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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman tausta 

Rahoitustutkimus on vuosien saatossa dokumentoinut lyhyen aikavälin tuottojen palautumisen 

(Lehmann 1990; Jegadeesh 1990), keskipitkän aikavälin tuottojen jatkuvuuden eli momentumin 

(Jegadeesh & Titman 1993) sekä pitkän aikavälin tuottojen palautumisen (De Bondt & Thaler 1985; 

Jegadeesh & Titman 2001). Merkittävä osa eri sijoitusstrategioista pyrkii hyödyntämään osakkeen 

tuottohistoriaa ja sen mahdollisia säännönmukaisuuksia tulevia tuottoja ennustettaessa, vaikka se 

onkin – ainakin osin – hyväksyvämme tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vastaista.  

Näkemykset tuottojen jatkuvuuden ja palautumisen taustalla ovat tyypillisesti jakautuneet kahteen 

koulukuntaan. Näistä ensimmäisen mukaan tuottopreemiot ovat seurausta riskikompensaatiosta 

(Fama & French 1993; Berk, Green & Naik 1999; Johnson 2002). Eri käyttäytymistieteellisissä 

malleissa (Barberis, Shleifer & Vishny 1998; Daniel, Hirshleifer & Subrahmanyam 1998; Hong & Stein 

1999) momentumia ajavat harhaiset käsitykset kuten ali- ja ylireagointi aiheuttavat myös pitkän 

aikavälin tuottojen palautumisen (Hirshleifer 2001). 

Edellä mainituista jälkimmäinen on rahoituksen vallitsevan paradigman eli tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesin vastainen – tehokas markkina on rationaalinen eikä systemaattista ali- tai 

ylireagointia ilmene. Hypoteesin mukaan osakkeen markkinahinta heijastaa täydellisesti kaiken 

saatavissa olevan informaation, jonka seurauksena markkinahinnan katsotaan vastaavan 

sijoituskohteen todellista arvoa tai ainakin vaihtelevan satunnaisesti sen ympärillä nyt ja 

tulevaisuudessa. (Fama 1965; 1970; 1998).  

Markkinalla osakkeen hinta ei kuitenkaan määräydy eksaktisti ja inhimillisistä piirteistä riippumatta 

vaan osin järkiperäisten tekijöiden ja osin tunteiden muodostaman joukkojen viisauden kautta 

(Graham & Dodd 1934, 23). Ennen merkittävän rahoitusteorian syntyä merkittävät ekonomit kuten 

Adam Smith, Irving Fisher, John Maynard Keynes ja Harry Markowitz arvelivatkin yksilöpsykologian 

vaikuttavan osakkeiden hintoihin (Hirshleifer 2001). Inhimillisten tekijöiden tiedostamisen ja 

tunnistamisen myötä sijoittajien toimintaa ja markkinoita voi olla helpompi ymmärtää tai jopa 

hyödyntää markkinaa korkeampia tuottoja tavoitellessa.  
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De Bondt ja Thaler (1985) olivat näkemyksensä mukaan ensimmäisiä, jotka hyödynsivät 

käyttäytymistieteitä kuten ylireagointihypoteesia vastavirran strategioiden tuottojen 

selittämisessä. Tutkijat osoittivat, että edellisen 3-5 vuoden aikana heikoiten pärjänneet 

häviäjäosakkeet tuottivat pienemmällä riskillä jopa 25 % enemmän kuin vastaavan ajanjakson 

parhaiten suoriutuneet voittajaosakkeet seuraavan 3-5 vuoden aikana. Chopra, Lakonishok ja Ritter 

(1992) dokumentoivat vastaavasti edellisen viiden vuoden häviäjäosakkeiden tuottavan vuosittain 

5-10 % voittajia enemmän. Baytas ja Cakici (1999) osoittivat ilmiön toteutuvan kuudella muulla 

kehittyneellä markkinalla. Uudempi tutkimus on osoittanut häviäjien ylisuoriutuvan voittajiin 

nähden muun muassa Lontoossa (Dissanaike & Lim 2010), Japanissa (Chou, Wei & Chung 2007) sekä 

Yhdysvalloissa (Loughran & Wellman 2011; Israel & Moskowitz 2013). 

Pian tutkijat kiinnostuivat häviäjäosakkeiden arvo-ominaisuuksista sekä niiden vaikutuksesta 

strategian suoriutumiseen. Yleisesti arvo-osakkeella tarkoitetaan osaketta, jonka markkinahinta on 

matala suhteessa johonkin osakekohtaiseen fundamenttikomponenttiin kuten tulokseen tai taseen 

omaan pääomaan (Graham & Dodd 1934). Tyypillisesti myös arvosijoittaminen on mielletty 

vastavirran strategiaksi. Käytännössä arvoportfolioiden sekä vastavirran häviäjäportfolioiden 

tuottojen korrelaatiokertoimien onkin osoitettu olevan globaalisti hyvin korkeita (Fama & French 

1996b; Asness, Moskowitz & Pedersen 2013).  

Tutkijat osoittivatkin arvo-osakkeiden tuottavan huomattavan preemion kasvuosakkeisiin nähden 

(mm. Fama & French 1992; 1996b; 1998; Lakonishok, Shleifer & Vishny 1994). Globaali preemio on 

kestänyt hyvin myös aikaa (Fama & French 2012; Israel & Moskowitz 2013). Pätäri ja Leivo (2009) 

dokumentoivat selkeän arvopreemion Helsingin pörssistä usealla eri arvomittarilla aikaväliltä 1993-

2008. Leivo, Pätäri ja Kilpiä (2009) saivat vastaavia tuloksia aikaväliltä 1991-2006. Davydov, Tikkanen 

ja Äijö (2016) puolestaan osoittivat, että useat arvostrategiat ovat suoriutuneet tilastollisesti 

merkitsevästi markkinaa paremmin Helsingissä aikavälillä 1991-2013.  

Arvostuskertoimien stabiliteettia ja palautumista tarkastellessa tulee huomioida, että tunnusluvut 

ovat vain tapa esittää osakkeen hinta skaalattuna. Oletettavasti jotkut niistä ovat merkityksettömiä 

tai merkitykseltään vähäisiä tulevia tuottojen ennustettaessa (Fama & French 1992). Jotta 

tunnusluvulla olisi merkitystä niin käytännössä joko nimittäjän tai osoittajan muutos täytyy olla 

ennustettavissa (Campbell & Shiller 2001). Tutkimusten mukaan suhdelukujen keskiarvoon 

palautuminen ja volatiliteetti johtuu kuitenkin täysin hinnan sopeutumista (Shiller, Fischer & 

Friedman 1984; Campbell & Shiller 2001; Cochrane 1994; 2011; Gerakos & Linnainmaa 2018).  
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Mikäli tuotot palaavat ennustettavasti kohti keskiarvoa pitkällä aikavälillä tulee niiden ennen tätä 

poiketa siitä. Vaikka viitteitä tuottojen lyhyen aikavälin positiivisesta autokorrelaatiosta tai 

jatkuvuudesta olikin havaittavissa jo paljon aikaisemmin (Fama 1965; Levy 1967; Fama & French 

1988a; Poterba & Summers 1988) niin tutkijat kiinnittivät toden teolla huomiota tuottojen 

jatkuvuuteen vasta 1990-luvun alussa.  

Momentum-tuotoista alettiin puhua vasta kun Jegadeesh ja Titman (1993) osoittivat, että edellisen 

3-12 kuukauden voittajaosakkeet tapaavat olla voittajia ja häviäjät häviäjiä myös seuraavalla 3-12 

kuukauden jaksolla. Tulokset osoittivat, että ostamalla aikaisempia voittajia ja myymällä häviäjiä 

saattoi vertailuindeksiin nähden saavuttaa kuukausittain noin 1 % ylituottoa aikavälillä 1965-1989. 

Momentumia käsittelevissä tutkimuksissa hyödynnetään tyypillisesti nollakustannusstrategiaa tai -

portfolioita (engl. zero cost strategy, zero cost winner - losers), mikä tarkoittaa samanaikaisesti 

voittaja osakkeiden ostoa (pitkä positio) ja häviäjien lyhyeksi myyntiä (lyhyt positio). Nollakustannus 

perustuu siihen, että lyhyeksi myynnin tuotoilla rahoitetaan pitkän position ostot. Usein osakkeet 

jaetaan aikaisempaan suoriutumiseen perustuen desiili- tai kvintiiliportfolioihin.  

Pian momentum-tuotot paljastuivat hämmästyttävän systemaattisiksi. Rouwenhorst (1998) osoitti, 

ettei momentum-tuotot rajoitu vain Yhdysvaltoihin, sillä noin 1 % kuukausittainen preemio vaikutti 

löytyvän jokaiselta aineiston 12 eri markkinalta. Griffin, Ji ja Martin (2003) sekä Chui, Titman ja Wei 

(2010) dokumentoivat myöhemmin momentum tuottoja noin 40 eri markkinalta mukaan lukien 

Helsingin pörssi. Fama ja French (2012) sekä Israel ja Moskowitz (2013) osoittivat myöhemmin, että 

momentum-tuotot ovat ilmiönä edelleen globaali.  

Griffinin et al. (2003) mukaan Helsingin pörssistä sai vuosina 1993-2000 kvintiiliportfolioita 

hyödyntävällä nollakustannusstrategialla noin 0,5 % kuukausittaista ylituotto markkinaan nähden. 

Tutkimuksen mukaan ylituotto syntyi yksin lyhyeksi myynnistä, sillä momentum-voittajat 

suoriutuivat markkinaa heikommin. Chui et al. (2010) dokumentoivat vuosina 1991-2003 Helsingin 

pörssissä parhaiten suoriutuneen kolmanneksen kuukausituotoksi 1,457 % ja häviäjien vastaavasti 

0,480 %, nollakustannusstrategian kuukausituotoksi muodostui täten 0,977 % aineiston keskiarvon 

ollessa 0,725 %. Tutkimustuloksissa on havaittavissa ristiriitaisuutta, joskin tutkimusasetelmissa on 

selkeitä eroavaisuuksia.  

Jegadeesh ja Titman (1993) huomioivat jo varhaisessa tutkimuksessaan momentum-tuottojen 

taipumuksen palautua. Momentum-tuottojen pitkän aikavälin palautumiseen kiinnitettiin toden 
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teolla huomiota vasta vuosituhannen vaihteessa, kun Jegadeeshin ja Titmanin (2001) osoittivat 

tuottojen palautuvan lähes kokonaan muodostamista seuraavan 4-5 vuoden aikana. Griffin et al. 

(2003) dokumentoivat tuottojen palautuminen alkavan jo ensimmäisen vuoden jälkeen – tuotot 

vaikuttivat palautuvan myös Helsingin pörssissä. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

näkökulmasta tarkasteltuna on tietenkin erityisen kiusallista, että tuotot vaikuttivat etääntyvän 

ennustettavasti keskiarvosta vain palatakseen ennustettavasti myöhemmin sitä kohti (Hirshleifer 

2001). Sittemmin tuottojen keskipitkän aikavälin momentum ja pitkän aikavälin palautuminen ovat 

muodostaneet empiirisen pohjan myös behavioristiselle rahoitukselle. Monet rahoitusalan 

merkittävistä teoreettisista malleista käsitteleekin niitä toisistaan erottamattomina ilmiöinä 

(Barberis et al. 1998; Daniel et al. 1998; Hong & Stein 1999).  

1.2 Tutkielman tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän tutkielman tavoite on tutkia pitkää positiota hyödyntävien momentum- ja vastavirran 

strategioiden suoriutumista Helsingin pörssissä. Vaikka aihetta käsittelevää tutkimusta onkin tehty 

ei momentum ja vastavirran strategioiden yhtäaikaista suoriutumista ole tutkittu Helsingin pörssissä 

usean kymmenen vuoden tutkimusaineistoa hyödyntäen. Aikaisemmissa tutkimustuloksissa on 

havaittavissa myös viitteitä ristiriitaisista tutkimustuloksista (Griffin et al. 2003; Chui et al. 2010). 

Aikaisempi tutkimus ei myöskään ole otettu kantaa siihen, millä muodostus- ja pitoajan 

yhdistelmällä saavutetaan korkein tuotto ja että voiko strategioita hyödyntää kannattavasti pelkkää 

pitkää positiota hyödyntämällä. 

Helsingin pörssi on mielenkiintoinen tutkimuskohde useastakin syystä. Kansainvälisten 

suursijoittajien näkökulmasta riittävän suuria ja likvidejä yhtiöitä on yllättävän vähän, mikä 

mahdollistaa sen, että varsinkin pienyhtiöiden hinnanmuodostukseen vaikuttaa myös 

yksityissijoittajien toiminta.  Pieni ja syklinen reunamarkkinana saattaa korkean volatiliteetin myötä 

olla myös haastava ympäristö sijoittajalle.  Ainakin aikaisemman tutkimustiedon perusteella 

suomalaisia yksityissijoittajia voisi luokitella lyhyen aikavälin vastavirran sijoittajiksi ja instituutioita 

momentum-sijoittajiksi (Grinblatt & Keloharju 2000; 2001a). Suomalaiset yksityissijoittajat ovat 

kuitenkin vuosien saatossa olleet myös valmiita vaihtamaan kaupankäyntistrategiaansa 

olosuhteiden muuttuessa (Musciotto, Marotta, Piilo & Mantegna 2018) mikä tekee 

tutkimusasetelmasta mielenkiintoisen. Tutkimuksen tavoite on vastata seuraaviin pää- ja 

alakysymyksiin: 
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Pääkysymykset ovat: 

”Voiko pelkkää pitkää positiota hyödyntävällä vastavirran strategialla saavuttaa ylituottoa Helsingin 

pörssissä?” 

”Voiko pelkkää pitkää positiota hyödyntävällä momentum-strategialla saavuttaa ylituottoa 

Helsingin pörssissä?” 

Alakysymykset ovat: 

”Palautuvatko mahdolliset keskipitkän aikavälin momentum-tuotot pitkällä aikavälillä?” 

”Onko vastavirran strategian mahdollinen ylituotto paremmin selitettävissä ali- tai 

ylireagointihypoteesilla vai tuottojen kausiluonteisuudella kuten verohypoteesilla?” 

”Ovatko vastavirran häviäjät vastavirran voittajia vähemmän riskisempiä?” 

”Riippuuko strategioiden suoriutuminen vallitsevasta markkinatilanteesta tai ajasta?” 

”Miten markkina-arvopainotus vaikuttaa tutkimustuloksiin?” 

”Millä muodostus- ja pitoajan yhdistelmällä saavutetaan paras momentum- ja vastavirran tuotto?” 

Riskin huomioimisen myötä voidaan ottaa kantaa siihen, että onko vastavirran strategian 

mahdollinen korkeampi tuotto vain riskikompensaatiota. Momentum-tuottojen palautumisen sekä 

vastavirran tuottojen kausiluonteisuuden tarkastelun myötä voidaan ottaa kantaa siihen, että 

liittyvätkö ilmiöt toisiinsa. Markkinatilanteen huomioimisella pyritään puolestaan arvioimaan sitä, 

että liittykö strategian mahdollinen ylisuoriutuminen vahvasti johonkin poikkeukselliseen aikaan tai 

markkinatilanteeseen. Eri muodostus- ja testijaksoja testauksen myötä voidaan puolestaan arvioida 

kuinka strategioista saisi mahdollisimman tuottoisat. Tasa- ja markkina-arvopainotettujen 

portfolioiden myötä saadaan mielenkiintoisempi tutkimusasetelma, sillä sijoittajien psykologiset 

harhat ovat todennäköisesti merkityksellisimpiä ja vahvemmin läsnä pienyhtiöiden hinnan 

muodostuksessa. Pienyhtiöiden heikomman likviditeetin myötä niiden hinnanmuodostus on myös 

todennäköisesti suuryhtiöitä tehottomampi. Eri painotuksien myötä voidaan myös arvioida 

yrityskoon vaikutusta tutkimustuloksiin.  

Tutkielmassa noudatetaan seuraavia rajauksia. Portfoliot muodostetaan ainoastaan osakkeiden 

historialliseen tuottoon perustuen. Tutkimuksessa ei käsitellä tuottojen käyttäytymistä alle kolmen 

kuukauden horisontilla. Tutkimuksessa ei huomioida transaktiokustannuksia tai veroja, sillä niiden 
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suuruus riippuu paljon toimijasta. Tutkimuksessa ei hyödynnetä lyhyeksi myyntiä, johon on 

tyypillisesti liitetty korkeammat kulut sekä etenkin pienempien yhtiöiden kohdalla mahdollisuuden 

puuttuminen. Rajaamisella pyritään parantamaan tulosten robustisuutta, mikäli strategiat 

mahdollistavat ylituoton pelkällä pitkällä positiolla on tulosten käytännön merkitys korkeampi. 

Momentum-häviäjien suoriutumista tuleen kuitenkin soveltuvissa kohdissa tarkastelemaan, jotta 

voidaan arvioida lyhyeksi myynnin kontribuutiota strategian kokonaistuottoon sekä tuottojen 

mahdolliseen pitkän aikavälin palautumiseen.  

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimusote on kvantitatiivinen. Aineisto koostuu Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden 

kuukausittaisista tuotoista, markkina-arvoista ja volatiliteeteista aikaväliltä 1989-2018. 

Kuukausittaiset tuotot sisältävät uudelleen sijoitetut osingot. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson 

Reutersin Datastreamista. Tutkielman tilastolliset testit suoritettiin avoimen lähdekoodiin Python-

ohjelmointikielellä, mikä soveltuu yhtä lailla vaativaan tilastolliseen laskentaan sekä datan 

visualisointiin (Python 2019). Osa datan valmistelusta ja laadunvarmistuksesta suoritettiin Excelissä. 

Tutkielmassa muodostetaan useita momentum- ja vastavirran portfolioita. Testattavat strategiat 

muodostuvat muodostus- ja pitoaikojen pituuksien eri yhdistelmistä. Muodostus- ja testijaksojen 

pituudet ja niiden muodostamat strategiat perustuvat aikaisempaan relevanttiin tutkimukseen. 

Vastavirran strategioiden osalta erityisesti De Bondtin ja Thalerin (1985) tutkimukseen ja 

momentumin puolestaan Jegadeeshin ja Titmanin (1993) tutkimukseen. 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma etenee seuraavasti. Luvussa kaksi tarkastellaan markkinatehokkuuden asettamia 

reunaehtoja ja staattisia hinnoittelumalleja. Kolmannessa luvussa tarkastellaan behavioristista 

rahoitusteoriaa ja sen kantavia periaatteita kognitiivisia harhoja sekä arbitraasin rajoitteita. Luvussa 

neljä käsitellään mikä merkitys osakkeen tuottohistorialla on tulevien tuottojen ennustamisessa. 

Tutkielman empiirisen osan aloittavassa luvussa viisi esitetään tutkimusmenetelmä- ja aineisto. 

Kuudennessa luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia. Lopuksi esitetään tutkielman johtopäätökset 

ja yhteenveto.  
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2 Markkinatehokkuus 

Tässä luvussa käsitellään tehokkaiden markkinoiden hypoteesia. Ensimmäisessä alaluvussa 

käsitellään tehokkaiden markkinoiden määritelmää ja markkinatehokkuuden asettamia 

reunaehtoja. Toisessa alaluvussa käsitellään staattisia hinnoittelumalleja sekä 

markkinatehokkuuden testaamiseen liittyviä käytännön haasteita.  

2.1 Markkinatehokkuuden määritelmä 

Osakemarkkinoiden ennustettavuus on ollut kiistanalainen kysymys pitkään ja paljon ennen 

merkittävän rahoitusteorian syntyä. Vaikka markkinoiden satunnaiskulun teoriaa käsiteltiinkin jo 

1900-luvun alussa (Bachelier 1900; Pearson 1905) ei siitä vielä tuohon aikaan muodostunut pohjaa 

rahoitusteorialle vaan markkinatoimijat uskoivat vahvasti ja pitkään osakemarkkinoilla esiintyviin 

säännönmukaisuuksiin. Ennen 1950-lukua rahoituksen teoria sisälsikin lähinnä kokoelman 

nyrkkisääntöjä sekä lähes yksinomaan yrityksen taloushallintoon keskittyvän kirjanpitotiedon 

käsittelyä (Merton 1987).  

Merkittävät ensiaskeleet nykyaikaisen rahoitusteorian saralla otettiin Markowitzin (1952) esittämän 

modernin portfolioteorian myötä, joka loi myös perustan pääomahyödykkeiden hinnoittelumallien 

kuten CAP-mallin syntymiselle. Seuraava askel otettiin tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

myötä, joka esitettiin muodollisesti vasta 1970-luvulla (Fama 1965; 1970). Faman (1970) 

määritelmän mukaan tehokkailla markkinoilla arvopapereiden hinnat heijastavat täydellisesti 

kaiken saatavilla olevan informaation, jolloin osakkeen hinnan katsotaan vastaavaan sen todellista 

arvoa ja tuottopotentiaalia.  Rahoitusteorialle oli selvästi kysyntää, sillä tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesi osoittautui valtavan suureksi teoreettiseksi sekä empiiriseksi menestykseksi. Teoria myös 

omaksuttiin varsin nopeasti, sillä vain kahdeksan vuotta myöhemmin Michael Jensen (1978) totesi 

kuuluisasti, ettei hän usko taloustieteessä olevan toista väitettä, jota tukevat kokeelliset todisteet 

ovat yhtä vahvat kuin tehokkaiden markkinoiden hypoteesilla on.  

2.1.1 Satunnaiskulku 

Satunnaisuus on osakemarkkinoille ominainen ja teoreettisesti tärkeä piirre. Satunnaiskululla (engl. 

random walk) on myös varsin pitkä historia. Bachelier (1900) loi teorialle pohjan soveltaessaan 
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stokastista Brownin liikettä optioiden hinnoitteluun, todeten spekulantin saaman matemaattisen 

odotusarvo olevan nolla – työ oli aikaansa edellä ja merkittävää jo pelkästään siksi, että sen 

katsotaan olevan ensimmäinen kerta, kun stokastista prosessia mallinnettiin matemaattisesti 

(Sewell 2011). Merkittävästä teoreettisesta kontribuutiostaan huolimatta Bachelierin (1900) 

tutkimus jäi vuosikymmeniksi unholaan.  

Pearson (1905) käsitteli teoriaa ja sen terminologiaa hieman Bacheleria (1900) myöhemmin tästä 

riippumatta. Pearsonin (1905) tutkimuksen myötä alettiin käyttää termiä satunnaiskulku. 

Markkinatoimijat uskoivat kuitenkin vahvasti säännönmukaisuuksiin ja kykyihinsä hyödyntää niitä, 

vaikka tutkimus olikin osoittanut, etteivät analyytikot itseasiassa osaa ennustaa (Cowles 1933; 

1944). Satunnaisuus sai jalansijaa vasta, kun Kendall (1953) osoitti osaketuottojen aikasarjojen 

satunnaisuuden peittävän alleen minkä tahansa läsnä olevan systemaattisen vaikutuksen. 

Tehokkailla markkinoilla hinnan sanotaan seuraavan satunnaiskulkua, jonka myötä tulevia 

hinnanmuutoksia ei voida menneen kehityksen perusteella ennustaa. Teorian mukaan peräkkäiset 

hinnanmuutokset ovat täysin riippumattomia toisistaan ja lisäksi niiden tulee noudattaa jotakin 

todennäköisyysjakaumaa. Varhaisissa markkinoiden tehokkuutta käsitelleissä tutkimuksessa oltiin 

kiinnostuneita juuri satunnaiskulusta. Taustalla oli ajatus siitä, että mikäli kaikki saatavilla oleva 

informaatio todellakin heijastuu arvopaperin hintaan, merkitsisi tämä sitä, että hinnanmuutokset 

olisivat satunnaisia. Teoreettisesti täysin riippumattoman aikasarjan löytäminen on kuitenkin 

hankalaa, joten käytännön malleissa ja sovelluksissa jouduttiin usein tyytymään sellaiseen 

riippumattomuuden tasoon, jota voitiin pitää hyväksyttävänä. (Fama 1965) 

Vaikkakin satunnaiskulkua tukevia empiirisiä tuloksia oli 60-luvulle tultaessa runsaasti, ongelmaksi 

muodostui vahvan teoreettisen pohja puuttuminen (Faman 1970). Teoria-aukko täyttyi sattumalta, 

kun Samuelson (1965) esitti ensimmäisen markkinoiden tehokkuutta tukevan formaalin teorian, 

jonka mukaan tulevien kassavirtojen nykyarvo on satunnaisprosessi, jonka paras tulevaisuuden 

ennuste tiettyyn ajanhetkeen saatavilla olevan informaation suhteen on prosessin nykyarvo, jonka 

myötä kaikki tuottohistoriaan perustuvat strategiat ovat tuomittu epäonnistumaan. Teorialähtöisen 

tutkimuksen tavoite oli ainoastaan todistaa aksiooman paikkansapitävyys matemaattisesti, eikä 

ottaa kantaa siihen, kuinka malli soveltuu käytäntöön (Samuelson 1965). 

Markkinoiden satunnaisuudesta puhuttaessa on tärkeää erottaa tilastollinen ja taloudellinen 

merkitsevyys toisistaan. Vaikka osakemarkkina ei seuraisikaan matemaattisessa mielessä 
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satunnaiskulkua saattaa satunnaisuuden taloudellinen ulosmittaaminen olla kustannusten takia 

hankalaa (Malkiel 2003). Satunnaiskulun mallin hylkääminenkään ei täten välttämättä tarkoita sitä, 

että osakkeen hinnanmuodostus olisi tehoton (Lo & MacKinlay 1988). Myös Faman (1965) 

tutkimustuloksissa oli havaittavissa tilastollisesti merkittävää sarjakorrelaatiota, jonka kuitenkin 

pääteltiin olevan taloudellisessa merkityksessä liian heikkoa (De Bondt & Thaler 1989).  

2.1.2 Informatiivisesti tehokkaat markkinat 

Markkinoiden sanotaan olevan informatiivisesti tehokkaat, kun osakkeiden hinnat heijastavat 

täydellisesti kaiken saatavissa olevan informaation (Fama 1970). Paradigman taustalla oleva 

periaate on helppo ymmärtää, mutta sen taustaoletukset ovat hieman ongelmalliset – se nimittäin 

implikoi samalla, ettei informaatioon perustuvilla kaupankäyntistrategioilla voida saavuttaa 

ylituottoa. Teoreettisesti tarkasteltuna tästä tulisi seurata informaation prosessoinnin loppu, joka 

taas ajaisi markkinat tehottomiksi. Tilanne on paradoksaalinen – mikäli informaatiolla on kustannus 

niin sitä hankkivat vain ne, jotka eivät hypoteesiin usko, ja tämän ansiosta se pitää paikkansa. 

Informaation kustannuksen takia, onkin perusteltua olettaa, että tasapainotila perustuisikin jossain 

määrin epätäydelliseen informaatioon. (Grossman 1976) 

Myöhemmin Grossman ja Stiglitz (1980) esittivät mallin, jossa markkinalla toimii informoituja ja ei-

informoituja kaupankäyjiä, joista ensimmäinen pystyy hyödyntämään informaatiotaan paremman 

position saavuttamiseksi, joka mahdollistaa myös tuoton informaation hankinnasta. Tilaa jäisi täten 

myös arbitraasille, jonka myötä esimerkiksi analyytikkojen olemassaolo on helpommin 

perusteltavissa. Tutkijoiden mukaan systeemin tehokkuus riippuu lopulta informoitujen 

kaupankäyjien määrästä.  

Informatiivisesti tehokkailla markkinoilla arvopapereiden hinnat reagoivat uuteen informaatioon 

välittömästi ja oikean suuruisena (Knüpfer & Puttonen 2014, 166). Todellisuudessa Fama (1965) 

kiinnitti jo varhaisessa vaiheessa huomiota siihen, ettei markkinoille tulevaan uuteen informaatioon 

kyetä aina reagoimaan täysin tehokkaasti tai asianmukaisesti. Joskus uuden informaation 

aiheuttama välitön hinnanmuutos on liian suuri, jonka seurauksena syntyy vastareaktio. Hitaan 

reaktion tapauksessa välitön hinnanmuutos ei ole riittävä suhteessa uuteen informaatioon, mikä 

taas synnyttää sysäyksen, joka ajaa hintaa alkuperäisen reaktion osoittamaan suuntaan.  



17 
 

 

Kuvio 1 Tehokkaiden ja tehottomien markkinoiden reaktiot (Knüpfer & Puttonen 2014, 166). 

Kuviossa 1 on havainnollistettu hintareaktioiden eri skenaarioita esimerkillä, jossa osakkeen hinta 

reagoi markkinalle tulleeseen positiiviseen informaatioon. Tehokkaiden markkinoiden reaktio on 

välitön ja oikea.  Markkinan ylireagoidessa osakkeen hinta nousee yli sen arvon, jonka jälkeen hinta 

sopeutuu. Hitaan reaktion tapauksessa markkina alireagoi ja sopeutuminen kestää. Kuvio voitaisiin 

yhtä hyvin esittää myös niin, että markkinalle tullut tieto olisi negatiivista. 

Olisi lienee perusteltua ajatella, että ylireagointia ilmenisi etenkin silloin kuin päivittäiset hinnan 

muutokset ovat suuria. Mikäli systemaattista ylireagointia tapahtuu, voitaisiin ajatella, että näitä 

suuria hinnanmuutoksia seuraisi nopea rekyyli, kun markkinalla huomataan kurssin ylireagoineen. 

Tutkimustulosten perusteella Fama (1965) kuitenkin päätteli, että vaikka suuria hinnanmuutoksia 

seuraakin usein uusi suuri hinnanmuutos vaikuttaa muutoksen suunta olevan satunnainen, eikä 

täten voida tehdä johtopäätöstä ylireagoivasta markkinasta. Mikäli epäasianmukaisten 

hintareaktioiden pohjalta haluttaisiin kumota tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, muodostuu 

Faman (1998) mukaan ongelmaksi se, ettei käyttäytymistaloustieteellisen tutkimuksen keskuudessa 

vallitse selvää yksimielisyyttä siitä onko markkina yli- vaiko alireagoiva. Fama (1998) mukaan 

markkinan ylireagointi näyttää olevan yhtä tyypillistä kuin alireagointikin, mikä ei oikeastaan ole 

ristiriidassa tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa. Mikäli epäasianmukainen reaktio on 

satunnainen ei sitä voi hyödyntää. Hintareaktioiden epäasianmukaisuuteen palataan seuraavassa 

pääkappaleessa.  
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2.1.3 Tehokkuuden edellytyksen ja asteet 

Markkinoiden tehokkuus on hankala kysymys, mikäli ajattelemme, että vastaukseksi kelpaa vain 

kyllä tai ei. Ilman taustaoletuksien ja edellytysten määrittämistä, eivät vastaukset luultavasti olisi 

edes yhteismitallisia. Jotta markkinatehokkuuden pohdinta olisi mielekästä tulee määrittää 

tehokkuuden edellytykset ja asteet, joiden puitteissa markkinatehokkuutta voidaan arvioida. Faman 

(1970) mukaan edellytyksen tehokkaille markkinoille ovat seuraavat: 

I. Arvopaperikauppaa käydään ilman transaktiokustannuksia. 

II. Kaikki saatavilla oleva informaatio on ilmaista ja se on kaikkien toimijoiden käytettävissä. 

III. Toimijat ovat yhtä mieltä saatavilla olevan informaation vaikutuksesta arvopaperien 

nykyiseen hintaan sekä tulevien hintojen jakaumiin. 

Fama (1970) kuitenkin toteaa, ettei edellä mainittu useinkaan vastaa käytäntöä ja jatkaa, että 

riittävät ehdot saavutetaan vaikkei kaikki informaatio olisikaan ilmaista tai sen vaikutuksista ei 

toimijoiden keskuudessa oltaisi yhtä mieltä – tehokkuus voidaan jopa saavuttaa niin, että 

informaatio on riittävän monen sijoittajan käytettävissä.  

Edellytysten tiukkuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta johtuen markkinatehokkuuden toteutumista 

on mielekästä tarkastella eri asetuksilla. Roberts (1959) teki eron heikkojen ja vahvojen ehtojen 

testien välille. Fama (1970; 1991) kehitti ajatusta hieman pidemmälle ja päätyi tarkastelemaan 

edellä mainittujen lisäksi myös keskivahvoja ehtoja.  

I. Heikkoja ehtoja testattaessa käytettävissä on ainoastaan osakkeen historialliset tuotot. 

Varhaiset tutkimukset käsittelisivät pääsääntöisesti heikkojen ehtojen toteutumista.  

II. Keskivahvojen ehtoja testattaessa historiatietojen lisäksi käsitellään sitä, sopeutuvatko 

hinnat tehokkaasti uuteen julkisesti saatavissa olevaan informaatioon kuten 

tilinpäätöstietoihin.  

III. Vahvoja ehtoja testatessa edellä mainittujen lisäksi käytettävissä on kaikki muu informaatio 

mukaan lukien sisäpiiritieto tai muu sellainen tieto, johon jollakin toimijalla on monopoli.  

Grossmanin ja Stieglizin (1980) mukaan edellytyksenä vahvojen ehtojen täyttymiselle on, että 

informaatio- sekä transaktiokustannukset todellakin ovat nolla. Fama (1991) toteaakin vahvojen 

ehtojen tuskin vastaavan käytäntöä vaan toimivan ennemminkin vertailuarvona, jonka pohjalta 

kukin voi arvioida tilannetta itse. Heikomman mutta taloudellisesti mielekkäämmän version mukaan 
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arvopaperien hinnat heijastavat informaatiota siihen pisteeseen asti, jossa informaatiosta saatava 

marginaalihyöty ei ylitä sen hankkimisesta aiheutuvia marginaalikustannuksia (Jensen 1978).  

Yleisesti hyväksytyn näkemyksen mukaan markkinat ovat informatiivisesti tehokkaat (Chan, Gup & 

Pan 1997; Malkiel 2003; Cochrane 2011). Cochrane (2011) mukaan sen tarkastelusta on jopa siirrytty 

eteenpäin. Markkinoiden tehokkuuden voidaan jopa katsoa saavan uuden tulkinnan nykyaikaisessa 

rahoitusteoriassa. Tehokkaat markkinat asettavat kuitenkin ne reunaehdot, joita kaikkien 

sijoittajien on syytä kunnioittaa. Informaatioedun hankinnan ollessa erittäin kilpailtua ei helpon 

rahan tekemiseen ole olemassa oikotietä. 

2.2 Hinnoittelumallit ja yhteishypoteesin ongelma 

Informaatioon ja transaktiokustannuksiin liittyvät kysymykset eivät ole suurin kompastuskivi, kun 

tehdään johtopäätöksiä markkinoiden tehokkuudesta. Vielä perustavanlaatuisemman ongelman 

aiheuttaa yhteishypoteesin ongelma (engl. Joint hypothesis problem), jonka mukaan markkinoiden 

tehokkuuden testaaminen on itsessään mahdotonta. Ongelmaksi muodostuu se, että tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesia voidaan testata ainoastaan yhdessä jonkin tuottoja selittävän 

tasapainomallin kanssa. Yhteishypoteesin takia voidaan ainoastaan ottaa kantaa siihen, että 

heijastuuko informaatio asianmukaisesti hinnoittelumallin suhteessa. Anomalioiden esittämisen 

myötä on vielä epäselvää missä määrin ne ovat selitettävissä markkinoiden tehottomuuksilla ja 

missä määrin valitun mallin puutteilla. (Fama 1970) 

2.2.1 Capital Asset Pricing -malli 

Capital Asset Pricing -mallin (CAPM tai CAP-malli) voidaan katsoa muodostavan teoreettisen pohjan 

pääomahyödykkeiden eri hinnoittelumalleille sekä sille, kuinka tutkijat ja sijoittajat käsittelevät 

riskin ja tuoton välistä suhdetta (Fama & French 1992; 2004). Ennen hinnoittelumallien kehittymistä 

sijoittajat ajattelivat, että suuria tuottoja ansaitakseen täytyi yksinkertaisesti olla viisas – CAP-mallin 

myötä kaikki viisaalta vaikuttaneet strategiat korkeiden tuottojen saavuttamiseksi paljastuivat 

beetalla mitattuna hyvin riskipitoisiksi (Cochrane 2011). 

Treynor (1962), Sharpe (1964), Lintner (1965) ja Mossin (1966) kehittivät CAP-mallia 1960-luvun 

alussa toisistaan riippumatta. CAP-malli perustuu pitkälti Markowitzin (1952) esittämään moderniin 

portfolioteoriaan, mikä selittää pitkälti myös sen miksi useat tutkijat kehittivät hinnoittelumalleja 
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samaan aikaan toisistaan riippumatta. Sharpe-Lintner CAP-malli (Sharpe 1964; Lintner 1965) 

voidaan juontaa pääomamarkkinasuorasta ja kirjoittaa muotoon 

𝐸(R𝑖) = R𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(R𝑚) − R𝑓], (1) 

 
jossa 𝐸(R𝑖) on sijoituskohteen 𝑖 tuotto-odotus, R𝑓 on riskitön korkokanta, 𝛽𝑖 on sijoituskohteen 𝑖 

Beeta-kerroin, joka kuvastaa systemaattista riskiä ja 𝐸(R𝑚) puolestaan markkinaportfolion tuotto-

odotus. 𝐸(R𝑚) − R𝑓 kuvastaa riskittömän korkokannan ylittävää markkinaportfolion tuottoa, joka 

voidaan mieltää sijoittajien vaatimaksi riskipreemioksi. 

Jensenin (1968) mukaan CAP-malli vastasi huonosti tarvetta, mitata aktiivisesti hoidettujen 

portfolioiden suoriutumista. Mikäli sijoittaja on ylivoimainen ennusteiden tekijä esimerkiksi siksi, 

että hänellä on pääsy yksityiseen informaatioon, voidaan olettaa, että hän suoriutuu valitulla 

riskitasolla systemaattisesti odotettua ja muita paremmin. Tällaista ylisuoriutumista voidaan mitata 

yksinkertaisesti lisäämällä malliin nollasta poikkeava vakio 𝛼𝑖 eli Jensenin alfa, jonka myötä malli 

voidaan kirjoittaa muotoon 

𝐸(R𝑖,𝑡) = 𝛼𝑖 +  R𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(R𝑚,𝑡) − R𝑓] + ũ𝑖,𝑡, (2) 

 
jossa malliin on lisätty myös ajasta riippumaton virhe termi ũ𝑖,𝑡 hetkellä 𝑡. Kaavasta alfan suuruus 

saadaan, kun portfolion tuotosta vähennetään CAP-mallin mukaan laskettu tuotto.  

Alfan suuruus voidaan määrittää myös muihin vastaaviin hinnoittelumalleihin perustuen. Alfa 

ilmaisee, kuinka paljon sijoitus on tuottanut yli- tai alituottoa suhteessa sen sisältämään beetalla 

mitattuun markkinariskiin. Toisin sanoen alfa ilmaisee arvopaperimarkkinasuoralta eli oikeasta 

hinnoittelusta poikkeamisen ja sen suuruuden. (Jensen 1968) Sijoittaja on luonnollisesti 

kiinnostunut näistä poikkeamista. Positiivinen alfa on merkki ylisuoriutumista – voidaan puhua myös 

epänormaalista tuotosta. Yksittäisten osakkeiden sijaan alfaa käytetään yleensä rahastojen tai 

portfolioiden suoriutumisen mittaamisen.  

Tutkijat osoittivat melko pian, ettei CAP-mallin ennusteet kuvaa kovinkaan täsmällisesti tuottojen 

todellista käyttäytymistä. Black, Jensen ja Scholes (1972) havaitsivat arvopaperimarkkinasuoran 

olevan todellisuudessa CAP-mallin ennusteita tasaisempi. Tulosten ja empiirisen aineiston valossa 

vaikutti vahvasti siltä, että alfan ja beetan välillä on käänteinen suhde.  Basu (1977) osoitti, että kun 

osakkeiden tuottoja tarkastellaan P/E-luvun suhteen voidaan nähdä, että matalan P/E-luvun 
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osakkeet tuottavat systemaattisesti enemmän kuin CAP-malli ennustaa. Banzin (1981) mukaan taas 

CAP-malli on virheellisesti määritelty, koska pienet yhtiöt tuottivat keskimäärin suuria yhtiöitä 

enemmän. Rosenberg, Reid ja Lanstein (1985) puolestaan osoittivat, että matala P/B-luvun osakkeet 

tuottavat keskimäärin enemmän kuin osakkeiden beetakerroin ennustaa. Vaikka CAP-malli tarjosi 

teoreettisen pohjan hinnoittelumallien kehittymiselle, puuttui siitä kiistatta faktoreita eli tuottoja 

selittäviä tekijöitä. Faman ja Frenchin (2004) mukaan CAP-mallin vetovoima perustui siihen, että se 

tarjosi tehokkaita ja intuitiivisesti houkuttelevia ennusteita riskin mittaamisesta sekä riskin ja tuotto-

odotuksen välisestä suhteesta.  

2.2.2 Usean riskifaktorin mallit 

Puuttuvien faktoreiden myötä CAP-mallin asema järkkyi (Cochrane 2011). Merkittävimmät askeleet 

usean faktorin mallien saralla otettiin Faman ja Frenchin (1993; 1996b) kolmifaktorimallin myötä. 

Kolmifaktorimallin voidaan katsoa ottaneen CAP-mallin paikan empiirisessä tutkimuksessa 

(Cochrane 2011). Malliin lisättyjen kahden faktorin tarkoitus oli huomioida yrityskoko- ja 

arvoanomalia.  Faman ja Frenchin (1993, 1996b) kolmifaktorimalli voidaan kirjoittaa muotoon 

𝐸(R𝑖,𝑡) = 𝛼𝑖 +  R𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(R𝑚,𝑡) − R𝑓] + 𝑏𝑖,𝑠 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝑏𝑖,ℎ ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + ũ𝑖,𝑡, (3) 

 
jossa 𝑏𝑖,𝑠 ja 𝑏𝑖,ℎ ovat faktoreiden herkkyyttä kuvastavia kertoimia. Mallissa 𝑆𝑀𝐵𝑡 (engl. small minus 

big) kuvastaa markkina-arvoltaan pienten ja suurten yritysten keskimääräisten tuottojen välistä 

eroa hetkellä 𝑡. 𝐻𝑀𝐿𝑡 (engl. high minus low) puolestaan kuvastaa korkean ja matalan B/P-luvun 

osakkeiden keskimääräisten tuottojen välistä eroa hetkellä 𝑡.  

Faman ja Frenchin (1993; 1996b; 2004) mukaan malli vaikuttaa vangitsevan tuottojen vaihtelun 

melko hyvin, joskaan se ei kykene selittämään Jegadeeshin ja Titmanin (1993) esittämiä keskipitkän 

aikavälin momentum-tuottoja. Carhart (1997) ratkaisi ongelman lisäämällä malliin momentum-

faktorin, jonka myötä yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon  

𝐸(R𝑖,𝑡) = 𝛼𝑖 +  R𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(R𝑚,𝑡) − R𝑓] + 𝑏𝑖,𝑠 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝑏𝑖,ℎ ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑏𝑖,𝑒 ∗ 𝑀𝑂𝑀𝑡 + ũ𝑖,𝑡, (4) 

 
jossa 𝑀𝑂𝑀𝑡  kuvastaa keskipitkän aikavälin voittajien ja häviäjien keskimääräistä tuottoeroa hetkellä 

𝑡 ja 𝑏𝑖,𝑒 faktorin kerrointa. Carhartin (1997) mukaan neljännen faktorin lisääminen malliin laskee 

huomattavasti keskimääräistä hinnoitteluvirhettä verrattuna kolmifaktorimalliin tai CAP-malliin. 
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Faman ja Frenchin mukaan CAP-malliin lisättyjen yrityskohtaisten tekijöiden ja tuottojen välinen 

yhteys nousee esille koska ne edustavat ei-hajautettavissa olevia riskifaktoreita, sillä pienyhtiöt ja 

arvo-osakkeet ovat suuryhtiöitä ja kasvuosakkeita riskisempiä (Fama & French 1992; 1993; 1996b). 

Kokoon liittyvä riski on intuitiivisesti houkutteleva, arvoon liitetty kasvanut riski ei sen sijaan vaikuta 

yhtä validilta.   

Danielin ja Titmanin (1997) mukaan korkean ja matalan B/P-luvun osakkeiden välillä ei ole 

havaittavissa erillistä riskitekijää. Täten ei ole perusteltua katsoa, että tällaisiin portfolioihin liittyvät 

korkeat tuotot nähtäisiin ainoastaan riskifaktorin kompensaationa. Tulosten valossa korkean B/P-

luvun osakkeiden välinen voimakas yhteisvaihtelu heijastelee ennemminkin sitä tosiasiaa, että 

korkea B/P-luvun yhtiöillä on yleensä samanlaisia ominaisuuksia, joita esimerkiksi toimiala 

määrittelee. Korkean B/P-luvun yhtiöiden välinen yhteisvaihtelu on voimakkuudeltaan myös yhtä 

merkittävää jo ennen kuin yrityksen riskitason on katsottu nousseen.  

Keskustelu faktoreiden määrästä ja merkityksestä on jatkunut myös tämän vuosituhannen puolella. 

Cochrane (2011) kuvaili kehitystä CAP-mallista tähän päivään toteamalla, että tällä hetkellä uusia 

faktoreita on eläintarhan täydeltä. Fama ja French (2015) päätyivät myöhemmin täydentämään 

malliaan kannattavuusfaktorilla 𝑅𝑀𝑊𝑡 (engl. robust minus weak) ja investointifaktorilla 𝐶𝑀𝐴𝑡 (engl. 

conservative minus aggressive). Harvey, Liu ja Zhu (2016) osoittavat puolestaan, että vähintään 316 

eri faktorin on osoitettu selittävän tuottoja ja näistä useimmat on tunnistettu viimeisen 10 vuoden 

aikana.  
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3 Behavioristinen rahoitusteoria 

Tässä luvussa käsitellään Behavioristinen rahoitusteorian kantavia periaatteita. Ensimmäisessä 

alaluvussa käsitellään heuristiikkoja ja niiden aiheuttamia kognitiivisia harhoja. Toisessa alaluvussa 

käsitellään epäasianmukaisia hintareaktioita. Kolmannessa alaluvussa prospektiteoriaa ja 

viimeisessä puolestaan arbitraasin rajoitteita.  

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin suosion voidaan katsoa saavuttaneen huippunsa 1970-

luvulla, kun rationaaliset odotukset mullistivat rahoitusteoreettisen ajattelun. 1990-luvulle 

tultaessa täydellisesti tehokkaiden markkinoiden ajanjakso oli ohi ainakin siinä mielessä, että 

erilaisia anomalioita oli esitetty jo varsin runsaasti. Näihin aikoihin akateemisen keskustelun 

painopiste alkoi siirtyä hintojen aikasarjojen, osinkojen ja tuottojen tutkimisesta kohti inhimillisiä 

psykologisia malleja sekä näiden mallien ja rahoitusmarkkinoiden väliseen toimintaan. (Shiller 2003) 

Behavioraalinen rahoitusteoria on käyttäytymistaloustieteen osa-alue, jonka pyrkimyksenä on 

tarjota psykologisia ja kognitiivisia selityksiä rahoitusmarkkinoilla esiintyviin anomalioihin. Teorian 

mukaan jotkin taloudellisista ilmiöistä on helpommin selitettävissä mallein, joissa markkinatoimijat 

ovat Simonin (1955, 198) esittämällä tavalla vain rajoittuneesti rationaalisia. Psykologia ja 

arbitraasin rajoitteet muodostavat behavioristisen rahoitusteorian kaksi kantavaa periaatetta. 

Psykologia ja sosiologia esittävät sellaisia poikkeamia täydellisestä rationaalisuudesta, joita voimme 

odottaa kohtaavamme. Arbitraasin rajoitteet puolestaan asettavat reunaehdot sille, missä määrin 

täysin rationaaliset kaupankäyjät pystyvät hyödyntämään ja poistamaan vähemmän rationaalisten 

kaupankäyjien aiheuttamat hinnoitteluvirheet. (Barberis & Thaler 2003; Shiller 2003) 

3.1 Heuristiikat ja kognitiiviset harhat 

Heuristiikat ovat ongelmanratkaisussa hyödynnettäviä epäformaaleja menetelmiä – termi juontaa 

juurensa kreikan kielen sanasta heureka. Nopean päätöksenteon mahdollistamiseksi luonnonvalinta 

on tukenut hyödyllisten heuristiikkojen kehittymistä ja käyttöä (Hirshleifer 2001). Kognitiiviset 

harhat syntyvät arviointiheuristiikkaan luottamisesta (Tversky & Kahneman 1974). Ihmisten 

jakaessa samoja heuristiikkoja (Hirshleifer 2001) niiden aiheuttamat kognitiiviset harhat vaikuttavat 

olevan luotettavia, systemaattisia ja vaikeasti eliminoitavia sekä siten ennustettavia (Kahneman & 

Tversky 1972).  
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3.1.1 Edustavuus 

Edustavuus on behavioristisen rahoituksen näkökulmasta heuristiikoista mahdollisesti merkittävin. 

Edustavuuden heuristiikkaa käytetään yleensä silloin kun arvioidaan, millä todennäköisyydellä 

tarkastelunkohde A – yhtiö – kuuluu luokkaan tai prosessiin B – kasvuyhtiö. Bayesin 

prioritodennäköisyyden huomioimisen sijasta todennäköisyys arvioidaan sen mukaan missä määrin 

A muistuttaa B ominaisuuksia. Esimerkiksi positiivisen yhtiökuvauksen myötä B:n ennustaminen 

vaikuttaa edustavalta. Validiteetin illuusio korostaa edustavuuden aiheuttamaa harhaa, sillä 

luottamus ennusteeseen riippuu pääosin edustavuuden asteesta eikä ennustetarkkuutta laskevista 

tekijöistä. (Kahneman & Tversky 1973; Tversky & Kahneman 1974). 

Markkinalla harha on liitetty moniin naiiveihin sijoitusstrategioihin. Bayesin teoreeman 

viitekehyksessä tarkasteluna sijoittajat ekstrapoloivat mennyttä kasvua liian kauas tulevaisuuteen 

ilman, että antavat riittävästi painoa sille, että käytännössä hyvin harvan yhtiön kasvuvauhti ei 

tasaannu. Harhaiset sijoittajat myös yksinkertaisesti yhdistävät hyvän yhtiö hyvään sijoitukseen. 

Sijoittajat saattavat myös kokea osakkeen menneen kurssikehityksen edustavana suhteessa siihen, 

mitä he voivat odottaa tulevilta tuotoilta. (Lakonishok et al. 1994; Barberis et al. 1998) De Bondtin 

(1993) mukaan ei-ammattimaiset sijoittajat ovatkin taipuvaisia olettamaan, että osakkeen hinta 

seuraa ilmeistä mennyttä trendiä myös tulevaisuudessa, sijoittajat tapaavat myös yksinkertaisesti 

olla optimistia nousumarkkinassa ja pessimistisiä laskumarkkinassa.  

3.1.2 Saatavuus 

Saatavuuden heuristiikkaa hyödyntävä henkilö arvioi tapahtumien todennäköisyyttä tai 

esiintymistiheyttä tilastollisten periaatteiden sijasta sen perusteella, kuinka helposti arvioinnin 

kannalta relevantit tapaukset palautuvat mieleen. Harhaisuuden seurauksena arvioinnissa 

ylipainottuvat etenkin viimeaikaiset ja itse koetut tapahtumat. (Tversky & Kahneman 1973; 1974).  

Saatavuuden on usein nähty selittävän esimerkiksi sen, että kiinnostus eri omaisuusluokkia kohtaan 

kasvaa julkisen keskustelun myötä (Shillerin 1999). Tyypillisesti osakkeiden suosion sijoituskohteena 

on nähty kasvavan nousumarkkinassa ja laskevan laskusuhdanteessa. Yksittäisten osakkeiden 

suosion on puolestaan osoitettu kasvavan korkean päivätuoton ja kaupankäyntivolyymin myötä 

(Barber & Odean 2007). Suomalaiset sijoittajat vaikuttavat puolestaan suosivan lähellä toimivia 

kotimaisia yhtiöitä (Grinblatt & Keloharju 2001b).   
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Ennustaessaan analyytikot antavat puolestaan liikaa painoa talouden sen hetkiselle tilalle suhteessa 

vaikeammin saavutettavissa olevaan hajautettuun informaatioon talouden odotettavissa olevasta 

tilasta. Toiminta on Bayesilaista, mikäli trendi jatkuu myös tulevaisuudessa. Käytännössä 

toteutuneeseen kasvuvauhdin pitkän aikavälin jatkumiseen nojaavat ennusteet ovat kuitenkin 

hataralla pohjalla (Chan, Karceski & Lakonishok 2003). Mikäli analyytikot eivät huomio jatkuvuuden 

puuttumista ovat he alttiita systemaattisille ennustusvirheille. (Lee, O'Brien & Sivaramakrishnan 

2008) 

3.1.3 Ankkurointi 

Numeerisia ennusteita tehdään usein tavalla, jossa lähtöarvoa säädetään lopullisen vastauksen 

muodostamiseksi. Huolimatta siitä, mihin lähtöarvo perustuu, miten se on saatu tai muodostettu 

ovat siihen tehdyt muutokset yleensä riittämättömiä. Ilmiö tunnetaan ankkuroitumisena, jossa 

mielivaltainen tai jopa täysin epärelevantti lähtöarvo toimii arviointitilanteessa viitearvona. (Tversky 

& Kahneman 1974)  

Sijoittajien on usein nähty ankkuroituvan osakkeen ostohintaan. Hinnan laskiessa ankkuroitunut 

sijoittaja mieltää osakkeen halvaksi, vaikka uusi informaatio oikeuttaisikin hinnan laskun 

täysimääräisesti. Osakkeen markkinahinnan voidaan täten katsoa muodostuvan fundamenttiarvon 

ja sijoittajien referenssihinnan painotetusta keskiarvosta (Grinblattin & Hanin 2005). Campbell ja 

Sharpen (2009) toteavat, että kuukausittaisia taloudellisia tiedotteita laativat analyytikot 

ankkuroituvat liialti viimeisien kuukausien toteutuneisiin arvoihin. Osakekohtaista tulosta 

ennustettaessa analyytikoiden on osoitettu ankkuroituvat liialti toimialan keskimääräiseen 

suorituskykyyn (Cen, Hilary & Wei 2013). 

Suomalaiset sijoittajat ovat puolestaan olleet taipuvaisia myymään, kun hinta on lähellä kuukauden 

korkeinta noteerausta ja ostamaan, kun hinta on lähellä kuukauden matalinta noteerausta 

(Grinblatt & Keloharju 2001a). Kaustia, Alho ja Puttonen (2008) puolestaan dokumentoivat 

ankkuroitumisen olevan opiskelijoiden keskuudessa huomattavan voimakasta. Tutkijoiden mukaan 

rahoitusalan ammattilaisten keskuudessa ankkuroituminen ei ollut yhtä voimakasta mutta se on 

kuitenkin tilastollisesti merkitsevää.  
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3.1.4 Liiallinen itsevarmuus 

Yksilöiden liiallinen itsevarmuus on mahdollisesti päätöksenteon psykologian yksimielisempiä ja 

rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta moniulotteisempia löydöksiä (De Bondt & Thaler 1995; 

Barberis & Thaler 2003), sen onkin dokumentoitu aiheuttavan systemaattisia poikkeamia 

rationaalisuudesta myös rahoitusmarkkinalla (Barber & Odean 2001). Tutkimuksissa liiallinen 

itsevarmuus ilmenee muun muassa liian kapeina luottamusväleinä sekä liian äärimmäisinä 

todennäköisyys arvioina (Barberis & Thaler 2003). Harhaisuuden seurauksena esimerkiksi 90 % 

varmuus näyttäytyy todellisuudessa 75 % prosentin osumatarkkuutena (Fischhoff, Slovic & 

Lichtenstein 1977).   

Todennäköisyyksien virheellinen kalibrointi on vain yksi liiallisen itsevarmuuden esiintymismuoto. 

Ihmisillä vaikuttaisi myös olevan ilmeinen taipumus yliarvioida omat kykynsä suhteessa muihin 

(Svenson 1981) sekä suhtautua liian optimistisesti epävarmaan tulevaisuuteen (Weinstein 1980). 

Äärimmäisiä ja siten epätarkkoja ennusteita tehdään myös keskivertoennustuksia korkeammalla 

itseluottamuksella (Kahneman & Tversky 1973) 

Liiallisen itsevarmuuden on osoitettu toteutuvat lukuisissa eri ammattikunnissa ja myös 

rahoitusmarkkinoilla (Oden 1998a). Sen on myös osoitettu kasvavan omaehtoisen 

asiantuntemuksen myötä (Heath & Tversky 1991). Ennustettavuuden ollessa heikko asiantuntijat 

ovat jopa muita alttiimpia kokemaan liiallista itsevarmuutta, koska heillä on käytössään useita 

malleja ja teorioita, joiden merkitykselle he antavat liikaa painoa (Griffin & Tversky 1992). Sijoittajien 

harhainen sisäinen attribuutio saattaisi aiheuttaa sen, että itseluottamuksen taso vaihtelee 

markkinan tuottojen mukana (Statman, Thorley & Vorkink 2006). 

Liiallinen itsevarmuus näkyy myös puutteellisena hajauttamisena (Odean 1998a). Markkinalle 

liiallinen itsevarmuus kanavoituu muun muassa kaupankäyntivolyymin kasvuna (Odean 1999; 

Statman et al. 2006) sekä ajoittaisena markkinatehokuuden heikentymisenä ja voimistumisena 

(Odean 1998a). Markkina tehokkuuden dynaamisuus johtuu siitä, että liian itsevarmat sijoittajat 

käyttävät liikaa resursseja informaation hankintaan, yliarvioivat tietojensa tarkkuuden ja 

merkityksen sekä käyvät liian paljon kauppaa (Odean 1998a). Liiallisen itseluottamuksen on 

dokumentoitu välittyvän etenkin pienyhtiöiden kaupankäyntiin (Statman et al. 2006). 
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3.1.5 Laumakäyttäytyminen 

Monissa arkipäiväisissä tilanteissa yksilöiden päätöksentekoon vaikuttaa muiden 

päätöksentekijöiden toiminta. Keynesin (1936, 156) mukaan ammattimaiset sijoittajat ennakoivat 

jopa sitä, millaiseksi keskimääräinen mielipide keskimääräisen mielipiteen ennakoi. Banerjee (1992) 

määrittelee sijoittajien laumakäyttäytymisen toiminnaksi, jossa kaikki tekevät sitä mitä muutkin 

tekevät, jopa silloin kun yksittäisen toimijan yksityinen informaatio puoltaa toisin toimimista.  

Markkinalla laumakäyttäytyminen yhdistetään useasti momentum-strategioihin. Muun muassa 

sijoitusrahastot tapaavat olla momentum-strategioita hyödyntäviä laumakäyttäytyjiä (Grinblatt, 

Titman & Wermers 1995). Bikhchandani ja Sharma (2000) puolestaan osoittivat, ettei yksittäisten 

sijoituspäälliköiden keskuudessa ilmene merkittävää laumakäyttäytymistä muuten kuin silloin kun 

he hyödyntävän momentum-strategioita.  

Luxin (1995) mukaan sijoituskohteiden yli- ja aliarvostus on seurausta voimakkaista 

spekulaattoreiden itsensä vahvistavista reaktioista. Muun muassa liallinen volatiliteetti ja 

keskiarvoon palaaminen voitaisiin selittää tällaisella kohinakaupankäynnillä tai 

laumakäyttäytymisellä.  Spekulaattoreiden laumakäyttäytymiselle on olemassa useita potentiaalisia 

selityksiä. Ensinnäkin se voidaan nähdä irrationaalisena toimintana. Toisekseen kyse voi olla 

pyrkimyksestä erottaa informaatiota toisten toimijoiden tekemistä päätöksistä. 

Laumakäyttäytyminen voi myös olla seurausta pyrkimyksestä välttää mainehaitat. (Lux 1995) 

Sijoittaja voi toimia myös rationaalisesti mukaillessaan muiden toimijoiden päätöksiä, joilla saattaa 

olla hallussaan myös hänen kannaltaan merkityksellistä informaatiota (Banerjee 1992)   

3.2 Yli- ja alireagointi 

Eri tieteenaloilla kuten psykologiassa ja taloustieteessä on laajasti ja melko pitkään omaksuttu 

näkemys siitä, että ihmisillä on ominainen taipumus ylireagoida uuteen ja yllättävään informaatioon 

(Tversky, & Kahneman 1974; Tversky & Kahneman 1981; Shiller 1981). Ball ja Brown (1968) olivat 

puolestaan ensimmäisiä, jotka julkaisivat merkittäviä tutkimustuloksia alireagoivasta markkinasta 

osoittaen tulosyllätyksen sisältämän informaation välittyvän hintoihin vähitellen, mikä aiheuttaa 

tuottoihin viikkojen tai jopa kuukausien kestoisen yllätyksen suuntaisen tuottojen jatkuvuuden. 

Ilmiö tunnetaan niin sanottuna tulosjulkistusanomaliana (engl. Post-Earnings-Announcement drift). 
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Ylireagointihypoteesin uskottavuutta korostaa se, ettei esimerkiksi tuottojen pitkän aikavälin 

palautuminen vaikuta rajoittuvan yksittäisiin arvopapereihin. Ilmiö vaikuttaisi nimittäin toteutuvan 

myös sijoitusrahastojen, velkakirjojen, valuuttojen, kiinteistöjen, keräilyesineiden ja arvometallien 

tuotoissa, minkä takia olisi perusteltua olettaa, että piirre on ominainen spekulatiiviselle 

markkinoille eikä se siten olisi selitettävissä esimerkiksi riskin vaihtelulla (Carhart 1997; Cutler, 

Poterba & Summers 1990; Asness et al. 2013). Toisaalta samaan aikaan myös momentumin on 

dokumentoitu ilmenevän eri omaisuusluokissa kuten velkakirjoissa, valuutoissa ja hyödykkeissä 

(Cutler et al. 1990; Asness, Frazzini, Israel & Moskowitz 2014).  Alla olevassa taulukossa on esitetty 

todisteita epäasianmukaista hintareaktioista. Taulukon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä. 
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Taulukko 1 Yleisiä todisteita osakemarkkinoilla esiintyvästä ali- ja ylireagoinnista (Fama 1998). 

Lähde Todiste markkina 

ylireagoinnista 

Todiste markkina 

alireagoinnista 

Lähde 

De Bondt & Thaler 
(1985), Howe 
(1986) 

Tuottojen pitkän aikavälin 
keskiarvoon palaaminen 

Tulosjulkistusta seuraava 
viivästynyt kurssireaktio, 
yllätyksen suuntainen 
tuottojen jatkuvuus 

Ball & Brown (1968), 
Bernard & Thomas 
(1989) 

Lakonishok et al. 
(1994) 

Arvo-osakkeiden ylituotto; 
markkina ylireagoi 
menneeseen kasvuun, eikä 
huomioi keskiarvoon 
palaavaa kasvuvauhtia 

Momentum tuotot; 
keskipitkän aikavälin 
tuottojen jatkuminen 

Jegadeesh & Titman 
(1993) 

Ritter (1991), 
Loughran & Ritter 
(1995) 

Listautumisantia ja 
uusmerkintää seuraava 
heikko pitkän aikavälin 
tuotto; markkina ylireagoi 
listautuvan yrityksen 
menneeseen kasvuvauhtiin. 

Divestoinnista seuraavat 
positiiviset epänormaalit 
tuotot; markkina alireagoi 
divestoinnista seuraavaan 
kannattavuuden kasvuun 

Cusatis, Miles & 
Woolridge (1993) 

Howe (1986), 
Brown & Harlow 
(1988), Atkins & Dyl 
(1990), Lehmannin 
(1990), Jegadeesh 
(1990), Lo & 
MacKinlay (1990) 
Bremer & Sweeney 
(1991) 

Tuotot ovat lyhyellä 
aikavälillä rekyyliin 
taipuvaisia 

Omien osakkeiden 
ostoilmoitusta seuraavat 
positiiviset tuotot;  
markkina alireagoi omien 
osakkeiden 
ostoilmoitusten 
sisältämään 
informaatioon 

Ikenberry, Lakonishok 
& Vermaelen (1995) 
 

Richards (1997) 16 eri markkinaindeksin 
suhteellinen suoriutuminen 
paljasti, että edelliset 
häviäjäindeksit tapaavat 
suoriutua aikaisempia 
voittajaindeksejä paremmin. 

Osakesplitistä seuraa 
positiivia epänormaaleja 
tuottoja ennen 
jakautumista sekä sen 
jälkeen. 

Desai & Jain (1997), 
Ikenberry, Rankine & 
Stice (1996) 

 
Kuten taulukosta 1 nähdään niin markkinan on yhtä lailla dokumentoitu olevan niin ali- kuin 

ylireagoivakin. Se miksi joihinkin tapahtumiin systemaattisesti alireagoidaan ja toisiin puolestaan 

ylireagoidaan, on hankala kysymys. Jegadeeshin ja Titmanin (1995) mukaan osakkeen hinta ylireagoi 

yrityskohtaiseen informaatioon, kun taas yhteisiin tekijöihin reagoidaan viiveellä. Cox ja Peterson 

(1994) puolestaan painottivat markkinanlikviditeetin merkitystä hinnan sopeutumisessa. Avramov, 

Chordia ja Goyal (2006) osoittivatkin, että suurimmat rekyylit esiintyvät osakkeilla, joilla on heikko 

likviditeetti. Veronesin (1999) mukaan sijoittajien halukkuudesta suojautua epävarmuuden määrän 

muutoksilta seuraa se, että osakkeen hinta ylireagoi huonoihin uutisiin hyvinä aikoina ja taas 

alireagoi hyviin uutisiin huonoina aikoina. 
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3.3 Prospektiteoria 

Perinteinen rahoituksen paradigma pyrkii ymmärtämään rahoitusmarkkinoita käyttämällä malleja, 

joissa agentit ovat rationaalisia. Valtaosa näistä malleista olettaa, että sijoittajat tekevät päätöksiä 

Von Neumannin ja Morgensternin (1944) esittämän odotetun hyödyn teorian viitekehyksen 

mukaisesti teorian aksioomia noudattaen. Matemaattisesti odotettu hyöty on seurausta hyödyn 

määrän ja sen toteutumisen todennäköisyyden tulosta. Koska objektiivinen todennäköisyys 

tunnetaan vain harvoin, niin käytännön sovelluksissa tukeudutaan usein Savagen (1964) 

kehittämään subjektiivisen odotetun hyödyn teoriaan (Barberis & Thaler 2003).  

Tverskyn ja Kahnemanin (1979) esittämän prospektiteorian tarkoitus oli esittää vaihtoehto 

odotetun hyödyn teorialle. Rationaalisuuteen perustuvan taustaoletuksen sijaan se voidaan mieltää 

teoriaksi ihmisten käyttäytymisestä. Varsinainen teoria perustuu riskialttiissa tilanteissa tehdyille 

kokeellisille tutkimustuloksille ja säännönmukaisuuksille, jotka osoittavat yksilöiden käyttäytymisen 

olevan ristiriidassa odotetun hyödyn teorian perusperiaatteiden kanssa. Prospektiteoria sopii varsin 

hyvin rahoitusmarkkinoille, sillä siinä keskitytään vaurauden tasojen sijasta vaurauden muutoksiin 

eli voittojen ja tappioiden suuruuteen. Lisäksi todennäköisyydet korvattiin päätöspainotuksilla, 

jotka ovat yleensä vastaavaa todennäköisyyttä matalampia. Teorian valossa epätodennäköisiä 

tapahtumia kuitenkin ylipainotetaan, mikä saattaisi selittää muun muassa vedonlyönnin tai 

vakuutusten suosion.   

Prospektiteoria mukaan tappioiden pelko, vaihtoehtojen arviointi suhteessa viitetasoon, sekä 

toiveajattelu vaikuttavat liialti ihmisten käyttäytymiseen, jonka seurauksena he ovat kyvyttömiä 

arvioimaan riskikorjattuja tuottoja perinteisen rahoitusteorian oppien mukaisesti. Teorian valossa 

varsinainen päätöksentekotilanne on kaksivaiheinen prosessi sisältäen alun editointivaiheen sekä 

sitä seuraavan arviointivaiheen. Editointivaiheessa analysoidaan tarjottuja prospekteja, jonka 

myötä ne usein muutetaan yksinkertaisempaan muotoon. Arviointivaiheessa annetaan arvot näille 

prospekteille ja korkeimman arvon saanut vaihtoehto valitaan. (Tversky & Kahneman & 1979) 
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Kuvio 2 Prospektiteorian hypoteettinen arvofunktio (Tversky & Kahneman 1979). 

Kuviossa 2 on esitetty prospektiteorian hypoteettinen arvofunktio. Käyrän s-kirjainta muistuttava 

muoto kuvastaa voittojen ja tappioiden vähenevää herkkyyttä. Käyrän muodosta tulee myös 

huomata, kuinka sen kulmakerroin muuttuu viitepisteessä, jonka seurauksena sen jakamat osat 

eivät ole symmetrisiä. Ero kuvastaa sitä, että samansuuruisiin tappioihin reagoidaan voittoja 

voimakkaammin. (Tversky & Kahneman 1979) Kokeiden perusteella tappiot koetaan jopa niin 

epämieluisana, että sijoittajat ovat valmiita ottamaan huomattavia riskejä voidakseen välttääkseen 

ne kokonaan (Shiller 2003). 

Sijoittajien odotusten määrittämisen lisäksi oletus sijoittajien preferensseistä tai siitä, kuinka 

sijoittajat arvioivat riskialttiita tilanteita on tärkeä piirre mille tahansa mallille, jonka tarkoitus on 

ymmärtää varallisuuskohteiden arvoa tai kaupankäyjien käyttäytymistä – toisin sanoen meidän 

tulee ymmärtää kuinka sijoittajat muodostavat subjektiivisia todennäköisyyksiä (Barberis & Thaler 

2003). Prospektiteorian viitekehyksen puitteissa Benartzi ja Thaler (1995) kuvailevat sijoittajien 

olevan likinäköisiä tappioiden välttelijöitä, jossa yhdistyvät prospektiteorian mukainen korostunut 

herkkyys tappioille, sekä ihmisten taipumus arvioida mahdollisia lopputulemia usein. Yleisesti 

ottaen näiden tekijöiden vaikutus hyvään päätöksentekoon on negatiivinen. Mikäli tämänkaltaiset 

sijoittajat saavat toistuvaa palautetta valinnoistaan on sillä todennäköisesti negatiivinen vaikutus 

lopputulokseen.  

Tutkimusongelman kannalta on keskeistä ymmärtää kuinka sijoittajat suhtautuvat tappiollisiin ja 

voitollisiin positioihin. Mikäli tappiot todella koetaan suhteellisesti voimakkaammin, tulisi tämän 
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näkyä markkinatoimijoiden käyttäytymisessä, vaikka prospektiteoria ennustaakin, että taipumus 

myydä osake laskee, kun hinta liikkuu kumpaan tahansa suuntaan nähden poispäin ostohinnasta 

(Kaustia 2010). Sijoittajilla todellakin vaikuttaisi olevan taipumus realisoida voitolliset positiot liian 

aikaisin ja tappiolliset taas liian myöhään. Dispositioefektinä tunnetun ilmiön teoria ei rakennu 

ainoastaan prospektiteorian varaan vaan siihen vaikuttaa myös mentaalinen tilinpito, katumuksen 

välttely, itsekontrolli sekä verotukselliset näkökulmat. (Shefrin & Statman 1985) Haluttomuus 

myydä osakkeita alle niiden hankintahinnan on perinteisesti yhdistetty momentum tuottoihin 

(Grinblatt & Han 2005). 

Myöhempi tutkimus onkin osoittanut melko selkeästi, että yksityis- ja institutionaaliset sijoittajat 

todellakin preferoivat voitollisten positioiden myyntiä tappiollisten positioiden sijasta (Odean 

1998b; Grinblatt & Keloharju 2001a). Kaustian (2010) mukaan suomalaisten yksityissijoittajien 

kaupankäyntiä tarkastelemalla, voidaan nähdä, että taipumus myyntiin kasvaa, kun osakkeen tuotto 

palaa nollatasolle. Kun tarkastellaan voittojen ja tappioiden tasoja laajasti voidaan kuitenkin todeta, 

että tappioiden osalta taipumus myydä on likimain vakio ja voittojen osalta kasvava tai likimain 

vakio. Realisoitujen tuottojen tarkastelu ei anna viitteitä siitä, että ne johtuisivat verotuksen 

aiheuttamasta salkkujen uudelleen muodostamisesta, uskosta keskiarvoon palaamisesta tai siitä, 

että sijoittajat reagoisivat tavoitehintojen muutoksiin. Näiden tulosten valossa prospektiteoria 

tuskin selittää dispositioefektiä.  

3.4 Arbitraasin rajoitteet 

Arbitraasilla on ratkaiseva merkitys arvopaperimarkkinoiden analysoinnissa, sillä sen vaikutus tuo 

markkinahinnat kohti fundamenttiarvoa pitäen markkinat tehokkaana (Shleifer & Vishny 1997). 

Arbitraasin rajoitteilla on merkittävä asema myös behavioristisessa rahoitusteoriassa, sillä ne 

asettavat reunaehdot sille, missä määrin täysin rationaaliset kaupankäyjät pystyvät hyödyntämään 

ja poistamaan vähemmän rationaalisten kaupankäyjien aiheuttamat hinnoitteluvirheet (Barberis & 

Thaler 2003) 

Teoreettisesti tarkasteltuna arbitraasi ei vaadi eikä vaaranna pääomaa, mutta käytäntöön 

siirryttäessä lähes kaikki arbitraasi edellyttää yhtä lailla sekä pääomaa että riskinkantoa (Merton 

1987). Riskin minimoiminen on kuitenkin arbitraattoreille tyypillistä, jotka muun muassa välttelevät 

korkean volatiliteetin markkinoita, vaikka volatiliteetti voidaankin yhdistää korkeampaan tuotto-
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odotukseen (Shleifer & Vishny 1997). Hankalia ovat myös ne kohteet, joiden arvonmääritys on 

vaikeaa, tällaisia kohteita ovat muun muassa pienet-, nuoret-, heikosti- tai äärimmäisen nopeasti 

kasvavat yhtiöt tai yhtiöt, joiden taloudellinen asema on heikko (Baker & Wurgler 2006).  

Friedman (1953) huomautti jo ennen tehokkaiden markkinoiden aikakautta, kuinka rationaalinen 

kaupankäynti kumoaa nopeasti irrationaalisen kaupankäynnin aiheuttamat hinnanmuutokset. 

Mikäli markkinat ovat tehokkaat, tämä ei ole itseasiassa edes tarpeen, sillä markkinahinta on tällöin 

yhtä kuin fundamenttiarvo – sanotaan, että hinta on oikea. Tällöin pätee alla olevan kuvion ehto A. 

A. ”Hinnat ovat oikeat”  ”Ei ilmaista lounasta” 

  mutta  

B. ”Ei ilmaista lounasta” ≠ ”Hinnat ovat oikeat” 

Kuvio 3 Hinnoitteluvirheet ja ilmaiset lounaat (Barberis & Thaler 2003). 

Kuvion 3 kohdassa B syy-seuraussuhde on käännetty toisinpäin. Päättelyketju ei enää päde. Se, että 

markkinoilla ei ole ilmaisia lounaita ei tarkoita, että hinnat olisivat oikeat. Barberisin ja Thalerin 

(2003) mukaan Friedmanin argumentti on intuitiivisesti houkutteleva. Pohjimmiltaan se perustuu 

kahteen seuraavaan vaiheeseen: välittömästi hinnoitteluvirheen syntyessä syntyy myös 

houkutteleva investointimahdollisuus ja välittömästi investointimahdollisuuden ilmaannuttua 

rationaaliset kaupankäyjät hyödyntävät tämän mahdollisuuden ja korjaavat hinnoitteluvirheen. 

(Barberis & Thaler 2003) 

Behavioristisen rahoitusteorian mukaan ei ole syytä epäillä, etteikö hinnoitteluvirhettä 

hyödynnettäisi, sen sijaan on syytä epäillä ensimmäistä vaihetta, jossa tämä ”houkutteleva” 

mahdollisuus syntyy. Strategia hinnoitteluvirheen korjaamiseksi voi nimittäin osoittautua riskiseksi 

ja kalliiksi, jonka myötä se saattaa jäädä hyödyntämättä. Hinnoitteluvirhe ei välttämättä olekaan 

ilmainen lounas mikä on syytä pitää mielessä, kun käydään keskustelua markkinoiden 

tehokkuudesta. (Barberis & Thaler 2003) Tarkastellaan seuraavaksi tekijöitä, jotka asettavat 

rajoitteita arbitraasin hyödyntämiselle.  

3.4.1 Fundamentaalinen riski 

Fundamenttiriski on arbitraattorin kokemista riskeistä ilmeisin. Ajatellaan, että sijoittaja asettaa 

pitkän position osakkeeseen, joka fundamenttiarvo on sijoittajan näkemyksen mukaan 

markkinahintaa korkeampia. Positioon liittyvä riski on tietenkin se, että markkinalle tulee uutta 

informaatiota yrityksen fundamenteista, minkä seurauksena markkinahinta päätyy laskuun. Riskiltä 



34 
 

suojautuakseen arbitraattorit myyvät lyhyeksi valittua substituuttia, kuten saman toimialan yritystä. 

Tämän voidaan katsoa vähentävän riskiä, jonka toimialakohtainen informaatio aiheuttaa, mutta se 

ei kuitenkaan poista yrityskohtaisen informaation aiheuttamaa haavoittuvuutta. Täydellisiä 

substituutteja on myös vaikea löytää, jonka myötä riskiä on mahdotonta poistaa kokonaan. Sijoittaja 

joutuu täten kantamaan riskin siitä, että yrityksen fundamentit muuttuvat positioon nähden 

epäedullisesti, eikä suojauksella pystytä tätä vaikutusta poistamaan. (Barberis & Thaler 2003) 

3.4.2 Kohinakaupankäynnin riski 

Fundamenttiarvon muutoksen sijasta kohinakaupankäynnin riski syntyy tulevan myyntihinnan ja 

arbitraattorin hyödyntämä hinnoitteluvirheen ennakoimattomuudesta. Epäsofistikoituneiden 

sijoittajien mielipiteiden ennakoimattomuuden luoman riskin onkin dokumentoitu heikentävän 

arbitraasin houkuttelevuutta. Niin kauan kuin arbitraattorien sijoitushorisontti on lyhyt ja heidän 

täytyy huolehtia väärinhinnoiteltua vastaan asetettujen positioidensa likvidoinnista, on 

arbitraattorien aggressiivisuus rajoittunut, vaikka fundamenttiriskiä ei olisi lainkaan (De Long, 

Shleifer, Summers ja Waldmann 1990). 

Oletettavasti osakkeen markkinahinta perustuu osin sekä relevanttiin- että epärelevanttiin 

informaatioon. Markkinalla epärelevantista informaatiosta käytetään myös termiä kohina (engl. 

noise), mikä voidaan mieltää eräänlaiseksi informaation vastakohdaksi. Blackin (1986) mukaan 

kauppaa käydään ajoittain tämän kohinan perusteella ikään kuin se olisi oikeaa informaatiota. Myös 

behavioristisen rahoitusteorian mallit nojaavat usein arviointi- ja päätöksentekovirheille alttiille 

kohinakaupankäyjille (De Bondt 1998).  

De Longin et al. (1990) mukaan kohinakaupankäyjät saattavat saada kompensaation 

itseaiheuttamastaan riskistä, mikä mahdollistaa jopa sofistikoituneita kaupankäyjiä korkeamman 

tuoton, vaikka he toiminnallaan vääristävätkin hintoja. Kohinakaupankäyntiin liittyvällä riskillä 

voitaisiin selittää myös tuottojen liiallinen hintojen volatiliteetti sekä keskiarvoon palaaminen. 

Kohinakaupankäyjien mielipiteiden ennustamattomuuden takia arbitraattori joutuu kantamaan 

riskin siitä, että heidän harhaluulonsa osoittautuvat seuraavana päivänä vielä kuluvaakin päivää 

harhaisemmaksi.  
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3.4.3 Täytäntöönpanokustannukset 

Käytännössä arbitraasi synnyttää myös kustannuksia ja itseasiassa jo hinnoitteluvirheen 

löytämiseen, ymmärtämiseen sekä hyödyntämiseen tarvittavien resurssien hankintaan liittyy 

kustannuksia (Merton 1987). Lisäksi hinnoitteluvirheiden houkuttelevuuteen ja siten 

hyödyntämiseen vaikuttaa oleellisesti myös siihen liittyvät transaktiokustannukset. Nämä 

kustannukset syntyvät muun muassa välityspalkkioista, osto- ja myyntihinnan erosta ja toteutuneen 

kaupan hintavaikutuksesta. Arbitraasi edellyttää usein myös lyhyeksi myyntiä, joka on arbitraasin 

kannalta keskeinen tekijä, sillä usein hyödynnettävät hintaerot eivät ole kyllin suuria ollakseen 

houkuttelevia pelkälle pitkälle positiolle (Cochrane 2011). Kustannusten lisäksi lyhyeksi myynnin 

toteutukseen saattaa vaikuttaa siihen liittyvät oikeudelliset rajoitteet (Barberis & Thaler 2003). 

Kun otamme kaikki prosessiin liittyvät kustannukset huomioon, voidaan todeta, että arbitraasi 

poistaa hinnoitteluvirheet siihen pisteeseen asti, kun siitä saatava tuotto – verot huomioiden – 

ylittää sen kustannuksen. Bakerin ja Wurglerin (2006) mukaan relevantin tutkimukseen perustuen 

voidaan todeta, että osakkeen arvonmäärittämisen hankaluus ja arbitraasin edellyttämä kustannus 

tapaavat kulkea käsikädessä. Täten voisi olettaa, että tietyn tyyppisten osakkeiden hinnoitteluvirhe 

tapaisi ainakin jossain määrin pitää pintansa. 
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4 Tuottohistoriaan perustuvat strategiat 

Tässä luvussa käsitellään osakkeiden tuottohistoriaa hyödyntäviä strategioita. Ensimmäisessä 

alaluvussa käsitellään pelkästään tuottohistoriaa hyödyntävää pitkän aikavälin vastavirran 

strategioita. Toisessa alaluvussa käsitellään arvosijoittamista, joka voidaan myös lukea vastavirran 

strategiaksi. Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan momentum-tuottoja ja viimeisessä puolestaan 

sijoittajien dynaamisia odotuksia ja -hinnoittelumalleja.  

4.1 Vastavirran sijoittaminen 

De Bondt ja Thaler (1985) olivat näkemyksensä mukaan ensimmäisiä, jotka hyödynsivät 

ylireagointihypoteesia tuottojen pitkän aikavälin palautumisen selittämisessä. Tutkimusaineisto oli 

vuosilta 1926-1982. Tutkimuksessa muodostettiin 35 osakkeen voittaja- ja häviäjäportfolioita 

aikaisempaan 3-5 vuoden tuottohistoriaan perustuen. Tulokset olivat merkittäviä 

häviäjäportfolioiden tuottaessa kolmen vuoden testijaksolla keskimäärin 19,6 % markkinaa 

enemmän ja vielä pienemmällä riskillä. Voittajaportfoliot puolestaan tuottivat keskimäärin 5 % 

markkinaa vähemmän, joten ero portfolioiden kumulatiivissa tuotoissa oli lähes 25 %. Paras tuotto 

saavutettiin kolmen vuoden muodostus- ja pitoajalla. (De Bondt & Thaler 1985) 

Strategian merkittävän ylituoton lisäksi tutkimustuloksilla oli muitakin huomionarvoisia löydöksiä. 

Ensinnäkin ylireagointi on selvästi asymmetristä ollen huomattavasti merkittävämpää häviäjien 

keskuudessa. Toisekseen tuottoihin liittyi selkeää kausiluonteisuutta, sillä merkittävä osa häviäjien 

tuotoista syntyi tammikuussa. Kolmanneksi ylireagointi vaikuttaisi pääosin purkautuvan toisena ja 

kolmantena tarkasteluvuonna, mikä tutkijoiden mukaan mukailisi Benjamin Grahamin näkemystä, 

siitä etteivät hinnoitteluvirheet korjaannu hetkessä. (De Bondt & Thaler 1985) Chopra et al. (1992) 

saivat myöhemmin vastaavia tuloksia osoittaen, että edellisen viiden vuoden häviäjäosakkeet 

tuottivat vuodessa keskimäärin 5-10 % enemmän kuin vastaavan ajanjakson voittajaosakkeet. Ilmiö 

toteutui voimakkaammin pienyhtiöissä, tutkijat dokumentoivat myös merkittäviä tuottoja 

tammikuulta, mutta ylireagoinnin katsottiin silti vaikuttavan tuottoihin. 

Tutkimustulokset eivät kuitenkaan olleet varsinkaan riskin huomioimisen suhteen yksiselitteisiä. 

Chan (1988) sekä Ball ja Kothari (1989) huomauttivat, ettei riski todellisuudessa ole vakioinen niin 

kuin De Bondt ja Thaler (1985) odottavat. Häviäjät todellakin ovat vähemmän riskisiä portfolioita 
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muodostettaessa, mutta muodostusjakson lopussa ovat ne jo riskisempiä. Faman ja Frenchin (1993; 

1996a) mukaan kolmifaktorimalli huomioisi riskin vaihtelun ja että ylituotto olisi täten selitettävissä 

kasvaneella riskillä.  Useissa myöhemmissä tutkimuksissa on kuitenkin vastustettu ajatusta siitä, että 

taseen kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välisen suhteen perusteella voitaisiin tulkita osakkeen 

riskisyyttä kuten kolmifaktorimalli olettaa (Lakonishok et al. 1994; MacKinlay 1995; Daniel & Titman 

1997). Riskin sijasta ylituotto selittyisi paremmin sillä, että osa sijoittajista on yksinkertaisesti 

kyvykkäitä hyödyntämään tyypillisten sijoittajien tekemiä virheitä (Lakonishok et al. 1994) 

Myöhemmän tutkimustiedon valossa riskillä vaikuttaisi kuitenkin olevan oleellinen yhteys strategian 

tuottoon. McLeanin (2010) mukaan pitkän aikavälin palautumista ilmenee vain niissä osakkeissa, 

joissa on korkea epäsystemaattinen riski, tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että ilmiö koskisi vain 

pienyhtiöitä ja senttiosakkeita. Edellä mainittu on konsistentti sen kanssa, että arbitraasi pyrkii 

hinnoitteluvirheen korjaamiseen, mutta vain siinä määrin kuin positioiden rajahyöty on yhtä kuin 

rajakustannus. 

Vastavirran strategiat ovat menestyneen myös uudemman tutkimustiedon valossa ja eri 

markkinoilla. Loughranin ja Wellmanin (2011) aineisto koostui NYSE-, AMEX- ja Nasdaq-listatuista 

yhtiöistä.  Desiiliportfolioiden tuottoeroja tarkastelemalla voidaan nähdä, että edellisen kolmen 

vuoden häviäjäosakkeiden kuukausituotot olivat voittajia keskimäärin 0,74 % korkeampia. 

Perinteisistä arvomittareista vain B/P-luvulla mitattu arvopreemio oli hieman suurempi. Israel ja 

Moskowitz (2013) puolestaan muodostivat desiiliportfolioita edeltävän viiden vuoden 

tuottohistorian perusteella. Desiiliportfolioiden tuottoero oli häviäjäosakkeiden hyväksi, mutta 

tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Dissanaike ja Lim (2010) tutkivat strategioiden 

suoriutumista Lontoon pörssissä. Tutkimuksessa häviäjä- ja voittajaportfoliot muodostettiin 

edellisen kolmen vuoden tuottohistoriaan perustuen. Häviäjien, joiden paras vuosituotto 

saavutettiin yllättäen vasta kolmantena vuotena, osoitettiin ylisuoriutuvan voittajiin nähden. 

Japanissa vastavirran strategiat ovat puolestaan toimineet poikkeuksellisen hyvin ja 

systemaattisesti. Erityisen hyvin pitkän aikavälin strategia osoitettiin toimivan yli 2 vuoden 

horisontilla. Parhaan tuoton olisi saavuttanut pelkästään pitkää positiota hyödyntämällä häviäjien 

tuottojen ollessa positiivisia kaikilla 1-36 kuukauden tarkastelu- ja pitoaikojen yhdistelmillä. 

Ylireagointihypoteesin sijaan etenkin pitkän aikavälin tulokset olivat kuitenkin paremmin 

selitettävissä osakkeiden välisillä lead-lag suhteilla. (Chou et al. 2007) 
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Odotetusti ylireagointihypoteesin rinnalle on vuosien saatossa ilmaantunut kilpailevia hypoteeseja. 

Tuottojen kausiluonteisuuden takia kilpailevista hypoteeseista eniten huomioita on saanut 

verohypoteesi. Wachtel (1942) huomio poikkeuksellisen korkeat tammikuun tuotot jo ennen 

merkittävän rahoitusteorian syntyä liittäen ne muun muassa joulukuussa tapahtuvaan 

veroperusteiseen myyntiaaltoon, joka painaa osakkeiden hinnat alle niiden todellisen arvon. Meni 

kuitenkin verraten pitkään ennen kuin tutkimus kiinnostui toden teolla tuottojen 

kausiluonteisuudesta. Sittemmin juuri verohypoteesia on pidetty uskottavimpana selityksenä 

poikkeuksellisen korkeisiin tammikuutuottoihin (Rozeff & Kinney 1976; Reinganum 1983; Keim 

1983). 

Vaikka tammikuun tuottojen kontribuutio oli merkittävä suhteessa strategian kokonaistuottoon De 

Bondt ja Thaler (1985; 1987) sekä Chopran et al. (1992) painottivat ylireagointihypoteesin 

merkitystä. Hypoteesilla on siinä mielessä merkitystä, että mikäli verohypoteesi selittäisi täysin 

tuottojen käyttäytymisen eivät sijoittajat toimisi irrationaalisesti, mikä olisi puolestaan kolaus 

behavioristiselle rahoitusteorialle. Yksinkertaisin tapa arvioida kilpailevia hypoteeseja on tutkia 

tuottojen käyttäytymistä markkinalla kuten Hongkongissa, jossa ei makseta pääomatuloveroja. 

Georgen ja Hwangin (2007) mukaan kyseisellä markkinalla ei ilmene tuottojen palautumista.  

Myöhempi tutkimus onkin korostanut verohypoteesin merkitystä tuottoja selittävä tekijänä. 

Grinblatt ja Moskowitz (2004) osoittivat, että edellisen kolmen vuoden häviäjäosakkeiden 

positiiviset tuotot rajoittuvat pääosin tammikuuhun – joulukuun tuottojen ollessa negatiivisia. 

Vastaavia tuloksia saivat myös George ja Hwang (2007), jotka osoittivat, ettei häviäjien tuottojen 

palautumista ole tammikuun ulkopuolella havaittavissa. Voittajaosakkeiden tuottojen 

dokumentoitiin sen sijaan olevan pitkällä aikavälillä hitaasti palautuvia. Tämän katsottiin johtuvan 

siitä, että voittoja sisältävien osakkeiden hintaa sisältyy kaupankäynnissä eräänlainen veropreemio, 

koska sijoittajat ovat lähtökohtaisesti halukkaita lykkäämään myyntivoittojen verotusta. 

Kaupankäynnin myötä veropreemio kuitenkin katoaa, kun osakkeet siirtyvät uusille omistajille. 

Edellä mainittu näkemys perustuu Kleinin (1999) tutkimukseen pääomatulojen lukkiutumisesta. 

(George & Hwang 2007). 

Myös Yaon (2012) mukaan strategian kannattavuus johtuu yksin korkeista tammikuun tuotoista. 

Aineisto sisälsi NYSE ja AMEX listattujen yhtiöiden tuotot aikaväliltä 1926-2009. 

Ylireagointihypoteesin asema tuottoja selittävän tekijänä onkin vuosien saatossa heikentynyt, 

vaikkei tämä itsessään vie pohjaa strategian kannattavuudelta antaa se selkeitä viitteitä siitä, ettei 
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useiden vuosien pitoaika ole optimaalinen. Yaon (2012) mukaan pitoajan keskittäminen yksin 

tammikuuhun onkin hämmästyttävän kannattavaa häviäjäosakkeiden tuottaessa keskimäärin 10,73 

% voittajaosakkeita enemmän.  

Tammikuuilmiö on historian saatossa toteutunut myös Helsingin pörssissä ja etenkin pörssin 

pienissä yhtiöissä (Wahlroos & Berglund 1986). Myöhemmin Grinblatt ja Keloharjun (2004) 

osoittivat melko vakuuttavasti, että suomalaiset yksityissijoittajat ovat taipuvaisia käymään 

veroperusteista kauppaa mikä näkyy etenkin loppuvuoden tappiollisten positioiden realisointina 

voitollisten sijasta. Lisäksi samoilla sijoittajilla on taipumus hankkia myymiään positioita takaisin 

etenkin silloin kuin tappiot ovat olleet suuria ja myynti tehty lähellä vuodenvaihdetta. 

Vuodenvaihteen veroperusteinen kaupankäynti vaikuttaisi täten tarjoavan selityksen joulukuun 

lopun heikkoihin tuottoihin sekä tammikuun ensimmäisten päivien positiiviseen tuottoon. 

Takaisinostoista näyttäisi nimittäin syntyvän etenkin pienyhtiöihin ostopainetta (Grinblatt & 

Keloharju 2004) 

Täysin yksimielisesti tutkimus ei kuitenkaan tue verohypoteesia. Wu ja Li (2011) tutkivat voittaja- ja 

häviäjäosakkeiden suoriutumista Lontoon pörssissä vuosina 1974-2009. Viiden vuoden muodostus- 

ja testijaksoilla häviäjäosakkeet tuottivat vuosittain 2,52 % voittajaosakkeita enemmän. Tulokset 

eivät selity verohypoteesilla, eikä ne myöskään täysin tue voittajaosakkeiden lukkiutuvien 

pääomatulojen hypoteesia. Voittajaosakkeiden tuottojen palautuminen heijastelee enemminkin 

yliarvostuksen purkautumista. Tutkijat painottivat sitä, että keskiarvoon palaaminen johtuu 

luultavasti sijoittajien rationaalisen ja epärationaalisen käyttäytymisen yhdistelmästä.  

Tutkimus on käsitellyt myös toimialan vaikutusta tuottojen palautumiseen. Toimialaportfolioiden 

tuottojen onkin osoitettu olevan keskiarvoon palaavia 3-5 vuoden periodilla (Fama & French 1988a). 

Ilmiö vaikuttaa vuosien saatossa kuitenkin heikentyneen tai ainakin pitkittyneen sillä tulokset 

viittaavat vahvasti siihen, että sijoitushorisontin tulisi olla huomattavasti 3-5 vuotta pidempi (Gropp 

2004). Bornholt, Gharaibeh ja Malin (2015) osoittivat, että merkittäviä tuloksia saatiin vasta, kun 

portfolioita muodostettiin 8-11 vuoden tuottohistoriaan perustuen. Palautumisen hitauden takia on 

tutkijoiden mukaan vaikea nähdä, että tulokset johtuisivat yksin aiemmasta ylireagoinnista. 

Toimialatuottojen palautumisen nopeus vaikuttaisi kuitenkin olevan vahvasti markkinasta 

riippuvainen. Wu ja Mazouz (2016) nimittäin osoittivat, että Britanniassa häviäjätoimialat 

suoriutuvat huomattavasti voittajatoimialoja paremmin jo viiden vuoden horisontilla. Tuloksien 
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katsottiin johtuvan hinnoitteluvirheistä, sillä tuottoerot olivat suurempi toimialoilla, joilla 

arvonmääritykseen liittyvä epävarmuus on suurempaa. Tutkijoiden mukaan toimialan aiempi 

suorituskyky on osakkeen pitkän aikavälin keskiarvoon palaamisen liikkeellepaneva voima eli 

käytännössä toimiala komponentti aiheuttaa keskiarvoon palaamisen. Kaiken kaikkiaan tulokset 

viittaavat vahvasti siihen, että toimialatuotot sisältävät tärkeää informaatiota yksittäisen 

osakkeiden tuottojen pitkän aikavälin palautumisesta.  

Instituutioiden toimialapainotuksia ohjaava laumakäyttäytyminen (Choi & Sias 2009) saattaisi myös 

ruokkia ylireagointia. Wermersin (1999) mukaan laumakäyttäytymisen myötä osakkeen hinta liikkuu 

kuitenkin lähemmäs fundamenttiarvoa. Vaikutus ei ehkä ole aivan näin yksiselitteinen.  Lyhyellä 

aikavälillä vaikutuksen on katsottu olevan hinnoittelua vakauttava (Dasgupta, Prat & Verardo 

2011b), mutta pitkällä aikavälillä instituutioiden laumakäyttäytyminen on puolestaan yhdistetty 

tuottojen palautumiseen (Dasgupta, Prat & Verardo 2011a; Dasgupta et al. 2011b; Brown, Wei & 

Wermers 2013). 

4.2 Arvosijoittaminen 

Arvosijoittaminen on yksi tunnetuimmista, tutkituimmista ja mahdollisesti myös 

hyödynnetyimmistä sijoitusstrategioista. Sen kehittäjänä pidetään Benjamin Grahamia, joka esitteli 

ajatuksen ensimmäistä kertaa kirjassaan Security analysis (Graham & Dodd 1934) jatkaen sitä 

myöhemmin teoksessaan The intelligent investor (Graham 1949). Yleisesti arvo-osakkeella 

tarkoitetaan osaketta, jonka markkinahinta on matala suhteessa johonkin osakekohtaiseen 

fundamentti-indikaattoriin kuten tulokseen, osinkoon tai taseen omaan pääomaan. Ajatuksena on, 

ettei markkinahinnan tulisi ikinä ajautua liian kauas näiden indikaattoreiden perustasosta.  

4.2.1 Voittokerroin ja tulostuotto 

Osakkeen voittokertoimen eli P/E-luvun hyödyntämiseen perustuva strategia on helposti 

ymmärrettävä, intuitiivisesti houkutteleva ja myös hyvin suosittu. Tulostuotto eli E/P-luku on 

puolestaan P/E-luvun käänteisluku. Voittokertoimeen on myös helppo liittää erilaisia nyrkkisääntöjä 

ja esimerkiksi Lindström (2005, 95) suosittelee valitsemaan sellaisia osakkeita joiden P/E-luku ei ole 

arvoltaan paljoakaan yli kymmenen. Vuosituhannen vaihteessa sijoittajat olivat kuitenkin valmiita 

maksamaan keskimäärin jopa 44-kertaisen hinnan yritysten voitoista – historiallisen keskiarvon 
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ollessa 16 – vaikka regressioanalyysi ennustikin katastrofaalisia tuottoja seuraavalle kymmenen 

vuoden ajanjaksolle (Campbell & Shiller 2001). 

Matalan P/E-luvun portfolioiden merkittävä tilastollinen ylisuoriutuminen suhteessa korkean P/E-

luvun portfolioihin dokumentoitiin samoihin aikoihin kuin tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

alkoi saada jalansijaa (Nicholson 1960; 1968). Anomaliaan kiinnitettiin toden teolla huomiota vasta 

kun Basu (1977) osoitti matalan P/E-luvun portfolioiden riskikorjatun tuoton olevan 

markkinatuottoa korkeampia ja korkean P/E-luvun markkinatuottoa matalampi.  

Reinganumin (1981) mukaan matalan P/E-luvun ja tuoton välinen yhteys vaikuttaisi tosin katoavan, 

kun yrityskoon vaikutus kontrolloidaan. Samalla osoitettiin, että pienten yritysten riskikorjatut 

tuotot ovat suurten yritysten tuottoja korkeampia – ilmiö tunnetaan niin sanottuna yrityskoko 

anomaliana (Banz 1981; Reinganum 1981) ja se on toteutunut myös suomessa (Wahlroos & 

Berglund 1986). Pienyhtiöihin onkin tyypillisesti liitetty suurempi arvopreemio (Faman & French 

2012; Israel & Moskowitz 2013). Yrityskokoanomalia on siinä mielessä hyvin merkityksellinen, että 

sen vaikutus tulisi pystyä erottamaan muista tuottoja selittävistä tekijöistä. Usein monien 

anomalioiden ylisuoriutuminen pyritäänkin riskin ohella kuittaamaan yrityskokoanomalialla.  

Basun (1983) mukaan tilastollinen merkitsevyys kuitenkin säilyi vielä yrityskoon kontrolloimisen 

jälkeenkin. Anomalia pitikin pintansa ja sen osoitettiin olevan ilmiönä globaali (Fama & French 1998) 

ja Yhdysvalloissa myös ajallista tarkastelua kestävä (Israel & Moskowitz 2013). Desiiliportfolioiden 

tuottoeroja tarkastelemalla voidaan nähdä, perinteisistä arvomittareista E/P-luvulla mitattu 

arvopreemio ja absoluuttinen tuotto asettuu B/P- ja D/P-luvun välille (Loughran & Wellman 2011). 

Yhtiön vuotuinen tulos on usein mielletty melko meluisaksi mittariksi (Campbell & Shiller 1988). 

Dichevin ja Tangin (2009) mukaan korkea tuloksen volatiliteetti heijasteleekin nopeaa keskiarvoon 

palaamista sekä heikkoa ennustettavuutta. Britanniassa arvopreemio lähes tuplaantui 

alkuperäisestä 6 prosentista kun edellisen vuoden tuloksen sijasta käytettiin edeltävän kahdeksan 

vuoden keskiarvoa (Anderson & Brooksin 2006). Kausitasoitusta P/E-luvusta tai CAPE:sta (engl. 

cyclically adjusted price-to-earnings ratio) käytetään myös nimitystä Shillerin P/E (Shiller 2000, 7). 

Anomaliaa on tutkittu myös Helsingin pörssissä. Tuoton ja P/E-luvun välillä vaikuttaisi olevan yhteys, 

mutta se on kuitenkin pääosin selitettävissä yrityskoolla sekä osakkeen absoluuttisella hinnalla 

(Booth, Martikainen, Perttunen & Yli‐Olli 1994). Pätäri ja Leivo (2009) puolestaan osoittivat 

myöhemmin, että matalan P/E -luvun osakkeista muodostettu portfolio ylisuoriutuu markkinaan 
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nähden, mutta tulokset eivät riskistä, vinoumista ja huippukaudesta johtuen olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Pätäri ja Leivo (2009) dokumentoivat E/P-luvun perusteella muodostetulle 

korkeimmalle kolmannekselle 17,87 % keskimääräisen vuosituoton. Davydov et al. (2016) 

puolestaan dokumentoivat jopa 20,5 % keskimääräisen vuosituoton E/P-strategialle – tulokset olivat 

myös tilastollisesti merkitseviä. Tuloskomponentin merkitys vaikuttaa kasvaneen Helsingin pörssissä 

vuosien saatossa.  

4.2.2 Osinkotuottoprosentti 

Osingon merkitys tulevaisuuden tuottojen ennustamisessa on kaksijakoinen. Millerin ja Modiglianin 

(1961) esittämän irrelevanttiusteoreeman mukaan osinkopolitiikalla ei ole mitään vaikutusta 

osakkeen hintaan, johon heijastuu vain markkinan näkemys tulevista tuloista. Käytännössä osingot 

kuitenkin nähdään jopa myyntituloa vähemmän riskisempänä – ilmiö tunnetaan markkinoilla niin 

sanottuna Bird in the hand-teoriana (Lintner 1962; Gordon 1963). Shefrin ja Statmanin (1984) 

mukaan osinkojen suosiota voidaan selittää Tverskyn ja Kahnemanin (1979) prospektiteorian sekä 

Thaler ja Shefrin (1981) valinnan ja itsehillinnän teorian avulla. 

Korkean osinkotuoton on osoitettu ennustavan myös korkeita tulevia tuottoja (Rozeff 1984; Shiller 

et al. 1984; Lamont 1998). Fama ja French (1998) osoittivat ilmiön olevan globaali, sillä vain kolmella 

valitusta 13 markkinasta korkean osinkotuoton osakkeet tuottivat matalan osinkotuoton osakkeita 

heikommin. Vastaavia tuloksia on saatu myös Helsingin pörssistä (Pätäri & Leivo 2009). 

Regressioanalyysin perusteella osinkotuottoprosentti ennustaa tulevia tuottoja P/E-lukua 

paremmin (Shiller et al. 1984; Fama & French 1988b; Lamont 1998). Cocharanen (2011) mukaan 

osinkoihin nähden korkeat markkinahinnat ovat ennakoineet luotettavasti useiden vuosien heikkoja 

tuottoja ja matalat hinnat puolestaan korkeita tuottoja. Parametriestimaatteja tarkastelemalla 

voidaan nähdä, että yhden prosenttiyksikön lisäys osinkotuottoon ennustaa lähes neljä 

prosenttiyksikköä korkeampaa vuosituottoa (Cochrane 2011). 

Fama ja French (1988b) mukaan osinkotuoton parempi selitysvoima johtuisi yksinkertaisesti siitä, 

että tulos vaihtelee osinkoa enemmän. Osinkotuottoprosentti vastaa täten monella tapaa Shillerin 

P/E-lukua. Osinkotuotto voidaankin mieltää eräänlaiseksi pysyväksi hintakomponentiksi (Lamont 

1998). Korkean osinkotuoton onkin osoitettu madaltavan riskiä sijoitustyylistä huolimatta, mutta 
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hieman yllättäen se vaikuttaisi samaan aikaan parantavan myös tuottoa (Conover, Jensen & 

Simpson 2016). 

Tänä päivänä osingot eivät kuitenkaan ole voitonjakokeinona yhtä merkittävä kuin ennen. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa suositaan voitonjakokeinona omien osakkeiden ostoa. Uudemman 

tutkimustiedon valossa vähäinen arvopreemio ei enää ole tilastollisesti merkitsevä (Israel & 

Moskowitz 2013). Arvopreemio on myös pieni E/P- ja B/P-lukuihin nähden (Loughran & Wellman 

2011). Helsingin pörssissä osinkotuottoprosentti on Pätärin ja Leivon (2009) mukaan kuitenkin ollut 

yksittäisistä tunnusluvuista menestyksekkäin salkunmuodostuskriteeri korkeimman kolmanneksen 

vuosituoton yltäessä peräti 21,67 %. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä jokaisella suoriutumisen 

osa-alueella ja koko 15 vuoden testijaksolla. 

Mutta ennustaako osinkotuotto tulevien osinkojen vai hinnan muutosta? Suhdeluku voisi olla 

keskiarvoon palaava kumman tahansa komponentin vaikutuksesta. Käytännössä osakkeen hinnan 

ja osingon välinen korrelaatio on kuitenkin korkea. Komponenteista hinta on kuitenkin merkittävästi 

osinkoa volatiilimpi. Syy on yksinkertainen – yrityksillä on tavoitteena maksaa tasaisesti kasvavaa 

osinkoa (Lintner 1956). Käytännössä osinkotuottoprosentti tapaakin liikkua markkinahinnan 

johdattama, minkä seurauksena suhdeluvun keskiarvoon palautuminen ja volatiliteetti johtuu täysin 

hinnan sopeutumista (Shiller et al. 1984; Campbell & Shiller 2001; Cochrane 1994; 2011). Mikäli 

tämä kuulostaa itsestään selvältä tulee huomioida, että 1970-luvun maailmassa ennustus olisi ollut 

päinvastainen – korkeat hinnat suhteessa osinkoihin olisi heijastanut odotuksia siitä, että osingot 

tulevat nousemaan tulevaisuudessa (Cochrane 2011).  

4.2.3 Tasekerroin 

Tasekerroin eli P/B-luku kuvastaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman välistä 

suhdetta. Pääomavaltaisilla toimialoilla kuten perusteollisuudessa tunnusluvun arvo on tyypillisesti 

matala. Tutkimus on tyypillisesti korostanut B/P-luvun merkitystä muihin arvoa mittaaviin 

tunnuslukuihin nähden (Fama & French 1992; 1993; Lakonishok et al. 1994). Stattman (1980) sekä 

Rosenberg et al. (1985) osoittivat ensimmäisinä matalan tasekertoimen ja korkean tuoton välisen 

yhteyden. Tilastollisesti vahvempia ja riskikorjatun tuoton huomioivia tuloksia saatiin hieman 

myöhemmin (Fama & French 1992; Lakonishok et al. 1994). Sittemmin preemion on myös 

dokumentoitu olevan globaali (Fama & French 1998). Anomalia on kestänyt myös aikaa, sillä sen on 
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myöhemmin osoitettu toteutuvan niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin sekä etenkin Japanissa 

(Asness et al. 2013). 

B/P-luvulla mitatun arvopreemion on dokumentoitu vaihtelevan selvästi ajassa ja laskevan 

merkittävästi yrityskoon kasvaessa (Israel & Moskowitz 2013; Loughran & Wellman 2011). 

Yhdysvalloissa B/P-luvulla mitatun arvopreemion on osoitettu olevan perinteisistä arvomittareista 

suurin (Loughran & Wellman 2011). Useissa tutkimuksissa P/B-luvun merkitystä onkin korostettu 

suhteessa muihin arvoa mittaaviin tunnuslukuihin (Wu & Li 2011) ja etenkin pitkän aikavälin 

tuottojen palautumisen ennustamisessa (Chou et al. 2007).  

Helsingin pörssissä matalan P/B-luvun yhteys korkeaan tuottoon ei ole kuitenkaan ollut näin 

ilmeinen. Leivon ja Pätärin (2009) mukaan B/P-luvun yhteys arvopreemioon on tutkimuksen 

tunnusluvuista pienin, johtaen paikoin jopa negatiiviseen preemioon. Tutkimuksessa tunnusluvun 

matalimman kolmanneksen vuosituotto 15,64 % ylitti vain hienoisesti korkeimman kolmanneksen 

14,64 % vuosituoton. Myöhemmin Davydov et al. (2016) osoittivat ettei matalaan B/P-lukuun 

perustuvan strategian tuotto poikkea tilastollisesti merkitsevästi markkinatuotosta, joskin 

strategian 16,74 % keskimääräinen vuosituotto ylittikin markkinatuoton. 

Faman ja Frenchin (1992) mukaan B/P-luku selittäisi todellisuudessa myös sen miksi E/P-luvulla 

voidaan ennustaa tulevia tuottoja. Edellisen viiden vuoden tuottohistorian perusteella muodostetut 

häviäjäportfoliot korreloivat myös vahvasti B/P-luvun perusteella muodostettujen portfolioiden 

kanssa ja täten B/P-luku selittäisi myös De Bondtin ja Thalerin (1985) tulokset (Fama & French 

1996b). Häviäjäportfolioiden sekä B/P-luvun perusteella muodostettujen arvoportfolioiden välisen 

korrelaatiokertoimen on globaalisti osoitettu olevan jopa 0,86 (Asness et al. 2013). 

Arvoportfolioiden optimaalinen 2-3 vuoden pitoaika (Bird & Whitaker 2003) vaikuttaisi myös 

mukailevan De Bondtin ja Thalerin (1985) tuloksia.  

Aivan näin yksinkertainen B/P-luvun ja tuottohistorian välinen yhteys ei kuitenkaan ole. 

Tunnusluvun arvoa ohjaavat komponentit – oman pääoman kirjanpitoarvo sekä markkina-arvo – 

voidaan edelleen jakaa kirjanpitoarvon muutoksesta syntyviin tuottoihin ja markkina-arvon 

muutoksesta syntyneisiin tuottoihin sekä termeihin, jotka kuvaavat osingoista ja 

voitonjakopolitiikasta syntyviä kirjanpito- ja markkinavaikutuksia. Täten B/P-luku vaihtelee myös 

osinkojen kanssa ollen siten meluisa odotetun tuoton mittari. (Daniel & Titman 2006; Fama & French 

2008) Mikäli ajattelemme, että kassavirtauutiset ajavat yrityskohtaisia tuottoja on myös 
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huomionarvoista tiedostaa, kuinka yksittäisten yhtiöiden kassavirtaennusteet poikkeavat toisistaan, 

kun yhtiöitä tarkastellaan B/P-luvun mukaan poikkileikkausaineistolla (Vuolteenaho 2002).  

Koska arvopreemio perustuu siihen, kuinka B/P-luku erottelee osakkeet portfolioihin, on tärkeää 

ymmärtää missä määrin tunnusluvun yksittäiset komponentit ohjaavat sen kehittymistä. Ellei näillä 

komponenteilla ole samaa varianssia samalla kun ne ovat keskenään korreloimattomia ei 

arvopreemio ole näiden yksittäisten komponenttien summa. Kun nykyistä B/P-luvun arvoa 

tarkastellaan viisi vuotta vanhan B/P-luvun, kirjanpitoarvon ja markkina-arvon muutosten kautta 

nähdään, että näiden komponenttien vaihtelu selittää 52%, -15% ja 63% prosenttia tämänhetkisistä 

B/P-lukujen vaihtelusta. Kirjanpitoarvo negatiivinen kontribuutio indikoi sitä, että kun oman 

pääoman kirjanpitoarvo kasvaa, myös markkina-arvo kasvaa ja keskimäärin vielä nopeammin kuin 

kirjanpitoarvo tekee, mikä käytännössä johtaa siihen, että B/P-luku laskee. Joka tapauksessa 

voimme nähdä, että hintakomponentin muutos itseasiassa selittää B/P-luvun kyvyn selittää 

keskimääräisten tuottojen vaihtelua. (Gerakos & Linnainmaa 2018) 

Yksittäisten komponenttien vaikutusta voidaan tarkastella myös Faman ja MacBethin (1973) 

regressiolla. Tulosten valossa markkina-arvon muutokset ovat negatiivisia ja tilastollisesti 

merkitseviä kun taas kirjanpitoarvon muutokset eivät ole. Viiden vuoden tuottohistoriaan 

perustuvien portfolioiden tuottojen hajonta on myös B/P-portfolioita pienempi. E/P- ja D/P-lukujen 

osalta markkinahinnan muutoksen merkitys ei ole yhtä korostunut kuin se B/P-luvun kohdalla on. 

Ero selittyy fundamenttikomponenttien eroavaisuudella – tulos muuttuu huomattavasti oman 

pääoman kirjanpitoarvo nopeammin.  Tulosten valossa voidaan siis todeta, että osa E/P-luvun 

ennustuskyvystä tulee fundamenttikomponentista. (Gerakos & Linnainmaa 2018) 

Arvostuskertoimien stabiliteettia ja palautumista tarkastellessa tuleekin huomioida, että 

tunnusluvut ovat vain tapa esittää osakkeen hinta skaalattuna, joten oletettavasti jotkut niistä ovat 

merkityksettömiä tai merkitykseltään vähäisiä tulevia tuottojen ennustettaessa (Fama & French 

1992). Lamontin (1998) mukaan näiden osakekohtaisten fundamentti-indikaattorien sisältämää 

informaatiota tulevia tuottoja ennustettaessa voidaan puolestaan hyödyntää ainoastaan lyhyellä 

aikavälillä – pitkällä aikavälillä historiallinen tuotto on ainut luotettava muuttuja. Tuoton merkitystä 

korostaa myös se, että osakekohtaisten fundamentti-indikaattorien suhteellinen merkitys 

vaikuttaisi riippuvan markkinasta ajasta. 
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4.3 Momentum 

Samoihin aikoihin kuin tehokkaiden markkinoiden hypoteesi alkoi saada jalansijaa 

rahoitusmarkkinoiden vallitsevana paradigmana, oli markkinoilla havaittavissa merkkejä tuottojen 

jatkuvuuteen taipumisesta. Muun muassa Fama (1965) kiinnitti huomiota tuottojen lyhyen aikavälin 

positiiviseen autokorrelaatioon, joskin katsoi sen taloudellisesti merkityksettömäksi. Tutkimusta ja 

teknistä analyysiä tuottojen jatkuvuus kuitenkin kiinnosti. Levyn (1967) kehittämä suhteellisen 

voimaindeksin (engl. relative strength index) strategia pyrki hyödyntämään osakkeen menneen 

kurssikehityksen suhteellista vahvuutta myös tulevaisuudessa osoittaen strategian olevan myös 

kannattava. Tuohon aikaan tuottojen satunnaiskulku vei kuitenkin voiton. Levyn (1967) tuloksia 

kritisoitiin myös tiedonlouhinnasta, sillä tutkimuksessa hyödynnettyyn strategiaan päädyttiin 

useiden kymmenien eri kaupankäyntisääntöjen testaamisen jälkeen (Jensen & Benington 1970). 

Levyn (1967) tutkimus loi kuitenkin pohjan momentum-strategioiden kehittymiselle. Momentumia 

voidaan tarkastella kahdessa eri viitekehyksessä. Tyypillisemmin kyse on poikkileikkauksellisesta 

momentumista, jossa ollaan kiinnostuneita osakkeen tuotoista suhteessa muiden osakkeiden 

tuottoihin (Jegadeesh & Titman 1993). Aikasarjamomentumissa osakkeen tuottoja tarkastellaan sen 

sijana suhteessa sen omiin aiempiin tuottoihin (Moskowitz, Ooi & Pedersen 2012). Varhaiset 

markkinoiden satunnaisuutta ja tehokkuutta käsitelleistä tutkimuksista kiinnittävät huomiota juuri 

aikasarjamomentumiin.  

Momentum-strategioiden läpimurto koettiin vasta kun Jegadeesh ja Titman (1993) osoittivat, että 

ostamalla aikaisempia voittajia ja myymällä lyhyeksi häviäjiä voitiin 3-12 kuukauden pitoajalla 

saavuttaa vertailuindeksiin nähden kuukausittain noin 1 % ylituottoa aikavälillä 1965-1989. 

Myöhemmin Grundy ja Martin (2001) luonnehtivat momentum tuottojen olevan hämmästyttävän 

vakaita kaikilla 1926-luvun jälkeisillä osaperiodeilla. Lewellen (2002) puolestaan kuvailee 

momentum-tuottojen olevan yksi vakuuttavimmista ja vaikeimmin selitettävissä olevista 

anomalioista. 

Keskipitkän aikavälin momentum onkin tutkimustiedon valossa ilmiönä selvästi systemaattisempi 

kuin pitkän aikavälin tuottojen palautuminen. Ilmeinen tuottopreemion on dokumentoitu yli 200 

vuoden ajalta ja noin 40 eri markkinalta (Griffin et al. 2003; Chui et al. 2010; Asness et al. 2014). 

Moskowitz et al. (2012) puolestaan dokumentoivat merkittävää aikasarjamomentumia kaikissa 

tutkimissaan 58 omaisuusluokassa. Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että momentumpreemio on 
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ollut markkinoilla niiden olemassaolosta lähtien (Asness et al. 2014). Preemion suuruus ei ole 

myöskään vuosien saatossa merkittävästi muuttunut, eikä instituutioiden tai hedgerahastojen 

kaupankäynnin muutoksillakaan ole myöskään ollut merkittävää vaikutusta preemioon (Israel & 

Moskowitz 2013). 

Momentum strategiaa kritisoidaan usein siitä, ettei sitä pysty toteuttamaan kannattavista pelkkää 

pitkää positiota hyödyntämällä. Pitkiä tuottohistorioita ja osaperiodeja tarkastelemalla voidaan 

kuitenkin nähdä, että Yhdysvalloissa pitkän position kontribuutio kokonaistuottoon on ollut jopa 

lyhyttä positiota suurempi (Asness et al. 2014; Israel & Moskowitz 2013). Israelin ja Moskowitzin 

(2013) mukaan ilmiö on globaali. Tutkijoiden mukaan lyhyeksi myynnistä saatavien tuottojen 

merkitys korostuu kuitenkin yrityskoon kasvaessa. Yhtiökoon vaikutus on kuitenkin hyvä pitää 

mielessä. Tasapainotettuja portfoliota käytettäessä niin momentum voittajat, kuin häviäjätkin 

vaikuttavat nimittäin usein suoriutuvan markkinaa paremmin johtuen pienyhtiöiden korkeammasta 

tuotto-odotuksesta (Griffin et al. 2003).  

Griffin et al. (2003) mukaan pelkkää pitkää positiota hyödyntävällä momentum strategialla olisi 

saanut -1,19 % kuukausituoton Helsingin pörssistä. Aineisto sisälsi vain 54 osakkeen tuotot 

aikaväliltä 1993-2000. Tutkimuksessa hyödynnettiin tasapainotettuja kvintiiliportfolioita sekä 

kuuden kuukauden muodostus- ja testijaksoa. Chuin et al. (2010) dokumentoivat puolestaan pitkälle 

positiolle 1,457 % kuukausituoton Helsingin pörssistä. Aineisto sisälsi 72-155 yhtiön tuotot 

aikaväliltä 1991-2003. Tutkimuksessa tasapainotetut voittaja- ja häviäjäportfoliot muodostetiin 

parhaimmasta sekä heikoimmasta kolmanneksesta. Tutkimuksessa hyödynnettiin kuuden 

kuukauden muodostus- ja testijaksoa. Eri tutkimusasetuksien myötä tulosten vertailu ei ole 

mielekästä. 

Momentum tuottojen arvoituksellisuutta korostaa se, etteivät ne ole selitettävissä systemaattisella 

riskillä, lead-lag -efektillä (Jegadeesh & Titman 1993; Griffin et al. 2003) tulosjulkistusta seuraavalla 

positiivisella driftillä, yrityskoolla, B/P-luvulla (Chan, Jegadeesh & Lakonishok 1996) tai 

tiedonlouhinnalla (Rouwenhorst 1998; Jegadeesh & Titman 2001). Tutkimus onkin painottanut 

yrityskohtaisia tekijöitä (Grundy & Martin 2001; Lewellen 2002).  Tuotot vaikuttavat esimerkiksi 

laskevan yrityskoon kasvaessa (Hong & Stein 1999; Hong, Lim, & Stein 2000; Fama & French 2012) 

joskaan tutkimus ei yrityskoon vaikutuksesta täysin yksimielinen olekaan (Israel & Moskowitz 2013). 
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Jegadeesh ja Titman (1993) arvelivat, että momentum-tuottojen taustalla vaikuttaisi DeLongin et al. 

(1990) kuvaama positive feedback -kaupankäynti tai mahdollisesti alireagoiva markkina. Chan et al. 

(1996) mukaan markkina yksinkertaisesti reagoisi uuteen informaatioon vähitellen mikä aiheuttaa 

tuottojen jatkuvuuden. Grinblattin ja Hanin (2005) mukaan osakkeet, jotka pitävät sisällään suuria 

realisoimattomia tuottoja alireagoivat positiiviseen yrityskohtaiseen uutisoitiin, kun taas osakkeet, 

jotka pitävät sisällään suuria realisoimattomia tappioita alireagoivat negatiivisiin yrityskohtaisiin 

uutisiin. Tutkijoiden mukaan edellä mainittu synnyttäisi shokin suuntaisen jatkuvuuden, jota myös 

tutkimus tukee.  

Edellä mainittu huomioiden momentum-tuottojen voitaisiin katsoa olevan seurausta 

dispositioefektistä, jonka taustalla vaikuttaa mentaalitilinpidon ja prospektiteorian muodostama 

viitekehys, jossa toimivat sijoittajat ovat riskiä vältteleviä joidenkin osakkeiden kohdalla ja lokaalisti 

riskiä suosivia toisten. Se miten riskiin suhtaudutaan, riippuu puolestaan siitä, että pitääkö kyseinen 

osake sisällään kertyneitä voittoja vai tappioita. Riskin eron takia viitekehyksessä toimivat sijoittajat 

tapaavat realisoida voitollisia positioita – eli osakkeita, jotka ovat siirtyneet prospektiteorian 

mukaisella s-kirjaimen muotoisella arvofunktiolla referenssipisteen yläpuolelle. Tappiollisiin 

positioihin juuttuminen taas synnyttää kiilan fundamenttiarvon ja hinnan välille. (Grinblatt & Han 

2005)  

Frazzinin (2006) mukaan tulosjulkistusta tai analyytikoiden suositusmuutosta seuraava jatkuvuuden 

onkin huomattavasti voimakkaampi, silloin kun juuri tulleet uutiset ovat samansuuntaisia kuin 

osakkeeseen sisältyvät realisoimattomat tuotot tai tappiot. Vähäisen analyytikkoseurannan (Hong 

et al. 2000) ja informaation heikon saatavuuden on myös osoitettu edesauttavan momentumia 

(Daniel et al. 1998). Moskowitz et al. (2012) mukaan momentumiin luottavat spekuloijat saavat 

puolestaan tuoton suojautujien kustannuksella tarjoamalla markkinalle likviditeettiä. 

Momentumpreemion on myös dokumentoitu riippuvan vallitsevasta markkinatilanteesta. Grinblatt 

ja Moskowitz (2004) mukaan voittajaosakkeiden systemaattinen – tasainen ja korkea – 

tuottohistoria kasvattaa merkittävästi tuotto-odotusta siihen nähden, että korkeat tuotot olisi 

saavutettu lyhyemmältä ja normaalista poikkeavalta jaksolta. Avramov, Cheng ja Hameed (2016) 

osoittivat puolestaan momentum-tuottojen olevan suurempia markkinan ollessa likvidi, markkinan 

likviditeetti taas voidaan katsoa kasvavan sijoittajien liiallisen itsevarmuuden myötä.  
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Chordianin ja Shivakumarin (2002) mukaan preemio on jopa selitettävissä markkinasykleihin 

liittyvillä makroekonomisilla tekijöillä ja niiden viiveellä. Tällöin preemion voitaisiin katsoa olevan 

seurausta riskikompensaatiosta (Berk et al. 1999; Chordia & Shivakumar 2002). Cooper, Gutierrez ja 

Hameed (2004) osoittivat puolestaan preemion olevan positiivinen ainoastaan nousumarkkinassa. 

Tutkijoiden mukaan Chordianin ja Shivakumarin (2002) dokumentoimat makroekonomiset tekijät 

eivät momentum-tuottoja kuitenkaan selitä, jotka ovat ennemminkin konsistenttejä Daniel et al. 

(1998) sekä Hong ja Stein (1999) ylireagointia ennustavien mallien kanssa. 

Vallitsevan markkinatilanteen vaikutus momentum-strategian suoriutumiseen vaikuttaisi olevan 

edellä mainittua moniulotteisempi. Momentum-strategian tuotto vaikuttaisi nimittäin olevan altis 

huomattavan suurille pääoman alenemille silloin kun markkina on laskussa, paniikissa tai korkean 

volatiliteetin tilassa. Tällaiset katastrofaaliset jaksot saattaisivat kuitenkin olla jossain määrin 

ennustettavissa. (Daniel & Moskowitz 2016) Momentum tuottojen suuret pääoman alenemat 

vaikuttavat liittyvän etenkin sellaisiin jaksoihin, jolloin uutta pääomaa on ollut helposti saatavilla ja 

aikaisemmat momentum-tuotot ovat olleet suuria (Chabot, Ghysel & Jagannathan 2014).  

Markkinatilanne sidonnaisuuden lisäksi tuottoihin vaikuttaisi liittyvän myös kausiluonteisuutta. 

Oikeastaan jo Jegadeesh ja Titman (1993) osoittivat strategian tuoton olevan positiivinen 

tammikuutta lukuun ottamatta kaikkina kuukausina. Griffin et al. (2003) mukaan tammikuun 

tuottojen negatiivinen kontribuutio on ilmiönä selkeä ja globaali – tutkijoiden mukaan se voisi 

selittyä vuodenvaihteeseen ajoittuvalla veromyynnillä, joka johtaa häviäjien tuottojen rekyyliin 

tammikuussa. 

Chuin et al. (2010) mukaan kulttuurisilla tekijöillä kuten individualismin määrällä ja siihen 

kytköksissä olevalla liiallisella itsevarmuudella ja attribuutioharhalla on merkittävä vaikutus 

momentum-tuottojen esiintymiseen. Tutkijoiden mukaan esimerkiksi Japanille ominainen alhainen 

individualismi selittäisi momentum-tuottojen puuttumisen. Kulttuurin merkitys selittävä tekijänä on 

hieman hankala, sillä samaan aikaa Japanista dokumentoitiin merkittävä arvopreemio. (Chuin et al. 

2010; Asness 2011; Asness et al. 2013) 

Tarkastellaankin seuraavaksi sitä kuinka keskipitkän aikavälin momentum-tuotot ovat käyttäytyneet 

pitkällä aikavälillä. Vaikka eri hypoteesit ennustavatkin momentum-tuottoja poikkeaa niiden 

ennusteet merkittävästi sen suhteen mikä tuoton aiheuttaa ja kuinka tuotot käyttäytyvät strategian 

sijoitushorisontin ulkopuolella (Jegadeesh & Titman 2001). Karkeasti ajatellen voimme nähdä kolme 
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vaihtoehtoista skenaariota – momentum-tuotot joko kasvavat, stabiloituvat tai palautuvat. 

Käytännössä häviäjien- ja voittajien tuotot saattavat kuitenkin käyttäytyä hyvin eri tavalla. 

Mahdollisia skenaarioita ja näitä tukevia hypoteeseja on havainnollistettu alla. 

 

Kuvio 4 Momentum-tuotot pitkällä aikavälillä eri hypoteesien näkökulmasta (Jegadeesh & Titman 

2001). 

Kuviossa 4 Conradin ja Kaulin (1998) hypoteesin mukaan momentum-tuotot johtuvat voittaja- ja 

häviäjäportfolioiden määrittelemättömän riskin eroista. Jegadeeshin ja Titmanin (2001) mukaan 

hypoteesi ei kestä empiiristä tarkastelua sillä käytännössä se ennustaa voittajien tuottojen jatkuvan 

häviäjiin nähden samansuuruisena millä tahansa tarkastelujakson jälkeisellä periodilla eikä 

tuottojen pitkän aikavälin palautumista tai kasvun hiipumista tapahtuisi. Alireagointihypoteesi 

ennustaa tuottojen stabiloituvan markkinan sopeutuessa. Ylireagointihypoteesin valossa markkinan 

sopeutuminen aiheuttaa puolestaan tuottojen palautumisen.  

Jatkuvien tuottojen hypoteesi ei vaikuta kestävän, sillä tutkimustiedon valossa momentum-tuotot 

vaikuttavat palautuvan. Leen ja Swaminathanin (2000) mukaan momentum-voittajat suoriutuvat 

selkeästi häviäjiä heikommin 3-5 vuoden horisontilla. Tutkijoiden mukaan etenkin 

matalakaupankäyntivolyymin häviäjien sekä korkean kaupankäyntivolyymin voittajien tuotot 

palautuvat. Jegadeesh ja Titman (2001) osoittavat vastaavasti, että 12 kuukauden ajalta kertyneet 

momentum-tuotot palautuvat lähes kokonaan seuraavan 4-5 vuoden aikana. Globaalisti 

tarkasteltuna momentum-tuotot alkavat palautua hyvin pian strategian sijoitushorisontin jälkeen 

tullen negatiivisiksi riittävän pitkän ajan kuluttua (Griffin et al. 2003). 
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Cooper et al. (2004) mukaan momentum-tuottojen palautuminen on vahvasti riippuvainen 

markkinan tilasta – mikäli markkinatuotto edelliseltä kolmelta vuodelta on positiivinen ovat tuotot 

taipuvaisia palautumaan. Tuottojen palautuminen vaikuttaisi keskittyvän pitkälti tammikuuhun 

(Griffin et al. 2003; Grinblatt & Moskowitz 2004). Aikasarja-momentum vaikuttaisi myös olevan 

taipuvainen palautumaan pidemmällä aikavälillä, mikä olisi konsistentti sen kanssa, että 

alkuperäistä alireagointia seuraa viivästynyt ylireagointi (Moskowitz et al. 2012). 

Momentum-tuottojen systemaattisuudella vaikuttaisi olevan vaikutusta myös tuottojen 

palautumiseen. Georgen ja Hwangin (2004) mukaan 52 viikon korkeimpaan noteeraukseen 

perustuvat momentum-tuotot eivät nimittäin palaudu lainkaan pitkällä aikavälillä. 52 viikon 

äärimmäinen noteeraus myös ennustaa tulevia tuottoja tuottohistoriaa paremmin. Tutkijoiden 

mukaan 52 viikon äärimmäinen noteeraus on merkki siitä, että hinnanmuodostukseen vaikuttavat 

uutiset ovat juuri saapuneet. Äärimmäinen noteeraus vaikuttaisi toimivan ankkurina, jota vasten 

uutisten merkitystä arvioidaan. Uutisten ajaessa hintaa kohti lokaalia huippua ankkuroituneet 

sijoittajat ovat haluttomia tekemään tätä korkeampaa tai matalampaa toimeksiantoa. Lopulta hinta 

kuitenkin sopeutuu, mutta tutkimustulokset viittaavat vahvasti siihen, että keskipitkän aikavälin 

momentum ja pitkän aikavälin tuottojen palautuminen olisivat pitkälti erillisiä ilmiöitä.  

Myös muita palautumista määrittäviä tekijöitä on tarkasteltu. Gutierrezin ja Prinskyn (2007) mukaan 

on olemassa kahdenlaista momentumia – suhteelliseen tuottoon perustuvaa ja yrityskohtaista 

epänormaaliin tuottoon perustuvaa. Kun osakkeet jaetaan portfolioihin aikaisempaan tuottoon 

perustuen, on kyse suhteellisista tuotoista. Yrityskohtaisella epänormaaleilla tuotoilla viitataan 

puolestaan siihen tuoton osaan, mikä ei ole selitettävissä eri hinnoittelumalleilla kuten CAP-mallilla 

tai kolmifaktorimallilla. Yrityskohtainen momentum voidaan täten liittää muun muassa 

yrityskohtaiseen uutisointiin.   

Gutierrezin ja Prinskyn (2007) mukaan suhteellinen ja yrityskohtainen momentum käyttäytyvät 

hyvin samalla tavalla alle vuoden horisontilla. Tätä pidemmällä aikavälillä ero on sen sijaan 

merkittävä – suhteellisen momentumin palautuessa voimakkaasti ja yrityskohtaisen momentumin 

jatkuessa jopa vuosia. Instituutioiden kaupankäyntikäyttäytyminen antoi viitteitä siitä, että 

suhteelliseen momentumiin ylireagoidaan ja yrityskohtaiseen informaatioon alireagoidaan. Chang, 

Ko, Nakano ja Rhee (2018) saivat myöhemmin vastaavia tuloksia Japanista. 
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4.4 Dynaamiset odotukset ja -hinnoittelumallit 

Keskeinen piirre mille tahansa rahoitusmarkkinoiden mallille on sen määrittäminen, kuinka 

sijoittajat muodostavat odotuksiaan (Barberis & Thaler 2003). Mutta miten odotuksia 

muodostetaan, jos markkina on samaan aikaan taipuvainen keskipitkän aikavälin momentumiin ja 

pitkän aikavälin tuottojen palautumiseen ja kuinka tämä voidaan huomioida eri malleissa?  

Brockin ja Hommesin (1998) mukaan kaikkien toimijoiden välttämättä tarvitse noudattaa samaa 

odotusten muodostamissääntöä. Heterogeenisten odotusten muodostaminen voidaankin nähdä 

dynaamisena prosessina, jossa yhä useammat toimijat valitsevat strategian, joka on aiemmin 

osoittautunut menestyksekkäimmäksi. Tyypillinen jaottelu voidaan tehdä regressiota odottavien 

fundamentalistien ja momentumia hyödyntävien trendin seuraajien välille.  

Musciotto et al. (2018) tutkivat sijoittajien ekologiaa tarkastelemalla yksittäisten suomalaisten 

sijoittajien päivittäistä kaupankäyntiä Nokian osakkeella vuosina 1995-2009. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin verkostoanalyysia. Samaa kaupankäyntityyliä hyödyntäneet sijoittajat linkittyivät 

selkeästi toisiinsa muodostaen klustereita, joiden eliniän dokumentoitiin vaihtelevan muutamasta 

kuukaudesta peräti 12 vuoteen. Klustereiden koko vaihteli huomattavasti jopa vuositasolla. 

Olosuhteiden muuttuessa klusterit saattoivat myös jakaantua tai yhdistyä. Tulosten valossa 

odotusten ja strategioiden muodostaminen on selvästi dynaaminen prosessi. Strategioiden määrän 

ja markkinavolatiliteetin väliltä dokumenoitiin selkeä positiivinen yhteys. Tutkimustuloksista ei 

kuitenkaan voi päätellä kausaliteettia. Kasvavan markkinavolatiliteetin voisi helposti nähdä 

ruokkivan pelkoa ja ahneutta mikä saa sijoittajat muuttamaan strategiaansa. 

Käytännössä dynaamiset hinnoittelumallit perustuivat pitkälti momentumin ja regression taustalla 

vaikuttaviin yhteisiin tekijöihin. Hirshleiferin (2001) mukaan eri käyttäytymistieteellisissä malleissa 

(Barberis et al. 1998; Daniel et al. 1998; Hong & Stein 1999) momentumia ajavat harhaiset käsitykset 

aiheuttavat myös pitkän aikavälin tuottojen palautumisen. Mikäli ajattelemme, että markkinalla on 

jonkin asteista segmentoitumista, implikoisi osakkeen voimakas momentum mallien mukaan myös 

voimakasta tuottojen palautumista. Vaikka ajatus edellä mainittujen mallien taustalla onkin sama, 

eroaa niiden käyttäytymistieteellinen perusta toisistaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mallit 

olisivat jollain tapaa toisiaan poissulkevia. (Hirshleifer 2001)  
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Danielin et al. (1998) mallissa momentum ja regressio ovat seurausta atribuutioharhalle alttiiden 

liian itsevarmojen sijoittajien ylireagoinnista. Tutkijoiden keskeinen väite on, että sijoittajat 

suhtautuvat itse generoimaansa informaatioon liian itsevarmasti ja muuhun – kaikkien vapaasti 

saatavissa olevaan – informaatioon neutraalisti, jonka seurauksena hinnat ylireagoivat yksityiseen 

informaatioon ja alireagoivat yhteiseen.  

Barberisin et al. (1998) malli perustuu puolestaan Griffinin ja Tverskyn (1992) tutkimukseen, jossa 

konservatiivisuus sekä Tverskyn ja Kahnemanin (1974) esittämä edustettavuuden heuristiikkaa 

pyrittiin sovittamaan yhteen. Tässä yhteydessä konservatismilla viitataan siihen, että ihmiset ovat 

uusien todisteiden valossa taipuvaisia muuttamaan uskomuksiaan hitaasti. Markkinalla 

konservatiivisuus liitetään tyypillisesti alireagointiin ja tuottojen jatkuvuuteen (Barberis et al. 1998). 

Griffinin ja Tverskyn (1992) viitekehyksen toimijat päivittävät uskomuksiaan perustuen uusien 

todisteiden vahvuuteen sekä painoon. Vahvuudella viitataan todisteiden huomattavuuteen ja 

painolla tilastolliseen informatiivisuuteen. Esimerkiksi yksittäiset tulosjulkaisut ovat todisteina 

heikkoja, mutta painoltaan merkittäviä.  Konservatismia esiintyy, kun todisteet ovat heikkoja mutta 

painoltaan merkittäviä – heikkouden takia ihmiset eivät ole vakuuttuneita ja informaatioon 

alireagoidaan. Vahvoihin, mutta painoltaan alhaisiin todisteisiin puolestaan ylireagoidaan 

edustettavuuden mukaisesti. Esimerkiksi peräkkäiset tulosyllätykset ovat informaationa vahvaa, 

mutta painoltaan heikkoa. Harhaiset sijoittajat eivät anna riittävästi painoa sille, että käytännössä 

hyvin harvan yhtiön kasvu jatkuu systemaattisesti. (Griffin & Tversky 1992; Barberis et al. 1998) 

Barberisin et al. (1998) mallissa sijoittajat puolestaan uskovat virheellisesti tuottojen liikkuvan 

kahden ”järjestelmän” välillä niin, että kullakin periodilla on todennäköisempää, että vallitsevassa 

järjestelmässä pysytään vaihtamisen sijasta.  Järjestelmässä 1 tuotot ovat keskiarvoon palaavia ja 

järjestelmässä 2 keskiarvosta poikkeavia.  Järjestelmää 1 hyödyntävä sijoittaja on konservatiivinen 

ja alireagoi yksittäisiin tulosjulkaisuihin. Järjestelmää 2 hyödyntävä sijoittaja on puolestaan altis 

edustettavuuden heuristiikalle. Tuottojen kääntyessä positiiviseen tai negatiiviseen putkeen 

järjestelmää 2 hyödyntävä sijoittaja ekstrapoloi aiempaa suorituskykyä liian pitkälle tulevaisuuteen 

– tällainen ylireagointi ajaa arvostuskertoimia kohti ääriarvoja.  

Hongin ja Steinin (1999) malli perustuu kognitiivisien harhojen sijasta heterogeenisten sijoittajien 

väliseen vuorovaikutukseen. Malli olettaa, että markkinoilla toimii kahdenlaisia rajoittuneesti 

rationaalisia agentteja: ”uutisten seuraajia” sekä ”momentum kaupankäyjiä”. Uutisten seuraajien 
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tekemät ennustukset ja kaupankäynti perustuu ainoastaan heidän yksityisesti havainnoimiin 

signaaleihin tulevaisuuden fundamenteista. Jokainen uutisten seuraaja havainnoi jonkin verran 

yksityistä informaatiota, mutta ei kuitenkaan onnistu erottamaan muiden uutisten seuraajien 

informaation hinnoista. Mikäli informaatio leviää populaatioon asteittain hinnat alireagoivat 

lyhyellä aikavälillä, mikä mahdollistaa momentum-sijoittajien tuoton, jotka käyvät kauppaa 

ainoastaan aikaisempaan tuottoon perustuen.  Mikäli momentum-sijoittajat eivät toteuta muita 

strategioita, johtaa heidän pyrkimyksensä hyödyntää arbitraasia väistämättä ylireagointiin, kun yhä 

useampi momentum-sijoittaja käy kauppaa trendin puolesta. Momentum-sijoittajat eivät nimittäin 

voi tietää, ovatko he se sijoittamassa momentum-syklin alkuun vai loppuun. 

Myöhemmät tutkimukset ovat tarjonneet empiirisiä todisteita näiden käyttäytymistieteisiin 

perustuvien mallien tueksi (Lee & Swaminathan 2000; Cooper et al. 2004; Avramov et al. 2016). 

Barberisin et al. (1998) mallilla replikoitiin muun muassa De Bondtin ja Thalerin (1985) sekä 

Jegadeeshin ja Titmanin (1993) tutkimukset sekä tarkasteltiin, kuinka malli onnistuu vangitsemaan 

E/P-luvun ennustekyvyn. Tutkijoiden mukaan mallin ennustuskyky suhteessa edellä mainittuihin 

empiirisiin löydöksiin on hyvä. Faman (1998) mukaan Barberisin et al. (1998) ja Daniel et al. (1998) 

mallien ennusteet ovat lähellä toisiaan, joten niiden voidaan katsoa omaavan samat empiiriset 

vahvuudet ja heikkoudet. Faman (1998) mukaan mallien todellista hyvyyttä tulisi kuitenkin 

tarkastella siten, että niiden selitysvoimaa tarkastellaan suhteessa muihinkin anomalioihin kuin vain 

niihin, jota varten ne on suunniteltu.  
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5 Tutkimusmenetelmä- ja aineisto 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyä testimenettelyä ja tutkimusaineistoa. 

Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi testimenettely. Toisessa alaluvussa tarkastellaan 

portfolioiden suoriutumisen mittaamisessa hyödynnettyjä tunnuslukuja. Viimeisessä alaluvussa 

esitetään tutkimusaineisto.  

5.1 Testimenettely 

Tutkimuksessa momentum- ja vastavirran strategiat hyödyntävät yleisesti hyödynnettyjä 

portfolioiden muodostusperiaatteita. Momentum-strategian osalta nämä perustuvat pitkälti 

Jegadeeshin ja Titmanin (1993) tutkimukseen ja vastavirran strategioiden osalta taas De Bondtin ja 

Thalerin (1985) tutkimukseen. De Bondtin ja Thalerin (1985) testiproseduurit ovat puolestaan 

muunnelma Beaverin ja Landsmanin (1981) proseduurista, jota tutkijat hyödynsivät eri kontekstissa. 

Tietyin osin näitä toisiaan muistuttavia testimenetelmiä on yhdenmukaistettu. 

Strategiasta riippumatta testiproseduuri koostuu kolmesta eri vaiheesta:  

1. Portfolioiden muodostamisjaksosta 𝑡 < 0. 

2. Portfolioiden muodostamishetkestä 𝑡 = 0. 

3. Portfolioiden pitoajasta 𝑡 > 0.  

Tutkimuksessa keskitytään osakkeisiin, jotka ovat kokeneet muodostamisjaksolla suhteessa muihin 

joko äärimmäisiä voittoja tai äärimmäisiä tappioita. Voidaan puhua myös voittajista tai häviäjistä. 

Muodostamis- ja pitoajan pituus esitetään kuukausina. Jaksojen pituus vaihtelee 3-60 kuukauden 

välillä. Nämä jaksot ovat parametreja, jotka muodostavat kunkin tutkimuksessa testattavan 

alastrategian.  

Taulukko 2 Strategiat ja portfolioiden muodostusparametrit 

Strategia 
Kuukausi -
parametrit 

Alastrategioita 
yhteensä 

Paras kumulatiivinen 
residuaalituotto 

muodostusjaksolla** 

Heikoin kumulatiivinen 
residuaalituotto 

muodostusjaksolla** 

Momentum [3, 6, 9, 12] 16 Voittajaportfolio Häviäjäportfolio 

Vastavirta [12, 24, 36, 48, 60*] 16 + 1* Voittajaportfolio Häviäjäportfolio 

     

*60 kuukauden parametriä käytetään vain 6060 strategiassa. ** Kuuluu 25 parhaiten tai heikoiten 
suoriutuneen osakkeen joukkoon tai soveltuvissa kohdissa ylimpään tai alimpaan desiiliin.  
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Taulukossa 2 on esitetty strategiat, niiden hyödyntämät kuukausi parametrit, syntyneiden 

alastrategioiden lukumäärä sekä voittaja- ja häviäjäportfolioiden syntyminen. Testattavat 

alastrategiat muodostuvat strategian kuukausi -parametrien permutaatioista. Poikkeuksen tähän 

tekee vastavirran strategian 60 kuukauden -parametri, jota hyödynnetään vain 6060-strategiassa.  

Muodostamisjakson aikana parhaiten- sekä heikoiten suoriutuneet osakkeet muodostavat niin 

sanotun voittaja- ja häviäjäportfolion. Strategiasta riippumatta portfoliot muodostetaan 

muodostamisjakson kumulatiiviseen residuaalituottoon perustuen. De Bondtia ja Thaleria (1985) 

mukaillen residuaalituotto saadaan kaavasta: 

û𝑗𝑡 = R𝑗𝑡 − R𝑚𝑡  , (5) 

 
jossa osakkeen 𝑗 residuaalituotto û hetkellä 𝑡 saadaan osakkeen tuoton R𝑗𝑡 ja markkinatuoton R𝑚𝑡 

erotuksena. Voidaan puhua myös markkinan ylittävästä tai alittavasta tuosta eli ali- tai ylituotosta. 

Markkinatuottona tutkimuksessa käytetään aineistosta laskettua tasapainotettua- ja markkina-

arvopainotettua vertailuindeksiä.  

Kullakin pitoajalla (tai testijakson replikaatiolla) lasketaan voittaja- ja häviäjäportfolioiden 

osakkeiden tuotot. Mikäli portfolioon kuuluvan osakkeen tuottoa ei ole pitoajalla saatavilla, 

määräytyy tuotto tästä hetkestä eteenpäin jäljellä olevien osakkeiden painotettunakeskiarvona. 

Kunkin strategian keskimääräinen tuotto saadaan kaikkien testijaksojen replikaatioiden 

keskiarvosta. 

Tutkimuksessa arvioidaan missä määrin portfolion 𝑝 residuaalituotto û𝑝𝑡 poikkeaa nollasta hetkellä 

𝑡 > 0 (testijakso) ja missä määrin mahdollisesti nollasta poikkeavien residuaalituottojen 

käyttäytyminen liittyy näiden portfolioiden muodostamista edeltävän periodin 𝑡 < 0 

(muodostamisjakso) residuaalituottoihin. Mikäli poikkeama nollasta on tilastollisesti merkitsevä, 

tulkitaan markkinan olevan keskivahvojen ehtojen suhteen tehoton.  

 

Kuvio 5 Portfolioiden muodostaminen esimerkkinä momentum strategia 36. 
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Kuviossa 5 on kuvattu momentum-portfolioiden muodostus käyttäen esimerkkinä kolmen 

kuukauden muodostusjaksoa ja kuuden kuukauden testijaksoa. Portfolio muodostetaan 

aikaisintaan vuoden 1990 alussa (1. replikaatio). Mikäli portfolion muodostusjakson pituus on yli 12 

kuukautta, muodostetaan portfolio ensimmäisen kerran muodostamisjakson pituuden päästä 

tutkimusaineiston alkuhetkestä eli vuoden 1989 alusta. Toisen kerran (2. replikaatio) portfolio 

muodostetaan ensimmäisen testijakson päätyttyä. Strategiasta riippumatta testiproseduuri 

toistetaan niin monta kertaa kuin se on tutkimusaineiston pituus huomioiden mahdollista. 

Tutkimuksessa ei hyödynnetä päällekkäin rullaavia testijaksoa eikä myöskään muodostus- ja 

testijakson väliin jätettävää viikkoa, mikä on kuvattu kuvion 5 alaosassa. Edellä mainituin osin 

testimenettely poikkeaa Jegadeeshin ja Titmanin (1993) menettelystä, jotka jättivät viikon 

muodostus- ja testijakson väliin huomioidakseen Jegadeeshin (1993) ja Lehmannin (1990) 

dokumentoiman osto- ja myyntihinnan välisen erotuksen, hintapaineen, lyhyen aikavälin tuottojen 

palautumisen sekä viipyneen hintareaktioin vaikutukseen tuloksiin. Päällekkäiset 

muodostamisjaksot, jotka tulevat kysymykseen siinä tapauksessa, että muodostusjakso on 

testijaksoa pidempi, sen sijaan hyväksytään. 

Edellä esitetyn myötä ja De Bondtia ja Thaleria (1985) mukaillen vastavirran strategian portfoliot 

muodostetaan aina vuoden alussa edellisen testijakson päätyttyä. Momentum-portfolioiden 

muodostushetki taas vaihtelee, sillä testijakson päättymisajankohta riippuu parametreista. 

Tutkimustulosten tarkastelussa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että tietyillä momentum-

strategioilla kuten esimerkkiin valitulla 36-strategialla portfolioiden muodostushetki ajoittuu aina 

samaan kuukauteen, jonka seurauksena tuottojen kausiluonteisuus saattaa vaikuttaa strategian 

suoriutumiseen. Edellä mainittujen muutosten myötä momentum- ja vastavirran strategioiden 

portfolioiden muodostussääntöjä on pyritty yhdenmukaistamaan. 

De Bondt ja Thaler (1985) hyödynsivät 35 (50 tai desiili) osakkeen portfolioita aineiston yhtiömäärän 

vaihdellessa 347-1089 välillä. Jegadeesh ja Titman (1993) hyödynsivät puolestaan desiiliportfolioita. 

Tutkimusaineiston pienemmän yhtiömäärän takia portfoliokokoa on maltillisesti pienennetty. Tällä 

pyritään toisaalta välttämään tulosten keskiarvoistumisen, mutta myös se, että portfolio koostuisi 

ainoastaan hyvin äärimmäisistä poikkeustapauksista. Kullakin muodostamisjaksolla parhaiten 

pärjänneet 25 (35 tai parhain desiili) osaketta muodostavat voittajaportfolion. Vastaavasti heikoiten 

pärjänneet 25 (35 tai heikoin desiili) osaketta muodostavat häviäjäportfolion.  
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Ylireagointihypoteesi ennustaa, että mitä äärimmäisempiä tuottoja portfoliot ovat kokeneet 

muodostamisjaksolla, sitä suurempia tuottojen palautumisia on odotettavissa myös testijaksolla. 

Yksinkertainen tapa generoida äärimmäisempiä tuloksia on lyhentää muodostamis- ja testijaksoa, 

sekä pienentää portfolion kokoa. (De Bondt & Thaler 1985) Äärimmäisempien tulosten generointi 

huomioidaan 12 kuukauden desiiliportfolioiden muodostamisella.  

Suosiakseen vakiintuneita ja suuria yrityksiä De Bondt ja Thaler (1985) edellyttivät otokseen 

pääsemiseksi kultakin osakkeelta 85 kuukauden pituista katkeamatonta tuottohistoriaa 

tarkoituksenaan parantaa tulosten robustisuutta – mikäli ylireagointi hypoteesi pätisi suuriin ja 

vakiintuneisiin yrityksiin olisivat tulokset mielenkiintoisempia. Menettely huomioi täten myös 

odotettavissa olleen kritiikin sen suhteen, että mahdollinen ylireagointivaikutus koskisi vain 

pienyhtiöitä (De Bondt & Thaler 1985). Vähäisemmän yhtiömäärän takia tässä tutkimuksessa 

edellytetään kultakin osakkeelta ainoastaan 25 kuukauden pituista tuottohistoriaa otokseen 

pääsemiseksi.  

Tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että strategialla ja valituilla parametreilla on merkittävä 

vaikutus tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen. De Bondtin ja Thalerin (1985) mukaan 36 

kuukauden testijakso heijastelee tilastollisten ja taloudellisten näkökulmien välistä kompromissia. 

Tilastollisesta näkökulmasta katsottuna riippumattomia replikaatioita tarvitaan riittävää määrää. 

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna replikaatiot taas tulee generoida riittävän pitkältä 

periodilta, jotta voidaan tutkia hinnoitteluteoriaa koskevia kysymyksiä. Tutkijoiden mukaan 36 

kuukauden testijakso on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se mukailee Grahamin (1959, 37) 

näkemystä, jonka mukaan aliarvostuksen korjautumiseen tarvittava aika vaihtelee keskimäärin 

puolestatoista vuodesta kahteen ja puoleen vuoteen.  Koska replikaatioiden määrän ja pituuden 

välillä on käänteinen suhde niin vastaviran strategialle, jonka muodostamis- ja pitoaika ovat 

molemmat 36 kuukautta syntyy täten yhteensä 9 testijaksoa. Vastaavasti momentum-strategialle, 

jonka muodostus- ja pitoaika ovat molemmat 6 kuukautta syntyy yhteensä 36 testijaksoa.   

5.2 Portfolioiden suoriutuminen ja tilastollinen merkitsevyys 

Portfolioiden tuoton ja volatiliteetin lisäksi osakkeiden suoriutumista mitataan Sharpen- ja 

informaatioluvuilla sekä suurimmalla pääoman alenemalla. Tulosten tilastollista merkitsevyyttä 

testataan Studentin t-testillä.   
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5.2.1 Sharpen luku 

Sharpen luku on riskikorjattu suhdeluku, jolla mitataan portfolion suorituskykyä. Suhdeluku on 

saanut nimensä kehittäjänsä William Sharpen (1966) mukaan. Luku suhteuttaa portfolion 

riskittömän tuoton ylittävän osuuden sen kokonaisriskiin, jota mitataan portfolion volatiliteetilla. 

Sharpen (1966) luku voidaan esittää seuraavasti: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢 =  
𝑅𝑖 −  𝑅𝑓

𝜎𝑖
,  

(6) 

jossa 𝑅𝑖 on portfolioin tuotto,  𝑅𝑓 riskitön tuotto ja 𝜎𝑖  puolestaan kuvaa sijoituksen volatiliteetin 

keskihajontaa. Vuoteen 1999 asti tutkimuksessa riskittömänä korkokantana käytetään kolmen 

kuukauden Helibor-korkoa, jonka jälkeen siirrytään käyttämään kolmen kuukauden EURIBOR-

korkoa. Tutkimuksessa negatiivinen korko saa arvon nolla. Riskittömät korot on haettu Thomson 

Reutersin Datastreamista.  

5.2.2 Informaatioluku 

Informaatioluku voidaan nähdä Sharpen luvun muunnoksena, jossa osakkeen tuotosta vähennetään 

riskittömän koron sijasta vertailuindeksin tuotto. Mitä korkeampi luku, sitä paremmin portfolio on 

suoriutunut. Informaatioluku saadaan kaavasta: 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑙𝑢𝑘𝑢 =  
𝑅𝑖 −  𝑅𝑏

𝑇𝐸
,  

(7) 

jossa 𝑅𝑖 on portfolioin tuotto,  𝑅𝑏 vertailuindeksin tuotto ja 𝑇𝐸 seurantavirhe (engl. tracking error), 

joka mittaa portfolion tuoton poikkeamaa vertailuindeksistä. Mitä pienimpi luku sitä tarkemmin 

tuotto seuraa vertailuindeksiä. Tutkimuksessa seurantavirhe saadaan ottamalla neliöjuuri 

keskimääräisestä ylituotosta ja kertomalla tämä ylituoton neliöjuuri skaalan neliöjuurella, joka 

kuukausittaisten tuottojen tapauksessa on 12. Mikäli seurantavirhe on negatiivinen, saadaan 

informaatioluvun arvo osamäärän sijasta alituoton ja seurantavirheen tulosta, mikä mahdollistaa 

portfolioiden tuottojen vertailun silloin kun strategian tuotto alittaa markkinatuoton. (Israelsen 

2005) 
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5.2.3 Suurin pääoman alenema 

Suurin pääoman alenema (engl. Maximum drawdown, Max DD, MDD) kuvastaa sijoituksen huipun 

ja sitä seuraavan pohjan välistä suurinta erotusta valitulla aikavälillä. Tunnusluvun prosentuaalinen 

arvo mittaa strategian odotettavissa olevien tappioiden suuruutta.  MDD on rahastonhoitajien ja 

hedgerahastojen eniten hyödyntämä riskiperusteinen tunnusluku, sillä rahastojen suuret pääoman 

alenemat johtavat tyypillisesti sijoittajien pääoman pois vetämisiin. Suuret pääoman alenemat 

saattavat myös indikoida muuten menestyksekkään kaupankäyntistrategian huonontumisesta 

esimerkiksi markkinatilan muutoksen myötä. (Magdon-Ismail, Atiya, Pratap & Abu-Mostafa 2004) 

5.2.4 Tilastollinen merkitsevyys 

Vertailtavien portfolioiden residuaalituottojen tilastollista merkitsevyyttä testataan kahden 

riippumattoman otoksen t-testillä, jossa muuttujien varianssit ovat yhtä suuret. Testisuure saadaan 

kaavasta: 

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖 =  
�̅�1 −  �̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
∗

𝑠2
2

𝑛2

,  
(8) 

jossa 𝑋 kuvastaa portfolioiden keskituottoja, 𝑠2 otoksien standardipoikkeamia ja 𝑛 puolestaan 

otoskokoja. Kahden riippumattoman otoksen t-testissä nollahypoteesina 𝐻0 on, että portfolioiden 

residuaalituottojen keskiarvo on yhtä suuri häviäjien ja voittajien keskuudessa. Vastahypoteesin 𝐻1 

mukaan residuaalituottojen keskiarvo ei ole yhtä suuri portfolioiden välillä. T-testin tuloksena 

saatua p-arvoa verrataan relevantteihin riskitasoihin. P-arvo on todennäköisyys sille, nollahypoteesi 

hylätään virheellisesti. Tutkimuksessa hyödynnetään yleisesti hyväksyttyjä 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n 

riskitasoja. (Sauro & Lewis 2016, 67-68) 

5.3 Aineisto 

Tutkimusaineisto on kerätty Thomson Reutersin Datastreamista. Aineisto koostuu Helsingin pörssiin 

listattujen yhtiöiden kuukausittaisista tuotoista vuosilta 1989-2018. Kuukausittaiset tuotot 

sisältävät uudelleen sijoitetut osingot. Tietokannasta haettiin myös yhtiöiden markkina-arvot, 

volatiliteetti sekä riskitön korkotaso. Tutkimuksessa negatiivinen korko saa arvon nolla. 
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Tietokannasta haettuihin tuottoihin ja markkina-arvoihin perustuen rakennetaan tasapainotettu- ja 

markkina-arvo painotettu vertailuindeksi. Markkina-arvopainotetussa indeksissä yksittäisen yhtiön 

maksimipaino on 10 %.  

 

Kuvio 6 Tutkimusaineiston osakkeiden markkina-arvojen summan logaritmi.  

Kuviossa 6 on esitetty koko tutkimusaineiston osakkeiden markkina-arvojen summan kehitys 

logaritmiasteikolla. Markkina-arvojen kehitys on esitetty myös ilman Nokian kontribuutiota.  

Suhteellista eroa tarkastellessa logaritmiasteikko on informatiivisempi. Kuviosta nähdään, että 

tarkastelujaksolle on mahtunut niin lasku- kuin nousumarkkinoitakin. Kuviosta nähdään myös, että 

Nokian kontribuutio koko markkinan arvoon on ollut merkittävä etenkin vuosituhannen vaihteessa. 

Logaritmiasteikolla tarkasteltuna eri laskumarkkinoiden suhteellinen voimakkuus ilmenee myös 

paremmin. Kuviossa 6 kolmea merkittävää laskumarkkinaa on havainnollistettu tummalla 

taustavärillä. Suomen taloushistorian kaikkien aikojen syvin lama alkoi vuonna 1989. Syyskuussa 

1992 osakkeet olivat menettäneet keskimäärin kolme neljäsosaa vuoden 1989 huippuhinnoistaan. 

Kuten kuviostakin nähdään lamaa seurannut, käänne oli kuitenkin raju. Osaltaan tähän vaikutti 

vuoden 1993 alusta poistuneet ulkomaalaisrajoitukset. (Lindström 2017) 

Toinen merkittävä taantuma seurasi IT-kuplaa ja sen hulppeita arvostuskertoimia. Absoluuttisesti 

tarkasteltuna kuplautuminen ja romahduksen syvyys näkyy voimakkaammin. Vuosituhannen vaihde 

oli poikkeuksellista aikaa monellakin markkinalla, mutta Helsingissä etenkin siksi, että näihin 

aikoihin Nokian markkina-arvo vastasi noin puolta koko Helsingin pörssin markkina-arvosta. 

Korkeimmillaan se oli vuoden 2000 huhtikuussa ylittäen jo 67 prosenttia.  Kolmas taantuma 
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kuvastaa finanssikriisiä. Kauhukuvat rahoitusjärjestelmän romahtamisesta eivät toteutuneet ja 

kriisistä toivuttiin lopulta yllättävän nopeasti, jonka myötä finanssikriisi jäi merkityksestään ja 

moniulotteisuudestaan huolimatta monessa suhteessa 90-luvun laman ja IT-kuplan puhkeamisen 

varjoon Helsingin pörssissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7 Aineiston tuottojen histogrammi sekä tunnuslukuja. Visuaalisen tarkastelun helpottamiseksi 

kuviosta on rajattu pois 50 suurinta havaintoa eli kuvion oikea häntä. Havainnot on kuitenkin 

huomioitu kuvioon sisältyvässä taulukossa.  

Muuttujan normaalijakautuneisuus on monien tilastollisten testien taustaoletus. 

Normaalijakauman vinous (skewness) ja huipukkuus (kurtosis) ovat nollia. Kuviossa 7 on esitetty 

aineiston tuottosarjan histogrammi sekä sitä kuvaavia tunnuslukuja, histogrammi vaikuttaa 

symmetriseltä ja terävähuippuiselta. Tuottosarjan keskiarvo on lievästi positiivinen, mediaanin 

ollessa nolla. Positiivisten tuottojen dominoidessa jakaumaa on tuottosarja todellisuudessa vino 

oikealle ja täten epäsymmetrinen. Vinouden testisuure saakin selkeästi nollasta poikkeavan 

positiivisen arvon 17. Jakauma on myös selkeästi terävähuppuinen, kuten huipukkuuden 

testisuuresta 1260 voidaan nähdä. Normaalijakautuneisuutta voidaan testata myös Jarque-Bera 

normaaliustestillä, joka perustuu tutkittavan aineiston huipukkuuteen ja vinouteen. Suuret 

testisuureen arvot viittaavat ei-normaaliseen jakaumaan. Myös Jarque-Bera testisuureen korkea 

arvo ja selkeä tilastollinen merkitsevyys kielivät sen puolesta, ettei tuottosarja ole 

normaalijakautunut. 

Havaintoja 49 631 

Keskiarvo 0,010 

Mediaani 0,000 

Std 0,144 

Min -0,937 

Max 12,571 

25 % -0,048 

50 % 0,000 

75 % 0,056 

Vinous 17,097 

Huipukkuus 1260,054 

Jarque-Bera 3285127117,759  
(0,0) (p-arvo) 
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6 Tulokset ja analyysi 

Tässä luvussa esitetään ja analysoidaan tutkielman tuloksia. Luku koostuu kolmesta alaluvusta. 

Ensimmäisessä tarkastellaan yksittäisten alastrategioiden suoriutumista ja tilastollista 

merkitsevyyttä. Toisessa alaluvussa käsitellään strategioiden tuottoja selittävien kilpailevien 

hypoteesien uskottavuutta. Kolmannessa alaluvussa vertaillaan lyhyesti parhaiten suoriutuneita 

momentum- ja vastavirran strategioita.  

6.1 Strategioiden suoriutuminen 

6.1.1 Tasapainotetut portfoliot 

Alla olevassa kuviossa on esitetty eri alastrategioiden voittajien sekä häviäjien annualisoidut 

residuaalituotot ja -volatiliteetit suhteessa tasapainotettuun markkinaindeksiin. Numerosarja 

kertoo muodostamis- sekä testijakson pituuden kuukausina. Parhaat suoriutujat asemoituvat 

kuviossa vasempaan yläkulmaan, jossa positiivista residuaalituottoa saavutetaan mahdollisimman 

paljon mahdollisimman pienellä volatiliteetilla. Momentum-voittajien asemoituminen 

markkinantuoton yläpuolelle ja häviäjien alapuolelle olisi merkki symmetrisestä momentum-

ilmiöstä. Vastaavasti vastavirran häviäjien asemoituminen markkinatuoton yläpuolelle ja voittajien 

alapuolelle olisi merkki symmetrisestä tuottojen pitkän aikavälin palautumisesta.  
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Kuvio 8 Tasapainotettujen strategioiden vuosittainen residuaalituotto sekä -volatiliteetti.  

Kuvion 8 mukaan momentum-voittajat ovat tuottaneet selvästi markkinaa paremmin ja osin jopa 

markkinaa pienemmällä volatiliteetilla. Momentum-häviäjien systemaattisen ja heikon 

suoriutumisen myötä merkittävä osa nollakustannusstrategian tuotoista syntyisi kuitenkin lyhyestä 

positiosta. Strategioiden volatiliteetit kasvavat odotetusti tuottojen kasvaessa ollen erityisen 

korkeita etenkin momentum-häviäjien keskuudessa. Vastavirran strategioista vain 24 kuukauden 

muodostamisjaksoon perustuvat alastrategiat vaikuttavat suoriutuvan vertailuindeksiin nähden 

kohtuullisesti – joskin korkein volatiliteetein. Vastavirran häviäjien volatiliteetti ylittää markkinan ja 

voittajien volatiliteetin keskimäärin lähes neljän prosenttiyksikön turvin implikoiden niiden olevan 

huomattavasti markkinaa ja voittajia riskisempiä.  

Kuvion 8 perusteella momentum vaikuttaa ilmiönä symmetriseltä ja systemaattiselta. Pitkän 

aikavälin tuottojen palautuminen ei sen sijaan vaikuta toteutuvan vastavirran häviäjien ollessa 

häviäjiä ja voittajien voittajia pitkälti myös testijaksolla. Momentum-tuotoilla vaikuttaisi 

palautumisen sijaan olevan taipumus jatkua myös pidemmällä aikavälillä eikä tulos tältä osin 
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mukailisi muun muassa Jegadeesh ja Titman (2001) tai Leen ja Swaminathanin (2000) havaintoa 

palautuvista momentum-tuotoista. Voittajastrategioiden asemoituessa hyvinkin systemaattisesti 

kuvion 8 vasempaan yläkulmaan ja häviäjien puolestaan oikeaan alakulmaan mukailee tulos 

ennemminkin Jegadeeshin ja Titmanin (1993) alireagointihypoteesia kuin De Bondtin ja Thalerin 

(1985; 1987) ylireagointihypoteesia.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty momentum-voittajien suoriutumista kuvaavia tunnuslukuja. 

Taulukosta näemme vuosituottojen ylittävän kauttaaltaan vertailuindeksin tuoton vaihdellen 

12,263-19,162% välillä, keskiarvon ollessa 15,402 %.  

Taulukko 3 Tasapainotettujen momentum-voittajien suoriutuminen ja p-arvot. 

Strategia 
Vuosi-
tuotto 

Yli-
tuotto 

Portfolion 
volatiliteetti 

Sharpen 
Informaatio-

luku 
MDD 

P-arvo 
(v-m)  

P-arvo 
(v-h) 

33 14,450% 2,752% 0,189 0,553 0,271 -0,505 0,589 0,356 

36 16,351% 4,653% 0,189 0,654 0,460 -0,545 0,393 0,091* 

39 16,996% 5,298% 0,183 0,712 0,499 -0,481 0,344 0,215 

312 13,909% 2,211% 0,183 0,541 0,213 -0,603 0,657 0,240 

63 15,097% 3,399% 0,173 0,642 0,321 -0,571 0,541 0,137 

66 16,705% 5,007% 0,175 0,726 0,503 -0,622 0,371 0,089* 

69 19,162% 7,464% 0,191 0,795 0,495 -0,458 0,204 0,017** 

612 14,090% 2,392% 0,169 0,596 0,224 -0,482 0,673 0,253 

93 17,377% 5,679% 0,186 0,717 0,453 -0,523 0,311 0,123 

96 17,710% 6,012% 0,184 0,743 0,481 -0,529 0,288 0,081* 

99 13,629% 1,931% 0,176 0,547 0,184 -0,502 0,713 0,254 

912 14,311% 2,613% 0,177 0,583 0,208 -0,513 0,614 0,296 

123 16,479% 4,781% 0,177 0,704 0,475 -0,486 0,395 0,091* 

126 15,557% 3,859% 0,173 0,666 0,384 -0,528 0,490 0,132 

129 12,263% 0,565% 0,166 0,497 0,052 -0,498 0,929 0,382 

1212 12,345% 0,647% 0,178 0,468 0,001 -0,515 0,881 0,478 

(P-arvo (v-m): voittajien ja markkinan välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. P-arvo (v-h): 
voittajien ja häviäjien välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitseviä: 10 % 
riskitasolla: *, 5 % riskitasolla: **, 1 % riskitasolla: ***) 
 
Taulukon 3 mukaan tuotolla mitaten parhaiten suoriutui 69-strategia, jolla saavutettiin 19,162 % 

vuosituotto – strategialla saavutettiin myös korkein Sharpen luku 0,795 ja matalin MDD -0,458. 

Matalin volatiliteetti 0,173 saavutettiin 63-strategialla. Strategialla 66 eli hieman pidemmällä 

pitoajalla saavutettiin puolestaan korkein informaatioluku 0,503. Tuotolla sekä eri tunnusluvuilla 

mitaten heikoiten suoriutuivat pisintä muodostus- ja/tai testijaksoa hyödyntävät strategiat 312, 129 

ja 1212. Pitkien parametrien aiheuttama heikompi suoriutuminen antaa viitteitä siitä, että 

momentum-tuotoilla olisi taipumus ainakin heikentyä pidemmällä aikavälillä.  
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Korkeista tuotoista huolimatta tulosten tilastollinen merkitsevyys jää pääsääntöisesti heikoksi. 

Voittajien tuotot eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi markkinatuotosta. Häviäjiin nähden 

tulokset ovat 10 % riskitasolla tilastollisesti merkitseviä strategioiden 36, 96 ja 123 osalta. Strategian 

69 osalta tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä 5 % riskitasolla. Momentum-voittajien suoriutuessa 

markkinaa paremmin ja häviäjien vastaavasti heikommin viittaavat tulokset vahvasti siihen, että 

nollakustannusstrategian tuotto poikkeaisi tilastollisesti merkitsevästi markkinatuotosta. 

 

Kuvio 9 Tasapainotettujen momentum-voittajien tuottojen logaritmi tarkastelujaksolla. 

Kuviosta 9 näemme momentum-voittajien suoriutumisen olevan vahvaa läpi koko tarkastelujakson 

– ennen vuotta 2013 vain muutama strategia alisuoriutuu suhteessa vertailuindeksiin. Momentum 

vaikuttaisi olevan vahvinta kypsässä nousumarkkinassa, kuten vuosituhannen vaihteessa, 

finanssikriisiä edeltävinä vuosina sekä vuoden 2013 jälkeen. Heikommat jaksot vaikuttaisivat 

ajoittuvan etenkin voimakkaaseen laskumarkkinaan ja sen jälkeisiin vuosiin. Momentum-tuotot 
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vaikuttaisivat täten riippuvan vallitsevasta markkinatilanteesta kuten Cooper et al. (2004) sekä 

Chordian ja Shivakumar (2002) dokumentoivat. Nousumarkkinan huipulle ajoittuva suhteellisesti 

korkein ylisuoriutuminen olisi helppo liittää ylireagointiin varsinkin, kun ylisuoriutumista vaikuttaisi 

laskumarkkinan toteutuessa seuraavan voimakas alisuoriutuminen. Tulos olisi tällöin konsistentti 

myös Daniel et al. (1998) sekä Hong ja Stein (1999) ylireagointia ennustavien mallien kanssa. 

Palataan seuraavaksi vastavirran häviäjien suoriutumiseen. Alla olevan taulukon mukaan 

strategioiden vuosituotot vaihtelevat 5,310-15,806 % välillä, keskiarvon ollessa 9,582 %. Vaikka 

momentum-voittajien ja -häviäjien välinen tuottoero kaventuikin pidemmän testijakson myötä ei 

vastavirran häviäjien tuotot vaikuta palautuvan pidemmällä aikavälillä.  

Taulukko 4 Tasapainotettujen vastavirran häviäjien suoriutuminen ja p-arvot. 

Strategia 
Vuosi-
tuotto 

Yli-tuotto 
Portfolion 

volatiliteetti 
Sharpen 

Informaatio-
luku 

MDD 
P-arvo  
(h-m) 

P-arvo 
(h-v) 

1212 5,737 % -5,961 % 0,237 0,073 -0,008 -0,641 0,555 0,478 

1224 7,328 % -4,370 % 0,224 0,148 -0,005 -0,585 0,670 0,852 

1236 7,992 % -3,706 % 0,224 0,178 -0,005 -0,584 0,743 0,758 

1248 5,310 % -6,388 % 0,205 0,064 -0,008 -0,525 0,374 0,336 

2412 12,032 % 0,334 % 0,227 0,354 0,000 -0,449 0,932 0,765 

2424 15,806 % 4,108 % 0,211 0,559 0,005 -0,450 0,547 0,586 

2436 11,609 % -0,088 % 0,200 0,380 0,000 -0,466 0,928 0,547 

2448 12,247 % 0,549 % 0,184 0,447 0,001 -0,412 0,946 0,991 

3612 9,148 % -2,550 % 0,216 0,238 -0,003 -0,564 0,609 0,429 

3624 8,918 % -2,780 % 0,202 0,244 -0,003 -0,501 0,523 0,470 

3636 9,938 % -1,760 % 0,193 0,308 -0,002 -0,508 0,599 0,802 

3648 10,075 % -1,623 % 0,187 0,324 -0,002 -0,523 0,600 0,488 

4812 7,996 % -3,702 % 0,204 0,195 -0,004 -0,567 0,483 0,349 

4824 10,200 % -1,498 % 0,196 0,316 -0,002 -0,494 0,730 0,891 

4836 10,405 % -1,293 % 0,190 0,336 -0,001 -0,529 0,737 0,895 

4848 9,118 % -2,580 % 0,179 0,286 -0,003 -0,493 0,520 0,726 

6060 9,032 % -2,666 % 0,157 0,320 -0,003 -0,368 0,838 0,863 

(P-arvo (v-m): voittajien ja markkinan välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. P-arvo (v-h): 
voittajien ja häviäjien välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitseviä: 10 % 
riskitasolla: *, 5 % riskitasolla: **, 1 % riskitasolla: ***) 
 
Taulukon 4 mukaan tuotolla mitaten parhaiten suoriutui 2424-strategia, jolla saavutettiin 15,806 % 

vuosituotto – strategialla saavutettiin myös korkein Sharpen luku 0,559 ja informaatioluku 0,005. 

Matalin volatiliteetti 0,157 ja MDD -0,368 saavutettiin 6060-strategialla. Selvästi heikoiten 

pärjäsivät lyhintä 12 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat. Parhaiten pärjäsivät 24 

kuukauden muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat, joiden kohtuullinen suoriutuminen voisi 
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osaltaan tukea väitettä palautuvista tuotoista tai momentum-tuotoista. Tulosten tilastollinen 

merkitsevyys jää kauaksi relevanteista riskitasoista. 

Kokonaisuutena tuotoissa vaikuttaisi olevan jatkuvuutta myös pidemmällä aikavälillä, jonka myötä 

vastavirran strategiat suoriutuvat heikosti. Toisaalta Davydovin et al. (2016) dokumentoidessa 

Helsingin pörssissä aikaväliltä 1991-2013 selkeän arvopreemion eri tunnusluvuilla mitaten ja 

keskimäärin yli 19 % vuosituoton vaikuttaa vahvasti siltä, että fundamenttikomponentilla olisi 

merkittävä vaikutus vastavirran strategioiden suoriutumiseen Helsingin pörssissä. 

 

Kuvio 10 Tasapainotettujen vastavirran häviäjien tuottojen logaritmi tarkastelujaksolla.  

Kuvion 10 perusteella vastavirran häviäjät ovat alisuoriutuneet melko systemaattisesti läpi koko 

tarkastelujakson. Mikäli emme huomioi 12 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntäviä strategioita, 

suhteellisesti parhaiten strategiat pärjäsivät 1990-luvun alun laman sekä IT-kuplan puhkeamisen 
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jälkeen. Heikoiten strategiat ovat puolestaan suoriutuneet kypsässä nousumarkkinassa kuten 

tarkastelujakson viimeisimpinä vuosina. 

Tarkastellaan vielä lyhyesti vastavirran strategioiden riskisyyttä beetakertoimella mitattuna. De 

Bondtin ja Thalerin (1985) mukaan häviäjät ylisuoriutuivat voittajiin nähden beetakertoimella 

mitaten huomattavasti pienemmällä riskillä. Tutkimuksessa osakkeen muodostamishetken 

beetakerroin oli estimoitu edeltävän 60 kuukauden tuottoon perustuen. Pitkä estimointijakso 

saattaa aliarvioida muodostamisjakson aikana kasvaneen riskin.  Kertoimen herkkyyden 

parantamiseksi tässä tutkielmassa osakkeen beetakerroin on estimoitu edeltävän 24 kuukauden 

tuottoon perustuen. Alla olevassa kuviossa on tarkasteltu vastavirran häviäjien keskimääräisen 

beetakertoimen kehitystä muodostamisjakson alusta aina testijakson loppuun asti. Kuvioissa 

ensimmäinen pystyviiva kuvastaa portfolioiden muodostushetkeä. Jälkimmäiset katkopystyviivat on 

puolestaan asetettu tammikuulle. 

 

Kuvio 11 Tasapainotettujen vastavirran häviäjä- ja voittajaportfolioiden beetakertoimien kehitys. 
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Kuviosta 11 näemme odotetusti, että tasapainotettujen voittaja- ja häviäjäportfolioiden 

beetakertoimien arvot ylittävät markkinan keskimääräisen beetan indikoiden molempien olevan 

keskimääräistä riskisempiä sijoituksia. Lukuun ottamatta 1212-strategiaa häviäjät ovat riskisempiä 

jo muodostusjakson alussa. Häviäjät ovat riskisempiä myös muodostamishetkellä. Suhteessa 

voittajiin häviäjien riskisyys kasvaa myös testijaksolla. Lyhyemmissä strategioissa häviäjien beeta 

kasvaa myös testijaksolla. Pidemmissä kertoimen arvo puolestaan laskee. Kokonaisuutena häviäjät 

ovat voittajia ja markkinaa riskisempiä myös beetakertoimella mitattuna, riski myös kasvaa 

muodostusjaksolla kuten Chan (1988) sekä Ball ja Kothari (1989) dokumentoivat.  

6.1.2 Markkina-arvopainotetut portfoliot 

Jotta voisimme arvioida mikä merkitys portfolioiden painotuksella sekä vertailuindeksin valinnalla 

on tutkimustuloksiin, niin tarkastellaan seuraavaksi markkina-arvopainotettuja portfolioita. 

 

Kuvio 12 Markkina-arvopainotettujen strategioiden vuosittainen residuaalituotto sekä -

volatiliteetti. 



71 
 

Kuvion 12 perusteella vastavirran häviäjät suoriutuvat todella heikosti ja systemaattisesti, ja vain 

muutaman pitkää positiota hyödyntävän momentum-strategian tuotto ylittää markkinatuoton. 

Momentum vaikuttaa olevan voimakkaampaa pienyhtiöissä kuten Rouwenhorst (1998) 

dokumentoi. Tulos mukailee myös Israelin ja Moskowitzin (2013) havaintoa siitä, että lyhyeksi 

myynnistä saatavien momentum-tuottojen merkitys kasvaa yrityskoon mukana. 

Nollakustannusstrategian tuotto syntyisi käytännössä lyhyestä positiosta momentum-häviäjien 

tuottaessa keskimäärin noin 15 % markkinaa heikommin. Strategioiden volatiliteetit ylittävät 

kauttaaltaan markkinavolatiliteetin, mikä korostaa niiden riskisyyttä. Vastavirran häviäjien 

volatiliteetti ylittää voittajien volatiliteetin keskimäärin muutamalla prosenttiyksiköllä implikoiden 

niiden olevan voittajia riskisempiä. Vertailuindeksin valinnalla on selkeästi vaikutusta.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty momentum-voittajien suoriutumista kuvaavia tunnuslukuja. 

Taulukon 5 mukaan strategioiden vuosituotot vaihtelevat 9,579-19,685% välillä, keskimääräisen 

vuosituoton ollessa 14,807 %. 

Taulukko 5 Markkina-arvopainotettujen momentum voittajien suoriutuminen ja p-arvot. 

Strategia 
Vuosi-
tuotto 

Yli-
tuotto 

Portfolion 
volatiliteetti 

Sharpen 
Informaatio-

luku 
MDD 

P-arvo 
(v-m)  

P-arvo 
(v-h) 

33 10,230% -7,236% 0,252 0,247 -0,013 -0,706 0,468 0,502 

36 17,256% -0,210% 0,239 0,555 0,000 -0,612 0,843 0,204 

39 9,579% -7,887% 0,248 0,225 -0,015 -0,695 0,401 0,729 

312 12,339% -5,127% 0,236 0,353 -0,009 -0,662 0,586 0,645 

63 13,662% -3,804% 0,227 0,425 -0,007 -0,726 0,731 0,818 

66 17,601% 0,135% 0,224 0,606 0,000 -0,798 0,849 0,273 

69 11,203% -6,263% 0,239 0,301 -0,011 -0,669 0,500 0,452 

612 14,295% -3,171% 0,226 0,455 -0,005 -0,619 0,751 0,192 

93 17,884% 0,418% 0,247 0,561 0,001 -0,597 0,784 0,142 

96 16,455% -1,011% 0,248 0,502 -0,002 -0,781 0,923 0,309 

99 14,382% -3,084% 0,250 0,415 -0,006 -0,656 0,864 0,521 

912 15,777% -1,689% 0,221 0,533 -0,003 -0,595 0,905 0,375 

123 19,685% 2,219% 0,237 0,662 0,004 -0,706 0,623 0,086* 

126 17,509% 0,044% 0,236 0,573 0,000 -0,730 0,847 0,141 

129 13,297% -4,169% 0,234 0,398 -0,007 -0,713 0,707 0,687 

1212 15,764% -1,702% 0,227 0,519 -0,003 -0,640 0,915 0,260 

(P-arvo (v-m): voittajien ja markkinan välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. P-arvo (v-h): 
voittajien ja häviäjien välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitseviä: 10 % 
riskitasolla: *, 5 % riskitasolla: **, 1 % riskitasolla: ***) 
 
Taulukon 5 mukaan tuotolla mitaten parhaiten suoriutui 123-strategia, jolla saavutettiin 19,685 % 

vuosituotto – strategialla saavutettiin myös korkein Sharpen- 0,662 ja informaatioluku 0,004. 
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Matalin volatiliteetti 0,221 ja MDD -0,595 saavutettiin 912-strategialla. Heikoiten suoriutuivat 

lyhintä muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat. Poikkeuksen edellä mainittuun tekee 36-strategia, 

joka ylsi lähes markkinatuottoon. Strategian 36 vahva ylisuoriutuminen suhteessa 33- ja 39-

strategiaan saattaisi selittyä tuottojen kausiluonteisuudella. Kuuden kuukauden testijaksoa 

hyödyntävät strategiat ovat nimittäin suoriutuneet suhteellisen vahvasti muihin alastrategioihin 

nähden. Testimenettely huomioiden kuuden kuukauden testijakso mahdollistaa sen, että 

portfolioiden muodostushetki ajoittuu aina vuoden- sekä kesä-heinäkuun vaihteeseen. 

Kokonaisuutena strategioiden tuottojen vaihtelu on merkittävää samoin kuin korkeat MDD luvut. 

Tulosten tilastollinen merkitsevyys jää kauttaaltaan heikoksi.  

 

Kuvio 13 Markkina-arvopainotettujen momentum-voittajien tuottojen logaritmi tarkastelujaksolla. 

Kuvion 13 perusteella momentum-voittajat ovat suoriutuneet verraten heikosti lukuun ottamatta 

1990- ja 2000-luvun jälkimmäisiä puoliskoja. Vahvoja tuottojaksoja vaikuttaisi kuitenkin seuraavan 
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paikoin hyvinkin voimakas tuottojen romahtaminen. Tältä osin tulokset mukailevat Danielin ja 

Moskowitzin (2016) sekä Chabot et al. (2014) havaintoa siitä, että momentum-tuotot ovat etenkin 

voimakasta nousumarkkinaa seuraavassa paniikissa taipuvaisia alenemaan merkittävästi. Kuten 

taulukosta 5 näimme, niin suurimmat pääoman alenemat ovat jopa 80 % suuruisia.  

Tarkastellaan vielä vastavirran häviäjien suoriutumista. Alla olevasta taulukosta näemme häviäjien 

tuottojen vaihtelevan 0,401-12,877 % välillä, keskiarvon ollessa 8,034 %. 

Taulukko 6 Markkina-arvopainotettujen vastavirran strategioiden suoriutuminen ja p-arvot. 

Strategia 
Vuosi-
tuotto 

Yli-tuotto 
Portfolion 

volatiliteetti 
Sharpen 

Informaatio-
luku 

Max 
DD 

P-arvo  
(h-m) 

P-arvo 
(h-v) 

1212 0,401 % -17,064 % 0,335 -0,108 -0,050 -0,802 0,213 0,260 

1224 0,495 % -16,970 % 0,279 -0,126 -0,039 -0,755 0,069* 0,378 

1236 7,997 % -9,469 % 0,230 0,174 -0,019 -0,636 0,256 0,684 

1248 3,436 % -14,030 % 0,261 -0,022 -0,028 -0,676 0,106 0,534 

2412 9,585 % -7,881 % 0,310 0,180 -0,019 -0,774 0,545 0,641 

2424 12,877 % -4,589 % 0,264 0,336 -0,010 -0,742 0,677 0,668 

2436 9,699 % -7,767 % 0,261 0,218 -0,016 -0,744 0,384 0,733 

2448 7,857 % -9,609 % 0,235 0,164 -0,021 -0,801 0,220 0,552 

3612 7,849 % -9,617 % 0,303 0,127 -0,025 -0,719 0,370 0,490 

3624 10,878 % -6,588 % 0,282 0,244 -0,017 -0,642 0,528 0,728 

3636 8,019 % -9,447 % 0,285 0,141 -0,024 -0,835 0,361 0,976 

3648 9,413 % -8,053 % 0,255 0,212 -0,020 -0,632 0,366 0,813 

4812 11,166 % -6,300 % 0,271 0,265 -0,015 -0,707 0,521 0,457 

4824 8,801 % -8,665 % 0,251 0,191 -0,020 -0,741 0,303 0,427 

4836 10,063 % -7,403 % 0,235 0,258 -0,017 -0,763 0,358 0,580 

4848 11,741 % -5,725 % 0,219 0,354 -0,011 -0,581 0,406 0,908 

6060 6,308 % -11,158 % 0,213 0,108 -0,020 -0,529 0,158 0,481 

(P-arvo (v-m): voittajien ja markkinan välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. P-arvo (v-h): 
voittajien ja häviäjien välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitseviä: 10 % 
riskitasolla: *, 5 % riskitasolla: **, 1 % riskitasolla: ***) 
 
Taulukon 6 perusteella tuotolla mitaten parhaiten suoriutui 2424-strategia, jolla saavutettiin 12,877 

% vuosituotto – strategialla saavutettiin myös korkein informaatioluku -0,010. Korkein Sharpen luku 

0,354 saatiin 4848-strategialla. Matalin volatiliteetti 0,213 ja MDD -0,529 saavutettiin puolestaan 

6060-strategialla. Tulosten tilastollinen merkitsevyys jää kauaksi relevanteista riskitasoista. 

Häviäjien tuotoissa vaikuttaisi ilmenevän voimakasta momentumia myös pidemmällä aikavälillä, 

jonka myötä etenkin lyhintä muodostusjaksoa hyödyntävät vastavirran strategiat suoriutuvat 

heikosti. Strategioiden korkeat volatiliteetit ja MDD luvut alleviivaavat niiden riskisyyttä.  
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Kuvio 14 Markkina-arvopainotettujen vastavirran häviäjien tuottojen logaritmi tarkastelujaksolla. 

Kuvion 14 mukaan strategiat alisuoriutuvat voimakkaasti läpi koko 90-luvun ja vuosituhannen 

vaihteen, joskin alisuoriutuminen on usean strategian osalta jatkunut pitkälti myös tämän jälkeen. 

Strategioiden alisuoriutuminen korostuu selvästi voimakkaassa nousumarkkinassa. Vuosituhannen 

vaihteessa kasvanut tuottoero selittynee ainakin osin Nokian ja muiden IT-kuplasta hyötyneiden 

yhtiöiden voimakkaalla kurssinousulla. Vuosiin 1993-1996 ajoittuva tuottoero voisi puolestaan 

liittyä vuonna 1993 poistuneisiin ulkomaalaisrajoituksiin ja sen aiheuttamaan ostopaineeseen. Jotta 

strategioiden suoriutumisen tarkastelu olisi mielekkäämpää IT-kuplan puhkeamisen jälkeisenä 

aikana tarkastellaan tuottojen kehittymistä tällä osaperiodilla.  
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Kuvio 15 Markkina-arvopainotettujen vastavirran häviäjien tuottojen logaritmi vuosina 2001-2018. 

Kuviossa 15 tarkastelu aloitetaan vuodesta 2001. Osaperiodin tutkiminen paljastaa, että osa 

strategioista kuten 48 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat ovat pärjänneet 

kelvollisesti. Lyhintä 12 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat ovat sen sijaan 

suoriutuneet todella heikosti. Kokonaisuutena vastavirran häviäjät vaikuttavat kuitenkin 

alisuoriutuvan myös valitulla osaperiodilla.  
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Kuvio 16 Markkina-arvopainotettujen vastavirran häviäjien ja voittajien beetakertoimien kehitys. 

Kuviosta 16 näemme, että beetakertoimilla mitaten markkina-arvopainotetut portfoliot eivät ole 

yhtä riskipitoisia. Beetakerroin on estimoitu edeltävän 24 kuukauden tuottoon perustuen. 

Kertoimien kehitys mukailee pitkälti tasapainotettujen kertoimien kehitystä. Riskisyys ei kuitenkaan 

vaihtele muodostus- ja testijakson aikana yhtä merkittävästi kuin se tasapainotettujen portfolioiden 

tapauksessa tekee. Pääsääntöisesti häviäjät ovat kuitenkin muodostusjakson alussa, 

muodostushetkellä sekä testijakson lopussa voittajia riskisempiä, mikä omalta osaltaan alleviivaa 

strategiaan liittyvää riskisyyttä.  

6.2 Kilpailevat hypoteesit 

De Bondtin ja Thalerin (1985; 1987) mukaan ylireagointihypoteesi tarjosi uskottavan selityksen 

tuottojen pitkän aikavälin palautumiselle, vaikka palautuminen keskittyikin tammikuulle. 

Myöhemmin momentum-tuottojen pitkän aikavälin palautumisen on katsottu tukevan 

ylireagointihypoteesia (Jegadeesh & Titman 2001). Tutkijat ovat kuitenkin myöhemmin korostaneet 
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verohypoteesin merkitystä tuottoja selittävä tekijänä (Grinblatt & Moskowitz 2004; George & 

Hwang 2007). Tarkastellaan seuraavaksi momentum-tuottojen palautumista sekä vastavirran 

häviäjien tuottojen kausiluonteisuutta voidaksemme arvioida hypoteesien uskottavuutta. 

6.2.1 Momentum-tuottojen palautuminen 

Aloitetaan tarkastelu momentum-tuottojen pitkän aikavälin suoriutumisesta. Mikäli kumulatiiviset 

residuaalituotot palautuvat voidaan markkinan todeta ylireagoineen. Kasvun stabiloituminen olisi 

sen sijaan merkki alireagoivasta markkinasta. Koska sijoittajat reagoivat huomattavasti 

voimakkaammin tappioihin kuin voittoihin (Tversky & Kahneman 1979; Shiller 2003) niin on syytä 

olettaa, että voittajien ja häviäjien tuottojen käyttäytymisessä tulisi olemaan eroja. Tarkastelun 

mielekkyyden parantamiseksi tarkastelujakso on jaettu kahteen yhtä suureen osaperiodiin.  

 

Kuvio 17 Tasapainotetut momentum-tuotot pitkällä aikavälillä. 
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Kuviossa 17 on esitetty tasapainotetut momentum-häviäjien, -voittajien sekä 

nollakustannusstrategian kumulatiiviset residuaalituotot. Periodilla 1990-2003 vuosi portfolioiden 

muodostamisesta voittajien residuaalituotot ovat positiivisia ja häviäjien puolestaan voimakkaasti 

negatiivisia, jonka myötä nollakustannusstrategia suoriutuu erinomaisesti. Ensimmäisen vuoden 

jälkeen tuotoissa on havaittavissa selkeää palautumista. Häviäjien tuotot vaikuttaisivat palautuvan 

erityisen voimakkaasti. Häviäjien osalta tuottojen palautuminen on kuitenkin vain hetkellistä. 

Pidemmällä aikavälillä voittajien sekä häviäjien tuotot kääntyvät selvään laskuun. Viimeiselle 

vuodelle ajoittuva voittajien tuottojen kääntyminen on tuskin selitettävissä neljän vuoden takaisilla 

momentum signaaleilla.  

Periodilla 2004-2018 momentum-tuotot ovat olleet symmetrisempiä ja systemaattisempia. Lyhyellä 

aikavälillä nollakustannusstrategian kumulatiivinen residuaalituotto lähestyy jopa 10 %. 

Ensimmäisen vuoden jälkeen häviäjien tuotoissa on edelleen havaittavissa voimakasta hetkellistä 

palautumista. Voittajien tuotot eivät sen sijaan osoita palautumisen merkkejä vaan vaikuttavat 

ennemminkin kasvavan. Edellä mainitun myötä momentum-tuotot vaikuttavat palautumisen sijasta 

kasvavan pitkällä aikavälillä.  

Se että voittajien tuotot ovat palautuneet ennen vuotta 2003, mutta ovat selvästi jatkuvia tämän 

jälkeen olisi helppo liittää IT-kuplan aiheuttamien hulppeiden arvostustasojen purkautumiseen. 

Tuottojen jatkuvuus 2000-luvulla voisi ainakin osin selittyä IT-kuplan aiheuttamalla varovaisuudella 

tai riskinottohalukkuuden vähenemisellä. Etenkin pienyhtiöiden hyviin uutisiin on saatettu 

systemaattisesti alireagoida, kun vuosituhanteen vaihteen irrationaalisuudet ovat vielä olleet 

tuoreessa muistissa. Markkinatilanne on myös finanssikriisiä lukuun ottamatta ollut pienyhtiöille 

hyvin suotuisa 2000-luvulla. 
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Kuvio 18 Markkina-arvopainotetut momentum-tuotot pitkällä aikavälillä. 

Kuviossa 18 on esitetty markkina-arvopainotetut momentum-tuotot pitkällä aikavälillä. Periodilla 

1990-2003 vuosi portfolioiden muodostamisesta voittajien residuaalituotot ovat positiivisia ja 

häviäjien puolestaan voimakkaasti negatiivisia. Nollakustannusstrategia suoriutuu jälleen 

erinomaisesti. Ensimmäisen vuoden jälkeen voittajien tuotoissa on havaittavissa tuottojen hidasta 

palautumista, mikä voimistuu kolmantena ja neljäntenä vuotena. Häviäjien tuottojen palautumista 

on havaittavissa ainoastaan neljäntenä vuotena ja silloinkin vain heikosti. Viimeiselle vuodelle 

ajoittuvat voittajien tuottojen kääntyminen nousuun on tuskin selitettävissä neljän vuoden takaisilla 

momentum signaaleilla.  

Periodilla 2004-2018 lyhyen aikavälin tuottojen jatkuvuus ei ole yhtä ilmeistä voittajien 

residuaalituottojen kääntyessä negatiiviseksi jo ensimmäisen vuoden aikana. Häviäjien tuotot 

vaikuttavat kuitenkin jatkuvan lyhyen aikavälin lisäksi myös pitkällä aikavälillä, mikä pitää 
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nollakustannusstrategian residuaalituotot positiivisina. Lyhyeksi myynnin merkitys vaikuttaisi 

korostuvan yrityskoon kasvaessa kuten Israel ja Moskowitz (2013) dokumentoivat.  

Edellä tarkastellun perusteella lyhyeksi myynnin kontribuutio nollakustannusstrategian 

kokonaistuottoon on hyvin merkittävä. Häviäjien momentum-tuottojen kasvu aiheuttaa myös sen, 

etteivät momentum-tuotot kokonaisuudessaan palaudu pitkällä aikavälillä. Häviäjien 

systemaattinen ja jatkuvan alisuoriutuminen viittaa vahvasti siihen, että markkinalle tulleisiin 

huonoihin uutisiin alireagoidaan. Myös ankkuroitumisharha voisi selittää tuottojen jatkuvuuden 

varsinkin, kun suomalaisten sijoittajien ja rahoitusalan ammattilaisten on todettu olleen 

ankkuroitumiselle alttiita (Grinblatt & Keloharju 2001a; Kaustia et al. 2008). Sijoittajat voisivat myös 

dispositionefektin mukaisesti olla lähtökohtaisesti haluttomia realisoimaan tappiollisia positioitaan 

(Grinblatt & Han 2005). Koska suomalaisia yksityissijoittajia voisi aikaisemman tutkimustiedon 

perusteella luokitella lyhyen aikavälin vastavirran sijoittajiksi (Grinblatt & Keloharju 2000; 2001a), 

voisi myös ajatella, että sijoittajat odottavat harhaisesti hintojen palautuvan kohti keskiarvoa (Brock 

& Hommes 1998). Sijoittajat voisivat myös Weinstein (1980) kuvaamalla tavalla suhtautua 

yksinkertaisesti liian optimistisesti epävarmaan tulevaisuuteen, joka saa heidän lukkiutumaan 

häviäjäpositioihin.  

Häviäjien todella heikon ja systemaattisen pitkän aikavälin tuottokehityksen myötä tulokset tukevat 

yllättäen enemminkin Conradin ja Kaulin (1998) hypoteesia, jonka mukaan momentum-voittajat 

ylisuoriutuvat häviäjiin nähden myös strategian sijoitushorisontin ulkopuolella. Tasapainotetun 

markkinatuoton osalta periodi 2004-2019 tukee täysin Conradin ja Kaulin (1998) hypoteesia. 

Tulosten tarkastelussa tulee tosin huomioida, että pienempiin yhtiöihin on tyypillisesti yhdistetty 

voimakkaampi momentum-efekti (mm. Rouwenhorst 1998, Chui et al. 2010), vaikkei tutkimus sitä 

yksimielisesti tuekaan (Israel & Moskowitz 2013). Momentum-tuottojen palautuminen voisi olla 

riippuvainen myös markkinan tilasta kuten Cooper et al. (2004) osoittivat tai tuottojen 

konsistenttiydestä kuten George ja Hwang (2004) dokumentoivat. Tehdyillä testeillä ei voida 

kuitenkaan ottaa kantaa näiden tekijöiden vaikutukseen. Tuottojen vaihteluväli on kuitenkin ollut 

huomattavasti leveämpi ensimmäisellä periodilla, joka on pitänyt sisällään IT-kuplan.  

Mikäli tarkastelemme vain testijakson kahta ensimmäistä vuotta voimme kuitenkin todeta, että 

momentum-tuotoilla on ainakin hetkellisesti taipumus palautua ensimmäisen vuoden jälkeen. Tältä 

osin tulos mukailee Griffinin et al. (2003) tutkimustuloksia Helsingin pörssin aineiston osalta, jossa 

osoitettiin tuottojen alkavan palautuvan hyvin pian sijoitushorisontin jälkeen. Täten tuottojen 
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palautuminen olisi vain hetkellistä ja tapahtuisi huomattavasti nopeammin kuin Jegadeeshin ja 

Titmanin (2001) sekä Lee ja Swaminathan (2000) dokumentoivat. Tuottojen vain hetkellinen 

palautuminen viittaa vahvasti siihen, että niiden taustalla vaikuttaisi myös kausiluonteiset tekijät 

kuten verotus – varsinkin kun suomalaisten yksityissijoittajien taipumus veroperusteiseen 

kaupankäyntiin on osoitettu melko kiistattomasti (Grinblatt & Keloharju 2004). 

6.2.2 Tuottojen kausiluonteisuus 

Tarkastellaan seuraavaksi vastavirran strategioiden tuottojen kausiluonteisuutta. Mikäli merkittävä 

osa tuotoista syntyy alkuvuonna loppuvuoden tuottojen ollessa negatiivisia, voidaan verohypoteesi 

nähdä ylireagointihypoteesia todennäköisempänä selityksenä tuottojen käyttäytymiselle.  

1. Tasapainotetut portfoliot 

Totesimme aikaisemmin 2424-strategian suoriutuneen vastavirran häviäjistä parhaiten. Alla 

olevassa kuviossa on esitetty strategian keskimääräisten kumulatiivisten residuaalituottojen kehitys 

testijaksolla. Alla olevan kuvion pystyviiva on asetettu joulukuun kohdalle.  

 

Kuvio 19 Tasapainotetun 2424-strategian voittajien ja häviäjien keskimääräinen kumulatiivinen 

residuaalituotto testijaksolla.  

Kuvion 19 mukaan merkittävä osa, mutta ei kaikki häviäjien tuotoista kertyy vuoden alussa. Selkeää 

tuottojen palautumista vuoden lopulla ei ole kuitenkaan havaittavissa, joten tulokset eivät ole 

yksiselitteisiä. Tarkastellaan kuukausittaisten tuottojen kehittymistä hieman tarkemmin.  
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Taulukko 7 Tasapainotettujen vastavirran häviäjien ja voittajien keskimääräinen kumulatiivinen 
residuaalituottojen ero.  

rep. lkm.  Kum. tuottoero 
muodostusjakson 
lopussa 

Residuaalituottojen kumulatiivinen ero ja p-arvot 

alk. stra. Kuukaudet portfolion muodostamisen jälkeen 

  (V) (H) 1 12 13 18 24 25 36 60 

5  35 1,260 -1,087 0,041 0,060 0,104 0,042 -0,026 0,011 -0,054 -0,011 

1994 6060 P-arvo (h-m) 0,333 0,195 0,911 0,900 0,601 0,335 0,646 0,096 

  P-arvo (h-v) 0,023* 0,754 0,555 0,725 0,856 0,243 0,696 0,284 

7 25 1,644 -1,222 0,038 -0,055 0,004 -0,079 -0,174 -0,130 -0,251  
1993 4848   0,220 0,000* 0,003* 0,181 0,063 0,087 0,043*  

    0,193 0,002* 0,004* 0,032* 0,025* 0,047* 0,839  
9  25 1,389 -1,025 0,045 -0,077 -0,055 -0,102 -0,092 -0,040 -0,197  

1992 3636   0,014* 0,073 0,242 0,364 0,134 0,002* 0,009*  

    0,013* 0,377 0,107 0,684 0,940 0,000* 0,019*  
14 25 1,055 -0,767 0,017 0,090 0,146 0,113 0,113    

1991 2424   0,020* 0,704 0,000* 0,068 0,349    

    0,114 0,979 0,506 0,012* 0,357    
14 25 1,000 -0,774 0,057 -0,059 -0,033 -0,075 -0,056    

1992 2424   0,001* 0,162 0,106 0,933 0,012*    

    0,001* 0,033* 0,083 0,933 0,742    
14 des. 1,575 -0,890 0,022 -0,015 0,036 -0,030 -0,043    

1991 2424   0,099 0,760 0,001* 0,301 0,051    

    0,302 0,815 0,785 0,170 0,097    
14 des. 1,476 -0,916 0,089 -0,028 0,013 -0,003 0,000    

1992 2424   0,000* 0,005* 0,402 0,223 0,219    

    0,000* 0,004* 0,151 0,408 0,298    
29 25 0,634 -0,502 0,015 -0,039       

1990 1212   0,038* 0,001*       

    0,154 0,000*       
29 des. 0,882 -0,597 0,029 -0,035       

1990 1212   0,008* 0,098       

    0,065 0,031*       
Taulukossa rep. kertoo replikaatioiden lukumäärän, lkm. portfoliossa olevien osakkeiden 
lukumäärän, jossa des. tarkoittaa desiiliportfolioita, alk. kertoo vuoden, jolloin portfolioiden 
muodostus on aloitettu ja stra. taas käytössä olevan strategian. P-arvo (h-m) kertoo sen, että 
poikkeaako häviäjien tuotto tilastollisesti merkitsevästi markkinasta kyseisenä kuukautena. Alempi 
p-arvo eli (h-v) testaa vastaavasti häviäjien tuoton merkitsevyyttä suhteessa voittajiin.  
(Tilastollisesti merkitseviä: 10 % riskitasolla: p-arvo alleviivattu, 5 % riskitasolla: *)  
 
Taulukon 7 mukaan portfolioiden muodostamista seuraavana tammikuuna häviäjien 

residuaalituotot vaihtelevat 1,5-8,9 % välillä. Ensimmäisen tammikuun osalta tuottoerot ovat 

pääsääntöisesti tilastollisesti merkitseviä tai lähellä sitä. Tuottoero vaikuttaisi kasvavan pidemmän 

muodostusjakson sekä pienemmän portfoliokoon (desiliiportfoliot) myötä, kuten De Bondt ja Thaler 
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(1985) odottivat ja osoittivat. Tammikuun tuotot vaikuttaisivat kuitenkin palautuvan pitkälti jo 

ensimmäisen vuoden aikana. Tuottoerot ovat jälleen tilastollisesti merkitseviä tai lähellä sitä. 

Esimerkiksi ensimmäisen kerran vuonna 1992 muodostetun desiiliportfolioita hyödyntävän 2424-

strategian tammikuun 8,9 % residuaalituotto kääntyy negatiiviseksi ollen jo peräti -2,8 % vuoden 

lopussa.  

Taulukon 7 kuukauden 13 eli toisen tammikuun tuottojen tarkastelu paljastaa, etteivät korkeat 

tammikuun tuotot rajoitu vain portfolion muodostamista seuraavaan tammikuuhun, sillä 

kumulatiivinen residuaalituotto vaikuttaisi kasvavan jälleen häviäjien hyväksi. Ilmiö toteutuu myös 

kolmantena tammikuuna (kuukausi 25). Tulokset mukailevat tältä osin vahvasti De Bondtin ja 

Thalerin (1985) havaintoa siitä, että tammikuun tuottojen kontribuutio häviäjien kokonaistuottoon 

on merkittävä useana vuonna portfolioiden muodostamisen jälkeen. Jotta saisimme kokonaiskuvan 

tuottojen kausiluonteisuudesta niin tarkastellaan seuraavaksi kaikkien testattujen pitkänaikavälin 

vastavirran strategioiden kuukausittaisia tuottoja.  

Taulukko 8 Tasapainotettujen vastavirran häviäjien ja voittajien kuukausittaiset tuotot ja p-arvot. 

Kuukausi Häviäjät Voittajat Markkina 
Tuottoero 

(h-v) 
Tuottoero 

(h-m) 
P-arvo  
(h-v) 

P-arvo  
(h-m) 

1 7,955 % 5,304 % 5,935 % 2,651 % 2,020 % 0,000*** 0,000*** 

2 2,315 % 2,722 % 2,648 % -0,407 % -0,333 % 0,282 0,388 

3 0,820 % 1,100 % 0,916 % -0,280 % -0,096 % 0,374 0,773 

4 3,752 % 3,075 % 3,489 % 0,677 % 0,263 % 0,109 0,554 

5 -0,388 % 0,626 % 0,214 % -1,014 % -0,602 % 0,001*** 0,042** 

6 -2,181 % -1,073 % -1,750 % -1,108 % -0,431 % 0,000*** 0,101 

7 0,545 % 1,045 % 0,894 % -0,500 % -0,348 % 0,094* 0,216 

8 0,278 % -0,970 % 0,036 % 1,248 % 0,242 % 0,001*** 0,554 

9 -1,208 % -0,647 % -0,843 % -0,561 % -0,365 % 0,130 0,328 

10 0,256 % 0,889 % 0,903 % -0,633 % -0,648 % 0,199 0,183 

11 1,335 % 1,232 % 1,331 % 0,104 % 0,004 % 0,768 0,991 

12 -1,161 % 0,735 % 0,598 % -1,895 % -1,759 % 0,000*** 0,000*** 

(P-arvo (v-m): voittajien ja markkinan välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. P-arvo (v-h): 
voittajien ja häviäjien välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitseviä: 10 % 
riskitasolla: *, 5 % riskitasolla: **, 1 % riskitasolla: ***) 
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Kuvio 20 Tasapainotettujen vastavirran häviäjien ja momentum-voittajien kumulatiivinen 

residuaalituotto kalenterikuukausittain. 

Kuvion 20 kuukausittaisten residuaalituottojen kehityksestä näemme, että vastavirran häviäjien 

ylisuoriutuminen rajoittuu vuoden alkuun. Momentum-voittajien positiiviset residuaalituotot 

painottuvat ennemminkin vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Taulukon 8 kuukausittaisista tuotoista 

näemme vastavirran häviäjien tuottaneen tammikuussa keskimäärin jopa 2,020 % vertailuindeksiä 

ja 2,651 % voittajia enemmän. Joulukuussa häviäjät sen sijaan tuottivat -1,759 % markkinaa ja -1,895 

% voittajia vähemmän.  Vuoden alun ja lopun osalta tuottoerot ovat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä. Yksittäisten strategioiden kuukausittaiset tuotot on esitetty liitteessä 1, josta voimme 

nähdä häviäjien tammikuutuottojen kasvavan pidemmän muodostusjakson myötä. 

Kuten taulukosta 8 nähdään joulukuun lisäksi vastavirran häviäjillä heikompi tuottojakso vaikuttaisi 

ajoittuvan myös touko-kesäkuuhun. Kuvion 20 perusteella myös momentum-voittajilla vaikuttaisi 

ajoittuvan heikompi tuottojakso kesän alkuun. Negatiiviset tuotot vaikuttavat kuitenkin palautuvan 

kesän mittaan. Vastavirran häviäjien tuottoerot ovat tilastollisesti merkitseviä tai lähellä tai lähellä 

sitä. Heikko kevät voisi kieliä ”Sell in May and Go Away” -ilmiön (tai Halloween -ilmiön) 

olemassaolosta. Boumanin ja Jacobsenin (2002) mukaan fraasilla on varsin pitkä historia, se 

vaikuttaisi myös toteutuvan lukuisilla markkinoilla ja myös Suomessa. Tutkijoiden mukaan 

arvoituksellinen ilmiö voisi osin selittyä kesälomien ajoittumisella. Tämän tutkielman tulosten 

sijoittajat vaikuttavat realisoivan etenkin pitkän aikavälin häviäjiä sekä lyhyen aikavälin voittajia 

ennen kesälomille siirtymistä ja ostavan niitä takaisin myöhemmin 
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De Bondtin ja Thalerin (1985; 1987) ylireagointihypoteesi ei edellä tarkastellun valossa tarjoa 

uskottavaa selitystä vastavirran häviäjien tuottojen käyttäytymiselle. Sen sijaan tulokset mukailevat 

Grinblattin ja Moskowitzin (2004) sekä Georgen ja Hwangin (2007) havaintoa siitä, ettei häviäjien 

tuottojen palautumista ole tammikuun ulkopuolella pääasiassa havaittavissa ja että joulukuun 

tuotot ovat pääosin negatiivisia. Kokonaisuutena tulokset tukevat hyvin vahvasti verohypoteesia 

tuottoja selittävänä tekijänä. Wahlroosin ja Berglundin (1986) aikaisemmin osoittama Helsingin 

pörssin pienyhtiöiden tammikuuilmiö toteutuu edelleen selkeästi. Suomalaiset yksityissijoittajat 

ovat selvästi taipuvaisia käymään veroperusteista kauppaa kuten Grinblatt ja Keloharju (2004) 

dokumentoivat.  

2. Markkina-arvopainotetut portfoliot 

Kuten monet muutkin anomaliat on tammikuunilmiö liitetty vahvemmin pörssin pienyhtiöihin. 

Tarkastellaan kuitenkin vielä markkina-arvopainotettujen portfolioiden kuukausittaisia tuottoja.  

Taulukko 9 Markkina-arvopainotettujen vastavirran häviäjien ja voittajien kuukausittaiset tuotot ja 
p-arvot. 

Kuukausi Häviäjät Voittajat Markkina 
Tuottoero 

(h-v) 
Tuottoero 

(h-m) 
P-arvo  
(h-v) 

P-arvo  
(h-m) 

1 3,400% 2,218% 3,864% 1,182% -0,464% 0,019** 0,308 

2 1,828% 1,408% 2,429% 0,420% -0,602% 0,394 0,141 

3 1,544% 2,243% 1,876% -0,699% -0,332% 0,159 0,501 

4 3,849% 5,081% 4,684% -1,232% -0,835% 0,075** 0,186 

5 -0,427% -0,077% 0,465% -0,350% -0,891% 0,381 0,014 

6 -2,686% -0,818% -1,415% -1,867% -1,270% 0,000*** 0,001*** 

7 0,906% 1,054% 1,772% -0,148% -0,866% 0,753 0,042** 

8 0,799% -1,139% 0,421% 1,937% 0,377% 0,000*** 0,401 

9 -0,615% -0,087% 0,227% -0,527% -0,842% 0,418 0,187 

10 1,798% 2,587% 1,996% -0,789% -0,198% 0,287 0,772 

11 1,955% 2,216% 2,033% -0,261% -0,079% 0,547 0,847 

12 0,402% 0,860% 1,567% -0,458% -1,165% 0,290 0,005* 

(P-arvo (v-m): voittajien ja markkinan välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. P-arvo (v-h): 
voittajien ja häviäjien välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitseviä: 10 % 
riskitasolla: *, 5 % riskitasolla: **, 1 % riskitasolla: ***) 
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Kuvio 21 Markkina-arvopainotettujen vastavirran häviäjien ja momentum-voittajien kumulatiivinen 

residuaalituotto kalenterikuukausittain. 

Kuvion 21 mukaan häviäjien residuaalituotot laskevat selvästi läpi kalenterivuoden. Momentum-

voittajien tuotoissa ei ”Sell in May and Go Away” -ilmiön lisäksi ole juuri kausiluonteisuutta 

havaittavissa. Taulukon 9 mukaan häviäjät tuottivat tammikuussa 1,182 % voittajia enemmän 

jääden kuitenkin markkinatuotosta. Häviäjien tuottojen kausiluonteisuus näkyy myös heikkoina 

loppuvuoden tuottoina. Joulukuussa häviäjien tuotto jäi -0,458 % voittajista ja -1,165 % markkinasta. 

Tulokset ovat osin tilastollisesti merkitseviä. Häviäjien heikoin jakso ajoittuu kesäkuuhun, jolloin 

kuukausituotto on -2,686 %, mikä on selvästi voittajia ja markkinaa heikompi. Verohypoteesi ei 

vaikuta tarjoavan uskottavaa selitystä markkina-arvopainotettujen portfolioiden käyttäytymiselle. 

Häviäjien alisuoriutuminen kesän kynnyksellä on puolestaan linjassa tasapainotettujen 

portfolioiden kanssa. Yksittäisten strategioiden kuukausittaiset tuotot on esitetty liitteessä 2, josta 

voimme nähdä häviäjien tammikuutuottojen kasvavan pidemmän muodostusjakson myötä. 

Tammikuuilmiö vaikuttaisi rajoittuvan pörssiin pienempiin yhtiöihin. Myös suurempien yhtiöiden 

tuotoissa esiintyy kausiluonteisuutta, mutta verohypoteesi ei siihen tarjoa yhtä uskottavaa selitystä. 

Touko-kesäkuun heikot tuotot voisivat olla seurausta siitä, ettei heikosti suoriutuneiden yhtiöiden 

sisältämään riskiin haluta sitoutua kesäksi. Loppuvuoden heikot tuotot voisivat puolestaan johtua 

instituutioiden pyrkimyksestä ehostaa vuosittaisia raporttejaan (engl. window dressing). 

Tavanomaisen viisauden mukaan rahastonhoitajat ovat haluttomia näyttämään vuosiraportteja, 

jotka sisältävät positioita, joiden arvo on laskenut voimakkaasti, minkä takia ”virheistä” 

hankkiudutaan eroon ennen vuodenvaihdetta (Lakonishok, Shleifer, Thaler & Vishny 1991).  
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6.3 Voittajastrategiat 

Vertaillaan vielä parhaiten tuottaneiden momentum- ja vastavirran strategioiden suoriutumista. 

Alla olevassa taulukossa ja kuviossa on esitetty strategian 69 sekä 2424 tunnuslukuja sekä tuottojen 

kehitys tarkastelujaksolla. 

Taulukko 10 Parhaiten suoriutunut tasapainotettu momentum- ja vastavirran strategia 

Strategia 
Vuosi-
tuotto 

Yli-
tuotto 

Portfolion 
volatiliteetti 

Sharpen 
Informaatio-

luku 
Max 
DD 

P-arvo 
(v-m)  

P-arvo 
(v-h) 

69 19,162 % 7,464 % 0,191 0,795 0,495 -0,458 0,204 0,017** 

2424 15,806 % 4,108 % 0,211 0,559 0,005 -0,450 0,547 0,586 

(P-arvo (v-m): voittajien ja markkinan välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. P-arvo (v-h): 
voittajien ja häviäjien välisen tuottoeron tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitseviä: 10 % 
riskitasolla: *, 5 % riskitasolla: **, 1 % riskitasolla: ***) 

 

Kuvio 22 Parhaiten suoriutuneen tasapainotetun momentum-voittaja- ja vastavirran 

häviäjästrategian tuottojen logaritmi tarkastelujaksolla. 



88 
 

Taulukon 10 perusteella momentum- ylisuoriutuu vastavirran strategiaan nähden jokaisella 

tunnusluvulla paitsi suurimmalla pääoman alenemalla mitattuna. Kuvion 22 mukaan momentumin 

suhteellinen ylisuoriutuminen ei ole kuitenkaan systemaattista läpi tarkastelujakson. Kuviossa 

taustaväri osoittaa ne osaperiodit, joilla vastavirran strategia on suoriutunut selkeästi paremmin. 

Tarkastellaan strategioiden suoriutumista tarkemmin jakamalla tarkastelujakso osaperiodeihin.  

 

Kuvio 23 Parhaiten suoriutuneen tasapainotetun momentum-voittaja- ja vastavirran 

häviäjästrategian tuottojen logaritmi osaperiodeilla. 

Kuviossa 23 koko tarkastelujakso on jaettu löyhästi syklien keston mukaan neljään osaperiodiin, 

jonka myötä voimme mielekkäällä tavalla arvioida strategioiden suhteellista vahvuutta eri 

markkinatilanteissa. Osaperiodeja tarkastelemalla näemme vastavirran strategian suhteellisen 

ylisuoriutumisen olevan vahvinta laskumarkkinan jälkeisenä aikana, jotka käytännössä ajoittuvat 
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vuosikymmenten vaihteeseen tai alkuun. Heikommin ne ovat puolestaan suoriutuneet pitkän 

nousumarkkinan loppupuolella eli kunkin osaperiodin lopulla.  

Momentum-strategia taas on suoriutunut selvästi vahvemmin kypsässä nousumarkkinassa, kun taas 

laskumarkkinassa ja sen jälkeen momentum-voittajat ovat tuottaneet markkinaa ja vastavirran 

strategiaa heikoimmin. Tarkastelujakson lopun historiallisen pitkän nousumarkkinan myötä 

tuottoero on kasvanut merkittävästi momentum-strategian hyväksi. Tulokset vaikuttavat täten 

mukailevan Leivon (2012) havaintoa siitä, että momentum lisäisi arvoportfolion tuottopotentiaali 

etenkin nousumarkkinassa, kun taas laskumarkkinassa vaikutus on ennemminkin negatiivinen. 

Tarkastellaan vielä strategioiden residuaalituottojen hajontaa, jotta voimme arvioida niiden 

riskisyyttä.   
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Kuvio 24 Parhaiten suoriutuneen tasapainotetun momentum-voittaja- ja vastavirran 

häviäjästrategian residuaalituottojen hajonta. 

Kuviosta 24 näemme momentum-strategia tuottojen hajonnan olleen hyvin voimakasta viime 

vuosituhannella. Tätä voidaan pitää odotettuna, sillä kyseiselle jaksolle on yhtä lailla ajoittunut 

voimakas laskumarkkina, jossa strategian suoriutuminen on heikkoa ja poikkeuksellisen voimakas 

nousumarkkina, jossa strategia on erityisen tuottoisa. Tarkastelujakson loppua kohti momentum-

residuaalituottojen hajonta on selvästi laskenut. Vastavirran strategian residuaalituottojen hajonta 

on puolestaan ollut vähäisempää tarkastelujakson alussa ja voimakkaampaa tämän jälkeen. 

Kokonaisuutena vastavirran strategian residuaalituotoissa on enemmän hajontaa mikä korostaa 

strategiaan riskisyyttä.  
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään tutkielman yhteenveto ja johtopäätökset. Ensimmäisessä alaluvussa 

esitetään kootusti vastaukset tutkimuskysymyksiin. Toinen alaluku sisältää tulosten pohdinnan. 

Kolmannessa alaluvussa käydään läpi tutkielman yhteenveto. Lopuksi tuodaan ilmi tutkielman 

rajoitukset sekä jatkotutkimusehdotukset.  

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkielman pitkää positiota hyödyntävien vastavirran strategioiden vuosituotot vaihtelivat 5,310-

15,806 % välillä, keskiarvon ollessa 9,582 %. Huomattavasti korkeampi keskimääräinen vuosituotto 

10,502 % olisi saavutettu ilman 12 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntäviä strategioita. 

Tasapainotetun vertailuindeksin vuosituoton ollessa 11,70 % strategioiden vuosittaiset ylituotot 

vaihtelivat -6,388-4,108 % välillä. Vain muutama strategia ylisuoriutui vertailuindeksiin nähden. 

Vahvimmin suoriutuivat 24 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat, joista parhaiten 

suoriutui 2424-strategia, jolla saavutettiin 15,806 % vuotuinen tuotto ja Sharpen luku 0,559. Selvästi 

heikoiten suoriutuivat lyhintä 12 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat. Häviäjien 

tuotot eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi markkinatuotosta tai voittajista.  Äärimmäisten 

suoriutujien tuotot eivät vaikuta palautuvan systemaattisesti pitkällä aikavälillä.  

De Bondtin ja Thalerin (1985) mukaan paremmin tuottavat häviäjät olivat myös voittajia vähemmän 

riskisiä. Tämän tutkielman tulosten valossa häviäjät tuottavat voittajia vähemmän ja vielä 

suuremmalla riskillä. Häviäjäportfolioiden volatiliteetti ylittää tasapainotetun vertailuindeksin 

volatiliteetin ja voittajien volatiliteetin keskimäärin noin neljällä prosenttiyksiköllä. Volatiliteetilla 

mitattuna häviäjät ovat myös markkinaa ja voittajia riskisempiä silloin kun tuloksia verrataan 

markkina-arvopainotetun vertailuindeksin volatiliteettiin, joskin ero puolittuukin. Beetakertoimella 

mitattuna häviäjät ovat pääsääntöisesti voittajia riskisempiä jo muodostusjakson alussa. Häviäjät 

ovat myös riskisempiä portfolioiden varsinaisella muodostushetkellä sekä etenkin testijakson 

lopulla. Tältä osin tulokset ovat ristiriidassa De Bondtin ja Thalerin (1985) kanssa. Beetakertoimien 

erot vaikuttavat korostuvan etenkin pidemmissä strategioissa ja testijakson lopussa kuten myös 

Chan (1988) sekä Ball ja Kothari (1989) dokumentoivat. 
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Tutkielman pitkää positiota hyödyntävistä momentum-strategioista kaikki ylisuoriutuivat 

tasapainotettuun vertailuindeksiin nähden. Strategioiden vuosituotot vaihtelivat 12,263-19,162% 

välillä, keskiarvon ollessa 15,402 %. Vuosittaiset ylituotot vaihtelivat 0,565-7,464 % välillä. Parhaiten 

momentum-portfolioista suoriutui 69-strategia, jolla saavutettiin 19,162 % vuosituotto ja Sharpen 

luku 0,795. Pääsääntöisesti tuotot heikkenivät pidemmillä muodostus- ja testijaksojen yhdistelmillä. 

Momentum-voittajien tuotot eivät kuitenkaan poikenneet tilastollisesti merkitsevästi 

markkinatuotosta. Voittajien ja häviäjien väliset tuottoerot olivat 10 % riskitasolla merkitseviä 

strategioiden 36, 96 ja 123 osalta. Strategian 69 osalta tuottoerot olivat merkitseviä 5 % riskitasolla. 

Tuotot vaikuttaisivat olevan taipuvaisia jatkumaan keskipitkällä aikavälillä. Parhaiten suoriutuneen 

momentum- ja vastavirran strategian välinen vertailu osoitti 69-strategian ylisuoriutuvan 2424-

strategiaan nähden selkeästi. Ainoa poikkeus oli suurin pääoman alenema, joka oli momentum-

strategialla 0,8 % korkeampi. Noususuhdanteen lopussa kasvavat ja laskumarkkinassa romahtavat 

momentum-tuotot mahdollistavat yhdessä suuret pääoman alenemat. Volatiliteetilla ja 

residuaalituottojen hajonnalla mitattuna 2424-strategia on kuitenkin 69-strategiaa riskisempi.   

Eri käyttäytymistieteellisissä malleissa (Barberis et al. 1998; Daniel et al. 1998; Hong & Stein 1999) 

momentumia ajavat harhaiset käsitykset aiheuttavat myös pitkän aikavälin tuottojen palautumisen, 

jonka myötä voimakas momentum voitaisiin yhdistää voimakkaaseen tuottojen palautumiseen 

(Hirshleifer 2001). Tutkielmassa dokumentoidut momentum-tuotot eivät vaikuta pitkällä aikavälillä 

kuitenkaan palautuvan. Periodilla 1990-2003 momentum-voittajien tuotoissa vaikuttaisi olevan 

taipumista palautumiseen, mutta tämän jälkeen tuotot ovat olleet selvästi jatkuvia myös 

pidemmällä aikavälillä. Momentum-häviäjien tuotoissa ei sen sijaan ole havaittavissa palautumista 

pitkällä aikavälillä pois lukien testijakson kuukausille 13-15 ajoittuva lyhyt palautumisjakso. Tulos 

mukailee osin Griffinin et al. (2003) tutkimustuloksia Helsingin pörssin aineiston osalta, jossa 

momentum-tuottojen osoitettiin alkavan palautuvan hyvin pian strategian sijoitushorisontin 

jälkeen. Tuottojen nopea ja vain hetkellinen palautuminen poikkeaa kuitenkin selvästi muun muassa 

Jegadeeshin ja Titmanin (2001) ja Lee ja Swaminathan (2000) dokumentoimasta tuottojen pitkän 

aikavälin palautumisesta. Häviäjien voimakkaan tuottojen jatkumisen myötä tasapainotetun 

nollakustannusstrategian tuotot eivät palaudu vaan ennemminkin jatkavat kasvua myös pitkällä 

aikavälillä. Momentum-häviäjien tuottojen jatkumisen myötä myös markkina-arvopainotetun 

nollakustannusstrategian momentum-tuotot jatkavat kasvua sijoitushorisontin ulkopuolella.  
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Momentum-häviäjien tuottojen nopea ja vain hetkellinen palautuminen viittaa vahvasti siihen, että 

niiden taustalla vaikuttaisi verotukselliset tekijät. Kuukausittaisten tuottoja tarkastelemalla 

voidaankin todeta verohypoteesin tarjoavan ylireagointihypoteesia uskottavamman selityksen 

tuottojen pitkän aikavälin palautumiselle. Tasapainotetut häviäjäportfoliot tuottivat tammikuussa 

keskimäärin jopa 2,020 % markkinaa enemmän ja joulukuussa vastaavasti -1,759 % markkinaa 

vähemmän – häviäjien tuottoerot suhteessa markkinaan ja voittajiin ovat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä. Edellä mainitun lisäksi häviäjien tuottojen kausiluonteisuus näkyy myös kesää 

edeltävänä myyntipaineena ja tätä seuraavana ostopaineena elokuussa. Sijoittajat vaikuttavat 

olevan erityisen halukkaita luopumaan häviäjäpositioistaan kesän ajaksi mikä kielii ”Sell in May and 

Go Away” -ilmiön olemassaolosta, jonka myös Bouman ja Jacobsen (2002) dokumentoivat 

toteutuvan Helsingin pörssissä.  

Kausiluonteisuuden lisäksi momentum- ja vastavirran strategioiden tuottoihin näyttäisi vaikuttavan 

myös vallitseva markkinatilanne kuten Cooper et al. (2004) osoittivat. Tuottojen ajallinen tarkastelu 

paljastaa momentum-voittajien menestyvän suhteellisesti paremmin kypsässä nousumarkkinassa 

kuten vuosituhannen vaihteessa ja finanssikriisiä edeltävinä vuosina. Markkinan panikoidessa 

nousumarkkinan aikana kertyneet momentum-tuottojen dokumentoitiin olevan taipuvaisia 

romahtamaan kuten Danielin ja Moskowitzin (2016) sekä Chabot et al. (2014) osoittivat. Vastavirran 

häviäjät vaikuttavat sen sijaan menestyvän paremmin juuri markkinaromahdusten yhteydessä.  

Tutkimuksessa testattiin ja vertailtiin tasapainotettujen- sekä markkina-arvopainotettujen 

portfolioiden suoriutumista. Markkina-arvopainotettujen portfolioiden myötä momentum-

voittajien keskimääräinen vuosituotto laskee 15,402 prosentista 14,807 prosenttiin ja vastavirran 

tuotto vastaavasti 9,582 prosentista 8,034 prosenttiin. Markkina-arvopainotuksen myötä vain 

muutama pitkää positiota hyödyntävä momentum-strategia ylisuoriutuu markkinaan nähden. 

Momentum-häviäjien tuotot ovat kuitenkin edelleen jatkuvia, jonka myötä nollakustannusstrategia 

mahdollistaisi ylituoton. Kokonaisuutena momentum-tuotot vaikuttavat kuitenkin laskevan 

yrityskoon kasvaessa mikä on dokumentoitu lukuisissa tutkimuksissa ja erin ajankohtina 

(Rouwenhorst 1998; Hong & Stein 1999; Hong et al. 2000; Chui et al. 2010; Fama & French 2012). 

Markkina-arvopainotetut vastavirran häviäjäportfoliot suoriutuvat puolestaan todella heikosti 

jääden vuosittain parhaimmillaankin -4,589 % markkinatuotosta. Tuottojen pitkän aikavälin 

palautuminen vaikuttaisi täten liittyvän vahvasti vain pienyhtiöiden tammikuuilmiöön, mikä eroaa 

De Bondtin ja Thalerin (1985) tutkimustuloksista. 
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7.2 Tulosten pohdinta 

Tutkielmassa osoitettu vastavirran strategioiden heikko suoriutuminen Helsingin pörssissä on 

yllättävä, sillä aiempi tutkimus on osoittanut häviäjien ylisuoriutuvan voittajiin nähden muun 

muassa Lontoossa (Dissanaike & Lim 2010), Japanissa (Chou et al. 2007) sekä Yhdysvalloissa 

(Loughran & Wellman 2011; Israel & Moskowitz 2013). Yllätyksellisyyttä korostaa se, että Pätäri ja 

Leivo (2009) sekä Davydov et al. (2016) dokumentoivat aiemmin selkeän arvopreemion Helsingin 

pörssistä eri tunnusluvuilla mitaten. Täten vaikuttaa vahvasti siltä, että Helsingin pörssissä 

vastavirran strategian tuotto-odotus kasvaisi fundamenttikomponentin hyödyntämisen myötä. 

Tuotto-odotus saattaisi jopa kaksinkertaistua, sillä Davydov et al. (2016) osoittivat eri tunnuslukuja 

hyödyntävien arvostrategioiden keskimääräisen vuosituoton olevan yli 19 %.  

Arvostrategia näyttäisi pystyvän paremmin erottelemaan yhtiöt, joiden tuotot palautuvat. 

Fundamenttikomponentin avulla voisi mahdollisesti pystyä erottelemaan sellaiset sykliset yhtiöt – 

joita Helsingin pörssissä suhteellisen paljon –, jotka ovat syklin pohjalla. Toisaalta 

fundamenttikomponentin hyödyntäminen voisi yksinkertaisesti rajata ongelmissa olevat 

kasvuyhtiöt strategian ulkopuolelle. Vastavirran häviäjien kuukausituottoja tarkastelemalla voidaan 

todeta, että strategia pystyy systemaattisesti erottelemaan vain ne pienyhtiöt, jotka hyötyvät 

Wahlroosin ja Berglundin (1986) aikaisemmin osoittamasta Helsingin pörssin pienyhtiöiden 

tammikuuilmiöstä. Suomalaiset yksityissijoittajat ovat edelleen selvästi taipuvaisia käymään 

veroperusteista kauppaa kuten Grinblatt ja Keloharju (2004) dokumentoivat. 

Tutkielmassa osoitettu momentum-strategioiden vahva suoriutuminen Helsingin pörssissä ei ole 

yllättävä sillä momentum-tuottojen on osoitettu olevan ilmiönä edelleen globaali (Fama & French 

2012; Israel & Moskowitz 2013). Mielenkiintoista on se, että tasapainotettua momentum-strategiaa 

vaikuttaisi olevan mahdollista hyödyntää kannattavasti ilman lyhyeksi myyntiä. Yhdysvalloissa 

pitkän position kontribuutio kokonaistuottoon on ollut jopa lyhyttä positiota suurempi (Asness et 

al. 2014; Israel & Moskowitz 2013). Helsingin pörssissä lyhyeksi myynnistä saatava tuotto vaikuttaisi 

kuitenkin olevan pitkää positiota suurempi ja etenkin systemaattisempi. Lyhyeksi myynnin merkitys 

vaikuttaisi korostuvan selvästi yrityskoon kasvaessa kuten Israel ja Moskowitz (2013) 

dokumentoivat. Sijoittajan kannalta on kuitenkin positiivista, että yhtiökoon ja likviditeetin kasvun 

myötä paranee usein myös lyhyeksi myynnin mahdollisuudet. 
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Periodin 1990-2003 momentum-tuottojen palautuminen olisi helppo liittää IT-kuplan aiheuttamien 

hulppeiden arvostustasojen purkautumiseen. Tuottojen jatkuvuus 2000-luvulla voisi myös osin 

selittyä IT-kuplan aiheuttamalla varovaisuudella tai riskinottohalukkuuden vähenemisellä, jonka 

seurauksena hyviin uutisiin on saatettu alireagoida. Markkinatilanne on myös 2000-luvulla ollut 

finanssikriisiä lukuun ottamatta pienyhtiöille suotuisa. Koska tasapainotettujen momentum-

häviäjien tuotoissa ei ole havaittavissa palautumista pitkällä aikavälillä tulokset tukevat yllättäen 

Conradin ja Kaulin (1998) hypoteesia, jonka mukaan momentum-voittajat ylisuoriutuvat häviäjiin 

nähden myös strategian sijoitushorisontin ulkopuolella. 

Tasapainotettujen momentum-tuottojen pitkän aikavälin jatkumisen tarkastelussa tulee 

huomioida, että pienempiin yhtiöihin on tyypillisesti yhdistetty voimakkaampi momentum-efekti 

(Rouwenhorst 1998; Hong & Stein 1999; Hong et al. 2000; Chui et al. 2010; Fama & French 2012), 

vaikkei tutkimus sitä yksimielisesti tuekaan (Israel & Moskowitz 2013).  Edellä mainitun myötä 

momentum-tuottojen jatkumista pitkällä aikavälillä ei voida pitää täytenä yllätyksenä. 

Yllättävämpää on se, että myös markkina-arvopainotetun nollakustannusstrategian momentum-

tuotot jatkavat kasvua momentum-sijoitushorisontin ulkopuolella. Käytännössä tuotot syntyvät 

häviäjien tuottojen jatkuvuudesta.  

Häviäjien tuottojen keskipitkän- ja pitkän aikavälin jatkumisen myötä vaikuttaisi siltä, että markkina 

systemaattisesti alireagoisi huonoihin uutisiin. Myös ankkuroitumisharha voisi selittää tuottojen 

jatkuvuuden varsinkin, kun suomalaisten sijoittajien ja rahoitusalan ammattilaisten on todettu 

olleen ankkuroitumiselle alttiita (Grinblatt & Keloharju 2001a; Kaustia et al. 2008). Sijoittajat voisivat 

myös dispositionefektin mukaisesti olla haluttomia realisoimaan tappiollisia positioitaan (Grinblatt 

& Han 2005). Häviäjiin lukkiutuvat sijoittajat voisivat myös Weinstein (1980) kuvaamalla tavalla 

suhtautua liian optimistisesti epävarmaan tulevaisuuteen. Toisaalta sijoittajat saattavaisivat olla 

Brockin ja Hommesin (1998) kuvaamalla tavalla tuottojen palautumista odottavia fundamentalisteja 

varsinkin, kun suomalaisia yksityissijoittajia voisi jo aikaisemman tutkimustiedon perusteella 

luokitella lyhyen aikavälin vastavirran sijoittajiksi (Grinblatt & Keloharju 2000; 2001a). Sijoittajat 

voisivat myös harhaisesti uskoa tuottojen liikkuvan keskiarvoon palaavan ja keskiarvosta poikkeavan 

”järjestelmän” välillä kuten Barberisin et al. (1998) mallissaan osoittivat. 

Kausiluonteisuuden lisäksi markkinatilanne näyttäisi vaikuttavan strategioiden suoriutumiseen. 

Momentum-voittajat näyttävät menestyvän suhteellisesti paremmin kypsässä nousumarkkinassa – 

markkinan panikoidessa momentum-tuotot ovat jopa taipuvaisia romahtamaan. Vastavirran 
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häviäjät menestyvät paremmin markkinaromahdusten aikoihin. Kasvavien tuottojen voisi ajatella 

houkuttelevan uusia toimijoita markkinalle. Sijoittajat saattaisivat esimerkiksi kokea osakkeen 

menneen kurssikehityksen edustavana suhteessa siihen, mitä he voivat odottaa tulevilta tuotoilta 

(Lakonishok et al. 1994; Barberis et al. 1998). Ei-ammattimaiset sijoittajat saattavat De Bondtin 

(1993) kuvaamalla tavalla olla optimistisia nousumarkkinassa ja pessimistisiä laskumarkkinassa ja 

yksinkertaisesti olettaa, että tuotto seuraa ilmeistä mennyttä trendiä myös tulevaisuudessa. Kypsän 

nousumarkkinan aikainen ylisuoriutuminen ja sitä seuraava alisuoriutuminen voisi selittyä 

saatavuuden heuristiikalla, jonka valossa kiinnostus osakkeita kohtaan kasvaa tai laskee 

tuottohistorian mukana ja julkisen keskustelun kasvun myötä (Shillerin 1999).  

Sijoittajien tulisi huomioida vastavirran strategioiden heikko suoriutuminen sekä tuottojen pitkän 

aikavälin jatkuvuus. Pidemmillä muodostusjaksoilla vastavirran strategiaa on kuitenkin mahdollista 

toteuttaa kannattavasti pörssin tammikuuilmiötä hyödyntämällä. Tällöin portfolioiden pitoaika 

kannattaisi keskittää yksin tammikuuhun. Tammikuun tuotto-odotus vaikuttaisi kasvavan aiemmin 

kertyneiden tappioiden kasvun myötä kuten De Bondt ja Thaler (1985) osoittivat, mikä alleviivaa 

pidemmän muodostusjakson hyödyntämisen merkitystä. Pitkää positiota hyödyntävät momentum-

strategiat tuottavat sen sijaan systemaattisesti markkinaa paremmin ja osin jopa pienemmällä 

riskillä. Vaikka tuotot vaikuttavatkin olevan jatkuvia myös 12 kuukauden horisontilla vaikuttaisi 

tuotto-odotus olevan korkeampia lyhyemmillä muodostus- ja pitoaikojen yhdistelmillä. Edellä 

mainittu vaikuttaisi kuitenkin pätevän ainoastaan pienyhtiöihin. Pitkän aikavälin tuottojen 

palautuminen, tammikuuilmiö tai momentum-voittajien tuottojen jatkuminen ei nimittäin näy 

markkina-arvopainotettujen portfolioiden tuotoissa. 

Tutkielman tulosten mukaan osakkeen mennyttä tuottohistoriaa voidaan hyödyntää tulevien 

tuottojen ennustamisessa mikä on tehokkaiden markkinoiden hypoteesin heikkojen ehtojen 

vastaista. Tutkielman tulosten tilastollinen merkitsevyys on pääsääntöisesti kuitenkin heikko. 

Muutaman momentum-strategian voittajien ja häviäjien väliset tuottoerot ovat kuitenkin 

tilastollisesti merkitseviä tai lähellä sitä. Vaikuttaisi myös siltä, että tehottomuutta on mahdollista 

hyödyntää pelkällä pitkällä positiolla, joskin lyhyeksi myynnistä saatavan tuoton kontribuutio olisikin 

merkittävä. Tasapainotettujen portfolioiden vuosituottojen ollessa keskimäärin markkina-

arvopainotettuja korkeampia voidaan yrityskoolla todeta olevan vaikutusta tuloksiin. Vaikuttaisi 

myös siltä, että tutkittuja strategioita hyödyntävä sijoittaja voisi parantaa tuotto-odotusta 

huomioimalla vallitsevan markkinatilanteen ja tuottojen kausiluonteisuuden. 
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7.3 Yhteenveto 

Merkittävä osa eri sijoitusstrategioista pyrkii hyödyntämään osakkeen tuottohistoriaa ja sen 

mahdollisia säännönmukaisuuksia tulevia tuottoja ennustettaessa, vaikka se onkin – ainakin osin – 

hyväksyvämme tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vastaista. Tämän tutkielman päätavoite oli 

selvittää pitkää positiota hyödyntävien vastavirran- ja momentum-strategioiden suoriutumista 

Helsingin pörssissä vuosina 1990-2018. Strategioiden sisäisen ja välisen suoriutumisen ja vertailun 

toteuttamiseksi muodostettiin lukuisia eri strategioita, jotka koostuivat eri muodostus- ja 

pitoaikojen pituuksien yhdistelmistä. Testattavia strategiosita muodostui yhteensä 33 kappaletta. 

Strategioiden suoriutumisen arvioinnissa hyödynnettiin eri tunnuslukuja. 

Tutkielman teoriaosuus jakautui kolmeen päälukuun. Näistä ensimmäisessä käsiteltiin tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesin asettamia reunaehtoja sekä hinnoittelumalleja ja yhteishypoteesin 

ongelmaa. Toisessa pääluvussa tarkasteltiin behavioristisen rahoitusteoriaa ja sen kantavia 

periaatteita kognitiivisia harhoja sekä arbitraasin rajoitteita. Luvussa neljä käsiteltiin vastavirran-, 

arvo- sekä momentum-strategian suoriutumista. Tutkielman empiirisen osan jakautui kahteen 

päälukuun, joista ensimmäisessä esitettiin tutkimusmenetelmä- ja aineisto ja jälkimmäisessä 

puolestaan tutkielman tulokset. 

Tutkielman pitkää positiota hyödyntävien tasapainotettujen vastavirran strategioiden vuosituotot 

vaihtelivat 5,310-15,806 % välillä. Vain muutama testatuista strategioista suoriutui vertailuindeksiä 

paremmin. Parhaiten suoriutui 24 kuukauden muodostus- ja pitoaikaa hyödyntävä strategia. 

Selvästi heikoiten suoriutuivat 12 kuukauden muodostusjaksoa hyödyntävät strategiat. Häviäjien 

tuotot eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi markkinatuotosta tai voittajista. Vastavirran 

häviäjät ovat myös voittajia ja markkinaa riskisempiä. Aiempi tutkimus huomioiden vaikuttaa 

vahvasti siltä, että Helsingin pörssissä vastavirran strategian tuotto-odotus kasvaisi merkittävästi 

fundamenttikomponentin hyödyntämisen myötä (Pätäri & Leivo 2009; Davydov et al. 2016)  

Tutkielman pitkää positiota hyödyntävien tasapainotettujen momentum-strategioiden vuosituotot 

vaihtelivat 12,263-19,162% välillä. Testatuista strategioista kaikki ylisuoriutuivat vertailuindeksiin 

nähden. Parhaiten suoriutui kuuden kuukauden muodostus- ja yhdeksän kuukauden pitoaikaa 

hyödyntävä strategia. Pääsääntöisesti momentum-tuotot heikkenivät pidemmillä muodostus- ja 

pitoaikojen yhdistelmillä. Voittajien tuotot eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi 

markkinatuotosta. Osalla strategioista voittajien ja häviäjien välinen tuottoero oli kuitenkin 
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tilastollisesti merkitsevä tai lähellä sitä, joten tuotot vaikuttaisivat olevan taipuvaisia jatkumaan 

keskipitkällä aikavälillä.  

Tutkielman tulosten valossa tasapainotetuilla momentum-tuotoilla on palautumisen sijasta 

ennemminkin taipumus jatkua myös pidemmällä aikavälillä. Vastavirran häviäjien kuukausittaisia 

tuottoja tarkastelemalla voitiin puolestaan nähdä, että tammikuussa tasapainotetut 

häviäjäportfoliot tuottivat keskimäärin jopa 2,020 % markkinaa enemmän ja joulukuussa vastaavasti 

-1,759 % markkinaa vähemmän. Edellä mainitun myötä voidaan todeta verohypoteesin tarjoavan 

ylireagointihypoteesia uskottavamman selityksen tuottojen pitkän aikavälin palautumiselle. 

Suomalaiset yksityissijoittajat ovat edelleen selvästi taipuvaisia käymään veroperusteista kauppaa 

kuten Grinblatt ja Keloharju (2004) dokumentoivat. 

Kausiluonteisuuden lisäksi testattujen strategioiden tuottoihin näyttäisi vaikuttavan myös vallitseva 

markkinatilanne. Tuottojen ajallinen tarkastelu paljastaa momentum-voittajien menestyvän 

suhteellisesti paremmin kypsässä nousumarkkinassa kuten vuosituhannen vaihteessa ja 

finanssikriisiä edeltävinä vuosina. Vastavirran häviäjät vaikuttavat sen sijaan menestyvän paremmin 

silloin kun laskumarkkina on juuri kääntynyt nousuun.  

Markkina-arvopainotettujen portfolioiden myötä momentum-voittajien keskimääräinen 

vuosituotto laskee 15,402 prosentista 14,807 prosenttiin ja vastavirran tuotto vastaavasti 9,582 

prosentista 8,034 prosenttiin. Markkina-arvopainotuksen vain muutama pitkää positiota 

hyödyntävä momentum-strategia ylisuoriutuu markkinaan nähden. Yksikään vastavirran strategia ei 

suoriudu enää markkinaa paremmin. Heikko suoriutuminen korostuu tammikuuilmiön puuttuessa.  

Lyhyeksi myynnin merkitys vaikuttaisi korostuvan selvästi yrityskoon kasvaessa kuten Israel ja 

Moskowitz (2013) dokumentoivat 

7.4 Tutkielman rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkielman tulosten luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida seuraavat tekijät. Koska 

tutkimuksessa ei hyödynnetty päällekkäin rullaavia portfolioita on varsinkin pitkiä muodostus- ja 

testijaksoja hyödyntävien vastavirran strategioiden riippumattomien replikaatioiden lukumäärä 

melko vähäinen. Päällekkäisistä portfolioista pidättäytyminen mahdollistaa myös sen etenkin 

vastavirran portfolioiden muodostushetken ajoittumisella saattaa olla merkittävä vaikutus 

strategian suoriutumiseen. Arvioinnissa tulee huomioida myös tuottojen kausiluonteisuuden 
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vaikutus, sillä vastavirran strategioiden lisäksi tiettyjen momentum-strategioiden portfoliot 

muodostetaan aina samoina kuukausina, mikä mahdollistaa kausiluonteisten tekijöiden 

korostuneen vaikutuksen. Markkinan heikolla likviditeetillä on myös saattanut olla vaikutusta 

tuloksiin. Vaikutusta saattaa korostaa se, ettei tutkielmassa huomioitu muodostus- ja testijakson 

väliin jätettävää periodia, jonka tarkoitus on huomioida osto- ja myyntihinnan välisen erotuksen 

vaikutus. 

Tutkielman tulosten tarkastelu on hyvä huomioida seuraavat rajoitukset. Tutkimusaikavälille 

ajoittuneilla tapahtumilla kuten 90-luvun lamalla, ulkomaalaisrajoitusten poistolla, IT-kuplalla sekä 

finanssikriisillä on saattanut olla merkittävä vaikutus strategioiden suoriutumiseen. Edellä mainitun 

myötä yksittäinen strategia saattaa tiettynä ajanhetkenä näyttäytyvä erityisen voittoisana ostojen 

ajoittuessa suotuisasti markkinatilanteeseen nähden. Tuottojen tarkastelussa tulee myös 

huomioida, ettei transaktiokustannusten ja verojen vaikutusta huomioitu tutkielmassa. Helsingin 

pörssin kaltaisen syklisen reunamarkkinan ollessa erityisen altis voimakkaille markkinaliikkeille 

etenkin laskumarkkinassa eivät saadut tutkimustulokset ole välttämättä yleistettävissä muille 

markkinoille.  

Tutkielman testien perusteella ei voida ottaa kantaa siihen, mitkä kognitiiviset harhat aiheuttavat 

momentum voittajien ylisuoriutumisen – luultavasti kyse on useiden tässäkin tutkielmassa 

esitettyjen harhojen yhteisvaikutuksesta. Kysymys on hankala ja siihen vastaaminen on tämän 

tutkielman tavoitteen ulkopuolella. Se olisi kuitenkin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

Jatkotutkimuksissa voisi selvittää myös yhdistetyn vastavirran- ja momentum-strategian 

suoriutumista. Yhdistelmästrategian tuotto-odotusta voisi luultavasti parantaa huomioimalla 

vallitsevan markkinatilanteen sekä hyödyntämällä tuottojen kausiluonteisuutta.  
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Liitteet 

Liite 1 Tasapainotettujen vastavirran häviäjästrategioiden kuukausittaiset tuotot 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1212 7,328 1,510 0,017 4,519 -0,097 -2,663 -0,184 -0,290 -2,823 1,092 2,586 -1,822 

1224 7,143 2,848 0,955 3,182 -0,791 -2,706 0,247 -0,173 -2,325 1,445 2,145 -1,676 

1236 7,587 2,960 0,614 2,831 -0,160 -2,665 0,282 0,889 -2,300 0,605 1,629 -1,382 

1248 6,190 1,770 0,913 3,070 -1,145 -2,498 -0,091 -0,057 -1,994 1,628 1,675 -1,634 

2412 8,246 2,587 1,447 4,642 -0,373 -2,355 0,166 0,447 -1,926 0,790 1,914 -0,489 

2424 8,460 3,151 1,428 4,955 0,388 -2,311 0,999 0,708 -0,849 -0,091 1,414 -0,096 

2436 7,980 2,640 1,627 3,561 -0,950 -2,136 0,899 0,276 -0,563 0,544 1,294 -1,121 

2448 6,942 2,594 1,335 3,036 -0,472 -1,700 0,719 0,676 -0,781 0,535 1,761 -0,440 

3612 8,906 2,254 0,900 4,096 -0,706 -2,551 0,551 0,269 -0,742 0,115 1,077 -1,814 

3624 8,495 2,539 0,533 3,386 -0,672 -2,506 0,647 0,423 -0,956 0,127 1,609 -1,874 

3636 9,083 2,090 0,098 3,374 -0,418 -1,947 0,322 -0,353 -0,228 0,037 1,332 -0,897 

3648 8,734 2,459 0,314 3,203 -0,219 -2,148 0,545 0,414 -0,369 -0,083 1,159 -1,467 

4812 9,270 1,710 0,469 4,254 -0,378 -2,019 0,829 0,254 -0,916 -0,873 0,447 -1,953 

4824 8,537 1,933 0,833 4,201 -0,383 -1,778 0,756 0,902 -0,661 -0,577 0,787 -1,367 

4836 8,551 1,731 1,116 3,964 -0,235 -1,587 0,701 0,667 -0,882 -0,555 0,833 -1,029 

4848 7,618 1,806 0,905 4,050 0,121 -1,915 0,992 0,009 -0,901 -0,475 0,297 -0,810 

6060 6,398 2,671 0,371 3,560 -0,011 -1,349 1,093 -0,332 -0,935 -0,402 0,321 0,274 

 
Liite 2 Markkina-arvopainotettujen vastavirran häviäjästrategioiden kuukausittaiset tuotot 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1212 2,990 1,636 1,423 4,607 -0,585 -4,715 -0,196 -1,786 -4,06 5,626 2,576 0,323 

1224 3,442 1,236 1,812 1,982 -1,57 -3,734 0,046 -0,328 -2,302 3,815 1,034 -0,062 

1236 2,800 3,158 2,037 4,489 -0,049 -2,058 0,211 -0,029 -2,944 1,490 2,022 0,048 

1248 3,475 1,461 2,508 3,222 -1,129 -4,26 1,195 0,369 -3,421 2,110 2,608 -0,609 

2412 3,677 1,752 2,693 4,047 -0,411 -3,729 0,391 0,305 0,375 2,800 2,922 0,493 

2424 3,489 1,946 3,12 4,632 0,185 -2,974 1,634 0,93 0,503 1,045 2,71 -0,164 

2436 3,123 2,308 2,185 3,335 -0,916 -2,343 0,687 0,732 0,433 2,123 2,967 -0,704 

2448 3,323 1,612 1,606 2,271 -0,738 -2,423 1,883 1,347 0,213 1,317 2,382 -1,065 

3612 3,844 1,864 1,227 4,173 -0,991 -2,805 0,586 0,525 -0,870 3,376 1,949 0,982 

3624 3,525 2,610 0,426 4,327 -1,022 -1,63 0,247 1,241 -0,192 2,560 2,126 1,945 

3636 4,197 -0,430 0,975 5,136 0,343 -2,298 -0,372 0,496 0,260 2,755 2,169 0,557 

3648 3,275 2,407 -0,577 3,337 0,324 -1,764 0,76 0,846 1,304 1,435 1,339 1,628 

4812 4,582 2,277 1,872 4,145 -0,535 -1,807 0,63 2,706 0,159 0,635 1,281 0,406 

4824 2,823 2,181 1,191 3,600 -0,588 -2,932 2,881 2,43 -0,281 0,143 1,372 0,884 

4836 3,546 0,655 2,247 4,249 -0,534 -2,335 1,809 2,897 0,557 -0,506 1,551 0,506 

4848 3,718 1,696 0,642 4,540 0,686 -1,872 2,714 0,828 1,293 -0,439 0,869 0,934 

6060 1,974 2,729 0,532 3,475 0,499 -1,494 0,578 0,625 -0,714 -0,609 1,035 1,082 

 


