
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juho Kuronen 

2020 



 
 

 

 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT  

School of Business and Management 

Kauppatiede 

 

 

 

 

 

Juho Kuronen 

SUOMALAISTEN HEDGE-RAHASTOJEN SUORIUTUMINEN 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tarkastaja: Professori Satu Pätäri 

2. tarkastaja: Tutkijatohtori Timo Leivo  



 
 

 

 

TIIVISTELMÄ 
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TIIVISTELMÄ 

Tämän työn tarkoitus on tutkia suomalaisten hedge-rahastojen suoriutumista. 

Tutkimusjanjakso on jaettu kahteen eri osaan, jotta voidaan tutkia nousu- ja 

laskukausia. Laskukausi alkaa tammikuussa 2007 ja päättyy toukokuuhun 2009. 

Nousukausi alkaa kesäkuussa 2009 ja päättyy 2013 joulukuussa. Tutkimuksessa 

suoriutumista peilataan vertailuindekseihin, jotka ovat MSCI World -indeksi, joka kuvaa 

globaalin osakemarkkinan kehitystä sekä HFR -indeksi, joka puolestaan kuvaa 

globaalisti hedge-rahastojen kehitystä.  

Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisten hedge-rahastojen kuukausittaisista 

tuottoprosenteista. Aineisto on saatu Suomen Sijoitustutkimus Oy:ltä. Tutkimuksessa 

selvitetään rahastojen suoriutumista erilaisilla suorituskykyä kuvaavilla riskikorjatuilla 

tuottomittareilla. Mittareiksi työhön valittiin tuottoprosentin lisäksi Sharpen luku, 

Jensenin alpha ja Treynorin indeksi.  

Tutkimus osoittaa, että suomalaiset hedge-rahastot eivät ole pystyneet tuottamaan 

absoluuttisia tuottoja aikavälillä 2007-2013. Vertailu muihin hedge-rahastoihin ja 

globaaliin osakemarkkinaan ei anna yksiselitteisiä tuloksia vaan tuloksiin vaikuttaa 

ajanjakso sekä suoriutumista kuvaavan mittarin riskitekijä. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate performance of Finnish hedge funds. 

The research period was divided into two different periods. Crisis period begins in 

January 2007 and end in May 2009. Post-crisis period begins in June 2009 and end 

in December 2013. Performance of hedge funds was compared to MSCI World 

index which reflects world’s stock market performance and HFR hedge fund index 

which reflects global hedge funds performance. 

The research data consists of monthly returns of Finnish hedge funds. Data was 

obtained from Suomen Sijoitustutkimus Oy. Performance of hedge fund was 

measured using risk adjusted models. Models are return rate, Sharpe ratio, Jensen’s 

alpha and Treynor index.  

Results show that none of Finnish hedge funds produced absolute returns during 

2007-2013. Results indicate that comparison to other hedge funds and world’s stock 

markets are depended on risk factor of risk adjusted model.  
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Tämä Pro-gradu työ valmistui Sipoossa heinäkuun 2019 ja huhtikuun 2020 välillä. 

Hektisen työelämän, vapaa-ajan ja gradu-urakan yhdistelmä on ollut hyvinkin 

haastavaa välillä. Voisin sanoa jopa rankkaa. Työ loppuun saattaminen on vaatinut 

sinnikkyyttä, aikataulutusta sekä pakottanut tekemään valintoja. Kuitenkin työn 

valmistuessa on helppo todeta, että se on kannattanut.  

Aloitin yliopisto-opiskelun vuonna 2010 ja nyt viimein se tulee päätökseen. Haluan 

kiittää graduni ohjaajia Satu Pätäriä ja Timo Leivoa. Viimekädessä työn valmistuminen 

on ollut minun harteillani, mutta heidän ohjaus on mahdollistanut työn valmistumisen. 

Kiitos kuuluu myös LUT:n henkilökunnalle sekä opiskelukavereilleni hyvistä kursseista 

ja makoisista muistoista. Haluan myös kiittää Marja Junellia, jonka mielipiteet ja tuki 

on ollut tärkeää gradu-urakan loppuun saattamiseksi.  
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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Ensimmäinen hedge-rahasto perustettiin vuonna 1949 Alfred W.Jonesin toimesta. 

Rahastosijoittaminen oli jo tällä aikakaudella varsin yleistä, mutta Jones innovoi 

perinteisiin sijoitusrahastoihin verrattuna aivan uudenlaisia sijoitustrategioita ja -

menetelmiä. Rahaston ensisijainen strategia oli pyrkiä hyötymään markkinoiden 

liikkeistä sekä nousu että laskukaudella. Jones maksimoi rahastonsa tuottoja 

lainaamalla osakkeita (lyhyeksimyynti) ja käyttämällä sijoituksissaan velkarahaa 

(McGrary 2005: 1). Tämä oli täysin uudenlainen malli verrattuna aikakauden tyypillisiin 

suoriin osake- ja lainasijoituksiin. Jonesin menetelmillä oli mahdolista suojautua 

markkinoiden liikkeitä vastaan ja vähentää rahaston riskejä vastakkaisten 

sijoituspositioiden avulla. (Connor 2003: 12) 

Vaikka nykyäänkin monet Jonesin ideoista on yhä käytössä hedge-rahastoissa, on 

hedge-rahastojen sijoitusmahdollisuudet ja -strategiat kasvaneet huomattavasti. Eroa 

perinteisiin sijoitusrahastoihin syntyy olemattoman sääntelyn seurauksena. 

Sijoitusrahastotoiminta on voimaakkaasti säänneltyä, mutta hedge-rahastot voivat 

erikoissijoitusrahastostatuksen turvin määrittää käytännössä sijoitusrajoitukset ja 

sääntönsä pääosin itse. (Connor 2003: 23) 

Hedge-rahastot markkinoivat itseään ns. absoluuttisten tuottojen rahastoina. 

Absoluuttisilla tuotoilla viitataan rahastojen pyrkimyksiin saavuttaa positiivista tuottoa 

myös silloin, kun markkinat laskevat. (Tran 2006: 11) Hedge-rahastojen ottama 

näkemys markkinoista ja erilaisten johdannaisinstrumenttien käyttö tuottojen 

tavoittelussa lisää rahastojen riskejä. (Connor 2003: 31)  

Suomessa ensimmäiset sijoitusrahastot aloittivat toimintansa vasta syksyllä 1987. 

Tällöin uusi sijoitusrahastolaki tuli voimaan ja toiminnan alkuvaihe oli hyvin vaikea. 

Muutaman vuoden päästä ensimmäisten kotimaisten rahastojen perustamisesta oli jo 

pörssiromahdus ja sitä seurasi syvä lama. (Lindström 2013: 111-132) Voimakkaammin 
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rahastosijoittaminen kasvoi Suomessa 2000-luvulla, jolloin talous oli lähtenyt uuteen 

nousuun. Kehitystä kuvaa hyvin rahastopääomien määrä. Vuonna 2000 kotimaisissa 

sijoitusrahastoissa oli pääomaa 13.5 miljardia euroa ja vuonna 2015 jo noin 100 

miljardia euroa. Suomalaiset sijoittajat eivät kuitenkaan perinteisesti ole hyödyntäneet 

sijoitusportfolioissaan hedge-rahastoja. (Vuorio 2015) 

Hedge-rahastoja alkoi näkyä Suomessa vasta 2000 -luvun alkupuolella noin 15 vuotta 

ensimmäisten sijoitusrahastojen ilmaantumisen jälkeen. Maailmalla hedge-rahastoja 

on toki ollut paljonkin ja niiden maine on ainakin osittain hieman kyseenalainen. Hedge-

rahastoja ei ole perinteisesti markkinoitu suurelle yleisölle yhtä aktiivisesti kuin ns. 

tavallisia sijoitusrahastoja. Toisaalta hedge-rahastoja vieroksutaan, koska niiden 

tuotoista ja riskeistä ei ole saatavilla riittävästi tietoa muihin sijoitustyyppeihin verrattuna 

(Boasson & Boasson 2011: 110). Hedge-rahastoja on myös tutkittu maailmalla jo 

pitkään. Tutkimuksissa kiinnostuksen kohteina on ollut rahastojen suorituskyky lyhyellä 

ja pitkällä aikavälillä sekä erilaisissa markkinatilanteissa. Paljon on tutkittu myös 

erilaisten sijoitusstrategioiden toimivuutta sekä riskien ja tuottojen suhdetta. Eri 

näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia lienee useita satoja.  

Puhtaasti suomalaisiin hedge-rahastoihin perustuva tutkimus kuitenkin näyttää 

puuttuvan. Tutkimuksia on tehty kotimaisia sijoitusrahastoja koskien mutta rajausta ei 

ole tehty koskemaan vain hedge-rahastoja. Lisäksi tutkimusta on tehty eri 

markkinatilanteiden vaikutuksesta rahastosijoittamisessa saavutettuihin tuottoihin 

(Finanssiala 2015). Tämän vuoksi onkin perusteltua selvittää kuinka suomalaiset 

hedge-rahastot ovat suorituneet ja ovatko suomalaiset hedge-rahastot olleet 

absoluuttisiin tuottoihin yltäneitä rahastoja. Oiva tutkimusajanjakso määrittyy 

ajankohtaan, jolloin markkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia. Vuonna 2007 alkanut 

finanssikriisi ja sitä seurannut nousukausi tarjoaa hyvän ajanjakson tutkimuksen 

suorittamiseksi. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten hedge-rahastojen suoriutumista. 

Tutkimus rajataan koskemaan vain Suomeen rekisteröityjä hedge-rahastoja. Aikaväli 

puolestaan rajataan koskemaan vuosia 2007-2013 Kyseinen aikaväli on varsin 

mielenkiintoinen, sillä se sisältää vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin sekä sitä 

seuranneen kesäkuussa 2009 alkaneen nousukauden.  

Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

1. Kuinka suomalaiset hedge-rahastot ovat menestyneet valitulla 

tutkimusperiodilla? 

Päätutkimuskysymyksen tukena ovat seuraavat alatutkimuskysymykset: 

2. Kuinka suomalaiset hedge - rahastot ovat menestyneet globaaliin talouteen ja 

muihin hedge - rahastoihin verrattuna?  

3. Ovatko suomalaiset hedge-rahastot pystyneet saavuttamaan absoluuttisia 

tuottoja? 

Alatutkimuskysymykset on suunniteltu tukemaan ja kontribuoimaan 

päätutkimuskysymystä. Hedge-rahastojen suoriutumista verrataan globaaliin talouteen 

ja muihin hedgerahastoihin, jotta pystytään saamaan parempi käsitys tuottavuudesta. 

Tuottojen mittaaminen ilman vertailukohtaa on sinänsä liian yksioikoinen keino ilmaista 

tuottoja. Toinen alatutkimuskysymys puolestaan kuvastaa hedge-rahastojen 

ominaispiirrettä. Hedge-rahastot pyrkivät saavuttamaan positiivisia tuottoja 

markkinatilanteesta riippumatta. Kysymyksellä saadaan vastaus siihen, ovatko 

suomalaiset hedge-rahastot päässeet tähän tavoitteeseen. 

 

1.3 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Tämän tutkimuksen keskittyessä hedge-rahastojen suorituskyvyn mittaamiseen ja 

vertaamiseen markkinoiden yleisindekseihin on hyvä käydä läpi aikaisempia 
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tutkimuksia. Hedge-rahastojen suorituskykyä käsitteleviä tutkimuksia on paljon. 

Hedge–rahastoja pidetään yleisesti tavallisia sijoitusrahastoja riskisempänä 

sijoituksena mutta toisaalta ne mielletään myös tuottavammiksi sijoituskohteiksi. 

Kiinnostuksen kohteena alan tutkimuksissa onkin ollut hedge–rahastojen tuotto 

verrattuna muihin rahastotyyppeihin sekä riskin ja tuoton suhde.  

 

Griffin & Xu (2007) vertasivat tutkimuksessaan Yhdysvaltalaisia hedge-rahastoja 

muihin rahastoihin. Tutkijoiden mukaan hedge-rahastot kävivät aktiivisemmin kauppaa 

kuin muut rahastot, mutta eivät silti olleet muita rahastoja parempia. Hedge-rahastoilla 

oli tutkimuksen mukaan suurempi liikevaihto mutta sijoitusten keskimääräinen 

likviditeetti heikompi. Tämä johti siihen, että suorituskyky verrattuna muihin rahastoihin 

oli heikompi. Tutkimuksessa myös selvisi, että hedge-rahastot ylipainottivat osakkeita, 

omasivat suuremman volatiliteetin ja käyttivät vähemmän analyytikoita kuin muut 

rahastotyypit. Tutkijoiden mukaan heidän tutkimuksessa esille nousseet havainnot 

kyseenalaistavat hedge-rahastojen kyvyn tuottaa lisäarvoa erityisesti pidempi-

aikaisessa sijoittamisessa. Tutkijat myös ennustivat, että lisätiedon karttuessa hedge-

rahastotutkimukset alkavat kyseenalaistamaan hedge-rahastosijoittamisen järkevyyttä.  

 

Fung ja Hsieh (1997) tutkivat kuinka hedge-rahastot korreloivat perinteisten 

sijoitusmuotojen kanssa. He esittävät, että korrelaatio on hyvin matala. Tavallisilla 

sijoitusrahastoilla on tutkimuksen mukaan tyypillisesti positiivinen korrelaatio 

perinteisten osta ja pidä sijoitusmuotojen kanssa. Hedge-rahastojen alhainen ja välillä 

jopa negatiivinen korrelaatio on seurausta rahastojen dynaamisemmista 

sijoitusstrategioista. Dynaamiset sijoitusstrategiat johtavat suurempaan riskiin mutta 

myös ajoittain suurempiin tuottoihin verrattuna perinteisiin rahastoihin. Dichev ja Yu 

(2011) totesivat tutkiessaan hedge-rahastojen tuottoja suhteessa S&P 500 indeksiin, 

että hedge–rahastojen tuotot jäävät indeksistä. Samassa tutkimuksessa tuotot olivat 

vuoden 2008 aikana vain hiukan korkeammalla kuin riskitön korkokanta.  
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Myös toisen suuntaisia tutkimustuloksia on esitetty. Ackermann, McEnally ja 

Ravenscraft (1999) toteavat, että yksi tapa tutkia hedge-rahastojen suoriutumista on 

peilata niiden tuottoja muihin sijoitusrahastoihin ja vertailuindekseihin. Tutkijat esittävät 

tutkimuksessaan hedge-rahastojen tuottavan paremmin kuin perinteiset 

sijoitusrahastot. Tutkijat esittävät, että tulosten taustalla vaikuttavat hedge-rahastojen 

ominaispiirteet, jotka johtuvat löyhästä sääntelystä. Hedge-rahastoissa on tyypillisesti 

sijoituspäätöksiä tekevien salkunhoitajien omia varoja, jolloin intressit saada rahastot 

tuottamaan hyvin ovat tavallisia sijoitusrahastoja korkeammalla. Löyhempi sääntely 

myös mahdollistaa hedge-rahastoille suurempien tuottojen tavoittelun. Salkunhoitajilla 

on silloin enemmän vaikutusmahdollisuuksia valita kuhunkin markkinatilanteeseen 

parhaiten sopiva sijoitusstrategia.  

 

Lian (1999) tutki hedge-rahastojen tuottoja suhteessa muiden rahastojen tuottoihin 

Sharpen luvulla. Tutkimuksen mukaan hedge-rahastojen tuotot ovat keskimäärin 

parempia kyseisellä tunnusluvulla mitattuna. Lisäksi tutkimus osoittaa, että hedge-

rahastot saavuttavat helpommin ylituottoja ja niiden markkinariski on alhaisempi kuin 

tavallisten sijoitusrahastojen. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että hedge-rahastojen 

tuotot eivät korreloi markkinatuottojen kanssa.  

 

Edwards ja Caglayan (2001) laskivat Jensenin alphoja yksittäisille hedge-rahastoille. 

Heidän tutkimuksensa osoittaa, että 25 % rahastoista pystyi saavuttamaan positiivisia 

riskikorjattuja tuottoja. Toinen tutkimuksessa esiin noussut tulos oli, että hedge-

rahaston riskikorjatut tuotot olivat riippuvaisia sijoitustyylistä. Parhaiten menestyivät 

rahastot, joiden strategiana oli sijoittaa sektoreittan (15 % vuosittainen tuotto) ja 

huonoiten pärjäsi makrostrategiaa seuraavat rahastot (6 % vuosittainen tuotto).   

 

Liang (2001) tutki hedge-rahastojen suoriutumista S&P 500 vertailuindeksiä vastaan. 

Hänen tutkimuksensa osoittaa, että hedge-rahastot tuottivat huonommin vuosien 1990-
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1999 välillä kuin vertailuindeksi. Kyseisellä aikavälillä vuosittainen tuotto hedge-

rahastoille oli 14,2 % kun S&P 500 –indeksi tuotti 18,8 %.  

 

Eling ja Faust (2010) tutkivat ja vertasivat muiden sijoitusrahastojen suoriutumista 

hedge-rahastojen suoriutumiseen kasvavilla markkinoilla. Tarkastelussa oli mukana 

vuodet 1995-2008, joten tutkimus kattoi myös 2000-luvun IT-kuplan puhkeamisen. 

Hedge-rahastojen suoriutumista tutkittiin vertailuindeksien avulla. Tutkimuksen tulokset 

ovat mielenkiintoisia tämän tutkimuksen kannalta. Tutkijat havaitsivat, että 

hedgerahastojen tuottoa mittaavat luvut sekä alfa luvut olivat korkeammat kuin muiden 

rahastojen vastaavat luvut. Kuitenkin hedge-rahastoista vain muutamat suoriutuivat 

paremin kuin vertailuindeksit mutta useampi kuin tavallisista rahastoista. Tutkijat 

esittivät, että eräs selittävä tekijä tälle oli hedge-rahastojen aktiivisempi hallinnointi. 

Näin hedge-rahastot voivat hallita paremmin ja ketterämmin riskiprofiiliaan.  

 

Bali, Brown ja Demirtas (2013) tutkivat puolestaan hedge-rahastojen suoriutumista 

riskikorjatuilla mittareilla pääoma- ja velkakirjamarkkinoita vastaan. Tutkimus käsitti 

1994-2011 välisen ajanjakson. Tutkimus osoitti, että kasvavien markkinoiden 

strategiaa ja long/short equity strategiaa noudattavat hedge-rahastot voittivat USA:n 

pääomamarkkinat. Muut yhdeksän strategiaa eivät olleet erityisen tehokkaita. 

Tutkimuksessa hedge-rahastot eivät pärjänneet S&P 500-vertailuindeksille. 

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että riskikorjatut mittarit antavat ristiriitaisia tuloksia eri 

sijoitustrategioiden suhteellisesta suorituskyvystä.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä- ja aineisto 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään samankaltaista asetelmaa kuin yllämainituissa 

rahastojen suoriutumista mittaavissa tutkimuksissa. Tutkimuksessa rahastoja 

tarkastellaan erilaisten riskikorjattujen tuottoa ilmaisevien mittareiden avulla, jotka 
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täydentävät riskinäkökulmasta toisiaan.  Mittarit on valittu yhdistelemällä 

aikaisemmissa tutkmuksissa käytettyjä mittareita, jotta erilaiset riskitekijät tulisi otettua 

mahdollisimman kattavasti huomioon. 

 

Päätutkimuskysymykseen haetaan vastaus erilaisilla suoriutumista kuvaavilla 

rikikorjatuilla tuottomittareilla. Mittareiksi on valittu Sharpen luku, joka mittaa rahaston 

tuottoa ottaen huomioon rahaston sisäisen riskitekijän, keskihajonnan avulla. Toinen 

tutkimuksessa käytetty mittari on Jensenin alpha, joka kertoo kuinka paljon rahaston 

tuotto eroaa Cap – mallin antamasta tuottoennusteesta. Jensenin alpha kuvaa sitä 

lisätuottoprosenttia, joka antaa yli CAP-mallin ennustaman tuottotason. Jensenin 

alphan avulla voidaan selvittää ovatko rahastot pärjänneet vertailuindekseille 

suhteutettuna molempien sisältämään riski/tuotto suhteeseen. Kolmantena mittarina 

käytetään Treynorin lukua, joka on hyvin lähellä Sharpen – lukua. Treynorin – luku 

eroaa Sharpen luvusta siinä, että tuotto suhteutetaan sijoituksen systemaattiseen, eli 

betalla mitattavaan riskiin (Nikkinen et al. 2002, s 220). Näiden mittareiden avulla  

pystytään ottamaan laajasti huomioon erilaiset riskitekijät, jolloin pystytään 

saavuttamaan monipuolisempi kuva hedge-rahastojen suorituskyvystä.  

 

Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisten hedge rahastojen aikasarjadatasta ja se 

on saatu Suomen Sijoitustutkimus Oy:ltä. Yhtiön ylläpitämä ja tuottama aine koostuu 

yli 40:stä rahastoyhtiöstä ja niiden hallinnoimista yli 1500 erityyppisestä rahastosta. 

Yhtiö luokittelee rahastot eri kategorioihin, kuten hedge - rahastoihin kansainvälisen 

luokittelustandardin pohjalta. Rahastoraportilla hedge - rahastot raportoivat varansa 

euromääräisenä ja havaintopisteet tuotoille ovat kuukausittaiset.  

 

Tutkittava aineisto koostuu 44:stä Suomeen rekisteröidystä hedge - rahastosta. 

Mukana tutkimuksessa on kaikki Suomen Sijoitustutkimus Oy:n hedge - rahastoiksi 

luokiteltavat rahastot aikavälillä 1/2007 – 12/2013. Rahastojen tuottoprosentit ovat 
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kuukausittaisia ja ne ovat raportoitu nettona, ottaen huomioon mahdolliset hallinnointi- 

ja muut palkkiot.  

 

Tutkimuskysymysten asettelun mukaan tutkimuksella selvitetään kuinka suomalaiset 

hedge-rahastot ovat suoriutuneet verrattuna globaaliin talouteen. Tämän 

selvittämiseksi vertailukohdaksi on valittu kaksi vertailuindeksiä. Hedge - rahastoille ei 

ole olemassa virallista vertailuindeksiä, joten toiseksi indeksiksi on valittu yleistä 

markkinoiden kehitystä kuvaava MSCI World–indeksi. MSCI World - indeksi on 

kehittyneen maailman osakemarkkinoita seuraava osakeindeksi, jota käytetään 

yleisesti globaalisti sijoittavien osake- ja muiden rahastojen vertailuindeksinä. MSCI 

World -indeksin aineisto on haettu Bloombergin tietokannasta. 

 

Hedge-rahastot kuitenkin poikkeavat jonkin verran tavallisista sijoitusrahastoista sekä 

suorasta osakesijoittamisesta. Löyhemmän sääntelyn takia hedge - rahastojen voidaan 

lähtökohtaisesti olettaa sisältävän enemmän riskiä kuin muut rahastot. Tämän vuoksi 

toiseksi vertailuindeksiksi on valittu HFR World -indeksi, joka seuraa 

maailmanlaajuisesti hedge - rahastojen tuottoja. Indeksi on Hedge Fund Researchin 

ylläpitämä ja siihen on valittu rahastot, joiden positiot on hajautettu maailmanlaajuisesti 

siten, että rahaston positio ei saa ylittää 50 % yhdessä lokaatiossa. Näin ollen indeksin 

rahastot ovat hyvin hajautettu maantieteellisesti. HFR World -indeksin aineisto on 

hankittu Bloombergin tietokannasta. 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Tutkimus on rakennettu seuraavasti: Luvussa 2 käsitellään hedge-rahastoja ja käydään 

läpi sääntelyä, ominaispiireteitä sekä strategioita. Kappaleessa 3 käsitellään teorioita, 

joiden pohjalta on rakennettu kansainvälisesti tunnettuja suoriutumismittareita 

rahastojen vertailua varten. Luvussa 4 käsitellään tutkimuksessa käytetyt hedge-
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rahastojen menestystä mittaavat mallit. Luvussa 5 kuvaillaan tutkimusaineisto. 

Luvussa 6 esitellään tutkimuksen tulokset ja luku 7 käsittää yhteenvedon ja 

johtopäätökset.  



17 
 

 

 

2. Hedge-rahastot 
 

2.1 Yleistä hedge-rahastoista 

 

Yhdysvalloissa kehitettiin 1940 – luvulla sijoitusrahastotyyppi, joka pyrkii kaikissa 

markkinatilanteissa eri keinoja hyväksikäyttäen varmistamaan positiivisen tuoton. 

Positiivisten tuottojen tavoittelu myös laskevilla markkinoilla luo kuitenkin rahastolle 

merkittäviä riskejä. Hedge-rahastoja kutsutaankin myös riskirahastoiksi (Pylkkönen 

2002: 8-9). Hedge-rahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii kaikissa markkinatilanteissa 

saavuttamaan absoluuttisia tuottoja. Tavoitteensa saavuttamiseksi hedge-rahastot 

käyttävät erityyppisiä ja monimutkaisia sijoitusstrategioita.  

 

Hedge-rahastoille onkin hankala löytää yksiselitteistä määritelmää. Yleisesti käsitettä 

hedge-rahasto käytetään kuvaamaan sijoitusrahastoja, jotka toimivat rahastoyhtiöiden 

ja salkunhoitajien alla, mutta joiden toiminta ei kuitenkaan ole yhtä vahvasti säänneltyä, 

kuin ns. ”tavallisen” sijoitusrahaston. (Kahra 2011: 43) Tavalliset sijoitusrahastot 

kuuluvat tyypillisesti UCITS -sääntelyn (Undertakings for collective investment in 

transferable securities) piiriin, joka tuo rajoituksia ja säännöksiä esimerkiksi rahasto-

osuuksien omistajien lukumäärään ja sijoitusten hajauttamiseen liittyen. Lisäksi UCITS 

- sääntely vaikuttaa myös rahastojen raportointivaatimuksiin ja sitä kautta sijoittajille ja 

yleisölle tärkeään läpinäkyvyyteen. (European Comission 2009) 

 

Hedge-rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteet ja strategiat poikkeavat myös 

merkittävästi perinteisistä sijoitusrahastoista. Hedge-rahastojen tavoitteena on 

saavuttaa absoluuttisia tuottoja toteuttamalla erilaisia sijoitusstrategioita riippumatta 

markkinoiden yleisestä kehityksestä. Hedge-rahastoihin kohdistuu huomattavasti 

vähemmän sääntelyä rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön ja 

valvontaviranomaisten toimesta. Tästä seuraa, että hedge-rahastojen sijoitustoiminta 

on tyypillisesti huomattavasti vapaampaa kuin perinteisillä sijoitusrahastoilla. Lisäksi 
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rahastoilla ei ole merkittävää tiedonantovelvollisuutta ja rahastojen toiminnan julkinen 

markkinointi saattaa olla huomattavan rajoitettua. Keskeinen ominaispiirre hedge-

rahastoille onkin läpinäkymättömyys raportoinnin ja sijoitusstrategioiden osalta. (Kahra 

2011: 22) 

 

Hedge-rahastojen ja tavallisten sijoitusrahastojen väliltä löytyy myös yhtäläisyyksiä. 

Niitä johdetaan aktiivisesti rahastoyhtiöiden kautta ja rahaston sijoituksista vastaa 

yleensä vähintään yksi salkunhoitaja. Molemmat sisältävät aktiivisesti hoidettuja 

sijoitusportfoliota, joka koostuvat erityyppisistä sijoitustuotteista. Rahastojen arvoa 

mitataan tasaisin väliajoin ja sijoittajat käyvät kauppaa rahastossa tekemällä merkintöjä 

ja lunastuksia. Käytännössä molempien tarkoitus on sama. Niiden tulee tuottaa niihin 

sijoitettujen varojen avulla osuudenomistajille voittoa edelleen sijoittamalla rahat 

tuottaviin sijoituskohteisiin. (Fung ja Hsieh, 1997) 

 

Merkittävin syy miksi rahasto luokitellaan hedge-rahastoksi, on nimenomaan sääntely 

tai pikemminkin sen puuttuminen. Kun sääntelyä ei juurikaan ole, hedge-rahastoilla on 

laaja mahdollisuus käyttää erityyppisiä johdannaisinstrumentteja ja ottaa sijoituksissa 

markkinanäkemystä. Sääntelyn asettamien rajoituksien vuoksi tavalliset 

sijoitusrahastot eivät voi näitä menetelmiä hyödyntää. Hedge-rahastot voivat myös 

sijoittaa laajalla kirjolla erilaisiin tuotteisiin kuten listaamattomiin kohteisiin ja ne voivat 

myös käyttää tuottojen maksimoimiseksi johdannaisinstrumentteja. Sääntelyn 

puuttuminen tai sen vähyys sallii myös hedge-rahastojen ottavan näkemystä 

voimakkaammin markkinoiden kehityksestä. (Jylhä, 2012) 

 

2.2 Hedge-rahastojen ominaispiirteitä 

 

Hedge rahastoille tyypillinen piirre on se, että ne pyrkivät saavuttamaan absoluuttisia 

tuottoja kaikissa markkinatilanteissa. Tavoitteen saavuttamiseksi hedge-rahastot 
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käyttävät useita erilaisia ja monimutkaisia sijoitusstrategioita, jotka ovat mahdollisia 

juuri sääntelyn vähyyden vuoksi. Toinen tyypillinen piirre hedge-rahastoille on muista 

rahastoista poiketen se, että niiden palkkiojärjestelmä on usein tuottoon perustuva. 

Perinteisten hallinnointipalkkioiden lisäksi hedge-rahastoa hallinoiva yhtiö ottaa myös 

siivun rahaston tuottamista voitoista. (Connor 2003: 55) 

 

Alla on lueteltu tyypillisiä piirteitä hedge-rahastoille, jotka erottavat ne tavallisista 

sijoitusrahastoista. (Pylkkönen 2002. s. 8)  

• Rahaston sijoituspäätöksistä vastaava salkunhoitaja on samalla rahastossa 

osakkaana 

• Käytössä on dynaamisia sijoitusstrategioita, eli staregiat perustuvat vahvaan 

näkemykseen markkinoiden tulevasta kehityksestä 

• Sijoitustoiminnassa käytetään johdannaisia 

• Sijoitustoiminnassa käytetään lyhyeksimyyntiä 

• Sijoitustoiminnassa käytetään velkarahoitusta 

• Osakkaiden lukumäärää on rajoitettu 

• Rahastoja ei markkinoida suurelle yleisölle 

• Salkunhoitajien palkkiot ovat sidottuja rahaston tulokseen 

voittopalkkiomenetelmällä 

• Rahasto pyrkii absoluuttisiin tuottoihin myös laskeviin markkinoihin 

• Minimisijoitukset voivat olla suuria.  

• Likviditeetin heikkous ja lunastusrajoitukset 

Seuraavissa alakappaleissa tutustutaan tarkemmin hedge-rahastojen 

ominaispiirteisiin. 
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2.2.1 Velkaantuminen 

 

Usein tyypillistä hedge-rahastoilla on velkarahan käyttö. Velkarahalla rahastot pyrkivät 

kasvattamaan sijoitustensa tuotto-odotusta, hyödyntämään markkinoilla havaittavia 

hinnoitteluvirheitä, asettamaan sijoitussalkun tavoiteriskitason vastaamaan sijoittajien 

mieltymyksiä ja laajentamaan sijoitusten määrää tietyllä ajanhetkellä. (Kahra 2011: 20) 

 

Gorovyy ja Van Inwegen (2009) esittävät velkaantuneisuudelle kolme eri määritelmää: 

1. Gross Leverage: Määritelmä tarkastelee lyhyitä ja pitkiä positioita omina 

tulonlähteinään. Gross leverage lasketaan pitkien ja lyhyiden positioiden 

markkina-arvojen summana jaettuna rahasto-osuuden arvolla. Gross leveragen 

tarkastelu on mielekästä esimerkiksi long/short - strategioita toteuttavassa 

rahastossa. Lyhyen position muodostaminen ei edusta aktiiviriskiä, jolloin 

tarkoituksena on voi olla pelkästään markkinariskin suojaaminen. Tällöin velan 

määrä voidaan laskea nettomääräisenä. 

 

2. Net leverage: Lasketaan pitkien ja lyhyiden positioiden markkina-arvojen 

erotuksena jaettuna rahasto-osuuden arvolla. Nettomääräinen velka kuvaa 

pitkien positioiden arvoa ja sitä kautta aktiiviriskiä, toisin kuin Gross leverage. 

Taustalla kuitenkin oletus, että lyhyet positiot eivät lisää markkinariskiä 

merkittävästi.  

 

3. Long leverage: Lasketaan vain pitkät positiot kokonaismäärältään jaettuna 

rahasto-osuuden arvolla. Määritelmä johtaa siihen, että se helposti aliarvioi 

velkaantuneisuuden kokonaismäärää, koska tarkastelusta jää pois lyhyiden 

positioiden osuus.  

 

Hedge-rahastot käyttävät tyypillisesti rahoituslaitoksia lyhytaikaisen velan välittäjinä. 

Tällöin rahoituslaitokset vaativat rahastoilta vakuuksia. Myös limiittikaupankäynti on 
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yleistä. Limiittikaupankäynnissä rahastot ottavat luottoa arvopaperin välittäjiltä 

kaupankäyntiä varten. Hedge-rahastot käyttävät myös niin sanottuja repo – sopimuksia, 

joihin sisältyy mahdollisuus ostaa arvopaperi takaisin tiettynä hetkenä ennalta 

määriteltyyn hintaan. Myös Hedge-rahastojen käyttämät johdannaiset voidaan 

rinnastaa keinoiksi hankkia velkaa. Esimerkkinä pitkä termiini sopimus sitouttaa hedge-

rahaston ostamaan kohde-etuuden tiettynä ajankohtana ennalta määriteltyyn hintaan, 

jolloin lyhyen position koko on sopimuksen toteutushinnan nykyarvo. (Kahra 2011: 21)  

Gorovyy ja Van Inwegen (2009) tutkivat hedge-rahastojen velkaantuneisuutta. Heidän 

tutkimuksessaan raportoitiin huomattavan korkeista Gross leverage luvuista (4,8 –

kertainen velkavipu korkoarbitraasia soveltavilla rahastoilla). Osakerahastoilla 

puolestaan tutkimuksen mukaan velkaantuneisuusaste on 1,6 kertainen. Saman 

tutkimuksen mukaan noin 30 % hedge-rahastoista käyttää futuureja 

velkainstrumentteina ja noin 55 % soveltaa limiittikaupankäyntiä.  

 

2.2.2 Palkkiot 

 

Salkunhoitajien kannustinpalkkiot ovat tyypillinen piirre hedge–rahastoilla. Tämä on 

seurausta usein siitä, että hedge-rahastojen toiminta on monimutkaisempaa ja 

rahastojen tulee houkutella salkunhoitajiksi tavallista etevämpiä työntekijöitä. Useissa 

tapauksissa salkunhoidosta saadut kannustinpalkkiot ovat 20 % vuotuisesta rahaston 

tuotosta. Tämän lisäksi hedge-rahastojen palkkiot koostuvat hallinnointipalkkioista. 

Tyypillisesti hallinnointipalkkiot ovat noin 2 % rahaston hallittavissa olevista varoista 

(Asset under management, AUM). (Pylkkönen 2002: 8) 

 

Tuottosidonnaiset palkkiot realisoituvat salkunhoitajille usein tietyn minimituottotason 

ylittävältä osalta. Tyypillisesti hedge–rahastot asettavat HWM–ehdon (high water mark), 

jonka mukaan salkunhoitajalle realisoituu tuottoon sidotut kannustinpalkkiot. HWM–

ehdon toimintaperiaatteeseen kuuluu, että rahasto-osuuden arvon tulee ylittää 

rahaston edeltävän historian korkeimman rahasto-osuuden arvon ja aikaisemmat 
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tappiot on katettu. HWM–ehto on myös sijoittajakohtainen ja ajasta riippuvainen. NAV–

maksiarvoon vaikuttaa luonnollisesti ajankohta, jolloin sijoittajat merkitsevät osuuksia. 

Kahra (2011). 

 

 Agarwal, Daniel ja Naik (2009) tutkivat tuottopalkkioiden yhteyttä hedge–rahastojen 

kehitykseen ja tutkimuksen perusteella kannustinpalkkiot ovat positiivisesti yhteydessä 

rahastojen tuottokehitykseen. (Agarwal, Daniel ja Naik)  

 

2.2.3 Lunastusrajoitteet 

 

Aragonin (2007) mukaan lunastusrajoitukset ovat varsin yleisiä hedge-rahastoissa. 

Lunastusrajoitusten tarkoitus on turvata hedge-rahastojen vapaus sijoitustoimintaan. 

Erityisesti lunastusrajoitukset ovat käytössä hedge-rahastoissa, joissa 

sijoitusportfolioon kuuluu epälikvidejä sijoituksia. Sijoittajien tulee sitoutua 

lunastusrajoituksiin sijoituspäätöksen tekemisen yhteydessä. Tyypillisiä 

lunastusrajoituksia ovat muun muassa locked up period, joka määrää sijoittajalle 

ajanjakson, jonka aika sijoittaja ei voi tehdä lunastusta. Kun locked up period on kulunut, 

sijoittaja voi tehdä ilmoituksen sijoitustensa lunastuksesta. Ilmoituksen käsittelyaika, 

notice period ja lunastusfrekvenssi ovat myös rahastoa perustettaessa määriteltäviä 

ehtoja. Locked up periodin pituus vaihtelee rahastoittain noin yhdestä vuodesta jopa 

kymmeneen vuoteen. Keskimääräinen notice period on rahastoille kuukausi ja 

lunastusfrekvenssi kvartaaleittain eli 3 kuukauden välein. mukaan hedge-rahastojen 

tuottokehitys korreloi positiivisesti lunastusrajoitteiden käyttöön ja epälikvidien 

sijoituskohteiden hallinnointiin. 
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2.2.4 Harhat 

 

Hedge-rahastojen raportointi tietokantoihin perustuu usein vapaaehtoisuuteen. 

Rahastojen salkunhoitajat voivat myös päättää mitä tietoa rahastosta jakavat, mihin 

tietokantaan ja milloin he aloittavat raportoinnin. Raportoinnin puutteellisuudesta 

johtuen hedge-rahastojen suorituskyky voi olla julkisissa tietolähteissä harhaista monin 

eri tavoin. Parhaiten tunnettuja ja eniten tutkittuja harhoja hedge-rahastojen osalta ovat 

selviytymisharha, valikoitumisharha ja Backfilling-harha. (Liang 2001) 

 

Valikoitumisharha on seurausta hedge-rahastojen sisältämistä erityispiirteistä. Hedge-

rahastojen raportoidessa tietojaan valikoiden ja vapaaehtoisesti on hyvin 

todennäköistä, että raportoivien rahastojen informaatio poikkeaa olennaisesti ei-

raportoivista rahastoista. Kahran (2011) mukaan varsinkin pienillä hedge-rahastoilla on 

intressejä raportoida suorituskyvystään yhteen tai useampaan tietokantaan, sillä 

raportointi tuo rahastoille paljon näkyvyyttä ja sitä kautta uusia sijoittajia. Kuitenkin 

menestyvillä rahastoilla on suuremmat intressit raportointiin kuin huonommin 

menestyvillä rahastoilla. Mikäli tietokannat pitävät sisällään rahastoja, jotka ovat koko 

olemassa olevista rahastoista parhaiten menestyviä, antaa tietokanta väärän kuvan 

koko toimialasta. Kahran (2011) mukaan kuitenkin hedge-rahastotoimialalla on 

olemassa suuri joukko menestyviä rahastoja, jotka eivät raportoi sillä niiden hallinto 

kokee saavuttaneensa halutun määrän sijoitusomaisuutta ja tavoitellun määrän 

yksittäisiä sijoittajia. Tällöin kolmannelle osapuolelle tapahtuva raportointi aiheuttaa 

lisätyötä eikä näin ollen ole tarpeellista. Toisin sanoen valikoitumisharha saattaa johtaa 

siihen, että tietokannoissa on painotettuna keskimääräisesti menestyviä hedge-

rahastoja, jolloin parhaiten ja huonoiten menestyvät rahastot jäävät ulkopuolelle.  

 

Selviytymisharha puolestaan muodostuu kun huonosti menestyvät rahastot muuttavat 

raportointinsa passiiviseksi tai poistuvat huonon menestyksen myötä kokonaan 

tietokannoista. Tämä johtaa siihen, että tietokannoista saatava rahastojen tuottokehitys 
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on harhainen liian positiivisesti ja toisaalta keksimääräinen riskitaso on liian alhaisesti 

harhainen. Selviytymisharha edellyttää, että rahastot poistuvat tietokannoista 

negatiivisen tuottokehityksen myötä tai heikon tuottokehityksen myötä rahasto jättää 

raportoimatta tietokantoihin. (Kahra 2011: 35) 

 

Backfiling-harhassa rahaston alkuvaiheessa hyvin menestyneillä rahastoilla on intressit 

raportoida menestyksestään tavoiteltaessa uusia sijoittajia. Rahastot pyrkivät 

raportoimaan tuottojaan tietokantoihin vasta siinä vaiheessa kun hyvä tuottohistoria on 

luotu. Näin ollen tietokantojen ylläpitäjät lisäävät usein rahastojen tuottohistoriaa myös 

raportointia edeltävältä ajalta, jolloin tuottokehitys on ollut todennäköisesti 

keskimääräistä positiivisempaa. Rahastojen tuottohistorian liittäminen raportointia 

edeltävältä ajalta luo positiivista harhaa tuottodatan keskimääräiseen menestykseen 

tietokannoissa. (Kahra 2011: 36) 

 

2.3 Sijoitusstrategiat 

 

Hedge–rahastoilla on useita eri sijoitusstrategioita ja ne voivat myös hyödyntää eri 

strategioiden kombinaatioita. Tästä syystä strategioiden luokittelua ei voida tehdä kovin 

täsmällisesti (Athanassiou 2012: 30). Eräs ja varsin yleinen tapa on luokitella hedge-

rahastot kahteen eri pääluokkaan. Johtaviin strategioihin ja 

markkinaneutraaleihinstrategioihin. Johtavat strategiat ovat pääluokkana ns. 

radikaalimpi. Johtavat strategiat pyrkivät ottamaan voimakkaasti näkemystä 

markkinoiden tulevasta kehityksestä. Näkemystä otetaan tyypillisesti käyttämällä 

sijoituksissa erilaisia johdannaisia kuten optioita ja futuureja. Myös lyhyeksi myyntiä 

suositaan ja sen avulla pyritään saamaan voittoja myös laskevassa markkinassa 

(Connor & Woo 2004). Markkinaneutraaleissa strategioissa tyypillistä on sijoituksien 

maltillisempi riskitaso. Toisin sanoen strategiat perustuvat pieneen korrelaatioon 

markkinoiden liikkeiden kanssa. Molemmissa strategioissa yhteistä on se, että 
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päätöksenteko on usein tietokoneavusteista ja ne perustuvat salkunhoitajan päätöksiin 

(Kat ja Palaro 2005).  

 

Jako kahteen pääluokkaan on käytännöllinen kun tarkastellaan hedge-rahasotjen 

riskinäkökulmaa suhteessa markkinaan. Yleisesti kuitenkin hedge-rahastoja on syytä 

jakaa vielä hieman tarkemmin eri sijoitustyyleihin, jotta voidaan ymmärtää mistä 

lähteistä ja millä strategioilla tuottoja pyritään synnyttämään. Strategiat poikkeavat 

toisistaan paljon sijoitustoiminnan ja tavoitteiden sekä tuotto- ja riskiprofiilien suhteen. 

Vakiintunutta tapaa luokitella hedge-rahastoja ei ole olemassa vaan riippuen 

tietolähteestä eri informaation toimittajat luokittelevat hedge-rahastot itse 

valitsemallaan tavalla. Kuitenkin luokitteluissa on monia yhtäläisyyksiä, joista 

yleisimmät on kerätty alle. (Joenväärä, Kosowski & Tolonen 2012: 12) 

Luokittelut ovat Thomson Reutersin toimittaman Lipper TASS – tietokannan käyttämiä 

ja ne on jaettu seuraavasti: 

1. Markkinaneutraalistrategia 

2. Vaihtovelkakirja arbitraasi 

3. Lyhyeksimyynti strategia 

4. Kehittyvien markkinoiden strategia 

5. Korkoarbitraasi 

6. Osakestrategia 

7. Tapahtumakohtainen strategia 

8. Globaalit strategiat (Makrostrategia) 

9. Rahastojen rahastot 

10. Yhdistelmästrategia 

 

Rahastojen luokittelu on kuitenkin hankalaa sijoitustrategian perusteella, sillä on varsin 

yleistä, että rahastot käyttävät samanaikaisesti useampiakin strategioita ja strategiat 
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voivat muuttua eri aikakausina ja erilaisissa tilanteissa saman rahaston sisällä. 

(Pylkkönen 2002. s. 15) 

 

Markkinaneutraali strategia 

Markkinaneutraalia strategiaa toteuttava rahasto pyrkii etsimään markkinoilta 

arvopapereita, jotka ovat hinnoiteltu väärin. Tyypillistä on, että sijoitukset ovat osakkeita. 

Strategiassa pyritään ostamaan osakkeita joiden hinta on rahaston näkemyksen 

mukaan liian alhainen. Ylihinnoiteltuja osakkeita puolestaan myydään lyhyeksi ja näin 

pyritään hyötymään myös laskevista osakkeiden arvoista. Yleistä markkinaneutraalissa 

strategiassa on myös systemaattiselta riskiltä suojautuminen käyttämällä hyödyksi 

johdannaisinstrumentteja. (Aima Canada 2006: 1) Lisäksi markkinaneutraalia 

strategiaa toteuttavat rahastot pyrkivät ostamaan yrityskaupan kohteina olevien 

yritysten osakkeita ja puolestaan lyhyeksi myymään yrityskaupan ostavan osapuolen 

osakkeita, joiden arvo saattaa alentua yrityskaupan jälkeen. Strategiassa korrelaatio 

markkinoiden kanssa on usein melko vähäistä. Lyhyeksimyynti mahdollistaa tuottojen 

saavuttamisen myös laskeviin kursseihin. (Pylkkönen 2002: 17) 

 

Vaihtovelkakirja - arbitraasi 

Strategiassa on ideana sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat toisiinsa kytköksissä. 

Tyypillinen tapa on muodostaa pitkä positio vaihtovelkakirjalainasta ja sitä vastaan lyhyt 

positio saman yrityksen osakkeesta. Tällä keinolla tavoitellaan lisäarvoa pitkän ja 

lyhyen position yhdistelmästä ja samalla suojaudutaan markkinariskiltä. (Pylkkönen 

2002: 17) 

 

Lyhyeksimyynti strategia 

Lyhyeksimyynti strategiassa osakkeita lainataan ja palautus sovitaan ennalta 

määriteltyyn ajankohtaan tulevaisuudessa. Lainaushetkellä osake myydään pois ja 
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tuottoja odotetaan saatavan kun osakkeen arvo laskee. Tällöin osake ostetaan 

markkinoilta takaisin ja tuotot ovat lainaus hetken ja palautushetken markkina-arvon 

erotus. Lyhyeksimyyntiä sovelletaan pääasiassa osakkeilla ja johdannaisilla. 

Lyhyeksimyytyjä positioita on oltava muita positioita enemmän, jotta hedge-rahaston 

voidaan katsoa kuuluvan tähän strategiaryhmään. (Connolly & Hutchinson 2012: 3)  

 

Kehittyvien markkinoiden strategia 

Kehittyvien markkinoiden strategiaa noudattavat hedge-rahastot sijoittavat pääomia 

yritysten velkakirjoihin ja osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Tämä edellyttää 

rahastolta hyvää markkinatuntemusta ja onkin tyypillistä, että sijoitukset ovat hyvin 

riskipitoisia. (Pylkkönen 2002: 20) 

 

Korkoarbitraasi 

Korkoarbitraasissa hyödynnetään korkomarkkinoiden liikkeistä johtuvia anomalioita. 

Hyödyntäminen tapahtuu usein johdannaisinstrumenttien avulla ja salkunhoitajat 

asettavat tuottovaatimuksen matalalle alhaisella volatiliteetilla. (Pylkkönen 2002: 17-

18) 

 

Osakestrategia  

Osakerahastostrategiassa pyritään hyötymään osakemarkkinoiden 

hinnoitteluvääristymistä ja tehottomuudesta. Strategiassa käytetään erilaisia pitkien ja 

lyhyiden positioiden kombinaatioita. (Pylkkönen 2002: 20) Yleensä strategian kohteena 

on jokin tietty toimiala tai maantieteellinen alue. Strategia kuitenkin poikkeaa 

markkinaneutraalista strategiasta. Salkunhoitajat voivat vaihtaa sijoitussalkun 

painotusta tilanteen mukaan tai muuttavat salkun painotuksia eri tilanteiden mukaan. 

Osakestrategiassa on myös yleistä käyttää johdannaisia suojaamaan salkun 

markkinariskiä. (Lhabitant 2007: 170-175) 
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Tapahtumakohtainen strategia 

Tapahtumakohtaisessa strategiassa salkunhoitajat pyrkivät hyötymään markkinoilla 

toimivien yritysten erityistilanteista. Erityistilanteita ovat esimerkiksi yritysjärjestelyt 

kuten fuusiot, uudelleen-järjestelyt, saneeraukset ja konkurssit. Esimerkiksi 

salkunhoitaja voi ottaa pitkän position sulautuvasta yrityksestä ja vastaavasti lyhyen 

position vastaanottavasta yhtiöstä. Taustalla on ajatus siitä, että yleensä sulautuvan 

yhtiön markkina-arvo nousee kun taas vastaanottavan yhtiön markkina-arvo laskee. 

(Pylkkönen 2002: 19) 

 

Globaalit strategiat (makrostrategiat) 

Globaaleja strategioita hyödyntävät rahastot sijoittavat varansa osakkeisiin, 

velkakirjoihin, hyödykkeisiin ja johdannaisinstrumentteihin. Strategiassa tyypillistä on 

long/short – positiot ja rahastot sijoittavat varojaan sekä kehittyville että kehittyneille 

markkinoille. Globaaleihin strategioihin kuuluu se ominaispiirre, että rahastot pyrkivät 

hyötymään makrotaloudellisista tapahtumista kuten alueellisesta inflaatiosta tai 

valuutoista ja eri alueiden korkotason muutoksista. (Pylkkönen 2002: 19 & Lhabitant 

2007: 327) 

 

Rahastojen rahastot 

Rahastojen rahastot sijoittavat varansa toisiin rahastoihin. Kyseistä strategiaa 

käyttämällä pyritään saavuttamaan hajautusetuja ja strategiassa sijoituspääoma 

allokoidaan muihin hedge-rahastoihin. Sijoittajilla on helpompi pääsy strategiaa 

toteuttaviin hedge-rahastoihin koska vähimmäissijoitus on tyypillisesti pienempi kuin 

yksittäisen hedge-rahaston. (Pylkkönen 2002: 20) 
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Futuurikaupankäynti 

Strategiassa käydään kauppaa futuureilla, jotka noteerataan rahoitus-, hyödyke – ja 

valuuttamarkkinoilla. Futuurirahastoja kutsutaan yleisesti CTA – rahastoiksi 

(Commodity Trading Advisor). CTA – rahastot tarjoavat palveluita hyvin spesifeille 

asiakasryhmille. CTA – strategia ja futuurien käyttö pohjautuu vahvasti markkinoiden 

ajoittaisille trendinomaisille hintakehityksille. (Athanassiou 2012: 32) 

 

Yhdistelmästrategia (multi strategy) 

Yhdistelmästrategiaa soveltavat hedge-rahastot käyttävät toiminnassa eri 

kombinaatioita edellä mainituista strategioista. Lisäksi yhdistelmästrategian 

tunnuspiirre on, että strategiaa muutetaan ajan myötä vallitsevan markkinatilanteen 

mukaan. Useita eri strategioita käyttäviä rahastoja on vaikea luokitella perinteisiin 

hedge-rahastotyyppeihin, joten Reutersin listassa ne ovat niputettu omaan luokkaansa. 

(Kahra 2011) 

 

2.4 Viranomaisvalvonta 

 

Hedge-rahastoja perustetaan usein veroparatiiseihin, jotta rahastot voivat hyötyä 

väljemmästä lainsäädännöstä ja alhaisemmasta verotuksesta. Mikäli hedge-rahasto on 

perustettu tällaisiin veroparatiiseihin, kutsutaan niitä yleisesti offshore – rahastoiksi 

(offshore funds). Puhuttaessa onshore rahastoista (onshore funds) tarkoitetaan 

yleisesti Yhdysvaltoihin perustettuja rahastoja. Mikäli tätä määritelmää käytetään, 

Eurooppaan perustetut rahastot lasketaan kuuluvun offshore – rahastoihin johon myös 

suomalaiset hedge-rahastot kuuluvat. Pankkeja ja arvopaperimarkkinoita valvovien 

viranomaisten vastuulle ei yleensä ole kuulunut riskirahastojen toiminnan valvonta. 

Tätä hedge-rahastot käyttävät hyväkseen luomalla monimutkaisia sijoitusstrategioita ja 

pitävät niitä tarkkaan varjeltuina liikesalaisuuksinaan (Kahra 2011). 
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2.5 Hedge-rahastot ja finanssikriisi 

 

Finanssikriisin voidaan katsoa alkaneen Yhdysvalloista. Vuonna 2007 asuntojen hinnat 

laskivat huomattavasti Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla, joka johti merkittävään 

arvonlaskuun asuntolainoihin sidotuissa sijoitustuotteissa. Suurilla institutionaalisilla 

sijoittajilla oli merkittäviä positioita lainoissa ja asuntokuplan puhjetessa 

amerikkalaispankkien taseet sulivat kovaa vauhtia pois. (Jones 2009: 23) 

 

Vuonna 2007 viimeisellä neljänneksellä amerikkalaisten pankkien tuotot laskivat 

83,5 %, mikä johtui lähinnä lainatuottojen häviämisestä. Tämän seurauksena useat 

pankit joutuivat suuriin vaikeuksiin, joka huipentui vuoden 2008 syyskuussa kun Bear 

Stearns ja Lehman Brothers ajautuivat konkurssiin. Ensimmäistä kertaa historiassa 

sijoittajien luottamus Yhdysvaltojen pankkijärjestelmään horjui. Riskipreemiot nousivat 

merkittävästi lainausliiketoiminnassa ja osakemarkkinoilla hävisi markkina-arvoista 

noin 50 %. (Laeven & Valencia 2008: 24) 

Tällä oli suuri globaali vaikutus ja pahin finanssikriisi sitten 1900 – luvun alun suuren 

laman jälkeen oli syntynyt. Monet sijoittajat ympäri maailmaa olivat sidoksissa tiiviisti 

Yhdysvaltojen finanssimarkkinoihin, jolloin romahdus vaikutti välittömästi myös muihin 

kansantalouksiin.  

 

Finanssikriisillä 2007 - 2009 oli merkittävä vaikutus myös hedge-rahastoihin. Credit 

Suissen (2009) mukaan hedge-rahastojen rahasto-osuuksien arvoista hävisi vuoden 

2008 aikana 19 %. Toimiala ei ollut vielä tähän mennessä kokenut yhtä raskaita 

vuosittaisia tappioita. Globaalilla tasolla hedge-rahastojen hallitsemat varat vähenivät 

470 miljardia dollaria aikavälillä kesäkuu 2008 – huhtikuu 2009. Suurin osa edellä 

mainituista tappioista tapahtui syys- ja lokakuussa 2008 kun hedge-rahastot raportoivat 

kaksi koko historian pahinta kuukautta. 
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Ben-David, Franzoni ja Moussawi (2012) tutkivat hedge-rahastojen käyttäytymistä 

vuosien 2007 – 2009 aikana. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että hedge-rahastojen 

hallinnassa olevat varat laskivat eniten vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin alussa 

sekä vuonna 2008 kun suuren pankit Bern Stearn ja Lehman Brothers kaatuivat. 

Tutkimuksen mukaan hedge-rahastot myivät portfolioidensa sisällöstä arviolta 29 % 

vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja noin 6 % kolmannella ja neljännellä neljänneksellä 

vuoden 2007 aikana. Hedge-rahastot myivät kyseisinä ajanjaksoina pääasiassa hyvin 

likvidejä ja volatiileja sijoituksiaan mieluummin kuin vähemmän volatileja ja likvidejä 

sijoituksia. Tämä johtuu tutkijoiden mukaan pääasiassa siitä, että rahastojen oli pakko 

muuttaa sijoituksiaan käteiseksi sijoittajien halutessa nostaa pääomia rahastoista pois. 

Hedge-rahastoihin sijoitettuja varoja nostettiin kolme kertaa enemmän pois rahastoista 

perinteisiin rahastoihin verraten. Ben-David et al. (2012) toteaa tutkimuksessaan, että 

tämä johtuu pitkälti siitä, että hedge-rahastoihin sijoittaa pääasiassa institutionaaliset 

sijoittajat, jotka regoivat ns. pienempiä sijoittajia nopeammin markkinoilla tapahtuviin 

liikkeisiin.  
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3. Portfolioteoria – tuotto ja riski sijoitusrahastossa 
 

Modernin portfolioteorian kehitti Harry Markowitz vuonna 1952. Markowitz oivalsi 

tutkiessaan portfolioita kaksi tärkeää seikkaa: Tuotto ja riski ovat toisiinsa kytköksissä 

ja osakesijoituksia hajauttamalla voidaan lisätä portfolion tuottoa ilman, että riski 

kasvaa merkittävästi. Portfolion (yksittäisten sijoitusten kokonaisuus) muodostaminen 

on kannattavaa, jolloin sijoitusten riski vähenee. Riskin väheneminen on seurausta 

oikeiden arvopapereiden valinnasta, jolloin sijoitusten samanaikaiset nousut ja laskut 

vähentävät toistensa vaikutuksia. (Markowitz 1952. s. 81) 

 

Keskeistä portfolioteoriassa on, että sijoittaja valitsee kahdesta osakkeesta sen, joka 

tuottaa todennäköisesti paremmin osakekohtainen riski huomioon ottaen. Riskin 

huomioon ottaminen johtaa siihen, että sijoittaja pääsee halutulla riskitasolla 

mahdollisimman suureen tuottoon. Tästä seuraa myös portfolioteorian tärkeä logiikka: 

mikäli tuottoa halutaan kasvattaa, on sijoittajan hyväksyttävä korkeampi riski. 

Jokaisella sijoittajalla ja rahastolla onkin omien preferenssien ja tavoitteiden mukaisesti 

kasattu portfolio, jossa oma riskitaso ja tuottotavoite ovat linjassa. Portfolioteoriassa 

arvopapereita tarkastellaan sekä yksittäisinä sijoituksina sekä yhtenä kokonaisuutena. 

Portfolion menestys on yksittäisten sijoitusten liikkeiden summa. Näitä liikkeitä on 

tarkasteltava suhteessa toisiin yksittäisiin sijoituksiin. (Rubinstein 2002: 1043 - 1045) 

 

Kaksi tärkeintä kriteeriä valittaessa sijoituskohdetta on tuotto ja riski. Rahastosijoitusta 

tehtäessä on selvää, että sijoittaja odottaa saavansa tuottoa mutta sijoitus sisältää 

kuitenkin epävarmuutta kasvaako vai laskeeko sijoituksen arvo valitulla 

sijoitusperiodilla. Tätä epävarmuutta kutsutaan sijoituksen riskiksi. Haasteena on 

löytää riskin ja tuoton optimaalinen suhde, joka antaa halutulla riskitasolla 

mahdollisimman suuren tuotto-odotuksen. Tässä osassa tutkimusta käydään läpi 

yleisiä keinoja tuottojen ja riskien mittaamiseksi. (Puttonen & Kivisaari 1997: 73) 
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3.1 Osakkeen tuoton laskeminen 

 

Rahastojen tuoton ja riskin ymmärtämiseksi on tarkasteltava ensin yksittäisen 

arvopaperin ominaisuuksia. Tällöin avainasemassa ovat tuotto, kovarianssi, korrelaatio 

ja volatiliteetti. Ei ole yhtä ainoata keinoa laskea tuottoa sijoitukselle. Eräs ja samalla 

hyvin helppo keino laskea tuottoja on laskea tuottoprosentti. Tässä tapauksessa 

sijoituksen markkina-arvojen vaihtelu ja tuottoperiodilla maksettu tuotto sijoitukselle 

otetaan huomioon (Puttonen 1997: 75). Tuottoprosentti lasketaan seuraavan kaavan 

avulla:   

 

𝑟𝑝 =  [𝑉 + (𝑃𝑡+1 − 𝑃𝑡)]/𝑃𝑡         (1) 

Missä 

𝑟𝑝 = tuottoprosentti 

𝑃𝑡+1 = Sijoituksen arvo tarkasteluperiodin lopussa 

𝑃𝑡 = Sijoituksen arvo tarkasteluperiodin alussa 

V = Tarkasteluperiodin aikana maksetut tuotot 

 

Arvopaperien hinnat heijastavat tulevaisuuden tuotto-odotuksia ja tuotot ovat 

puolestaan riippuvaisia tulevista tapahtumista. Tulevat tapahtumat sisältävät 

puolestaan epävarmuutta. Portfolioteorian mukaan arvopapereiden tuotto-odotuksista 

rakennetaan skenaario mahdollisille tuotoille ja lasketaan todennäköisyys kyseisen 

skenaarion toteutumiseen. (Bodie, Kane & Marcus 2011: 128) 
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Osakkeelle lasketaan odotettu tuotto seuraavalla kaavalla: 

E (r) = ∑ Pr(𝑠) 𝑟(𝑠) 
𝑠           (2) 

Missä 

E(r) = Arvopaperin tuotto-odotus 

Pr(s) = Skenaarion s todennäköisyys 

r(s) = Arvopaperin tuotto skenaariossa s 

 

3.2 Riskin mittaaminen 

 

Riskillä kuvataan mahdollisten tuottojen epävarmuutta. Moderni portfolioteoria tukee 

yleisesti riskin mittaamisessa kahta eri tapaa. Molemmat näistä mittaavat 

kokonaisriskiä sijoitukselle. Tuottojen keskihajonta eli volatiliteetti indikoi kuinka paljon 

tuotot heittelevät keskiarvotuoton ympärillä. Mitä suurempi on volatiliteetti sitä 

laajemmalla skaalalla tuotot vaihtelevat keskiarvotuotosta. Jotta volatiliteetti voidaan 

laskea, tulee ensin laskea varianssi (Reilly ja Brown 2011: 12, Bodie 2011: 129). 

 

Varianssi lasketaan seuraavan kaavan avulla: 

𝜎2(𝑟) =  ∑ 𝑃𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 [𝑟𝑖 − 𝐸(𝑟)] 2        (3) 

Missä 

𝜎2 = Tuoton varianssi 

n = havaintojen lukumäärä 

Pr = todennäköisyys tuotolle ajankohdassa t 

E(r) = arvopaperin tuotto-odotus 

 𝑟𝑖 = tuotto ajankohdassa i 
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Mitä suuremman arvon varianssi saa sitä suurempi on portfolion tuottoihin liittyvä riski 

ja epävarmuus. (Reilly 2011: 12) Volatiliteetti eli tuoton keskihajonta lasketaan 

yksinkertaisesti ottamalla varianssista neliöjuuri (Bodie 2011: 129) 

 

Volatiliteetti lasketaan seuraavan kaavan avulla: 

𝜎 =  √𝜎2           (4) 

 

3.2.1 Systemaattinen ja epäsystemaattinen riski 

 

Portfolioiden sisältämä riski jaetaan kahteen eri osaan, joita kutsutaan systemaattiseksi 

ja epäsystemaattiseksi riskiksi. Epäsystemaattiseen riskiin voidaan vaikuttaa 

sijoituspäätöksillä kun taas systemaattiseen riskiin ei voida vaikuttaa. 

Epäsystemaattista riskiä saadaan laskettua esimerkiksi osakkeita sisältävän portfolion 

tapauksessa lisäämällä uusia osakkeita portfolioon. Hajauttamalla portfolion sijoitukset 

useampiin eri osakkeisiin epäsystemaattinen riski pienenee ja sen määrä lähenee 

systemaattista riskiä. Epäsystemaattinen riski on yksittäisen arvopaperin tuoma 

riskilisä. Korrelaation määrä arvopapereiden välillä voi pienentää (pieni korrelaatio) 

kokonaisriskiä tai kasvattaa (suuri korrelaatio) kokonaisriskiä portfoliossa (Bodie 2009. 

s. 195 – 196). 

 

Systemaattista riskiä ei puolestaan voida hallita. Systemaattisesta riskistä käytetään 

yleisesti myös nimeä markkinariski. Systemaattinen riski on portfolion sijoituksiin 

vaikuttavien yleisten riskien summa. Systemaattisia riskejä ovat esimerkiksi 

makrotaloudelliset riskit kuten työttömyysaste ja kansantalouksien kasvuennusteet. 

Systemaattisella riskillä tarkoitetaan sitä, riskin osaa joka ei aiheudu kyseessä olevasta 

osakkeesta sinänsä vaan yleisemmistä taloudellisista muutoksista tai niiden uhista. 
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Tällaisia ovat esimerkiksi korot, inflaatio ja muut makrotaloudelliset riskit. (Reilly ja 

Brown: 2011: 12) 

 

Kun volatiliteetti mittaa sekä systemaattista että epäsystemaattista riskiä, beta mittaa 

ainoastaan systemaattista riskiä. Beta toisin sanoen jättää epäsystemaattisen riskin 

kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Beta vertaa sijoituskohteen herkkyyttä 

markkinoiden muutokseen ja paljastaa mikäli sijoituksen tuotot ja markkinoiden 

heilunta kulkevat yhtäläisesti.  

 

Beta ja varianssi perustuvat kovarianssiin, joka kuvaa kuinka lähellä rahaston ja 

vertailuindeksien tuottojen vaihtelut ovat toisiaan. Positiivinen kovarianssi indikoi että 

tuotot muuttuvat samansuuntaisesti ja negatiivinen kovarianssi kuvaa, että tuotot 

liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Kovarianssi ja korrelaatio ovat hyvin samanlaisia 

keskenään. Jos kovarianssi saa arvoksi nolla tällöin korrelaatio on kahden rahaston 

välillä myös nolla. (Bodie 2011: 282) 

 

Beta lasketaan jakamalla kovarianssi varianssilla seuraavan kaavan mukaisesi:   

β = COV(𝑟𝐴, 𝑟𝑀)/𝜎2𝑚          (5) 

Missä 

 

β = beta,  

𝑟𝐴 = sijoituksen tuotto 

𝑟𝑀 = markkinoiden tuotto 

𝜎2𝑚, = markkinoiden tuoton varianssi 

COV = rahaston tuoton ja markkinasalkun tuoton välinen kovarianssi 
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Jos sijoituskohteelle laskettu beta saa arvoksi yli 1 kutsutaan betaa agressiiviseksi. 

Tällöin sijoituksen katsotaan olevan riskisempi kuin markkina portfolio. Vastaavasti jo 

beta saa arvoksi alle yksi, katsotaan sen olevan ns. defensiivinen ja vähemmän 

riskinen kuin markkinaportfolio. Riskittömälle sijoitukselle beta puolestaan on nolla. 

Beta voi myös saada negatiivisen arvon, mikäli sijoituksen arvo muuttuu 

päinvastaiseen suuntaan kuin markkinat tai vertailuindeksi (Knupfer et al. 2007: 149). 

 

3.2.2 Huipukkuus ja vinous 

 

Hedge rahastojen on sanottu tarjoavan sijoittajille osakkeiden tuottoja bondien 

riskitasolla. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että hedge-rahastot sisältävät 

kuitenkin huomattavasti monimutkaisempia tuottoon ja riskiin vaikuttavia muuttujia kuin 

osakkeet ja bondit (Amin ja Kat 2003: 4). Tyypillistä hedge-rahastoille on, että niiden 

tuotot eivät noudata normaalijakaumaa. Tämän vuoksi myös huipukkuus ja vinous on 

hyvä ottaa huomioon kun tarkastellaan hedge rahastojen riskikorjattuja tuottoja (Shore 

2005:1).  

 

Vinous on tunnusluku, jolla mitataan aikasarjan jakauman symmetrisyyttä. Jos sarjan 

jakaumassa on enemmän negatiivisia havaintoja kuin positiivisia, on kyseessä 

negatiivinen vinous. Puolestaan positiivinen vinous tarkoittaa sitä, että aikasarjan 

jakaumassa on enemmän positiivisia havaintoja kuin negatiivisia. Mikäli jakauma on 

symmetrinen, on jakauman vinous nolla. (Brooks 2002: 14) 

 

Positiivinen ja negatiivinen vinous kuvaa epäsymmetrisyyttä rahaston tuotoissa. Jos 

rahaston tuoton jakauma ei ole normaali, on todennäköisyys sille suuri, että tuotot ovat 

painottuneet enemmän joko alle tai yli keskiarvotuottojen. Brooks et al. (2002) 

tutkimuksen mukaan hedge rahastoissa tuotot ovat usein negatiivisesti vinoutuneita, 

joka tarkoittaa, että todennäköisemmin tuotot ovat keskiarvotuottojen alapuolella kuin 
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yläpuolella. Mitä suurempi negatiivinen vinous, sitä suurempi todennäköisyys on sille, 

että tuotot ovat keskiarvotuottojen alapuolella (Tran 2006: 79).  

 

Hedge rahastojen tuotoille tyypillinen piirre on myös normalijakaumaa suurempi 

huipukkuus. Tällöin tuotot saavuttavat arvoja kauas keskiarvosta ja ns. häntäriski 

kasvaa. (Tran 2006: 88) Häntäriskillä viitataan jakauman muotoon, jossa jakauman 

hännät ovat normaalijakauman yli kolmea keskihajontaa leveämmät. Näin ollen 

jakaumassa keskiarvon lähellä olevien havaintojen määrä on pienempi kuin 

normaalijakautuneella jakaumalla ja riski äärimmäisen suurien ja pienien havaintojen 

esiintymisestä on suurempi. Tämä täsmää empiiristen tutkimusten kanssa, joiden 

mukaan hedge-rahastoille tyypillistä on keskimääräistä suurempien ja pienempien 

tuottojen vaihtelu yli ajan. 

 

3.3 Portfolion tuotto ja riski 

 

Portfolion muodostavat yksittäiset sijoitukset, joiden teoriaa käytiin läpi edellisissä 

kappaleissa. Portfolion tuotto koostuu yksittäisten sijoitusten yhteenlasketusta tuotosta. 

Koko portfolion tuottoa laskettaessa on otettava huomioon sijoituksen paino 

portfoliossa. Sijoituksien yhteenlaskettu paino muodostaa yhteispainon, joka on 

arvoltaan yksi. Näin ollen yksittäisten arvopaperien painon on oltava pienempi kuin 

portfolion paino. Negatiivinen paino saattaa syntyä portfolioon kun osakkeita myydään 

lyhyeksi. (Puttonen 1997: 110) 

 

Portfolion tuotto saadaan seuraavan kaavan avulla:  

E(𝑟𝑝) = ∑ 𝑤𝑖𝐸
𝑛
𝑖 (𝑟𝑖)          (6) 

Missä 

E(𝑟𝑝)) = Portfolion kokonaistuotto 
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𝑤𝑖 = Arvopaperin paino portfoliossa 

E(𝑟𝑖)= arvopaperin tuotto-odotus 

 

3.3.1 Volatiliteetti 

 

Portfolion riskistä käytetään termiä volatiliteetti. Volatiliteetti kuvaa kuinka porfolion 

arvon keskihajonta vaihtelee. Mitä korkeampi on porfolion volatiliteetti, sitä suurempi 

on portfolion riski. Volatiliteetin laskemiseen tarvitaan varianssia. Varianssin 

määrittelyssä puolestaan käytetään kovarianssia. Kovarianssilla viitataan yksittäisten 

arvopaperien tuottojen yhteisvaihteluun. Positiivinen kovarianssi tarkoittaa, että 

portfolion arvo liikkuuu samaan suuntaan ja negatiivinen tarkoittaa, että arvo liikkuu 

vastakkaiseen suuntaan. Laskennassa käytetään historiallisia arvoja. (Nikkinen, 

Rothovius ja Sahlström 2002: 48) 

 

Seuraavalla kaavalla saadaan lasketuksi arvopapereiden varianssit (Nikkinen, 

Rothovius ja Sahlström 2002: 48): 

𝜎𝑝
2 =∑  ∑ 𝑤𝑖

𝑛
𝑗

𝑛
𝑗 𝑤𝑗Cov(𝑟𝑖, 𝑟𝑗)         (7) 

Missä 

𝜎𝑝
2 = tuoton varianssi portfoliossa 

𝑤𝑖 = arvopaperin I osuus portfoliossa 

𝑤𝑗 = arvopaperin j osuus portfoliossa 

Cov (𝑟𝑖, 𝑟𝑗) = arvopaperien i ja j välinen kovarianssi 

3.3.2 Likviditeetti 
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Hintojen heilunnan lisäksi yksi riski portfoliossa on likviditeetti. Likviditeetillä mitataan 

sijoitusten ostamisen ja myymisen sujuvuutta. Osakkeet, kuten suurten pörssiyritysten 

osakkeet ovat erittäin likvidejä, sillä niitä vaihdetaan tuhansia kappaleita päivittäin. 

Tällöin sijoittaja voi muuttaa sijoituksensa nopeasti käteiseksi myymällä ja vastaavasti 

sijoittaja voi hankkia nopeasti osakkeita portfolioon ostamalla. Epälikvidejä sijoituksia 

ovat esimerkiksi listaamattomat osakkeet sekä kehittyvien markkinoiden sijoituskohteet. 

(Sadka 2010: 55)  



41 
 

 

 

4. Hedge-rahastojen menestystä mittaavat mallit 

 

Jotta voidaan mitata ja ymmärtää hedge-rahastojen suoriutumista tulee ymmärtää 

erilaisia suorituskykyvä kuvaavia mittareita. Suorituskykyä kuvaavia mittareita on 

kehitetty useita, joista ehkä yleisin on yksinkertainen tuottoprosentti. Pelkkä 

tuottoprosentti antaa kuitenkin hyvin yksiselitteisen kuvan hedge-rahastojen 

suorituskyvystä, sillä se ei ota huomioon tuottoihin sisältyvää riskiä. Parempi tapa 

mitata rahastojen tuottoa on käyttää riskikorjattuja tuottomittareita (Bodie 2011: 822). 

Tuotot kytkeytyvät vahvasti riskeihin. Suurin hyöty riskikorjatuissa tuottomittareissa on 

se, että huomioivat tuoton lisäksi myös riskin (Bodie 2011: 822). Yleisimmät riskikorjatut 

mittarit ovat Sharpen luku, Treynorin indeksi ja Jensenin alpha. Näistä mittareista 

jokaisella on omat hyvät ominaisuutensa, mutta yksin käytettynä mittarit antavat liian 

yksipuolisen kuvan riskinäkökulmasta. Tämän vuoksi mittareita käytetään usein 

rinnakkain, jotta suoriutumiskykyä voidaan mitata monipuolisemmin (Puttonen 1997: 

110). 

 

4.1 Sharpen luku 

 

William Sharpe kehitti Sharpen luvun vuonna 1966. Sharpen lukua on käytetty laajasti 

mittaamaan rahaston suorituskykyä (Bodie 2011: 823). Sharpen luku mittaa 

riskikorjattua tuottoa ja käyttää riskin mittarina keskihajontaa (Nikkinen 2002: 218). 

Luku ei perustu mihinkään hinnoittelumalliin toisin kuin useimmat muut mittarit. 

Riskikorjaus tehdään sisäisesti, eli tarkastelun alla olevan rahaston oman 

kokonaisriskin kautta. 

 

Luku ilmaisee kuinka paljon enemmän sijoituskohde on tuottanut riskittömään 

sijoitukseen nähden yhtä volatiliteettiprosenttia kohden. Mitä suuremman arvon 

sharpen luku saa, sitä paremmin rahasto on tuottanut sen sisältämään riskiin nähden. 
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Sharpen luku saadaan laskettua vähentämällä portfolion tuotosta riskitöntuotto (korko) 

ja jakamalla tämä portfolion tuottojen keskihajonnalla: 

 

Sharpen luku = 
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎𝑝
         (8) 

Missä 

𝑟𝑝= Portfoliontuotto 

𝑟𝑓= Riskitön tuotto 

𝜎𝑝 = Keskihajonta 

 

Sharpen lukua on laajasti kritisoitu hedge-rahastojen suorituskyvyn mittarina koska se 

käyttää keskihajontaa riskin mittarina. Kat (2004) mukaan Sharpen luvun ongelmana 

on se, että keskihajonta ei ota huomioon huipukkuutta ja vinoutta, jolloin riskiä ei oteta 

tarpeeksi huomioon ja näin ollen Sharpen luku liioittelee rahaston todellista 

suoriutumista. Kritiikkiä kohdistuu myös ajallisiin tekijöihin, ja Sharpen luvun onkin 

todettu olevan riippuvainen tarkasteluperiodista. Käytännössä tämä ilmenee 

tilanteessa, jossa kahta eri vuotta tarkastellaan omina ajanjaksoinaan. Tällöin Sharpen 

luku voi antaa merkittävästi eri lukeman kuin tilanteessa jossa tarkasteluajanjakso olisi 

yhtenäinen. Mittari ei myöskään huomioi, jos salkunhoitajan näkemyksien muutoksen 

seurauksena sijoitusstrategia muuttuu. Sharpen luvussa on oletettu, että riski on vakio 

yli ajan. (Pätäri 2000: 31) Sharpen luvun yksinkertaisuus ja helppo ymmärrettävyys 

ovat kuitenkin sen etuja. Luku on myös helposti vertailtavissa, koska tuotto on sidottu 

sijoituskohteen tuoton keskihajontaan eikä indeksiin. 
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4.2 Treynorin indeksi 

 

Treynorin indeksi kehitettiin Jack Treynorin toimesta vuonna 1965. Käytännössä 

Treynorin indeksi on hyvin samanlainen kuin Sharpen luku mutta se sisältään betan 

systemaattisen riskin kuvaajana keskihajonnan sijasta (Tran 2006: 261). Toisin kuin 

keskihajonta beta arvioi vain markkinatuottoja ja jättää epäsystemaattisen riskin 

huomiotta. (McGrary 2005: 122) Treynorin indeksi on kätevä mittari kun arvioidaan 

hyvin hajautetun rahaston suoriutumista.  

 

Treynorin indeksi saadaan laskettua seuraavan kaavan avulla: 

𝑟𝑀−𝑟𝑓

𝛽𝑝
           (9) 

Missä 

𝑟𝑀= Portfolion tuotto 

𝑟𝑓= Riskitön tuotto 

𝛽𝑝= Portfolion beta-kerroin 

 

Samoin kuin Sharpen luku, Treynorin indeksi mittaa rahaston tuottoa suhteutettuna 

riskiin. Mitä korkeampi on indeksin arvo sitä parempi on rahaston suoriutuminen 

suhteessa vertailuindeksiin. (Puttonen 1997: 112) 

 

4.3 Jensenin alpha 

 

Michael Jensenin vuonna 1968 kehittämä Jensenin Alpha on riskikorjattujen tuottojen 

mittari. Jensenin alpha perustuu CAP-malliin ja se ilmaisee salkun keskimääräistä 

tuottoa joka ylittää CAP-mallin ennusteen. Jensenin alphan laskemiseksi on tunnettava 

rahaston tuotto, markkinoiden tuotto, beta ja riskittömän kohteen tuotto. Samoin kuin 
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Treynorin luvussa, Jensenin Alphassa käytetään beta -lukua riskin mittarina koska se 

olettaa, että porfolio on hyvin hajautettu. Näin ollen vain hajauttamattomalla riskillä on 

merkitystä. (Puttonen 1997: 115) 

 

Monet tutkimukset ovat löytäneet tilastollisesti positiivista korrelaatiota Jensenin alphan 

ja Treynorin luvun välillä (Pätäri 2000: 44). Jensenin Alpha lasketaan seuraavan 

kaavan avulla:  

𝑟𝑝 − [𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝑟𝑀 − 𝑟𝑓)]         (10) 

 

Missä 

𝑟𝑝= Portfoliontuotto 

𝑟𝑓= Riskitön tuotto 

𝑟𝑀 = Markkinatuotto 

𝛽𝑝= Portfolion beta-kerroin 

 

Jensenin alphan arvo voi olla nolla, negatiivinen tai positiivinen. Jos luku saa arvoksi 

nollan on sijoitus arvostettu oikein suhteessa riskitasoon. Positiivinen luku kertoo, että 

portfolio on arvostettu alle riskitason tarkoittaen, että se on suoriutunut paremmin 

suhteessa sen sisällä olevaan riskiin. Samalla logiikalla toimii negatiivinen arvo. Arvon 

ollessa negatiivinen sijoitus on yliarvostettu suhteessa sen sisältämään riskiin. 

(Nikkinen 2002: 221.) Puttosen (1997) mukaan Jensenin alphan suurimpia hyötyjä on 

se, että sitä voidaan hyödyntää aikadatasarjojen analyysissä.  

 

Jensenin Alpha on kerännyt kritiikkiä samasta syystä kuin Treynorin luku. Molemmat 

luvut perustuvat CAP –malliin mikä tekee empiirisestä testauksesta haastavaa 
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(Puttonen 1997: 121). CAP –malli on osakkeen hinnoittelumalli, joka kuvaa riskin ja 

odotetun tuoton välistä suhdetta. Malli tekee useita oletuksia, jotka eivät välttämättä 

päde reaalimaailmassa. Empiiriset tutkimukset CAP –mallista eivät tue Jensenin 

Alphan tai Treynorin luvun validiteettia. Rahoitusteorian mukaan kaikki sijoitukset, jotka 

sisältävät edes pienen määrän riskiä tulisi olla sisällytettynä markkinaportfolioon, jotta 

vertailuindeksi sisältäisi kaiken relevantin informaation. Kuitenkin moderni 

rahoitusteoria ei ole onnistunut kehittämään mallia, joka voisi ottaa kaiken huomioon 

riskikorjatuissa tuotoissa. Tämän takia CAP –malli ja siihen pohjautuvat mittarit ovat 

edelleen laajasti käytössä (Puttonen 1997: 121-122) 
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5. Tutkimusaineiston esittely 

 

Hedge-rahastojen sääntely on muuttunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Vähäinen läpinäkyvyys riskirahastojen toiminnassa on ollut merkittävä tekijä 

sääntelyn kehittämiseen Euroopassa. Merkittävin hedge-rahastoja koskeva sääntely 

astui voimaan vuonna 2015. AIFM (Alternative Investment Fund Managers) 

direktiivissä rajoitukset kohdistuvat rahastojen managereihin itse rahaston sijasta 

(AIFM 2015). Tämän seurauksena monet hedge-rahastot, myös suomalaiset siirtyivät 

ns. tavallisiksi sijoitusrahastoiksi luopumalla erikoissijoitusrahaston statuksesta jo 

vuonna 2014. Tästä syystä tutkimuksen aineisto rajoittuu vuoden 2013 loppuun, jolloin 

hedge-rahastoja oli vielä niiden perinteisessä merkityksessä toiminnassa. 

 

5.1 Aineiston kuvailu 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisten hedge-rahastojen aikasarjadatasta ja se 

on saatu Suomen Sijoitustutkimus Oy:ltä. Tutkittava aineisto koostuu 44:stä Suomeen 

rekisteröidystä hedge-rahastosta. Mukana tutkimuksessa on kaikki Suomen 

Sijoitustutkimus Oy:n hedge-rahastoiksi luokiteltavat rahastot aikavälillä 1/2007 – 

12/2013. Rahastojen tuottoprosentit ovat kuukausittaisia ja ne ovat raportoitu nettona, 

ottaen huomioon mahdolliset hallinnointi- ja muut palkkiot. Tutkimuksen tarkoituksena 

on mitata suomalaisten hedge rahastojen suoriutumista, joten vertailukohdaksi on 

valittu kaksi vertailuindeksiä. Hedge-rahastoille ei ole olemassa virallista 

vertailuindeksiä, joten toiseksi indeksiksi on valittu yleistä markkinoiden kehitystä 

kuvaava MSCI World–indeksi. MSCI World - indeksi on kehittyneen maailman 

osakemarkkinoita seuraava osakeindeksi, jota käytetään yleisesti globaalisti 

sijoittavien osake- ja muiden rahastojen vertailuindeksinä. 

 

Hedge-rahastot kuitenkin poikkeavat jonkin verran tavallisista sijoitusrahastoista sekä 

suorasta osakesijoittamisesta. Löyhemmän sääntelyn takia hedge-rahastojen voidaan 
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lähtökohtaisesti olettaa sisältävän enemmän riskiä kuin muut rahastot (Kahra 2011). 

Tämän vuoksi toiseksi vertailuindeksiksi on valittu HFR World -indeksi, joka seuraa 

maailmanlaajuisesti hedge-rahastojen tuottoja. Indeksi on Hedge Fund Researchin 

ylläpitämä ja siihen on valittu rahastot, joiden positiot on hajautettu maailmanlaajuisesti 

siten, että rahaston positio ei saa ylittää 50 % yhdessä lokaatiossa. Näin ollen indeksin 

rahastot ovat hyvin hajautettu maantieteellisesti (Hedge Fund Research 2016) .  

 

Aikaisemmin esiteltyjen rahaston menestystä kuvaavien mittareiden laskemiseen 

tarvitaan myös riskitön korkokanta. Tässä tutkimuksessa on käytetty riskittömänä 

korkokantana 3 kuukauden euriboria. Kyseinen korko ilmoitetaan annualisoituna, joten 

tuottojen ollessa kuukausittaisia myös riskittömän korkokannan annualisoitu lukema on 

muutettu kuukausikoroksi.  

 

Taulukossa 1 on listattuna tutkimuksessa mukana olevat rahastot. Tutkimusperiodin 

aikana 2007 – 2013 rahastojen määrä on vaihdellut. Taulukon toisen 

sarakkeen, ”havainnot”, lukema ilmaisee kuinka monta kuukautta rahasto on ollut 

toiminnassa tarkasteluperiodilla. ”Toiminnassa” -sarake ilmaisee puolestaan aikavälin 

jolloin rahastosta on ollut saatavilla dataa tietokannasta. 
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Taulukko 1. Kuukaudet, joiden aikana rahasto on ollut toiminnassa tutkimusvälillä; 

määrä ja aikaväli. 

  Rahasto Havainnot Toiminnassa   

  3C Alpha  29 1/2007 – 5/2009   

  3C Edge  62 1/2007 – 2/2012   

  Abacus  51 1/2007 – 3/2011   

  Aventum Pension 84 1/2007 – 12/2013   

  Aventum Summa 32 1/2007 – 8/2009   

  Carnegie Ambassador  16 1/2008 – 4/2009   

  ABN AMRO Currency Fund 18 6/2007 – 11/2008   

  Contango Hyödyke  43 6/2007 – 12/2009   

  Danske Invest Neutral 84 1/2007 – 12/2013   

  Danske Invest Omega 48 1/2007 – 12/2010   

  Eliksir  84 1/2007 – 12/2013   

  eQ Active Hedge   84 1/2007 – 12/2013   

  Eufex Hedge  36 1/2007 – 12/2009   

  FIM Orient Alpha A 14 11/2012 – 12/2013   

  FIM Maltti  27 1/2007 – 3/2009   

  FIM MultiHedge  27 1/2007 – 3/2009   

  FLF Absolute Return Currencies 27 12/2008 – 2/2011   

  ICECAPITAL Alternative Beta  69 5/2007 – 1/2013   

  Mandatum Neutral 84 1/2007 – 12/2013   

  Mandatum Omega 48 1/2007 – 12/2010   

  Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku  48 1/2007 – 12/2010   

  Nordea 1- Absolute Return High Yield 18 7/2007 – 12/2008   

  Nordea 1 - Multi-Asset 46 3/2010 – 12/2013   

  Nordea CDO Equity 24 1/2007 – 12/2008   

  Nordea European Equity Hedge  48 1/2007 – 12/2010   

  Nordea Fixed Income Hedge  48 1/2007 – 12/2010   

  OKO-Alpha  36 1/2007 – 12/2009   

  OKO-Equity Hedge  48 1/2007 – 12/2010   

  OKO-Macro  51 1/2007 – 3/2011   

  OP-Absoluuttinen Salkku  79 6/2007 – 12/2013   

  OP-Raaka-aine  84 1/2007 – 12/2013   

  Quorum Systematica 54 7/2009 – 12/2013   

  SEB Räntehedge Alpha 84 1/2007 – 12/2013   

  Säästöpankki Trendi 22 3/2012 – 12/2013   

  UB Navigator 15 1/2010 – 3/2011   

  UB Pension 84 1/2007 – 12/2013   

  UBView  75 10/2007 - 12/2013   

  UBWave  75 10/2007 - 12/2013   

  VISIO Allocator  36 1/2011 – 12/2013   

  Visio EM Multistrategy A 75 10/2007 – 12/2013   

  
Ålandsbanken Multi Manager 
Absolute  23 1/2007 – 11/2008   
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  Altos Advantage  24 8/2007 – 7/2009   

  Altos Opportunity  31 1/2007 – 7/2009   

  Ilmatar EUR  13 11/2007 – 11/2008   

  World 84 1/2007 – 12/2013   

  HFR 84 1/2007 – 12/2013   

 

 

Kokonaisuudessaan aikavälillä 1/2007 – 12/2013 suomalaisia hedge-rahastoja on ollut 

toiminnassa 44 kappaletta. Tutkimuksessa aikaväli on jaettu kolmeen jaksoon siten, 

että ensimmäinen jakso 1/2007 – 5/2009 kattaa finanssikriisin, jolloin toiminnassa on 

ollut 38 rahastoa. Kyseisellä aikavälillä on yhteensä 29 kuukautta eli 29 kuukausittaista 

havaintopistettä. Keskimäärin aikavälillä löytyy 25 kappaletta havaintoja rahastoa 

kohden.  

 

Tarkasteluperiodin toinen osa kattaa finanssikriisin jälkeisen ajan 6/2009 – 12/2013. 

Kyseisellä aikavälillä on kuukausittaisia havaintopisteitä 35 rahastolla ja 

keskimääräinen havaintomäärä on 33 kappaletta. Yhteensä kuukausia aikavälillä on 

55 kappaletta.  

 

1/2007 – 12/2013 välillä on 84 kuukautta ja 44 rahastosta vain kahdeksan rahaston 

osalta on kuukausittaiset havainnot jokaiselta kuukaudelta. Keskimäärin ajanjaksolta 

löytyy havaintoja 48 kuukaudelta per rahasto.  

 

5.2 Rahastojen tuottojakauma 

 

CAP-mallin teorian mukaan rahastojen tuottojen tulisi noudattaa normaalijakaumaa. 

Näin ei kuitenkaan käytännössä ole sillä tuottojakaumat ovat usein vinoja ja 

pitkähäntäisiä (Amin 2003: 4). Normaalijakautuneessa tuottodatassa vinous on nolla. 

Vinous ilmaisee miten tarkastelun kohteena olevan rahaston kuukausittaiset 



50 
 

 

 

tuottoprosentit ovat jakautuneet keskiarvonsa ympärille. Vinouden ollessa positiivinen 

rahastolla on enemmän keskiarvon yläpuolella olevia lukuja. Toisin sanoen jakauma 

on epäsymmetrinen. Vastaavalla tavalla negatiivinen vinous kertoo siitä, että rahastolla 

on enemmän keskiarvon alapuolella olevia havaintoja. (Tran 2006: 79) 

 

Huipukkuus puolestaan kertoo jakauman suhteellisesta terävyydestä suhteessa 

normaalijakaumaan. Mitä positiivisempi on huipukkuus sitä terävämpi jakauma on 

suhteessa normaalijakaumaan. Negatiivinen huipukkuus puolestaan kertoo 

suhteellisesti leveämmästä jakaumasta. Rahastoille on laskettu jokaiselle 

tarkasteluperiodille huipukkuudet ja vinoudet kappaleessa kolme esitetyn kaavan 

mukaisesti. (Tran 2006: 80) 

 

Keskihajonnalla voidaan ilmaista kuinka rahastojen tuotot heittelehtivät keskiarvon 

ympärillä. Mitä suurempi on keskihajonta, sitä kauempana ovat yksittäiset tuottopisteet 

rahaston tuottojen keskiarvosta. (Shore 2005: 1) 
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Taulukko 2. Rahastojen keskihajonta, vinous ja huipukkuus eri tarkasteluväleillä. 

 

 

Taulukossa 2 on kuvattu jokaiselta tutkittavalta ajanjaksolta kunkin rahaston 

huipukkuus, vinous ja keskihajonta. Ensimmäisessä sarakkeessa on koko seitsemän 
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vuoden tarkastelujakso (1/2007 - 12/2013). Taulukon ensimmäisestä sarakkeesta 

voidaan huomata, että huipukkuus vaihtelee huomattavasti rahastoittain. Suuri 

huipukkuus kertoo, että rahastoissa on ollut tutkimusvälillä suuria negatiivisia ja 

positiivisia tuottoja, joiden vaihtelu on ollut normaalijakautuneita tuottoja suurempaa, 

mikä on tyypillistä hedge-rahastoille. Tuottojen negatiivinen huipukkuus tarkoittaa, että 

tuotot ovat keskittyneet normaalijakaumaa vahvemmin keksiarvon ympärille. Brooks 

(2002) mukaan huipukkuuden raja-arvona pidetään kolmea, joka on normaalijakauman 

huipukkuus. 

 

Taulukko 3. Hedge-rahastojen huipukkuus, vinous ja keskihajonta koko tutkimuksen 

aikavälillä 1/2007 – 12/2013. Yhteenveto. 

     Huipukkuus Vinous Keskihajonta   

  Min -1,64119 -4,65538 0,55 %   

  Max 26,26645 0,992770 7,92 %   

  Mediaani 2,697795 -0,54147 2,04 %   

  Keskiarvo 6,2946020 -1,30771 2,44 %   

 

Yllä olevasta taulukosta 3 nähdään, että huipukkuus vaihtelee rahastoilla minimistä 

1,6411 maksimiin 26,2665 keskiarvon ollessa 6,2946. Vertailuindeksillä MSCI World 

vastaavan ajanjakson huipukkuus on 0,8050 ja HFR indeksillä 1,4656. Suomalaiset 

hedge-rahastot ovat keskimäärin selvästi huipukkaampia kuin vertailuindeksit.  

Vinous vaihtelee rahastoilla minimin -4,655 ja maksimin 0,9923 välillä keskiarvon 

ollessa -1,3077. Vertailuindeksillä MSCI World vinous on -0,6449 ja HFR-indeksillä -

0,0190. Suomalaisten hedge-rahastojen tuotot jakautuvat toisin sanoen vähemmän 

keskiarvon ympärille siten, että sen alapuolella on enemmän havaintoja kuin yläpuolella.  

Keskihajonnan osalta koko tarkasteluperiodilla keskiarvo on 2,44%. 

Vertailuindekseissä MSCI World indeksin keskihajonta on 4,07% ja HFR indeksillä 
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3,06%. Suomalaisten hedgerahastojen kuukausittaiset vaihtelut keskiarvon ympärillä 

on toisin sanoen vähäisempää kuin vertailuindekseillä.  

 

Keskihajonnan perusteella suomalaisten hedge-rahastojen tuotot ovat olleet verrokki-

indeksejä tasaisempia koko tarkasteluvälillä. Suomalaisten rahastojen havainnot ovat 

kuitenkin painottuneet verrokkeja enemmän keskiarvon alle ja suhteellisesti tuotoissa 

on suurempi hajonta huipukkuuden ollessa suurempi. 

 

Taulukko 4. Hedge-rahastojen huipukkuus, vinous ja keskihajonta Finanssikriisin 

aikana 1/2007 – 5/2009. 

     Huipukkuus Vinous Keskihajonta   

  Min -0,55426 -4,4315 0,46 %   

  Max 22,25547 1,31296 9,69 %   

  Mediaani 3,32407 -1,3085 1,95 %   

  Keskiarvo 4,87424 -1,28856 2,97 %   

 

Taulukosta 4 nähdään että finanssikriisin aikana huipukkuus vaihtelee rahastoilla 

minimin -0,55426 ja maksimin 22,25547 välillä keskiarvon ollessa 4,87424. 

Vertailuindekseillä huipukkuudet ovat MSCI World – ideksin osalta -0,2778 ja HFR 

Global –indeksillä 2,1639. Huipukkuuden rajan ollessa kolme voidaan sanoa että 

suomalaisten hedge-rahastojen tuotot ovat finanssikriisin aikana olleet huipukkaita. 

 

Vinous vaihtelee rahastoilla minimin -4,43150 ja maksimin 1,31296 välillä. Keskiarvo 

rahastojen vinoudessa on -1,28856. Vertailuindekseillä MSCI World vinous on 0,01242 

ja HFR Global indeksillä 0,2270. Suomalaiset hedge-rahastot ovat keskimääräisesti 

negatiivisesti vinompia kuin vertailuindeksit. Kuukausituottojen keskiarvon ympärillä 
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havainnot jakautuvat siten, että keskiarvon alapuolella olevia havaintoja on enemmän 

kuin yläpuolella.  

Keskihajonta finanssikriisin aikana vaihtelee 0,46 – 9,69 prosentin välillä. Keskiarvo on 

2,97 prosenttia. Vetailuindekseillä MSCI World keskihajonta on 5,24 prosenttia ja HFR 

Global indeksillä 3,67 prosenttia. Suomalaisten hedge-rahastojen kuukausittaiset 

vaihtelut keskiarvon ympärillä ovat toisin sanoen vähäisempiä kuin vertailuindekseillä. 

 

Taulukko 5. Hedge-rahastojen huipukkuus, vinous ja keskihajonta Finanssikriisin 

jälkeen 5/2009 – 12/2013. 

     Huipukkuus Vinous Keskihajonta   

  Min -2,02692 -2,26909 0,14 %   

  Max 7,97685 1,97453 4,33 %   

  Mediaani 1,47884 0,32229 1,09 %   

  Keskiarvo 1,80724 0,00773 1,68 %   

 

Yllä olevasta kuvasta näkyy tuottojakauman huipukkuudet, vinoudet ja keskihajonnat 

finanssikriisin jälkeiseltä ajalta. Rahastojen huipukkuus on huomattavasti alhaisempi 

kuin finanssikriisin aikana ja koko ajalla keskimäärin. Huipukkuus vaihtelee -2,02692 ja 

7,97685 välillä keskiarvon ollessa 1,80724. Vertailuindekseillä huipukkuudet ovat MSCI 

World 0,48422 ja HFR Global -0,28782. Suomalaisten hedge-rahastojen tuottodata on 

selvästi huipukkaampia kuin vertailuindeksien.  

 

Vinous puolestaan vaihtelee varsin maltillisesti. Minimi on -2,26909 ja maksimi on 

1,97453. Keskiarvo on hyvin lähellä nollaa ollen 0,00773. Vertailuindekseillä MSCI 

Worldilla vinous on kyseisenä ajanjaksona -0,3635207 ja HFR Globalilla 0,10106.  
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Keskihajonta puolestaan vaihtelee 0,14 ja 4,33 prosentin välillä. Keskiarvoksi 

muodostuu 1,68 ja vertailuindekseillä lukemat ovat MSCI Worldin osalta 2,84 prosenttia 

ja HFR Globalin osalta 2,58 prosenttia. Indekseillä tuottoprosentit vaihtelevat toisin 

sanoen keskiarvon ympärillä enemmän kuin suomalaisilla hedge-rahastoilla.   
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6. Tulokset 

 

6.1 Tuottoprosentti 

 

Taulukko 6 esittää tuottoprosentit hedge-rahastoille sekä vertailuindekseille. Tuotot on 

laskettu siten, että ensin on laskettu jokaiselle rahastolle kuukausittaisen tuottodatan 

perusteella tarkasteluperiodin kokonaistuotto, jonka jälkeen kaikkien rahastojen 

tuotoista on laskettu keskiarvo. Vertailuindeksien tuottoprosentit ovat haettu 

Bloombergin tietokannasta.  

 

Taulukko 6. Tuottoprosentit eri aikaväleillä.

 

Taulukosta 6 voidaan nähdä, että koko tarkasteluajanjaksolla 2007 - 2013 positiivisiin 

tuottoihin ylsi 35 prosenttia tutkittavista rahastoista. Negatiivisia tuottoja oli näin ollen 

65 prosentilla rahastoista. Koko tarkasteluperiodilla suomalaiset hedge-rahastot eivät 

pärjänneet vertailuindekseille. MSCI world tuotti vuosien 2007 - 2013 välisenä aikana 

5.36 % ja HFR Global indeksi -10.33 %. Suomalaiset hedge-rahastot tuottivat 

keskimäärin -12.76 %.  

 

Finanssikriisin aikana puolestaan suomalaiset hedge-rahastot suoriutuivat pelkän 

tuottoprosentin valossa paremmin kuin vertailuindeksit. Kaikista rahastoista positiivisiin 

tuottoihin ylsi vain 16 % rahastoista ja 84 % rahastoista teki negatiiviset tuotot. 

Taulukosta voidaan nähdä, että vertailuindeksit ja hedge-rahastot eivät päässeet 

tarkastelujaksolla positiivisiin tuottoihin. Keskimäärin suomalaiset hedge-rahastot 

tekivät 14.65 % tappiot finanssikriisin aikana. Tämä on parempi tulos kuin 
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vertailuindekseillä, joista MSCI World –indeksi tuotti tappiota 51.92 % ja HFR Global 

indeksi tuotti tappiota 26.10 %.   

 

Finanssikriisin jälkeisellä ajanjaksolla 71 % suomalaisista hedge-rahastoista tuotti 

positiivisia tuottoja ja 29 % teki negatiivisia tuottoja. Molemmat vertailuindeksit 

päihittivät suomalaisten hedge-rahastojen tuotot selvästi. Keskimääräiset tuotot olivat 

positiivisia keskimääräisellä 11.88 %:n tuotolla kun MSCI World indeksi tuotti samalla 

ajanjaksolla 57.28 % ja HFR Global indeksi 15.76 %.  

 

Pelkän tuottoprosentin avulla tarkasteltuna tulokset ovat loogisia. Finanssikriisin aikana 

rahastot eivät ole pystyneet keskimäärin tuottamaan voittoa kun taas finanssikriisin 

jälkeisellä nousevalla markkinalla on saatu keskimääräiset tuotot positiivisiksi. 

Finanssikriisin negatiivinen vaikutus tuottoihin näkyy myös siinä, että vain 16 % 

rahastoista ylsi positiivisiin tuottoihin 2007 – 2009 kun taas 2009 – 2013 positiivisen 

tuoton teki 71 % rahastoista. Hedge-rahastoille ominainen tunnuspiirre on, että ne 

pystyvät tuottamaan absoluuttisia tuottoja myös laskeviin markkinoihin. Tämä väittämä 

ei pelkän tuottoprosentin valossa kuitenkaan pidä suomalaisten hedge-rahastojen 

osalta paikkaansa. 

 

6.2 Sharpen luku 

 

Alla olevassa taulukossa (7) on esitetty Sharpen luku hedge-rahastoille ja 

vertailuindekseille. Sharpen luku on laskettu vähentämällä yksittäisten rahastojen 

kuukausittaisista tuottoprosenteista riskitön korkokanta, joka on tässä tutkimuksessa 3 

kuukauden euribor–korko. Tämän jälkeen tarkasteluperiodille on laskettu 

kokonaistuotto, joka on jaettu kuukausittaisten tuottojen keskihajonnalla.  Sharpen luku 

ilmaisee kuinka paljon enemmän sijoituskohde on tuottanut riskittömään sijoitukseen 

nähden yhtä volatiliteettiprosenttia kohden. Mitä suuremman arvon Sharpen luku saa, 
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sitä paremmin rahasto on tuottanut sen sisältämään riskiin nähden. Laskettaessa koko 

tarkasteluperiodille 2007 - 2013 keskimääräistä Sharpen lukua on syytä huomata, että 

kaikilla rahastoilla ei ole havaintopisteitä sekä finanssikriisin aikana että sen jälkeen. 

Keskiarvoa laskettaessa nämä rahastot on jätetty laskukaavasta pois, jotta se ei 

vääristäisi keskimääräistä tunnuslukua.  

 

Taulukko 7. Sharpen luku hedge-rahastoille ja vertailuindekseille  

Rahasto 2007-2013 1/2007 - 5/2009 6/2009 - 12/2013 

3C Alpha  -0.000178 -0.000178 Na 

3C Edge  -0.000124 0.002940 -0.000204 

Abacus  -0.000005 -0.000075 0.895514 

Aventum Pension -0.000025 -0.000128 0.107114 

Aventum Summa -0.000144 -0.000175 1.816152 

Carnegie Ambassador  -0.000945 -0.000945 Na 

ABN AMRO Currency Fund -0.000302 -0.000302 Na 

Contango Hyödyke  -0.000157 -0.000139 -0.000171 

Danske Invest Neutral 0.077331 -0.000064 0.274549 

Danske Invest Omega -0.000019 -0.000055 0.782430 

Eliksir  -0.000015 -0.000044 -0.000002 

eQ Active Hedge   -0.000010 -0.000029 -0.000003 

Eufex Hedge  -0.000049 -0.000081 0.312235 

FIM Orient Alpha A 0.417941 Na 0.417941 

FIM Maltti  -0.000489 -0.000489 Na 

FIM MultiHedge  -0.000135 -0.000135 Na 

FLF Absolute Return Currencies -0.000321 -0.000064 -0.000402 

ICECAPITAL AlternativeBeta  -0.000116 -0.000211 -0.000070 

Mandatum Neutral 0.072158 -0.000014 0.372149 

Mandatum Omega -0.000019 -0.000055 0.782112 

Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku  -0.000119 -0.000249 0.058981 

Nordea 1- Absolute Return High Yield -0.002634 -0.002634 Na 

Nordea 1 - Multi-Asset -0.000028 Na -0.000028 

Nordea CDO Equity -0.001664 -0.001664 Na 

Nordea European Equity Hedge  -0.000021 -0.000041 0.014509 

Nordea Fixed Income Hedge  -0.000767 -0.002259 0.370677 

OKO-Alpha  -0.000052 -0.000076 1.380029 

OKO-Equity Hedge  -0.000483 -0.000195 -0.000639 

OKO-Macro  -0.000009 Na -0.000021 

OP-Absoluuttinen Salkku  -0.000044 -0.000193 0.037891 

OP-Raaka-aine  -0.000762 -0.001908 -0.000303 

Quorum Systematica 0.128264 Na 0.128264 

SEB Räntehedge Alpha -0.000016 -0.000112 0.067859 

Säästöpankki Trendi -0.000255 Na -0.000255 

UB Navigator 0.210124 Na 0.210124 
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UB Pension -0.000025 -0.000128 0.107114 

UBView  -0.000207 -0.001442 0.047407 

UBWave  -0.000305 -0.002393 0.097435 

VISIO Allocator  0.157360 Na 0.157360 

Visio EM Multistrategy A -0.000305 -0.002393 0.097435 

Ålandsbanken Multi Manager Absolute  -0.000093 -0.000093 Na 

Altos Advantage  -0.000066 -0.000237 Na 

Altos Opportunity  -0.005030 -0.006329 1.641615 

Ilmatar EUR  -0.021443 -0.021443 Na 

Keskimäärin 0.023196 -0.001157 0.302129 

World -0.000038 -0.001112 0.343480 

HFR -0.000085 -0.000452 0.086211 

 

Koko tarkasteluperiodilla 2007 - 2013 rahastojen Sharpen luku on keskimäärin -

0.023196. Suomalaiset rahastot ovat Sharpella mitattuna tuottaneet paremmin kuin 

tutkimuksen kohteena olevat rahastot. MSCI World indeksille laskettu Sharpen luku on 

-0.000038 ja HFR Global indeksille laskettu Sharpen luku on -0.000085. Taulukosta 

nähdään, että Sharpen luku on positiivinen vain kahdella tutkimuksen kohteena olevalla 

rahastolla, joilla on havaintopisteitä tarkastelujakson molemmin puolin. Nämä rahastot 

ovat Danske Invest Neutral ja Mandatum Neutral. Yleisesti voidaan todeta, että 

aikavälillä 2007 - 2013 omalla rahaston sisäisellä riskitekijällä laskettu tuottoluku on 

ollut keskimäärin parempi suomalaisilla hedge-rahastoilla kuin vertailuindekseillä.  

 

Finanssikriisin aikana 1/2007 – 5/2009 hedge-rahastojen keskimääräinen Sharpen luku 

on -0.001157. Vertailuindekseillä vastaavasti luku on MSCI World osalta -0.001112 ja 

HFR Global indeksillä -0.000452. Keskimääräinen Sharpen luku on hieman parempi 

kuin vertailuindekseillä. Positiivinen Sharpen luku löytyy kyseisellä ajanjaksolla vain 3C 

Edge –rahastolta.  

 

Finanssikriisin jälkeisenä aikana 6/2009 – 12/2013 vertailuindeksien ja sekä hedge-

rahastojen keskimääräinen Sharpen luku ovat kaikki positiivisia. Suomalaisten hedge-

rahastojen keskimääräinen Sharpe on 0.302129. MSCI World indeksillä lukema on 

0,343480 ja HFR Global indeksillä 0.086211. Finanssikriisin jälkeisellä nousukaudella 
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11 suomalaista rahastoa tuottivat edelleen negatiivisen Sharpen luvun ja 23 rahastoa 

tuottivat positiivisen Sharpen luvun.  

 

6.3 Jensenin alpha 

 

Jensenin alphan on tarkoitus mitata CAP  - mallin ennustamien tuottojen ylittämiä 

tuottoja. Jensenin alpha on hyvin yleisesti käytetty rahastojen tuottoja kuvaava mittari 

varsinkin jos halutaan vertailla kahta eri portfoliota keskenään (Puttonen 1997: 115). 

Jensenin alphan arvot on laskettu rahastokohtaisesti kuukausittaisia tuottoja 

käyttämällä. Rahaston kuukausittaisista tuotoista on laskettu varianssi sekä rahaston 

ja molempien vertailuindeksin tuottojen kovarianssi. Beta on puolestaan laskettu 

jakamalla rahaston kovarianssi varianssilla. Positiivinen lukema tarkoittaa, että rahasto 

on suoriutunut vertailuindeksiin verrattuna paremmin suhteutetulla riskitasolla. 

Negatiivinen alpha puolestaan indikoi, että suoriutuminen on ollut heikompaa. Alla 

olevassa taulukossa (8) on suomalaisten hedge-rahastojen Jensenin Alphat 

vertailuindekseihin laskettuna. 

 

Taulukko 8. Suomalaisten hedge-rahastojen Jensenin Alphat vertailuindekseihin 

laskettuna.  

 

Rahastot eivät ole aikavälillä 2007 – 2013 pystyneet tuottamaan positiivisia alphoja 

vertailuindekseihin nähden. Keskimääräinen Jensenin alpha suomalaisille hedge-

rahastoille on tarkastelujaksolla HFR – indeksiin verrattuna -0,0086 ja MSCI World – 

indeksiin nähden -0.0069. MSCI World -indeksiin nähden vain 16 % rahastoista 
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saavutti positiivisia alphoja. HFR – indeksiin verrattuna vain 14 % rahastoista pystyi 

saavuttamaan positiivisia alphoja.   

 

Finanssikriisin aikana suomalaisilla hedge-rahastoilla meni huonommin Jensenin 

alphalla mitattuna kuin vertailuindekseillä. MSCI World indeksiin nähden 

keksimääräinen rahastojen alpha oli -0.01107 ja HFR – indeksiin nähden -0.01366. 

Vain 5 % rahastoista tuotti positiivisia alphoja MSCI Worldiin nähden ja HFR – indeksiin 

nähden suoriutuminen oli vielä heikompaa 3 % positiivisten alphojen kanssa.  

 

Finanssikriisin jälkeisellä nousukaudella MSCI World – indeksi oli jälleen parempi kuin 

suomalaiset hedge-rahastot. Kuitenkin rahastot tuottivat HFR – indeksiin nähden 

positiivisen 0.00044 alphan. Positiivisia alphoja kykeni tuottamaan 45 % rahastoista 

verrattuna HFR – indeksiin. MSCI World indeksiin nähden vain 9 % rahastoista tuotti 

positiivisen alphan keskimääräisen alphan ollessa -0.00738.  

 

6.4 Treynorin luku 

 

Treynorin luvulla voidaan verrata portfolioiden riskikorjattuja tuottoja keskenään. Lukua 

laskettaessa portfolion tuotosta vähennetään riskitön tuotto ja tämä erotus jaetaan 

sijoituksen systemaattista riskiä kuvaavalla beta – luvulla. Kuten Jensenin alpha myös 

Treynorin luku linkittyy CAP – malliin beta luvun avulla. Alla olevassa taulukossa (9) on 

laskettu treynorin luvut suomalaisille hedge-rahastoille. 
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Taulukko 9. Treynorin luvut suomalaisille hedge-rahastoille

 

Keskimääräinen Treynorin luku suomalaisille hedge-rahastoille oli aikavälillä 2007 - 

2013 -0.02660 verrattuna MSCI World -indeksiin. Kyseiseen indeksiin nähden 

positiivisia Treynorin lukuja saavutti vain 30 prosenttia suomalaisista rahastoista. 

Treynorin luku oli puolestaan keksimäärin positiivinen suhteessa HFR indeksiin sen 

ollessa 0.02054. Toisin sanoen suomalaiset hedge-rahastot tuottivat paremmin 

Treynorin luvulla mitattuna kuin globaali hedge-rahastoindeksi HFR. 48 prosenttia tuotti 

positiivisen Treynorin lukeman HRF Indeksiin nähden. Vastaavalla ajanjaksolla MSCI 

World indeksi oli positiivinen lukeman ollessa 0.08433. HFR Indeksi oli puolestaan 

negatiivinen Treynorin luvun ollessa -0.02415. 

 

Finanssikriisin aikana asetelma pysyi samana. Treynorin luku MSCI World –indeksiin 

nähden oli -0.09210 ja 21 prosenttia rahastoista pystyi saavuttamaan positiivisen 

lukeman. HFR global – indeksiin nähden Treynorin luku oli puolestaan positiivinen 

0.05012. 61 prosenttia suomalaisista hedge-rahastoista pystyi tuottamaan positiivisen 

Treynorin suhteessa HFR Global – indeksiin. Vastaavalla ajanjaksolla MSCI World -

indeksi tuotti positiivisen Treynorin luvun sen ollessa 0.03227 ja HFR -Indeksi 

negatiivisen -0.9822 lukeman.   

 

Finanssikriisin jälkeisenä aikana positiivisia Treynorin lukuja tuotti MSCI World 

indeksiin nähden 46 prosenttia rahastoista ja HFR Global – indeksiin nähden 40 
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prosenttia rahastoista. MSCI World – indeksiin Treynorin luku oli -0.01685 ja HFR 

Global – indeksiin nähden -0.00582. Vastaavalla ajanjaksolla MSCI World -Indeksin 

Treynorin luku oli positiivinen 0.32879 ja HFR -indeksi positiivinen 0.4488 

 

Taulukko 10. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista. 

  2007-2013 2007-5/2009 6/2009 - 2013 

Tuottoprosentti       

Hedge - rahastot Suomi -12,76 % -14,65 % 11,88 % 

MSCI World - indeksi 5,36 % -51,92 % 57,28 % 

HFR - indeksi -10,33 % -26,10 % 15,76 % 

Positiivisia tuottoja % suom. 35 % 16 % 71 % 

Negatiivisia tuottoja % suom. 65 % 84 % 29 % 

Sharpen luku       

Hedge - rahastot Suomi -0,1734 -0,3074 0,1358 

MSCI World - indeksi -0,0227 -0,4053 0,3435 

HFR - indeksi -0,0914 -0,3360 0,0862 

Treynorin indeksi       

Treynor World -0,02660 -0,09210 -0,01685 

Treynor HFR 0,02054 0,05012 -0,00582 

Positiivinen Treynor World 30 % 21 % 46 % 

Negatiivinen Treynor World 70 % 79 % 54 % 

Positiivinen Treynor HFR 48 % 61 % 40 % 

Negatiivinen Treynor HFR 52 % 39 % 60 % 

Jensenin alpha       

Jensen Alpha World -0,00690 -0,01107 -0,00738 

Jensen Alpha HFR -0,00860 -0,01366 0,00044 

Positiivisia Alphoja World 16 % 5 % 9 % 

Negatiivisia Alphoja World 84 % 95 % 91 % 

Positiivisia Alphoja HFR 14 % 3 % 45 % 

Negatiivisia Alphoja HFR 86 % 97 % 55 % 
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Hedge-rahastojen ominaispiirteisiin kuuluu, että ne pyrkivät tuottamaan absoluuttisia 

tuottoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hedge-rahastot saavuttaisivat tuottoja 

markkinatilanteesta riippumatta, myös silloin kun maailman markkinat laskevat. 

Kevyemmän sääntelyn vuoksi hedge-rahastoilla on sallittua käyttää erilaisia 

johdannaisinstrumentteja sijoitustoiminnassaan, joilla pyritään saavuttamaan hyötyjä 

myös laskevissa markkinaolosuhteissa. Muun muassa lyhyeksi myynti on yleistä. 

Yleisesti voidaan sanoa, että hedge-rahastot sisältävät enemmän riskiä kuin tavalliset 

sijoitusrahastot. Riskiä lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi velkavivun käyttö ja 

johdannaisinstrumentit. Näiden tekijöiden vuoksi myös tuotto-odotukset ovat myös 

korkeammalla kuin tavallisilla rahastoilla.  

 

Hedge–rahastoja on tutkittu aiemmin paljon. Liang (2001) tutkivat hedge-rahastojen 

suoriutumista suhteessa vertailuindeksiin (S&P 500) aikavälillä 1990 – 1999. 

Tutkimuksessa todetaan, että hedge-rahastot eivät pärjänneet riskikorjatuilla mittareilla 

SP 500- indeksille, joskin menestys oli riippuvaista hedge-rahaston sijoitustyylistä. 

Eling ja Faust (2010) puolestaan tutkivat kuinka tavalliset sijoitusrahastot ja hedge-

rahastot suoriutuvat vertailuindekseihin nähden aikavälillä 1995 – 2008. Tutkimus 

käsitti 90 – luvun lopun nousukauden ja 2000 – luvun alun IT – kuplan puhkeamisen 

aiheuttaman laskumarkkinan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hedge-rahastot 

suoriutuivat paremmin kuin tavalliset sijoitusrahastot, mutta eivät pärjänneet 

kuitenkaan vertailuindekseille. Samansuuntaisia tuloksia saivat myös Dichev ja Yu 

(2011), joiden tutkimuksessa SP 500 indeksi tuotti paremmin kuin hedge-rahastot. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten hedge-rahastojen 

suoriutumista vuosien 2007 – 2013 välisenä aikana.  Ajanjakso jaettiin kahteen eri 

osaan, jotta suoriutumista voitaisiin tutkia laskevilla ja nousevilla markkinoilla. 

Ensimmäinen periodi kattoi finanssikriisin aikavälin 1/2007 – 5/2009 ja toinen periodi 
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finanssikriisin jälkeisen aikavälin 6/2009 – 12/2013. Lisäksi suoriutumista tutkittiin koko 

aikavälillä 2007 – 2013.   

 

Tutkimusaineisto koostui suomalaisista hedge-rahastoista ja niiden kuukausittaisista 

tuottoprosenteista. Aineisto saatiin Suomen Sijoitustutkimus Oy:ltä. Aineisto käsitti 

kaikki suomalaiset hedge-rahastot aikavälillä 2007 – 2013. Yhteensä tutkimuksessa oli 

mukana 44 rahastoa, joista osa lopetti toimintansa ja osa puolestaan perustettiin 

tutkimuksen aikavälillä. 

 

Rahastojen suoriutumista mitattiin tuottoprosentilla sekä erilaisilla riskikorjatuilla tuottoa 

kuvaavilla mittareilla. Riskikorjatuiksi mittareiksi valittiin Jensenin alpha, Sharpen luku 

ja Treynorin indeksi. Jokaiselle rahastolle laskettiin ensin rahastokohtaiset arvot 

mittareille ja sen jälkeen niistä muodostettiin keskiarvo, jonka avulla pystyttiin 

vertailemaan suoriutumista. Hedge-rahastojen tyypillisin ominaispiirre on 

absoluuttisten tuottojen tavoittelu ja markkinoiden voittaminen markkinatilanteesta 

riippumatta. Monimutkaisten sijoitusstrategioiden johdosta hedge-rahastoille on hyvin 

vaikeaa valita vertailuindeksiä.  Suoriutumista peilattiin MSCI World ja HFR Global - 

indeksejä vastaan. MSCI World – indeksi kuvaa yleistä osakemarkkinoiden kehitystä 

hyvin, sillä se seuraa yleisimpien pörssien suoriutumista maailmanlaajuisesti. Hedge-

rahastojen ominaispiirteiden vuoksi mukaan vertailuun otettiin myös HFR Global – 

indeksi, joka seuraa hedge-rahastojen kehitystä maailmanlaajuisesti.  

 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli mitata suomalaisten hedge-rahastojen suoriutumista. 

Vaikka tuottoprosentilla mitattuna suomalaiset hedge -rahastot olivat verrokki-

indeksejä heikompia nousukaudella, on huomionarvoista, että finanssikriisin aikaan 

rahastot tuntuivat selvinneen selvästi pienemmillä tappioilla. Kappaleen 5 
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aineistonkuvailun perusteella suomalaisten rahastojen keskihajonta oli verrokkeja 

pienempi tehden niistä matalariskisemmän. Vaikka suomalaisrahastojen tuotot ovat 

huipukkaita kasvattaen häntäriskiä, suhteellisesti niiden finanssikriisin aikaiset tappiot 

olivat kuitenkin matalampia keskihajonnan ollessa verrokkeja huomattavasti pienempi.  

 

Niin suomalaiset kuin HFR Global -indeksin hedge-rahastot eivät keskimäärin 

saavuttaneet absoluuttisia tuottoja finanssikriisin aikaan. Ne kuitenkin pärjäsivät 

puhdasta osakesijoittamista paremmin, mikä kuvastanee hajauttamisesta syntyviä 

hyötyjä. Huomion arvoista kuitenkin on, että suomalaiset hedge-rahastot näyttävät 

pärjänneen selvästi HFR Global -indeksin rahastoja paremmin finanssikriisin vaikeina 

vuosina. Lähes 11.5 prosenttiyksikköä pienempi tappio on merkittävä erityisesti kuin 

globaalin osakemarkkinan tuotot sukelsivat aikavälillä jopa 51.92 prosenttia. 

Finanssikriisin aikana vain 16 prosenttia suomalaisista hedge-rahastoista kykeni 

tuottamaan positiivisia tuottoja. Loogista on, että asetelma muuttui nousukaudella ja 71 

prosenttia rahastoista ylsi positiivisiin tuottoihin.  

 

Pelkkien tuottojen perusteella on kuitenkin varsin yksiselitteistä arvioida olivatko 

suomalaisten rahastojen strategiat keskimäärin kansainvälisiä verrokkejaan 

toimivampia. On esimerkiksi mahdollista, että yhdysvaltalaiset rahastot kärsivät 

finanssikriisin aikaan pahemmin varojen poisvetämisestä, mikä olisi heikentänyt niiden 

kykyä toteuttaa strategiaansa tehokkaasti. Vaikka suurin osa rahastoista ei pystynyt 

tuottamaan absoluuttisia tuottoja laskevaan markkinaan, näyttävät ne kuitenkin 

pärjänneen verrokkirahastojaan paremmin kriisin aikana. Markkinan kääntyessä 

suomalaiset rahastot eivät kuitenkaan onnistuneet hyötymään nousumarkkinan 

mahdollistamista tuotoista, jotta koko aikavälin keskimääräiset tuotot olisi saatu 

positiiviseksi. 
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Suomalaisten hedge-rahastojen Sharpen luku koko tutkimuksen aikavälillä on 

vertailuindekseihin verrattuna korkein eli tuotto suhteessa arvonvaihteluun on paras. 

Hedge-rahastojen keskimääräinen Sharpen luku oli finanssikriisin aikana matalampi 

kuin verrokeilla, mutta nousukaudella vastaava luku oli puolestaan HFR -indeksiin 

verrattuna korkeampi. Kun verrataan hedge-rahastoja MSCI World - indeksiin, 

havaitaan, että suomalaiset hedge-rahastot eivät pärjänneet maailman taloutta 

kuvaavalle indeksille nousukaudella. 

 

Treynorin indeksi suhteessa MSCI World -indeksiin oli molemmilla periodeilla 

miinuksella. Finanssikriisin aikana Treynorin luku oli suomalaisten hedge-rahastojen ja 

MSCI World -indeksin välillä -0.09210 ja nousukaudella -0.01685. Tuloksesta voidaan 

päätellä, että suomalaiset hedge-rahastot eivät olleet parempia kuin MSCI World 

indeksi, kun riskit suhteutetaan toisiinsa (beta riskitekijänä). HFR indeksiin 

suhteutettuna Treynorin indeksi oli puolestaan finanssikriisin aikana plussalla 

(0.05012) ja nousukaudella miinuksella (-0.00582). Tämä indikoi, että suomalaiset 

hedge-rahastot saavuttivat beta –riskitekijällä korjattuna finanssikriisin aikana 

parempia tuottoja kuin hedge-rahastot yleisesti.  

 

Positiivisia Jensenin alphoja saavutettiin vain nousukaudella suhteessa HFR indeksiin 

(0.00044). Finanssikriisin aikana suomalaiset hedge-rahastot eivät pärjänneet 

vertailuindekseille. Huomion arvoista on, että vain 5 prosenttia suomalaisista hedge-

rahastoista saavuttivat positiivisia alphoja suhteessa MSCI World indeksiin ja 3 

prosenttia suhteessa HFR indeksiin.  

 

Tuloksista voidaan päätellä etteivät suomalaiset hedge-rahastot pystyneet 

saavuttamaan absoluuttisia tuottoja aikavälillä 2007  - 2013. Positiivisiin tuottoihin 

rahastot ylsivät vain nousukautena 6/2009 – 12/2013.  
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Tutkimustulokset ovat hyvin saman suuntaisia kuin luvussa 1 esitellyt aikaisemmat 

aihetta käsittelevät tutkimukset. Liang (2001), Bali, Brown ja Demirtas (2013) sekä 

Dichev ja Yu (2011) raportoivat, että hedge-rahastot eivät pärjää maailman taloutta 

kuvaavalle S&P 500 –indeksille. Samansuuntaisia ovat tämän tutkimuksen tulokset 

myös suomalaisten hedge-rahastojen osalta. Maailman yleistä talouskehitystä 

mittaava MSCI World -indeksi suoriutui hedge-rahastoja paremmin. Toisin sanoen 

indeksiin sijoittamalla olisi saavuttanut parempia tuottoja kuin hedge-rahastoon 

sijoittamalla. Myös hedge-rahastojen ominaispiirre, kyky tuottaa absoluuttisia tuottoja 

ei pidä suomalaisten hedge-rahastojen osalta paikkaansa ainakaan kyseisellä 

ajanjaksolla. Absoluuttisilla tuotoilla viitataan ennenkaikkea tuottojen saavuttamiseen 

laskevissa markkinoissa. Tammikuun 2007 – kesäkuun 2009 välillä on 18 kuukautta, 

jolloin rahastot eivät keskimääräisesti tuottaneet absoluuttisia tuottoja.  

 

7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisia hedge-rahastoja yhtenä kokonaisuutena. 

Tämä menetelmä antaa hyvän yleiskuvan kuinka rahastot ovat menestyneet, mutta ei 

ota kantaa yksittäisten rahastojen suoriutumiseen. Tutkimusta tehdessä nousi esittel 

kysymys, miksi jotkin rahastot suoriutuivat yksittäisenä rahastona paremmin kuin toiset. 

Tähän saattaa olla useita eri syitä, jotka olisivat mielenkiintoisia selvittää, mutta eivät 

tämän tutkimuksen puitteissa kuitenkaan ollut mahdollista. Lisäksi tutkimuksessa 

mukana olleet rahastot ovat luokiteltu hedge-rahastoiksi, mutta todellisuudessa on 

mahdoton sanoa toimivatko kyseiset rahastot kuin hedge-rahastot. Tämän 

selvittäminen vaatisi syvempää paneutumista siihen, mitä strategioita rahastot 

noudattavat ja täyttävätkö rahastot hedge-rahastojen ominaispiirteitä.   

 

Tutkimuksen tekemisen aikana nousi esiin mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Olisi 

mielenkiintoista tutkia kuinka eri strategioita noudattavat hedge-rahastot menestyvät 

suhteessa toisiinsa. Hedge-rahastojen käyttämät strategiat poikkeavat hyvin paljon 
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toisistaan, jolloin tuloksia eri strategioiden kannattavuudesta olisi mielenkiintoista tutkia. 

Lisäksi mielenkiintoinen tutkimusaihe liittyy regulaatioon. Hedge-rahastojen 

regulaatiokenttä koki kovan murroksen vuonna 2014. Tämän seurauksena hedge-

rahastojen määrä väheni huomattavasti raskaampien raportointivaatimuksien sekä 

tiukemman sääntelyn seurauksena. Yksi mahdollinen jatkotutkimusalue olisikin se, 

kuinka regulaatio on vaikuttanut hedge-rahastoihin. Tähän tutkimukseen tosin Suomi 

olisi liian pieni markkina-alue, mutta esimerkiksi Euroopan ja USA:n laajuisilla 

markkinoilla riittäisi tutkittavia riskirahastoja. Erityisen mielenkiintoista olisi selvittää 

kuinka regulaatio on vaikuttanut rahastojen läpinäkyvyyteen. 

 

  



70 
 

 

 

LÄHDELUETTELO 

 

Ackermann, Carl, Richard McEnally & David Ravenscraft (1999). The performance of 

hedge funds: Risk, return, and incentives. Journal of Finance 54:3, 833–874. 

Agarwal, Vikas, Naveen D. Daniel & Narayan Y. Naik (2009). Role of Managerial 

Incentives and Discretion in Hedge Fund Performance. The Journal of 

Finance64:5,2221–2256. 

AIFM (2015) AIFMD 2015 Update – REITs and the AIFMD. Saatavissa: 

https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2015/04/aifmd-2015-update_reits-

and-the-aifmd 

Aragon, George O. (2007). Sharerestrictions and assetpricing: Evidence from the 

hedge fund industry. Journal of Financial Economics 83:1, 33–58. 

Athanassiou, Phoebus (2012). Research Handbook on Hedge Funds, Private Equity 

and Alternative Investments. Cheltenham, UK; Northampton, Mass.: Edward Elgar. 

Aima Canada (2006). Equity market neutral strategy. Strategy paper series. [Online] 

Available from World WideWeb: 

URL:http://www.aima.org/filemanager/root/site_assets/canada/publications/strategy_p

aper_-_equity_market_neutral_english_.pdf 

Amin, Gaurav S. & Harry M. Kat (2003). Hedge fund performance 1990-2000: Do the 

‘money machines’ really add value? Journal of Financial and Quantitative 

Analysis.38: 2, 251–274.  

Bali, Turan G., Stephen J. Brown & K. Ozgur Demirtas(2013). Do Hedge Funds 

Outperform Stocks and Bonds? Management Science Volume 59, issue 8, 1887– 

1903. 

Ben-David, Itzhak, Francesco A. Franzoni, & Rabih Moussawi (2012). Hedge fund 

stock trading in the financial crisis of 2007-2008. Review of Financial Studies 25, 1-

54. 

https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2015/04/aifmd-2015-update_reits-and-the-aifmd
https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2015/04/aifmd-2015-update_reits-and-the-aifmd


71 
 

 

 

Bodie, Zvi, Alex Kane & Alan J. Marcus (2011). Investments. 9. ed. Boston: McGraw- 

Hill Inc. 

Boasson, Vigdis & Emil Boasson (2011). Risk and returns of hedge funds investment 

strategies. Investment Management and Financial Innovations 8:2, 110-121. 

Credit Suisse (2009). One for the history books: Hedge fund performance in 2008. 

[Online] Available from World Wide Web: 

<URL:http://www.hedgeindex.com/hedgeindex/documents/CS%20Tremont%20 

Connor, Gregory & Mason Woo (2003). An introduction to hedge funds. Working 

Paper. London school of economics. 

Dichev, Ilia D. & Gwen Yu (2011). Higher risk, lower returns: What hedge fund 

investors really earn. Journal of Financial Economics 100 (2011), 248–263. 

Hedge%20Fund%2008%20Recap_Final.pdf> 

Eling, Martin & Roger Faust (2010). The performance of hedge funds and mutual 

funds in emerging markets. Journal of Banking & Finance 34 (2010) 1993–2009. 

Finanssiala (2009). Sijoitusrahastotutkimus.Tutkimusraportti 2015. Saatavissa: 

https://www.finanssiala.fi/materiaalit/FK-julkaisu-Sijoitusrahastotutkimus-2015.pdf 

Fung, William & David A. Hsieh (1997). Empirical characteristics of dynamic trading 

strategies: The case of hedge funds. The Review of Financial Studies 10:2, 275- 302. 

Fung, William & David A. Hsieh (2000). Measuring the market impact of hedge funds. 

Journal of Empirical Finance 7:1, 1-36. 

Gorovyy A. Ang, S., and G. Van Inwegen. Hedge Fund Leverage. SSRN eLibrary, 

2010. 

Griffin, John M. & Jin Xu (2007). How Smart are the Smart Guys? A Unique View 

from Hedge Fund Stock Holdings.Review of Financial Studies volume 22, issue 7, 

25312570. 

https://www.finanssiala.fi/materiaalit/FK-julkaisu-Sijoitusrahastotutkimus-2015.pdf


72 
 

 

 

Hedge Fund Research 2016. HFR Global HF Industry Report 2016. Saatavissa: 

https://www.hedgefundresearch.com/hfr-industry-reports 

Joenväärä, Juha, Robert Kosowski & Pekka Tolonen (2012). Revisiting stylized facts 

about hedge funds. Working Paper. Imperial College Business School. 

Jones, Charles I. (2009). The global financial crisis: Overview. A supplement to 

macroeconomics, W.W. Norton. 

Kahra, Hannu (2011). Hedge -rahastot työeläkesijoittajien salkuissa. 

Eläketurvakeskuksen raportteja 2011/2. 

Kat, Harry M. (2004). The dangers of mechanical investment decision-making: The 

case of hedge funds. Journal of Investment Management 2:4, 94–105. 

Kat H.M ja H. P. Palaro. Who Needs Hedge Funds? A Copula-Based Approach to 

Hedge Fund Return Replication. SSRN eLibrary, 2005. Alternative Investment 

Research Centre Working Paper No. 27, Cass Business School Research Paper 

Knüpfer, Samuli & Vesa Puttonen (2007). Moderni Rahoitus. 3rd ed. Helsinki: 

WSOpro. 

Laeven, Luc & Fabian Valencia (2008). Systematic banking crisis: A new database. 

IMF Working Paper 08/224. 

Liang, Bing (1999). On the performance of hedge funds. Financial Analysis Journal 

55:4, 72-85. 

Liang, Bing (2000). Hedge funds: The living and the dead. Journal of Financial and 

Quantitative Analysis 35:3, 309–326. 

Liang, Bing (2001). Hedge fund performance: 1990-1999. Financial Analysts Journal 

January-February, 11-18. 

Lindström, Kim: Puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä, s. 111–132. Helsinki: Talentum 

Media Oy, 2013. ISBN 987-952-14-2047-4. 

Lhabitant, F. 2007. Handbook of Hedge funds. Wiley J. & Sons. 

https://www.hedgefundresearch.com/hfr-industry-reports


73 
 

 

 

McCrary, Stuart A. (2005). Hedge Fund Course. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley&Sons. 

Malkiel, Burton G. & Atanu Saha (2005). Hedge funds: Risk and return. Financial 

Analysts Journal 61:6, 80-88. 

Nikkinen, Jussi, Timo Rothovius & Petri Sahlström (2002). Arvopaperisijoittaminen. 

Vantaa: WSOY. 

Puttonen, Vesa & Tero Kivisaari (1997). Sijoittaminen ja Sijoitusrahastot Suomessa. 

Helsinki: KY-Palvelu Oy. 

Pylkkönen, Pertti (2002). Riskirahastot. Suomen pankin keskustelunaloitteita 13/2002. 

Helsinki: Suomen pankin monistuskeskus. 

Pätäri, Eero (2000). Essays on Portfolio Performance Measurement. Lappeenranta 

University of Technology. 

Rubinstein, Mark (2002). Markowitz's "Portfolio Selection": A Fifty-Year Retrospective. 

The Journal of Finance 57:3, 1041–1045. 

Sharpe, William F. (1966). Mutual fund performance. The Journal of Business 39:1, 

119-138. 

Tran, Vinh Q. (2006). Evaluating Hedge Fund Performance. Hoboken, New Jersey: 

John Wiley & Sons. 

Vuorio, Valtteri (2015). Sijoitusrahastotutkimus 2015. Tutkimusraportti. Saatavissa: 

http://www.finanssiala.fi/materiaalit/FK-julkaisu-Sijoitusrahastotutkimus-2015.pdf 

 

 


