟 − 𝑟 )       (8) 

 

jossa  𝛼  = Jensenin alfa 

  𝑟  = portfolion tuotto 

  𝛽 =portfolion beta 

  𝑟  = riskitön tuotto 

  𝑟  = markkinaportfolion tuotto 

 

Kuten kaavasta 8 voidaan huomata, Jensenin alfa mittaa portfolion ennustetun ja toteutuneen 

tuoton erotusta.  Tehokkailla markkinoilla Jensenin alfan odotusarvon tulisi olla pitkällä aika-

välillä nolla, sillä hinnoitteluvirheitä ei pitäisi pitkällä aikavälillä ilmentyä. CAP-mallissa nol-

lahypoteesina on, että Jensenin alfa saa arvon nolla, joten tilastollisesti merkitsevät alfan poik-

keamat nollasta voivat olla merkki osakkeen väärin hinnoittelusta tai mahdollisesti mallista 

puuttuvasta muuttujasta. (Vaihekoski 2016) Tätä ajatusta soveltaen De Bondtin ja Thalerin 

(1985) havaintoon sijoittajien ylireagoimisesta, Jensenin alfan poiketessa nollasta, tulisi sen ar-

von palautua nollaan pitkällä aikavälillä. Jos osake on tuottanut positiivista alfaa, tulisi sen tuo-

ton teorian mukaan kääntyä laskuun ja alfan arvon konvergoitua nollaan.  

 

Tässäkin kaavassa riskittömänä tuottona on kolmen kuukauden Euribor-korko. Portfolion beta 

lasketaan samalla tavalla kuin luvussa 3.4.3 on esitetty. Tässä tutkimuksessa Jensenin alfa on 

laskettu lineaarisen regressioanalyysin avulla Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelman 

avulla samalla tavoin kuin luvussa 3.4.3.  
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4. Tutkimustulokset 
 
Tässä osiossa esitellään tutkimustulokset ja keskeisimmät havainnot aineistosta. Luvussa tar-

kastellaan ensin portfolioiden tuottoja koko tarkastelujaksolla. Tämän jälkeen tarkastellaan 

portfolioiden suoriutumista riskikorjatuilla tuotoilla aiemmin esiteltyjä mittareita käyttäen. Lu-

vun lopussa tarkastellaan vielä portfolioiden suoriutumista eri sykleissä syklianalyysin avulla.  

 

4.1 Portfolioiden suoriutumisen vertailu 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kolmen erilaisen kymmenen osakkeen portfolion suoriutumista 

toisiinsa sekä vertailuindeksiin nähden. Yksi portfolio koottiin E/P-luvun perusteella, toinen 

B/P-luvun perusteella ja kolmanteen valittiin satunnaisesti kymmenen alle 150 miljoonan euron 

markkina-arvon yhtiötä. Osakkeiden kaupankäyntipaikkana oli Helsingin pörssi. Kuten taulu-

kosta 1 nähdään, näistä portfolioista parhaiten raakatuotolla mitattuna suoriutui E/P-portfolio, 

joka tuotti vuosittain 3,27 % ja koko periodilla 60,89 %. E/P-portfolio oli myös ainoa kolmesta 

muodostetusta portfoliosta, joka pärjäsi vertailussa indeksille, jonka vuosittainen tuotto oli 1,68 

% ja tuotto koko periodilla 31,36%. Huonoiten tarkasteluperiodilla pärjäsivät satunnaisportfo-

lio ja B/P-portfolio. Voidaan huomata, näiden kahden portfolion ero E/P-portfolioon on todella 

suuri.  

 

Kuten aiemmin tutkimuksessa on todettu, alhaiseen markkina-arvoon ja arvostrategiaan perus-

tavien sijoitusstrategioiden menestystä on pyritty selittämään niihin liittyvällä korkealla riskillä. 

Tässä tutkimuksessa riskiä mitattiin portfolion volatiliteetilla eli tuottojen keskihajonnalla. Vo-

latiliteetin ollessa korkea, portfolioiden tuottojen päivittäinen vaihtelu on suurta. Alhainen port-

folion volatiliteetti kuvaa portfolion alhaisempaa riskiä. Kuten taulukosta 1 voidaan huomata, 

korkeimman tuoton lisäksi E/P-portfoliolla oli alhaisin volatiliteetti muihin portfolioihin ver-

rattuna. Sen tuotto-riski-suhdetta voidaan täten pitää erinomaisena. Huomattavaa on myös, että 

kaikilla itse muodostetuilla portfolioilla saavutettiin vertailuindeksiä alhaisempi volatiliteetti. 

Portfolioiden koostuessa toistensa kanssa epätäydellisesti korreloivista sijoituskohteista, sen 

volatiliteetti laskee osakkeiden välisen alhaisen kovarianssin myötä. Voidaan siis todeta, että 

portfolioiden hajauttaminen on onnistunut suhteellisen hyvin. Jos verrataan kolmea itse muo-

dostettua portfoliota, voidaan huomata satunnaisportfolion volatiliteetin olevan näistä korkein 

eli sitä voidaan pitää korkea riskisenä.  
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Taulukko 1 Portfolioiden raakatuotto-%, vuotuinen raakatuotto-% sekä vuotuinen volatiliteetti. 

Portfolio Raakatuotto-% Vuotuinen tuotto-% Vuotuinen volatiliteetti 

E/P 60,89 % 3,270 % 13,25 % 
B/P 6,49 % 0,004 % 15,41 % 
Satunnainen -18,92 % -0,012 % 17,21 % 
Indeksi 31,36 % 1,680 % 24,84 % 

 
 
Volatiliteetin tarkastelussa on huomioitava aiemmin kappaleessa 3.4.1 mainittu laskentatavan 

eroavaisuus. Vertailuindeksin volatiliteetin laskennassa ei ole huomioitu osakkeiden välisiä ko-

variansseja, kun taas huomattavasti pienempien portfolioiden volatiliteetti on laskettu varianssi-

kovarianssi-matriisin avulla.  

 

4.2 Portfolioiden suoriutumisen vertailu riskikorjatuilla tuotoilla 

Portfolioiden riskikorjattua menestymistä voidaan tarkastella Sharpen luvun, Jensenin alfan 

sekä Treynorin luvun avulla. Riskikorjatut tuotot on tässä tapauksessa laskettu vähentämällä 

portfolion päivätuottojen keskiarvosta riskittömän tuoton keskiarvo. Sharpen luvulla mitataan 

portfolion tuoton ja riskin suhdetta. Luvussa on jaettu portfolion vuotuinen riskikorjattu tuotto 

sen vuotuisella volatiliteetilla. Taulukosta 2 nähdään, että korkeimman Sharpen luvun sai E/P-

portfolio (0,1075) ja se oli indeksin (0,0014) lisäksi ainoa, joka sai positiivisen Sharpen luvun. 

Kahden muun portfolion eli B/P-portfolion luku oli -0,0845 ja satunnaisportfolion luku oli -

0,1643. Sharpen lukujen tilastollista merkitsevyyttä testattiin myös z-testillä, mutta minkään 

portfolion Sharpen luku ei ollut tilastollisesti merkitsevä indeksiin nähden viiden tai kymmenen 

prosentin riskitasoilla. Tilastollista merkitsevyyttä tulkitessa, viiden prosentin riskitasolla 

”Merk.” tulisi olla alle 0,05 tai kymmenen prosentin riskitasolla sen tulisi olla alle 0,10. Toisin 

sanoen, minkään portfolion tuottojen keskiarvo ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi indek-

sin tuottojen keskiarvosta.  

 

Beta-kerroin laskettiin lineaarisen regressioanalyysin avulla Excelissä, jossa selittävänä muut-

tujana oli riskikorjattu markkinatuotto ja selitettävänä muuttujana riskikorjattu portfolion 

tuotto. Kuten aiemmin kappaleessa 3.4.3 todettiin, beta kuvaa portfolion tuoton vaihtelun herk-

kyyttä markkinatuoton vaihteluun nähden eli portfolion systemaattista riskiä. Markkinaindeksi 



31 
 

 

saa betan arvon yksi. Taulukosta 2 voidaan huomata, alhaisen markkina-arvon osakkeet liikku-

vat hyvin vähän markkinaindeksin tuottojen vaihtelun mukaan ja tästä syystä portfolioiden betat 

jäävät reilusti alle yhden. Betojen perusteella muodostetut portfoliot voitaisiin luokitella hyvin 

defensiivisiksi. Treynorin luvussa osakkeen vuotuinen riskikorjattu tuotto on jaettu sen betalla. 

Treynorin luvut jäävät myös hyvin alhaisiksi ja ainoat positiiviset arvot saa E/P-portfolio sekä 

markkinaindeksi.  

 

Viimeisenä taulukossa 2 tarkastellaan Jensenin alfan arvoja. Alfan arvon ollessa yli nollan, 

portfolio on tuottanut riskikorjattua ylituottoa. Ainoastaan E/P-portfolio on tuottanut positii-

vista alfaa. B/P- ja Satunnaisportfolio ovat tuottaneet negatiivista alfaa. Taulukon 2 viimeisestä 

sarakkeesta voidaan tarkastella portfolioiden alfojen tilastollista merkitsevyyttä. Lukua tulki-

taan samalla tavalla, kuin z-arvon merkitsevyyttä. Taulukosta 2 voidaan havaita, ettei minkään 

portfolion alfan arvo ole tilastollisesti merkitsevä yleisillä viiden tai kymmenen prosentin raja-

arvolla. Toisin sanoen portfoliot eivät ole tuottaneet positiivista tai negatiivista nollasta poik-

keavaa alfaa tilastollisesti merkitsevästi eli yli- tai alituotto on syntynyt hyvin suurella toden-

näköisyydellä sattumalla tai jokin mallista puuttuva muuttuja selittää alfan generoitumisen.  

 

Taulukko 2 Portfolioiden vertailu riskikorjatuilla tuotoilla. 

Portfolio 
Sharpen 

luku 
z-arvo Merk. Beta Treynorin 

luku 
Jensenin 

alfa 
Merk. 

E/P 0,108 0,235 0,407 0,170 0,092 0,0156 0,592 
B/P -0,085 -0,197 0,422 0,145 -0,090 -0,0131 0,706 
Satunnainen -0,164 -0,409 0,341 0,261 -0,108 -0,0284 0,442 
Indeksi 0,001     1,00 0,003     

 

Tutkielmassa kappaleessa 2.1 käsiteltiin tehokkaiden markkinoiden hypoteesia ja sen eri muo-

toja. Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähinnä keskivahvan muodon markkinoiden tehokkuu-

teen. Epäsuorasti voidaan todeta, että markkinat ovat olleet portfolioiden osalta tehokkaat, sillä 

tilastollisesti merkitseviä alfoja ei ole saavutettu. Kuten aiemmin kappaleessa 3.4.4 todettiin, 

CAP-mallin nollahypoteesin mukaan alfa saa arvon nolla, eli tehokkailla markkinoilla alfaa ei 

ole olemassa. Tulosta ei kuitenkaan voi yleistää ja sitä voidaan pitää lähinnä mielenkiintoisena 

havaintona. Markkinoiden tehokkuuden tarkempaan arvioimiseen vaadittaisiin lisätutkimuksia.  

 

Aikaisempia raakatuottojen tutkimustuloksia mukaillen, E/P-portfolio on suoriutunut ajanjak-

solla lähes kaikilla mittareilla muita portfolioita paremmin ja indeksiä. Mittareita käytettäessä 
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huomattiin, että mittareiden tulokset olivat hyvin linjassa portfolioiden ja indeksin kanssa. B/P- 

ja satunnaisportfolio pärjäsivät vertailussa suhteellisen huonosti. E/P-portfoliolla onnistuttiin 

saavuttamaan riskikorjattua ylituottoa, mutta sen Jensenin alfan arvo ei silti ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Seuraavassa kappaleessa tutkitaan portfolioiden suoriutumista erilaisissa talouden 

sykleissä.  

 

4.3 Portfolioiden suoriutuminen erilaisissa talouden suhdanteissa 

Tässä kappaleessa tarkastellaan portfolioiden suoriutumista eri taloussuhdanteissa eli sykleissä. 

Analyysin mahdollistamiseksi periodista on seulottu kolme erilaista nousu- ja laskukautta in-

deksin pisteluvun perusteella. Laskusuhdanteet on muodostettu aina ajanjakson korkeimmasta 

pisteluvusta alhaisimpaan pistelukuun ja noususuhdanteet alhaisimmasta luvusta korkeimpaan 

lukuun.  

 

Taulukosta 3 voidaan huomata, että periodit ovat eri pituisia ja tämä mahdollistaa tarkastelun 

monesta erilaisesta näkökulmasta. Syklit ovat kestoiltaan eri mittaisia, sillä laskukaudet ovat 

olleet tällä tarkasteluperiodilla nousukausia lyhyempiä. Nousut ovat tapahtuneet muutamien 

vuosien aikana, kun taas laskukaudet ovat olleet lyhyitä ja kriisinomaisia. Esimerkiksi ensim-

mäinen laskukausi kesti vain kaksi ja puoli vuotta, kun taas viimeinen nousukausi kesti noin 

kuusi vuotta. Tämä on syytä ottaa huomioon tuloksia tarkastellessa, eli esimerkiksi lasku 3 ja 

nousu 3 eivät ole vertailukelpoisia keskenään.  

 

Taulukko 3 Valitut syklit päivämäärineen 

Laskuperiodit Päivämäärät Nousuperiodit Päivämäärät 

Lasku 1 1.1.2001-26.5.2003 Nousu 1 27.5.2003-7.11.2007 

Lasku 2 8.1.2007-6.3.2009 Nousu 2 7.3.2009-20.5.2011 

Lasku 3 21.5.2011-2.8.2012 Nousu 3 3.8.2012-28.8.2018 

 

Taulukosta 4 nähdään portfolioiden kokonaistuottoja laskukausina. Indeksin prosentuaalinen 

muutos antaa kuvan laskun mittakaavasta. Taulukosta voidaan havaita, että indeksin pisteluku 

laski portfolioita enemmän ensimmäisen ja toisen laskun aikana. Ainoastaan kolmantena las-

kukautena indeksin pisteluku laski vähemmän kuin muodostetuilla portfolioilla. Huomionar-

voista on myös se, että ensimmäisen laskun aikana E/P-portfolion arvo nousi 21,5 %. Tämä 
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havainto itsessään voi selittää pitkälti E/P-portfolion ylivertaisuutta aiemmissa tuloksissa. Täs-

säkin mielessä muodostetut portfoliot voidaan mieltää defensiiviksi, kuten todettiin myös port-

folioiden betoja tarkastellessa. Toisaalta portfolioiden defensiivisyys voi myös johtua niihin 

liittyvästä likviditeetin puutteesta, kuten kappaleessa 2.5 esitettiin. Jos osakkeen vaihto on vä-

häistä, voi sen arvo heilahdella vähemmän siitä syystä, ettei osakkeella yksinkertaisesti käydä 

paljon kauppaa päivän aikana. Tämä epälikvidiys voi myös näkyä siten, että kaikkein vähiten 

seuratuilla yhtiöillä voi olla päiviä, jolloin osakkeella ei käydä kauppaa ollenkaan. Tämä ha-

vainto nousi myös esiin tämän tutkielman aineistosta.  

 

Taulukko 4 Portfolioiden kokonaistuotot laskukausina 

Portfolio Lasku 1 Lasku 2 Lasku 3 

E/P 21,5 % -58,9 % -35,6 % 

B/P -12,9 % -50,7 % -48,5 % 

Satunnainen -0,6 % -52,9 % -55,4 % 

Indeksi -81,1 % -74,4 % -29,7 % 

 

Taulukosta 5 nähdään portfolioiden kokonaistuotot nousukausina. Tässä tarkastelussa tulokset 

ovat yksipuolisia: indeksi on tuottanut paremmin kuin muodostetut portfoliot nousukausina. 

Erityisesti viimeisen nousukauden aikana muodostunut ero on suuri, sillä indeksi on tuottanut 

ajanjaksolla 93,5 %. Tähän verrattuna muodostettujen portfolioiden tuotot jäävät heikoiksi 

kaikkien ollessa alle 30 %. Tämäkin tarkastelu tukee aikaisempia havaintoja tässä tutkimuk-

sessa, eli muodostetut portfoliot ovat olleet hyvin defensiivisiä.  

 

Taulukko 5 Portfolioiden kokonaistuotot nousukausina 

Portfolio Nousu 1 Nousu 2 Nousu 3 

E/P 83,0 % 58,6 % 20,6 % 

B/P 84,5 % 55,0 % 14,1 % 

Satunnainen 97,5 % 27,8 % 0,9 % 

Indeksi 100,9 % 59,2 % 93,5 % 

 

Taulukosta 6 voidaan vielä tarkastella portfolioiden volatiliteettia laskukausina.  Taulukosta 6 

voidaan havaita, että indeksin volatiliteetti on ollut suurimmillaan laskukausien aikana. Lasku-

kausina indeksin volatiliteetti nousee reilusti sen pitkänajan keskiarvon yläpuolelle. Myös muo-



34 
 

 

dostettujen portfolioiden volatiliteetti nousee lähes kaikkina laskukausina yli niiden pitkän ai-

kavälin keskiarvon.  Laskukausille on ominaista sijoittajien kollektiivinen pelko pääoman me-

nettämisestä ja he voivat olla hätäisempiä sijoituspäätöksissään. Tämä paniikki saa osakkeiden 

arvot heilahtelemaan rajusti. Kuten aiemmin todettiin, tunnuslukujen avulla muodostetut pärjä-

sivät hyvin laskukausina ja niin näyttää olevan myös volatiliteetin perusteella tarkastellessa. 

Taulukosta 6 nähdään, että ensimmäisen laskukauden aikana indeksin volatiliteetti on ollut jopa 

42,6 %. Tähän verrattuna esimerkiksi E/P-portfolion volatiliteetti 13,6 % on todella alhainen ja 

vain hieman yli sen pitkän aikavälin keskiarvon. 

 

Taulukko 6 Portfolioiden volatiliteetti laskukausina verrattuna niiden pitkänajan keskiarvoon 

Portfolio Lasku 1 Lasku 2 Lasku 3 
 Keskiarvo 2000-2018 

E/P 13,6 % 16,1 % 16,9 % 13,25 % 
B/P 15,0 % 16,3 % 18,1 % 15,41 % 
Satunnainen 20,3 % 15,4 % 20,2 % 17,21 % 
Indeksi 42,6 % 36,7 % 29,0 % 24,84 % 

 

Taulukosta 7 nähdään, että nousukausien aikana muodostettujen portfolioiden volatiliteetti on 

lähempänä indeksin volatiliteettia ja kolmannen nousukauden aikaan satunnaisportfolion vola-

tiliteetti 18,7 % on yli indeksin 15,2 % volatiliteetin. Taulukkojen 6 ja 7 perustella on myös 

ilmeistä, että indeksin volatiliteetti on paljon korkeampi laskukausina.  

 

Taulukko 7 Portfolioiden volatiliteetti nousukausina verrattuna niiden pitkänajan keskiarvoon 

Portfolio Nousu 1 Nousu 2 Nousu 3 
Keskiarvo 2000-2018 

E/P 10,4 % 14,3 % 12,1 % 13,25 % 
B/P 11,0 % 13,7 % 16,8 % 15,41 % 
Satunnainen 12,3 % 14,3 % 18,7 % 17,21 % 
Indeksi 18,0 % 22,3 % 15,2 % 24,84 % 

 

Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että alhaisen markkina-arvon yhtiöistä muodostetut 

portfoliot suoriutuvat suhteellisesti paremmin laskukausina. Nousukausina taas indeksiin sijoit-

taminen vaikuttaa olevan sijoittajan kannalta parempi vaihtoehto. Volatiliteetilla ja tuotolla 

näytti myös olevan selkeä yhteys, sillä laskukausina volatiliteetti nousi reilusti, kun taas nou-

sukausina markkinoilla oli rauhallisempaa. Tulos vaikuttaa johdonmukaiselta. Nousukausina 

markkinoille tulvii usein paljon uutta pääomaa, sillä kaikki haluavat hyötyä osakkeiden arvon-
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noususta. Tämä pääoma allokoituu usein suuriin ja tunnettuihin yhtiöihin tai suoraan indeksira-

hastoihin. Nämä yhtiöt muodostavat suuren osan painotetusta osakeindeksistä ja tämä saa in-

deksin arvon kasvamaan. Toisaalta taas laskukausina sijoittajat ovat peloissaan pääoman arvon 

laskusta ja korkea volatiliteetti ravistelee markkinoita. Jotkin tahot saattavat olla valmiita myy-

mään osakkeensa hinnalla millä hyvänsä ja tämä joukkohysteria saattaa olla yksi mahdollinen 

syy tämän kaltaisiin tutkimustuloksiin eri sykleissä.  
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5. Yhteenveto 
 
 
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, voidaanko alhaisen markkina-arvon yhtiöistä muo-

dostetulla arvoportfoliolla saavuttaa ylituottoa vertailuindeksiin nähden tarkasteluajanjaksolla. 

Tutkimuksen tarkasteluajanjakso sijoittui vuosille 2000-2018. Aineisto ladattiin Thomson Reu-

ters Datastream –tietokannasta päivittäisenä tuottoaikasarjana. Tämän jälkeen aineistoa muo-

kattiin ja analysoitiin Microsoft Excel 2016 -taulukkolaskentaohjelmalla. Aineisto koostui Hel-

singin pörssin alle 150 miljoonan euron markkina-arvon omaavista yhtiöistä eli small capeista, 

joista oli rajattu rahoitusalan yhtiöt pois mukaillen Leivon ja Pätärin (2009) tutkimusta. Portfo-

liot muodostettiin ottamalla yhtiöiden tunnuslukujen käänteisluvut eli E/P- ja B/P-luku ja lait-

tamalla ne suuruusjärjestykseen. Näistä portfolioon valittiin arvostrategian pohjalta kymmenen 

suurimman arvon saanutta ja yksi portfolio valittiin satunnaisesti small capien joukosta. Tämän 

jälkeen portfolioita vertailtiin Helsingin pörssin yleisindeksiin raakatuottojen ja riskikorjattujen 

tuottojen perusteella. Portfolioiden vertailuun käytettiin Sharpen lukua, Jensenin alfaa sekä 

Treynorin lukua. Portfolioiden menestymistä mitattiin myös erilaisissa talouden sykleissä syk-

lianalyysin avulla.  

 

Tutkimustuloksena selvisi, että ainoastaan E/P-luvulla muodostettu portfolio onnistui tuotta-

maan indeksiä paremmin raakatuotolla ja riskikorjatulla tuotolla mitattuna. Se pärjäsi kahta 

muuta portfolioita ja indeksiä paremmin lähes kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Myös riskikor-

jatuilla mittareilla E/P-portfolio pärjäsi indeksiä ja muita portfolioita paremmin. B/P- ja Satun-

naisportfolio pärjäsivät vertailussa indeksiin nähden todella huonosti. Huomionarvoista oli kui-

tenkin, että B/P-tunnusluvun perusteella muodostettu portfolio pärjäsi hieman paremmin, kuin 

täysin satunnaisesti muodostettu portfolio kaikilla mittareilla. Tunnuslukujen avulla tehdyllä 

seulonnalla saatiin siis etua verrattuna siihen, että yhtiöt olisi valittu täysin satunnaisesti. Tälle 

väitteelle ei kuitenkaan saatu tilastollisesti merkitsevää tulosta, joten suoria johtopäätöksiä ei 

voida tehdä.  

 

Päätutkimuskysymyksen tarkastelun tueksi tehtiin myös syklianalyysiä, jolla pyrittiin selvittä-

mään taloussuhdanteiden vaikutus portfolioiden tuottoihin. Syklianalyysissä huomattiin erityi-

sesti laskukausina kasvanut indeksin volatiliteetti, kun taas nousukausina volatiliteetti oli lä-

hempänä pitkänaikavälin keskiarvoa. Muodostetut portfoliot olivat volatiliteetilla mitattuna vä-

hempi riskisiä erityisesti laskukausina. Myös kahtena nousukautena kolmesta muodostettujen 
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portfolioiden volatiliteetti jäi alle indeksin volatiliteetin. Syklianalyysin tulosten perusteella 

muodostetut portfoliot suoriutuivat tuottojen perusteella paremmin laskukausina, kun taas ver-

tailuindeksi suoriutui paremmin nousukausina. Muodostetut portfoliot olivat niin sanotusti de-

fensiivisiä portfolioita ja niiden betat jäivät alhaisiksi eli niiden tuotot eivät korreloineet juuri-

kaan markkinaportfolion tuoton kanssa.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, voidaanko tunnuslukujen avulla muodostetuilla 

portfolioilla saavuttaa ylituottoa suhteessa Helsingin pörssin yleisindeksiin sekä voidaanko täy-

sin satunnaisesti valitulla alhaisen markkina-arvon yhtiöistä koostuvalla portfoliolla saavuttaa 

ylituottoa suhteessa Helsingin pörssin yleisindeksiin. Kuten aiemmin mainittiin, ainoastaan 

E/P-luvulla muodostetulla portfoliolla oli mahdollista saavuttaa riskikorjattua ylituottoa. B/P-

luvulla muodostettu portfolio ei saavuttanut riskikorjattua ylituottoa vaan sen alfan arvo jäi ne-

gatiiviseksi. E/P-portfolion ylituotto Jensenin alfalla mitattuna ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevää ja tästä syystä tätä havaintoa ei voida pitää täysin validina. Myöskään B/P-luvun 

Jensenin alfan arvo ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tulokset ovat näiden havaintojen perus-

teella ristiriitaisia.  

 

Viimeisenä tavoitteena oli selvittää, voidaanko täysin satunnaisesti valitulla alhaisen markkina-

arvon yhtiöistä koostuvalla portfoliolla saavuttaa ylituottoa suhteessa Helsingin pörssin yleis-

indeksiin. Tällä kysymyksellä pyrittiin myös tarkastelemaan, esiintyikö Helsingin pörssissä ko-

koanomaliaa. Satunnaisesti valittu portfolio pärjäsi huonoiten kaikista portfolioista. Huomatta-

vaa oli myös se, että myös sen vuotuinen volatiliteetti oli muodostetuista portfolioista suurin. 

Portfolio sai kaikilla riskikorjatuilla mittareilla negatiivisia arvoja, eikä senkään Jensenin alfan 

arvo ollut tilastollisesti merkitsevä. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että valitsemalla 

satunnaisesti portfolioon vuonna 2000 alhaisen markkina-arvon yrityksiä, sijoittaja olisi toden-

näköisesti pärjännyt markkinoilla suhteellisen huonosti. Näiden tulosten perusteella ei voida 

ottaa vahvasti kantaa kokoanomalian esiintymiseen Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2000-

2018.  
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5.1 Johtopäätökset 
 
Tutkimuksen perusteella voidaan jossain mielessä kritisoida osta-ja-unohda sijoitusstrategiaa. 

Strategian pitäisi toimia riittävän pitkällä aikavälillä, mutta esimerkiksi kymmenen vuoden pi-

toajallakaan ei ole takuita siitä, että portfolio tuottaisi paremmin kuin indeksi. Osta-ja-unohda 

sijoittaja kantaa ajoitusriskiä, ellei hän hajauta sijoituksiaan ajallisesti eli osta esimerkiksi ar-

vopapereita tietyin väliajoin. Ainoa tapa päästä eroon hajautusriskistä on todella pitkä sijoitus-

horisontti. Tämän väitteen tueksi voidaan todeta, että esimerkiksi Pätäri ja Leivo (2009) havait-

sivat, että pitoajoilla yhdestä viiteen vuoteen saavutettiin parhaat tuotot Suomen osakemarkki-

noilla.  

 

Tulosten tarkastelussa on tärkeää muistaa tutkimuksessa tehdyt rajaukset. Tutkimuksen tarkas-

teluperiodilla osakemarkkinoilla on tapahtunut paljon, eikä portfolioiden sisältöjä muutettu tar-

kasteluperiodilla ollenkaan. Ongelmana on se, että portfolio muodostamisen ajankohta vaikut-

taa tuloksiin merkittävästi. Tästä syystä myöskään kaupankäyntikuluja eikä verotusta huomi-

oitu tässä tutkimuksessa. Tästä syystä tutkimuksessa ei myöskään päästy tarkastelemaan port-

folion pitoajan vaikutusta tuottoihin, muuten kuin syklianalyysissä. Tutkimuksen tuloksiin vai-

kutti aineiston rajallisuus, sillä alle 150 miljoonan euron markkina-arvon yrityksiä oli Helsingin 

pörssissä vain 36 kappaletta.  

 

Tutkimuksen tuloksista on hyötyä Helsingin pörssin alhaisen markkina-arvon yhtiöistä ja mark-

kina-anomalioista kiinnostuneille. Aiheesta on kuitenkin suhteellisen rajallinen määrä tutki-

musta Helsingin pörssistä, joten kaikki havainnot aiheesta ovat arvokkaita. Tutkimustulokset 

eivät kuitenkaan ole sijoitusneuvoja, vaan niihin tulee suhtautua akateemisen tutkimuksen tu-

loksina.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat jonkin verran linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Kuten aikai-

semmin tässä tutkielmassa on todettu, tulokset arvoanomalian ja erityisesti kokoanomalian tut-

kimuskentältä ovat olleet vuosien saatossa hyvin ristiriitaisia. Tutkimuksen tulokset mukailevat 

Pätärin ja Leivon (2009) sekä Davydovin et al. (2016) tutkimuksia Suomen osakemarkkinoilla, 

sillä markkinaindeksiä parempia tuottoja saavutettiin yhdellä arvostrategioista. Näissä tutki-

muksissa pitoajat olivat kuitenkin paljon lyhyempiä, kuin tässä tutkimuksessa, joten tulokset 

eivät ole täysin rinnastettavissa toisiinsa.  
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Tutkimus ei antanut vahvoja viitteitä kokoanomalian ilmenemisestä Suomen osakemarkki-

noilla. E/P-portfoliolla saavutettiin riskikorjattua ylituottoa, mutta ei voida sanoa varmaksi 

oliko ylituoton taustalla yritysten koko vai niiden alhaiset arvostuskertoimet. Samankaltaiseen 

dilemmaan törmäsivät tutkimuksissaan Basu (1975) ja Banz (1981). Kuitenkin näiden tulosten 

perusteella on todennäköisempää, että kyse on ollut korkean E/P-luvun tai alhaisen P/E-luvun 

arvoanomaliasta.  

 

Riskikorjattu ylituotto eli alfa myöskään ollut tilastollisesti merkitsevää millään yleisellä riski-

tasolla, joten ylituotto johtuu todennäköisesti sattumasta tai mallista puuttuvasta muuttujasta. 

Tämä havainto tukee jossain määrin markkinoiden tehokkuuden keskivahvaa määritelmää, sillä 

tilastollisesti merkitseviä ylituottoja ei ollut mahdollista saavuttaa tunnuslukuanalyysiin perus-

tuvalla strategialla. Erityisesti nousukausina indeksin päihittäminen olisi ollut todella haasta-

vaa. Indeksi koostuu pääosin suuren markkina-arvon yhtiöistä ja korkean markkina-arvon osak-

keiden ylisuoriutuminen nousukausina voisi antaa viitteitä käänteisestä kokoanomaliasta, kuten 

Dimson ja Marsh (1999) sekä Patel (2012) ovat tutkimuksissaan eri puolilla maailmaa toden-

neet.  

 

Tutkimuksen tuloksien sekä myös aiempien tutkimusten perusteella voidaan nostaa esille aja-

tuksia kokoanomalian olemassaolosta. Mitä alhaisemman markkina-arvon yhtiöistä on kyse, 

usein sitä vähäisempää on sen seuranta. Tästä syystä nämä yhtiöt ovat alttiita markkinoiden 

hinnoitteluvirheille. Alhaisen markkina-arvon yhtiöistä kiinnostuneen sijoittajan on varsinkin 

pienimmiltä esimerkiksi Suomen kaltaisilta reunamarkkinoilta mahdollista löytää hinnoittelu-

virheitä, mutta systemaattisesti niiden löytäminen ja hyödyntäminen voi olla haastavaa. Osake-

markkinoilla päteekin John Maynard Keynesin sanat siitä, että markkinat voivat pysyä epära-

tionaalisina kauemmin, kuin sijoittaja pysyy maksukykyisenä. Voidaan kuitenkin ajatella, että 

on huomattavasti helpompaa löytää hinnoitteluvirheitä pörssin pienemmistä yhtiöistä, kuin pal-

jon seuratuista suurista yhtiöistä. Jos esimerkiksi sijoittaja uskoo Applen osakkeen olevan rei-

lusti alihintainen, ottaa hän eriävää näkemystä lukuisia alan ammattilaisia vastaan.  

 

Myös arvoanomalian olemassaolosta ajanjaksolla voidaan esittää relevantteja kysymyksiä. 

Suurimmat ja kannattavimmat pörssiyhtiöt ovat nykyään yhä enemmän voimakkaasti kasvavia 

teknologiayhtiöitä, joiden arvostuskertoimet eivät ole millään mittarilla arvosijoittajalle opti-

maalisia. Arvosijoittamisen juuret asettuvat Benjamin Grahamin mukana 1900-luvun puolivä-

lille, mutta maailma on kovin erilainen tänä päivänä. Tästä syystä moni historiassa toiminut 
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arvokriteeri on jo ehtinyt ajan myötä päivettyä. Jos yhtiön osakkeita saa ostettua alle sen tasear-

von, on kyseessä todennäköisesti huonossa taloudellisessa tilanteessa oleva yhtiö. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita, ettei mitään arvosijoittamisen periaatteista voisi hyödyntää vielä 2020-luvulla.  

 

Tämän hetken trendeinä esimerkiksi indeksirahastosijoittaminen on saanut suurta suosiota 

viime vuosikymmenen aikana ja markkinoille on tulvinut rahaa nostaen arvostuskertoimet pil-

viin (Adamczyk 2019). Tähän uuden rahan lisääntymiseen markkinoilla liittyen, esimerkiksi 

USA:ssa vuosien 2007-2009 subprime-kriisin ennustanut hedge-rahaston johtaja Michael 

Burry puhuu jo mahdollisesta ”indeksikuplasta” (Stevenson 2019).  

5.2 Luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimuskysymykset 

Tulosten luotettavuutta tarkastellessa tulisi arvioida kriittisesti tutkimusaineistoa ja tutkimus-

prosessin onnistumista. Luotettavuutta parantava tekijä oli suhteellisen pitkä 18 vuoden tarkas-

teluperiodi vuosina 2000-2018. Periodin useat lasku- ja nousukaudet mahdollistivat tulosten 

vertailun erilaisissa taloussykleissä. Pitkä aikaväli mahdollisti erittäin kokonaisvaltaisen tutki-

muksen. Tulosten luotettavuutta pyrittiin myös parantamaan vertailemalla tuottoja osingot uu-

delleen sijoitettuna. Jos esimerkiksi vertailuindeksi olisi ollut sellainen, jossa osinkoja ei huo-

mioida, olisi sen päihittäminen voinut olla helpompaa ja tulokset olisivat voineet vääristyä. 

Voidaan kuitenkin esittää aiheellista kritiikkiä sille, oliko markkinaportfolioksi valittu vertai-

luindeksi paras mahdollinen tutkimuksen kannalta. Yksi tapa olisi ollut esimerkiksi koota itse 

vertailuportfolio verrokkiyhtiöistä.  

 

Luotettavuutta tutkimuksessa heikensi erityisesti small cap -yhtiöiden rajallinen määrä Helsin-

gin pörssissä vuonna 2000, joita oli lopulta vain 36 kappaletta. Näistä yhtiöistä myös rajattiin 

aiemminkin mainitut rahoitusalan yhtiöt pois. Tässä mielessä aikaväliä olisi voinut kaventaa, 

jotta olisi voitu tarkastella useampia yhtiöitä. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että portfolioihin 

valikoitui jonkin verran samoja yhtiöitä. Yhtiöiden lukumäärä myös vaikutti siihen, että port-

folioita muodostettiin vain kolme kappaletta. Jos yhtiöitä olisi ollut enemmän, olisi tutkimuk-

sessa voinut käyttää useampia tunnuslukuja portfolioiden muodostamisessa. Helsingin pörssin 

yhtiömäärä kasvaa uusien listautujien myötä vuosittain ja olisikin aiheellista toistaa samankal-

tainen tutkimus esimerkiksi 20 vuoden päästä. Tutkimustulosten tueksi pyrittiin myös tekemään 

tilastollisia testejä tulosten tilastollisen merkitsevyyden selvittämiseksi. Testeillä pyrittiin sel-

vittämään, oliko kyseessä vain sattumaa vai selittivätkö mallit aidosti tuottoja.  
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Tutkimuksen luotettavuutta voidaan myös arvioida sen johdonmukaisuuden (consistency) pe-

rusteella. Johdonmukaisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että kuka tahansa riippuma-

ton tutkija voisi päätyä käytetyllä aineistolla ja metodeilla samanlaisiin tutkimustuloksiin kuin 

tässä tutkimuksessa on päädytty (Noble & Smith 2015). Kaikki tutkielmaan tehdyt rajaukset on 

esitelty niitä käsittelevässä kappaleessa ja aineisto on saatavilla useista eri tietokannoista.  
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Liitteet 
 
Liite 1 Muodostetut portfoliot 

E/P-PORTFOLIO B/P-PORTFOLIO SATUNNAIS-PORTFOLIO 
GLASTON SAGA FURS RAUTE 
MARTELA A NEO INDUSTRIAL 'B' MARIMEKKO 
YLEISELEKTRONIIKKA APETIT RAPALA 
SAGA FURS HONKARAKENNE 'B' SOLTEQ 
HONKARAKENNE 'B' RAUTE 'A' TRAINERS HOUSE 
MARIMEKKO YLEISELEKTRONIIKKA DIGITALIST 
TULIKIVI 'A' UUTECHNIC GROUP GLASTON 
RAUTE 'A' COMPONENTA ILKKA YHTYMÄ 
ILKKA YHTYMA MARTELA 'A' EFORE 
KESKISUOMALAINEN ILKKA YHTYMA NEO INDUSTRIAL 

 

 

 


