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Tässä kanditaatintutkielmassa perehdytään osakemarkkinoiden maa- ja markkinakohtaiseen 

suorituskykyyn sijoittajan näkökulmasta vuosina 2016–2020. Maiden joukosta etsitään par-

haiten menestyneitä maita koko tarkasteluvälillä, sekä pohditaan myös erityisesti vuoden 

2020 tuloksia COVID-19-viruksesta johtuen. Tutkimuksessa on mukana yhteensä 75 valtiota, 

joita verrataan toisiinsa vuosituotolla, volatiliteetillä ja Sharpen luvulla. Tutkimus on toteutet-

tu kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka oleellisimpana aineistona toimii Morgan Stanley Ca-

pital Internationalin indeksit ja maakohtaiset aikasarja-aineistot. Pohjustuksena tutkimuksessa 

perehdytään 2000-luvun suurimpiin pörssireaktioihin ja MSCI:n markkina-aluekohtaisiin in-

dekseihin. Näiden jälkeen tutkimuksessa lähdetään tutkimaan ladattua aineistoa ja tekemään 

havaintoja siitä. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että tarkastelujaksolla parhaiten Sharpen luvulla mitattuna menestyivät 

Taiwan, Hollanti ja Yhdysvallat. Vastaavasti heikoiten Sharpenilla mitattuna menestyivät 

Botswana, Zimbabwe ja Jordania. Vuoden 2020 tilastoista selvisi, että erityisesti Tanska ja 

Kiina menestyivät kyseisenä vuonna tavallista paremmin.  
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This bachelor's thesis examines country- and market-specific performances of stock markets 

from the investor's perspective between the years 2016–2020. The most successful countries 

will be searched among all the examined countries in the study throughout the whole review 

period. Also, this study focuses especially on the results in 2020 and the effect of COVID-19 

in stock markets. A total of 75 countries are included in the study. These countries are com-

pared in respect to their annual returns, volatility, and Sharpe’s ratio. The study has been car-

ried out as a quantitative study and the most relevant data used in the study is the Morgan 

Stanley Capital International's indices and country-specific time series data. The groundwork 

of the study focuses on the major stock market reactions of the 21st century and MSCI's mar-

ket area-specific indices. Next, the study will analyse and make observations of the down-

loaded material that function as the data of the research. 

 

The results of the study indicate that during the period of examination Taiwan, the Nether-

lands and the United States had the most success of all the examined countries measured with 

the Sharpe measure. On the contrary, the least successful countries of the study in terms of the 

Sharpe measure according to the results are Botswana, Zimbabwe, and Jordan. The charts of 

2020 indicate that especially Denmark and China were more successful than normally during 

that year. 

 

 

  



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. JOHDANTO ............................................................................................................................................... 1 

1.1. TUTKIMUSONGELMAT JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET .................................................................................. 1 
1.2. TUTKIMUKSEN RAJAUKSET .......................................................................................................................... 2 
1.3. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO ........................................................................................................... 4 
1.4. TUTKIELMAN RAKENNE ................................................................................................................................ 4 

2. KIRJALLISUUSKATSAUS ....................................................................................................................... 5 

2.1. AIEMMAT TUTKIMUKSET JA TAUSTA ............................................................................................................ 5 
2.2. OSAKEMARKKINOIDEN HISTORIA JA KEHITYS .............................................................................................. 6 

2.2.1. Pörssiheilahdukset 2000-luvulla .......................................................................................................... 7 
2.2.2. Koronavuosi 2020................................................................................................................................ 8 

3. MARKKINA-ALUEET .................................................................................................................................... 8 

3.1. KEHITTYNEET MAAT .................................................................................................................................... 9 
3.2. KEHITTYVÄT MAAT .................................................................................................................................... 10 
3.3. RAJA-ALUEIDEN MAAT ............................................................................................................................... 11 

4. TUNNUSLUVUT ............................................................................................................................................ 12 

4.1. VUOSITUOTTOPROSENTTI ........................................................................................................................... 13 
4.2. VOLATILITEETTI ......................................................................................................................................... 13 
4.3. SHARPEN LUKU .......................................................................................................................................... 15 

5. TUTKIMUS ..................................................................................................................................................... 16 

5.1. KEHITTYNEIDEN MAIDEN TULOKSET .......................................................................................................... 17 
5.2. KEHITTYVIEN MAIDEN TULOKSET .............................................................................................................. 21 
5.3. RAJA-ALUEIDEN MAIDEN TULOKSET .......................................................................................................... 25 
5.4. YHTEENVETO ............................................................................................................................................. 28 

5.4.1. Kehittyneiden maiden yhteenveto ..................................................................................................... 29 
5.4.2. Kehittyvien maiden yhteenveto ......................................................................................................... 30 
5.4.3. Raja-alueiden maiden yhteenveto ...................................................................................................... 32 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................................................................................. 33 

LÄHDELUETTELO .................................................................................................................................... 37 



1 
 

 

1. Johdanto 

Sijoittaessaan varoja on sijoittajan usein syytä keskittyä sijoituksiensa hajauttamiseen ja ver-

tailla mahdollisia sijoituskohteita. Hajauttaessaan sijoituksia onnistuneesti on sijoittajan mah-

dollista vähentää kokemaansa epäsystemaattista riskiä. Hajautusta on mahdollista harjoittaa 

sijoittamalla varallisuutta esimerkiksi useaan eri sijoituskohteeseen ja edelleen sijoituskohteen 

sisällä useaan eri sijoitukseen. Eräs hajautuksen muoto on maantieteellinen hajauttaminen, 

jossa sijoitettuja varoja jaetaan eri maiden ja markkina-alueiden kesken. Tämän avulla on 

mahdollista vähentää sijoittajan portfolioon kohdistuvaa yksittäisen maan tai alueen aiheutta-

maa riskiä. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2019, s. 27–29) 

 

Tässä tutkielmassa on tarkoitus tutkia osakemarkkinoiden maa- ja markkina-aluekohtaista ke-

hitystä vuosina 2016–2020, sekä perehtyä saatuihin tuottoihin erityisesti sijoittajan näkökul-

masta. Tarkoituksena on löytää tilastollisia poikkeavuuksia, jotka olisivat tarjonneet sijoitta-

jalle erittäin hyviä tai huonoja tuottoja tarkastelujaksolla. Tuottojen vertailun ohella tuloksia 

vertaillaan sijoittajan kannalta kiinnostavien tunnuslukujen kautta ja näin ollen on tarkoituk-

sena esittää maiden joukosta maat, jotka olisivat olleet sijoittajan näkökulmasta parhaita sijoi-

tuskohteita. Lisäksi tarkoituksena on perehtyä syihin, jotka ovat kyseisissä maissa ja alueissa 

johtaneet poikkeaviin tuottoihin. 

 

Tutkielman tarkastelujakso on ollut osakemarkkinoilla erittäin poikkeuksellinen, sillä sen si-

sään on mahtunut ennätyksellisen hyviä ja huonoja hetkiä. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Dow 

Jones Industrial Average -indeksi rikkoi tarkasteluvälin loppupuolella joulukuussa 2020 en-

simmäistä kertaa 30 000 indeksipisteen rajan. Toisaalta samainen indeksi myös koki käynnis-

sä olevan vuosituhannen suurimman romahduksensa, kun sen pistearvosta suli noin 38,4 % 

aina 29 568 pisteestä 18 213 pisteeseen helmi-maaliskuussa 2020. (Yahoo DJIA 2021).  Tätä 

taustaa vasten on syytä tarkistella maita ja markkina-alueita tarkemmin ja selvittää mitä vii-

meisen viiden vuoden aikana on tapahtunut maailmalla sijoittajan näkökulmasta.  

1.1. Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkielman tarkoituksena on esittää sijoittajan kannalta kiinnostavaa informaatiota ku-

luneista vuosista ja osoittaa markkinoiden mahdollisia yli- ja alisuorittajia maiden sekä mark-

kina-alueiden joukosta. Tavoitteena on löytää maiden joukosta ne maat, jotka olisivat olleet 
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tarkasteluvälillä parhaimpia ja huonoimpia sijoituskohteita, sekä pohtia syitä näiden maiden 

suoritustasoon. Toissijaisena tavoitteena on tutkia niin markkina-aluekohtaista suorituskykyä, 

kuin myös erityisesti viimeisen vuoden markkinatuottoja ja näin ollen tehdä johtopäätöksiä 

koronaviruksen vaikutuksesta markkinoihin ja eri markkina-alueisiin.  

 

Tutkimuksen pää- ja alatutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 
Päätutkimuskysymys 
 

1. Mitkä maat olisivat olleet tarkasteluvälin 2016–2020 aikana parhaita sijoituskohteita 
sijoittajan näkökulmasta? Entä huonoimpia? 

 
Alatutkimuskysymykset: 
 

1. Millaista kehitys oli tarkasteluvälin aikana markkina-aluekohtaisesti? 
2. Miten koronavuoden 2020 tuotot ja tulokset poikkeavat tarkasteluvälin muista tulok-

sista? 
 

Alatutkimuskysymysten tarkoituksena on tukea päätutkimuskysymyksen aihealuetta, tarjoa-

malla sen tueksi lisäanalyysia alueiden kehityksestä. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen 

avulla on mahdollista löytää aluekohtaisesti sijoittajan kannalta kiinnostavia trendejä, jotka 

voivat toimia tulevaisuudessa sijoittamisen tukena. Sijoittajan kannalta on tärkeä tiedostaa 

maakohtaisten markkinoiden ohella myös markkina-aluekohtaiset kehitykset ja tunnistaa niis-

tä mahdollisesti löytyvä potentiaali. Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on ottaa 

tutkimukseen mukaan COVID-19-viruksesta muistettu vuosi 2020 ja tutkia sen mahdollisia 

vaikutuksia. Tarkasteluvälin päättymishetkellä COVID-19-virus oli edelleen läsnä ja merkit-

tävästi markkinoita vaivaava elementti, joten tarkoituksena ei ole hakea kokonaisvaltaista pää-

telmää viruksen vaikutuksesta maailman markkinoihin, vaan analysoida ja vertailla tuottoja ja 

muita tutkittavia tunnuslukuja sekä tehdä niistä huomioita. 

1.2. Tutkimuksen rajaukset 

Maantieteellisesti tutkielma on rajattu 75 maahan, jotka on edelleen jaoteltu Morgan Stanley 

Capital Internationalin (tekstissä MSCI) luokituskategorian mukaisesti kehittyneisiin, kehitty-

viin ja raja-alueiden maihin. Kriteerinä mukaan otetulle maalle on ollut se, että siitä on löyty-

nyt MSCI:n tietokannasta tarkasteluvälillä täydellinen aikasarjadata. (MSCI 2020) 

 

Maakohtaiseen aineistoon on otettu mukaan kunkin maan suuret ja keskisuuret yritykset. Ai-

neistossa on mukana maiden osakemarkkinan kuukausittaiset nettomääräiset pörssin pää-
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tösarvot, jotka on tasapäistetty euromääräisiksi. Näin ollen maiden keskinäisten tulosten ver-

tailu on tutkimusvaiheessa helpompaa, joskin huomioon tulee ottaa valuuttakurssien aiheut-

tamat muutokset ja niiden osuus mahdollisesta havaitusta poikkeavuudesta. Valuuttakurssin ja 

muiden huomioon otettavien poikkeavuuksien laskenta otetaan huomioon jatkoanalysoinnissa 

ja johtopäätöksissä. Ajallisesti tutkielman aineisto on rajattu aikavälille 1.1.2016–31.12.2020. 

Mukana olevat maat on esitetty alla taulukossa 1 jaoteltuna niiden MSCI:n markkina-

aluekategorian mukaisesti. Kyseisen kategorisoinnin perusteet on selvitetty tarkemmin luvus-

sa 3. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksessa analysoitavat maat markkina-aluekohtaisesti (MSCI 2021) 

 
Kehittyneet maat Kehittyvät maat Raja-alueiden maat 
Australia Argentiina Bahrain 
Belgia Brasilia Bangladesh 
Espanja Chile Bosnia & Hertsegovina 
Hollanti Egypti Botswana 
Hongkong Etelä-Afrikka Bulgaria 
Itävalta Etelä-Korea Jamaika 
Irlanti Filippiinit Jordania 
Israel Indonesia Kazakstan 
Italia Intia Kenia 
Japani Kiina Kroatia 
Kanada Kolumbia Libanon 
Norja Kreikka Liettua 
Portugali Kuwait Marokko 
Ranska Malesia Mauritius 
Ruotsi Mexico Nigeria 
Saksa Pakistan* Oman 
Singapore Peru Romania 
Suomi Puola Serbia 
Sveitsi Qatar Slovenia 
Tanska Taiwan Sri Lanka 
Uusi-Seelanti Thaimaa Trinidad & Tobago 
Yhdistyneet kuningaskunnat Tšekki Tunisia 
Yhdysvallat Turkki Ukraina 
 Unkari Vietnam 
 Venäjä Viro 
 Yhdistyneet arabiemiirikunnat Zimbabwe 

 

* Pakistan siirtyi raja-alueiden luokasta kehittyvien maiden luokkaan vuonna 2017. Tutkimuksessa Pakistania käsitellään 

koko ajanjaksolla kehittyvänä maana. (MSCI Equity 2017) 

 

Kaikista MSCI:n tarjoamista maista ja aineistoista on karsittu pois yksittäisiä maita, joiden 

aikasarja-aineistossa on ollut puutteita tai aukkoja. Tutkimuksen lyhyt aikaikkuna tarkoittaa 

osaltaan sitä, että pienetkin puutteet aineistossa vaikuttaisivat aineiston jatkokäsittelyyn tut-

kimuksen sisällä, joten karsiminen on tehty tutkimuksen vertailukelpoisuuden ja tasaisuuden 

säilyttämiseksi. Näitä karsittuja maita ei ole merkitty taulukkoon, eikä niiden aineistoja hyö-

dynnetä tutkimuksen maakohtaisissa tilastoissa.  
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1.3. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkielma on suoritettu kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineistona hyödynnetään MSCI:n 

maailman osakemarkkinoiden indeksejä ja niiden aikasarja-aineistoja. Aineisto on rajattu ja 

jaoteltu MSCI:n markkina-aluekategorisoinnin mukaan maihin, joista löytyy aikaväliltä katta-

va aineisto. Aineisto on rajattu suuriin ja keskisuuriin yrityksiin, ja aikasarja-aineistot ladattu 

suoraan käännettynä euromääräisiksi.  

 

Aineisto on ladattu suoraan MSCI:n sivustolta (MSCI 2021) erillisinä Microsoft Excel -

tiedostoina, joita on tutkimuksen aikana käsitelty tarvittavalla tavalla. Yleisimpinä suoritus-

mittareina käytettävät tunnusluvut ja laskukaavat on esitelty tarkemmin luvussa 4. 

 

Ladatun aineiston lisäksi tutkimuksen suurimpana taustana ja tukena on hyödynnetty MSCI:n 

yleisimpiä indeksejä, kuten MSCI World Index, MSCI Emerging Markets Index ja MSCI 

Frontier Markets Index. Nämä indeksit on esitelty tarkempine tietoineen tutkielman luvussa 3. 

1.4. Tutkielman rakenne 

Luku 2 keskittyy osakemarkkinoiden aiempaan suorituskykyyn, aihetta käsitteleviin aiempiin 

tutkimuksiin ja pohjustaa markkinoiden viime vuosikymmenien tapahtumia. Luvussa viita-

taan myös viime vuosikymmenien suurimpiin pörssiheilahduksiin, jolloin saadaan tuntuma 

pörssin nykytilanteesta ja tiedostetaan jo ennalta mahdolliset tapahtuneet epänormaalit tilan-

teet.  

 

Luvussa 3 perehdytään tutkittaviin maihin, niiden kategorisointiin ja viitataan lähihistorian 

suorituskykyyn ennen tutkimuksen aikaikkunaa. Kyseissä luvussa suorituskyvyn tarkistelu 

tapahtuu markkina-aluekohtaisesti ja jaottelu pohjustaa tutkimuksen rakennetta, jossa alueita 

käsitellään ensisijaisesti kolmessa ryhmässä jaoteltuna markkina-aluekategoriansa mukaan. 

 

Luku 4 käy läpi käytettävät laskukaavat, tunnusluvut ja niiden teorian. Itse tutkimus tapahtuu 

luvussa 5. Sen sisällä käydään läpi tutkielman kaikki olennaisimmat tulokset ja käsitellään 

maat maa- ja markkina-aluekohtaisesti. Tutkimuksen päätteeksi johtopäätökset niputetaan yh-

teenvedoksi luvussa 6. 
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2. Kirjallisuuskatsaus 
 
Tässä luvussa on tarkoituksena tutustua osakemarkkinoiden historiaan ja käydä läpi tutkiel-

man taustan kannalta olennaisia aikaisempia tutkimuksia. Tutkimuksen peilatessa menneisyy-

teen ja jo tapahtuneisiin asioihin, on tässä kappaleessa myös sivuttu jo lyhyesti tutkimuksen 

aikana tapahtuneita pörssiä heiluttaneita tapahtumia, joista löytyy tietoa. Tämä antaa hyvän 

pohjustuksen tutkimuksen tulosten analysointiin ja antaa näkökulmaa tulosten vertailuun. 

2.1. Aiemmat tutkimukset ja tausta 
 
Tässä alaluvussa on käsitelty aiempia tutkimuksia, jotka ovat käsitelleet tutkielman aihealuet-

ta. Pääasiallisena teemana ovat kehittyvien ja kehittyneiden maiden historialliset eroavaisuu-

det ja myös jo valmistuneet tutkimukset COVID-19-virusepidemian vaikutuksista. 

 

Tutkielmassa maat jaetaan MSCI:n luokituksen mukaisesti kehittyneisiin, kehittyviin ja raja-

alueiden maihin. Tämän MSCI:n jaottelun tarkemmat kriteerit on esitetty luvussa 3. MSCI on 

julkaissut oman Emerging Markets -indeksinsä vuodesta 1989 alkaen (MSCI Emerging 

2021). Tämä jaottelu jakautui edelleen kolmanteen sektioon, raja-alueiden maihin, vuonna 

2008, jolloin MSCI Frontier Markets -indeksi julkaistiin ensimmäisen kerran (MSCI Frontier 

2021). MSCI ohella myös monet muut yritykset, kuten esimerkiksi Standard and Poor’s jaot-

televat maita kehittyneisiin, kehittyviin ja raja-alueiden maihin (S&P List 2019). On huomioi-

tavaa, että jaottelukriteerit vaihtelevat tahojen välillä ja tietyn maan luokitus voi olla eri yri-

tysten listauksissa erilainen. 

 

Näiden eri maaluokituskategorioiden selviytymistä ja suorituskykyä on seurattu pitkään. Jo 

vuonna 1998 Patel ja Sarkar julkaisivat tutkimuksen, jossa selvitettiin kehittyneiden ja kehit-

tyvien maiden selviytymistä talouden kriiseistä. Tutkimuksessa selvisi, että sen perusteella 

kehittyvät maat oppivat tapahtuneista kriiseistä, jolloin aina seuraava kriisi on ollut edeltä-

jäänsä paremmin hallittavissa. Sen sijaan kehittyvissä maissa kriisit näkyvät jyrkempinä pu-

dotuksina ja palautuminen on hidasta ja vie enemmän aikaa (Patel & Sarkar 1998, s. 58). Toi-

sessa tutkimuksessa huomattiin, että volatiliteetti on selvästi vahvempaa kehittyvien maiden 

keskuudessa. Kyseisen tutkimuksen mukaan negatiiviset uutiset aiheuttavat suuremman vipu-

vaikutuksen kehittyneissä maissa, joka osaltaan tasapainottaa markkinoiden mukautumista. 

Vastaavasti taas kehittyvien maiden keskuudessa tämä vipuvaikutus ei ole niin voimakasta, 

jolloin voi syntyä suurempia informaatiokuplia. (Girard & Biswas 2007, s. 456). 



6 
 

 

 

COVID-19-virusepidemiasta ja sen vaikutuksista markkinoiden toimintaan on vielä mahdo-

tonta tehdä kokonaisvaltaisia päätelmiä epidemian ollessa edelleen tutkielman kirjoitushetkel-

lä käynnissä. Uddin, Chowdhuryn, Andersonin ja Chaudhurin (2021, s. 34) mukaan pandemia 

kuitenkin kasvatti osakemarkkinoiden volatiliteettiä merkittävästi ja maailmanlaajuisesti. Sa-

maan johtopäätökseen volatiliteetin suhteen päätyivät myös Sergi, Harjoto, Rossi & Lee 

(2021, s. 7). Heidän mukaansa pandemia vaikutti myös merkittävästi osakkeiden tuottoihin ja 

on odotettavissa, että kehittyvien maiden kohdalla palautuminen epidemian negatiivisista vai-

kutuksista kestää kauemmin kuin kehittyneillä mailla. Selittävinä seikkoina tutkimuksessa on 

nostettu esiin bruttokansantuotteen kasvun heikentyminen, kasvanut työttömyysaste, inflaatio 

ja pitkäaikaiset korkokannat. (Sergi et al. 2021, s.7). 

2.2. Osakemarkkinoiden historia ja kehitys 
 
Tässä alaluvussa perehdytään tarkemmin osakemarkkinoiden historiaan ja kehitykseen. Tar-

kistelussa on osakemarkkinoiden yleinen tuottotaso, sen kehitys pitkällä aikavälillä ja viime 

vuosikymmenien trendit. Kappaleeseen on kerätty myös tietoa markkinoiden viime vuosi-

kymmenien suurimmista häiriötilanteista. 

 

Historiallisesta perspektiivistä tarkisteltuna keskimääräinen osakemarkkinoiden vuosituotto 

ilman inflaation vaikutusta huomioiden on ollut pitkällä aikavälillä noin 9–10 %. Esimerkiksi 

ekonomisti Robert Shillerin kokoamasta, Yalen yliopiston sivuilta löytyvästä datasta laske-

malla vuosien 1871 ja 2020 välillä keskimääräinen vuosituotto on ollut 9,25 % ilman inflaa-

tiota ja inflaatiokorjattu vuosituotto 7,06 %. Vastaavasti samaista dataa hyödyntämällä vuo-

sien 1990 ja 2020 välinen keskimääräinen vuosituotto ja inflaatiokorjattu vuosituotto ovat ol-

leet 10,24 % ja 7,73 %. (Yale 2020; Mindfullyinvesting 2020). 

 

Pitkän aikavälin historialliset tuotot eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö markkinoilla olisi myös 

ollut huonojakin vuosia. Esimerkiksi yhdysvaltalaista S&P 500 -markkinaindeksin historiaa 

tarkistellessa huomataan, että jo 2000-luvullakin indeksi on päätynyt negatiiviseen vuosituot-

toon peräti kuutena vuotena; 2000, 2001, 2002, 2008, 2015 ja 2018. (Yahoo SP500 2021) 
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Tämän pohjustuksen kautta lähdetään tarkistelemaan tarkemmin mitä kyseisinä vuosina on 

tapahtunut ja kuinka tapahtumat saattavat vaikuttaa myöhemmin tehtävän tutkimuksen tulok-

siin. 

 

2.2.1. Pörssiheilahdukset 2000-luvulla 
 

2000-luvulla osakemarkkinoita on koeteltu useamman kriisin tukemana. Heti vuosituhannen 

vaihteessa markkinoilla puhkesi niin sanottu IT-kupla. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 teknolo-

giayritysten suorituskykyä mittaavan Nasdaq Compositen indeksipisteet kapusivat peräti 751 

pisteestä 5132 pisteeseen. Maaliskuu 2000 kuitenkin puhkaisi tämän kuplan ja seuraavan kah-

den vuoden aikana indeksin pistearvosta suli lähes kaikki viiden vuoden aikana saavutettu 

voitto (CFI Dot 2020). Kyseinen Nasdaq Composite saavutti tuolloin tekemänsä ennätyspis-

temäärän uudestaan vasta vuonna 2017. (Statista 2021a) 

 

Seuraavan kerran markkinat kokivat suuren kokoluokan kriisin vuonna 2008 Yhdysvalloista 

lähteneestä asuntomarkkinakuplasta. Kriisin taustalla oli liian avokätisesti jaetut asuntoluotot, 

jotka edelleen arvopaperistettiin rahamarkkinoille sijoitusinstrumenteiksi. Kun alkuperäiset 

luotonsaajat eivät voineetkaan maksaa luottojaan takaisin, ajautuivat luotonantajat konkurssiin 

(Ivashina & Scharfstein, 2010, s. 319–320). Kriisin aikana koettiin Dow Jones Industrial Ave-

rage -indeksin silloinen päiväkohtainen romahdusennätys, kun 29. syyskuuta 2008 sen indek-

sistä suli päivän aikana 777,68 indeksipistettä (Statista 2020). 

 

2010-luvun alku oli markkinoilla verrattain kriisitön. 2011 vuoden keski- ja loppuvaiheilla 

S&P 500 -indeksi kärsi kesästä lokakuuhun noin 20 % tappiot mutta tilanne korjaantui vuo-

den loppuun mennessä kyseisen indeksin päätyen hiuksen hienosti plussalle (Yahoo SP500 

2021). MSCI World Index -indeksin perusteella aikajaksolla 2007–2020 tappiolle jäivät vain 

vuodet 2008, 2011, 2015 ja 2018 (MSCI World 2021). 

 

Vuosi 2018 oli maailmanlaajuisesti huonoin pörssivuosi sitten 2008 vuoden kriisin. Erityisesti 

Kiinan markkinat kokivat kyseisenä vuonna suuren kolauksen, sillä SSE Composite Index -

indeksin vuosituotto vuonna 2018 oli peräti -24,59 % (Stooq 2021). Myös aiemmin mainittu 

Dow Jones Industrial Average -indeksi koki tappiollisen vuoden -5,63 % vuosituotollaan (Sta-

tista 2021b). Vuoden aikana Dow Jones Industrial Average -indeksin päiväkohtaiset romah-

dusennätykset lyötiin uusiksi useaankin otteeseen. (Statista 2020) 
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2.2.2. Koronavuosi 2020 
 
Vuonna 2020 osakemarkkinat kokivat toistaiseksi indeksipistemääräisesti mitattuna suurim-

mat päiväkohtaiset tappionsa COVID-19-viruksen siivittämänä. Kiinasta vuoden 2019 lopulla 

käynnistynyt maailmanlaajuinen pandemia lukitsi lähes koko maailman karanteeniin ja eris-

tykseen koko vuoden ajaksi (WHO 2020, s. 4–5). Tämä näkyi vuoden 2020 alussa markki-

noilla erittäin suurena heilahdusliikkeenä. Yksittäisenä huonoimpana tilastopäivänä Dow 

Jones Industrial Average -indeksi koki peräti 2997,1 (16.3.2020) indeksipisteen eli noin 12,9 

% tappion. (Statista 2020). Yhteensä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana indeksin ar-

vosta suli pois 23 %, joka oli myös suurin kvartaalinen pudotus sitten vuoden 1987 (Uddin et 

al., 2021, s. 31). 

 

Koko vuoden mittakaavalla markkinat kuitenkin toipuivat shokista nopeasti, sillä niin koko 

maailman kuin myös kehittyvien maiden kokonaisindeksit päätyivät lopulta positiivisiin vuo-

situottoihin. (MSCI World 2021; MSCI Emerging 2021) 

 

3. Markkina-alueet 
 
Tässä luvussa tarkoituksena on tutustua tutkimuksessa käsiteltäviin markkina-alueisiin. Tut-

kielman yhteydessä markkina-alueilla tarkoitetaan kehittyneitä, kehittyviä ja raja-alueiden 

markkinoita, jotka on jaoteltu MSCI:n kategorisoinnin mukaan. Kyseisessä kategorisoinnissa 

maata luokitellaan edellä mainittuihin kolmeen ryhmään kolmella pääkriteerillä. Kriteereitä 

ovat taloudellinen kehitys, koko- ja likviditeettivaatimukset ja markkinoiden avoimuus (MSCI 

2020). Nämä kriteerit on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. MSCI Market Classification Framework (MSCI 2020). 
 

Kriteeri Raja-alueiden maat Kehittyvät maat Kehittyneet maat 

Taloudellinen kehitys    

Kehityksen mittarit Ei ole Ei ole 

Maan bruttokansantulo asukasta 
kohti 25 % yli Maailman Pankin 

korkean tulotason tasosta 3 peräk-
käisenä vuotena 

Koko ja likviditeetti    

Yritysten vähimmäismäärä, jotka 
täyttävät alla olevat kriteerit; 

2 3 5 

Täysi pörssiarvo 700milj (USD) 1400milj (USD) 2801milj (USD) 

Kelluva pörssiarvo 53milj (USD) 700milj (USD) 1400milj (USD) 

Turvattu likviditeetti 2,5 % ATVR* 15 % ATVR* 20 % ATVR* 

Pörssin esteettömyys    

Avoin ulkomaisille omistuksille Ainakin vähän Merkittävä Todella korkea 

Rahavirtojen liikkuvuuden helppous 
sisään ja ulos 

Ainakin osittainen Merkittävä Todella korkea 

Operatiivisen toiminnan tehokkuus Keskinkertaista Hyvää ja testattua Todella korkea 

Sijoitusinstrumenttien saatavuus Korkea Korkea Rajoittamaton 

Instituutioiden vakaus Keskinkertainen Keskinkertainen Todella korkea 

 
* ATVR = Annualised Trade Value Ratio (suom. vuotuisen vaihdon arvon suhde) 
 

 

Vertailussa niin sanotusti parhaat maat pääsevät kehittyneiden maiden koriin, mikäli täyttävät 

kaikki tarvittavat kriteerit. Jos yksittäinen kriteeri jää täyttymättä, on se luokiteltavissa kehit-

tyviin maihin. Mikäli yksittäinen tai useampi kriteeri ei täytä edes kehittyvien maiden vaati-

muksia, on se silloin raja-alueiden luokassa. Mikäli maa ei täytä edes raja-alueiden maiden 

kriteerejä, ei sillä ole tämän kategorisoinnin mukaan luokitusta. Huomioitavaa on, että kunkin 

maan luokitus saattaa vuosien välillä vaihtua, kuten tarkasteluvälin aikana kävi Pakistanille, 

jonka luokitus nousi raja-alueiden maista kehittyviin maihin vuonna 2017 (MSCI Equity 

2017). 

 

Markkina-aluekohtaisessa esittelyssä on otettu mukaan vertailuindeksiksi MSCI:n kyseistä 

markkina-aluetta kuvaava indeksi. Nämä indeksit ovat MSCI World, MSCI Emerging Mar-

kets ja MSCI Frontier Markets. 

3.1. Kehittyneet maat 
 
Kehittyneet maat ovat MSCI:n asteikolla niitä maita, joissa on paljon suuria yrityksiä, joissa 

kaupankäynti on helppoa ja vaivatonta, ja ne toimivat maailmantalouden kannalta tehokkaasti. 
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Kehittyneitä maita tällä hetkellä ovat luokituksen mukaan esimerkiksi Suomi, Saksa ja Israel 

(MSCI 2021). 

 

Kuviossa 1 on esitettynä MSCI:n World Indexin kehitys vuosina 2000–2015. Indeksi sisältää 

kehittyneiden maiden suurten ja keskisuurten yritysten pörssiarvot. Sen suurimpina painotta-

jina ovat Yhdysvallat (65,53 %) ja Japani (7,96 %). (MSCI Developed 2021) 

 

 

 

Kuvio 1. MSCI World Index vuosina 2000-2015 (MSCI Developed 2021) 

 

Kuvaajasta nähdään, että 2000-luvun alku on ollut verrattain tappiollinen ja useiden kriisien 

siivittämänä koko vuosikymmen jäi lähtötasoaan alemmas. Sen sijaan vuoden 2008 romah-

duksen jälkeen suunta on ollut aina vuoden 2015 loppuun asti positiivinen ja kaikki vuodet 

ovat vuotta 2011 lukuun ottamatta päätyneet aina positiiviseen vuosituottoon. 

3.2. Kehittyvät maat 
 
Kehittyvät maat ovat maita, jotka saattavat jo jollain mittarilla täyttää joitain kehittyneiden 

maiden kriteereitä, mutta eivät kuitenkaan kaikkia. Taloudellisen kehityksen kriteerin perus-

teella kehittyviin maihin luetaan myös ne maat, joiden bruttokansantulo ei ylitä 25 %-

yksiköllä Maailman Pankin korkean tulotason kynnystä. Vuonna 2021 tämä korkean tulotason 
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kynnys oli 12 536 USD asukasta kohti. (World Bank 2021). Esimerkiksi Kreikka ja Kolumbia 

ovat tutkielman kirjoitushetkellä kehittyvien maiden korissa (MSCI 2020). 

 

Alla olevassa kuvaajassa on esitettynä MSCI:n ylläpitämän Emerging Markets Index -

indeksin kehitys vuosina 2000–2015. Kyseisen indeksin suurimmat painottajat ovat Kiina 

(39,48 %), Taiwan (13,81 %) ja Etelä-Korea (13,21 %). (MSCI Emerging 2021) 

 
 

 
 
 

Kuvio 2. MSCI Emerging Markets Index vuosina 2000–2015 (MSCI Emerging 2021) 

 

Kuvaajasta nähdään, että kehittyvien maiden osalta kasvu 2000-luvun alussa on ollut tehok-

kaampaa kuin kehittyneillä mailla. Vuosi 2008 on kuitenkin tehnyt suuren loven kehitykseen, 

josta palautuminen on tapahtunut nopeasti ja sen jälkeen vuosittainen kehitys on ollut vaihte-

levaa, mutta nousujohteista. 

3.3. Raja-alueiden maat 

Raja-aleuiden kohdalla vaatimukset ovat kaikilla osa-alueilla kevyimmät. Esimerkiksi Viro, 

Kenia ja Kroatia ovat tällä hetkellä esimerkkejä raja-alueiden maista (MSCI 2021). Alla ole-

vassa kuvaajassa on esitettynä MSCI:n ylläpitämän Frontier Markets Index -indeksin kehitys 

vuosina 2002–2015. 
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Indeksi nykyisessä muodossaan on julkaistu joulukuussa vuonna 2007, joten sitä edeltävät 

tulokset ovat vain jälkikäteen tehtyjä laskelmia (englanniksi back-tested), joten niissä saattaa 

olla vuodesta 2007 eteenpäin tehtyihin laskelmiin verrattain pieniä epätarkkuuksia. Kyseisen 

indeksin suurimmat painottajat ovat Vietnam (31,96 %), Marokko (13,39 %) ja Kenia (9,25 

%). (MSCI Frontier 2021) 

 
 

 
 
 

Kuvio 3. MSCI Frontier Markets Index vuosina 2002–2015 (MSCI Frontier 2021) 

 

Kuvaajasta nähdään, että raja-alueiden maiden kohdalla kehitys vuosina 2005–2007 on ollut 

positiivista ja aiemmin mainittu 2008 vuoden romahdus on pyyhkinyt indeksistä vain edelli-

sen kolmen vuoden tuotot. Siitä eteenpäin kasvu on kuitenkin ollut hidasta, eikä indeksi ole 

saavuttanut vuoden 2007 ennätyslukemiaan vuoteen 2015 mennessä. 

 

4. Tunnusluvut 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksessa käytettyihin tunnuslukuihin, suorituskykymittarei-

hin ja korostetaan sijoittajan näkökulmaa maailmalle sijoittaessa. Työn kannalta olennaista on 

tulkita luvussa 5 saatavia tuloksia sijoittajan silmin. Käytettäviä tunnuslukuja ovat muun mu-

assa perinteinen vuosituottoprosentti, volatiliteetti ja näitä yhdistelevä Sharpen luku. 
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4.1. Vuosituottoprosentti 
 
Yksittäisen osakkeen tai pörssin vuosituottoprosentti saadaan kaavasta 1, jossa myyntihintaan 

lisätään saadut osingot. vähennetään ostohinta ja tämä saatu tulos jaetaan ostohinnalla. Tulos 

kerrotaan vielä 100:lla, jolloin saadaan prosenttimääräinen tuotto. (Kallunki et al. 2019, s.13).   

 

𝑜𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑜𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑡𝑜ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑡

𝑜𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑡𝑜ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
∗ 100 = 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜% (1) 

 

Vuosituotossa on huomioitu vain reaalimääräinen kasvu, eikä se ota huomioon mahdollista 

inflaatiota tai sen vaikutusta. Esimerkiksi Suomessa inflaatio on ollut 2000-luvulla keskimää-

rin 3,4 % (Inderes 2017) ja vuonna 2019 1,0 % (Tilastokeskus 2019). 

 

Tutkielmassa tuottoprosentit on laskettu MSCI:n aineiston indekseistä niin, että ostohintana 

toimii aikajakson aloitusarvo ja myyntihintana aikajakson päätösarvo. Esimerkiksi vuosituot-

toprosentti laskelmassa on verrattu keskenään kunkin maan vuoden aloitus- ja päätösarvoja. 

Koko tarkasteluväliä mittaavissa laskelmissa on laskettu annualisoitu vuosituotto. 

 

Annualisoitu vuosituottoprosentti lasketaan kaavalla 2 (Chan 2012, s. 188) 

 

𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢

𝑎𝑙𝑘𝑢𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢

 ää ä
− 1 = 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜% (2) 

 

Näin laskettu vuosituottoprosentti ottaa huomioon pitkällä aikajaksolla kumulatiiviset tuotot 

ja tappiot ja antaa näin realistisemman kuvan aikajakson suorituskyvystä (Inderes 2018). 

 

4.2. Volatiliteetti 
 
Volatiliteetillä tarkoitetaan osakkeen arvon vaihtelua tietyn aikaikkunan sisällä. Vuosittaisen 

tuoton ohella volatiliteetti on merkittävä tunnusluku sijoittajan näkökulmasta, sillä se kuvas-

taa samalla myös kohteen riskiä. (Hull 2017 s.543). Tutkielmassa volatiliteetillä tarkoitetaan 

erityisesti historiallista volatiliteettiä, jossa lasketaan sijoituskohteen toteutunutta vaihtelua 

menneisyydessä. Historiallinen volatiliteetti ei kuitenkaan ole tae siitä, että yksittäisen sijoi-
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tuskohteen kohdalla volatiliteetti jatkuisi yhtä heikkona tai voimakkaana myös tulevaisuudes-

sa. (Sijoitustieto 2018). 

 

Sijoituskohteita valitessa sijoittaja voi karttaa tai altistua riskille valitsemalla joko korkean tai 

matalan volatiliteetin omaavia kohteita. Esimerkiksi rahastojen kohdalla rahastonhoitaja il-

moittaa usein tuotto-odotuksen ja historiallisen volatiliteetin. Näiden avulla on mahdollista 

arvioida vuotuisen tuoton vaihtelua (Nordnet 2015). 

 

Volatiliteetti lasketaan tutkimuksessa niin, että ensin aikasarjadatan peräkkäisistä datapisteistä 

lasketaan sen logaritminen tuotto alla olevalla kaavalla, jossa tuotto Ri saadaan luonnollisen 

logaritmin funktiosta, jossa päätöskurssi Ci jaetaan edellisen päivän kurssilla Ci-1. Laskutoimi-

tus on esitetty kaavassa 3. 

 

𝑅 = ln
𝐶

𝐶
(3) 

 

 

Kaavassa 4 nähdään, kuinka tämän jälkeen tuotto Ri miinustetaan keskimääräisestä tuotosta 

Ravg. Termi n kuvastaa mukana olevien datapisteiden määrää. Esimerkiksi vuoden kuukausit-

taisessa aikasarjassa on 12 datapistettä. Lopputuloksena saadaan s, joka kuvastaa keskihajon-

taa, eli volatiliteettiä. 

 

𝑠 =
∑ (𝑅𝑖 − 𝑅𝑎𝑣𝑔)

𝑛 − 1
(4) 

 

 

Tämän jälkeen keskihajonta voidaan vielä muuntaa vuotuiseksi eli annualisoiduksi volatilitee-

tiksi kertomalla saatu keskihajonta √12:lla. Tämä perustuu siihen, että edellä olevassa kaa-

vassa on tutkimuksen tapauksessa käytetty kuukausittaisia datapisteitä, joita on yhteensä 12. 
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4.3. Sharpen luku 
 
Sharpen luku William Sharpen vuonna 1966 esittelemä riskikorjattu tunnusluku (Sharpe 

1966). Tämä on nykyisin eräs käytetyimmistä osakkeen tai portfolion suorituskykyä mittaa-

vista tunnusluvuista. Kaavassa 5 Sharpen luku S saadaan, kun osakkeen vuosituotto Rp mii-

nustetaan riskittömästä vuosituotosta Rf. Tästä erotuksesta saatu ylituottotermi jaetaan osak-

keen tuoton keskihajonnalla Std. (Kallunki et al. s. 333).  

 

𝑆 =  
𝑅 − 𝑅

𝑆𝑡𝑑
(5) 

 

Edellä mainitusta kaavasta saatu tulos kertoo, kuinka paljon ylituottoa kyseinen sijoituskohde 

on suhteessa riskiinsä tuottanut. Positiivinen Sharpen signaloi, että sijoituskohde on tuottanut 

ylituottoa (Nordnet 2015). Tutkielman kannalta Sharpen lukua käytetään hyvin ja huonosti 

tuottaneiden maiden keskinäiseen vertailuun, sillä sijoittajan näkökulmasta tuottoon johtaneen 

riskin huomioonottaminen on olennaista. 

 

Negatiivisille Sharpen arvoille on käytetty Craig Israelsenin (2005) esittelemää korjausta, sillä 

Sharpen arvoa laskettaessa pieni volatiliteetti eli riski kasvattaa lukuarvoa myös negatiivisella 

puolella. Tällöin maita, jotka ovat saavuttaneet tuloksensa pienellä riskillä, rangaistaan Shar-

pen arvon saralla tästä, vaikka pienen riskin tulisi olla hyvä asia. Israelsenin korjauksella ne-

gatiiviset Sharpen arvot saadaan järjestettyä oikeaan paremmuusjärjestykseen. Israelsenin kor-

jauksessa Sharpen lukua muokataan tavalla, joka on esitetty kaavassa 6. 

 

𝑆 =  
𝐸𝑅

𝑆𝑡𝑑 

(6) 

 

Kaavassa keskihajonta korotetaan ylituottotermistä koostuvaan potenssiin. Potenssissa ylituot-

totermi jaetaan ylituottotermin itseisarvolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli ylituot-

totermi on positiivinen, on laskutulos täysin sama kuin alkuperäisellä Sharpen kaavalla, sillä 

keskihajonnan potenssiksi muodostuu 1. Mikäli ylituottotermi on negatiivinen, muodostuu 

keskihajonnan potenssiarvoksi -1, jolloin tulokset muuttuvat ja korjaavat negatiivisten Shar-

pen arvojen paremmuusjärjestyksen. (Israelsen 2004) 
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Sharpen arvon laskukaavassa termin Rf eli riskittömän vuosituoton arvona käytetään kaikkien 

maiden kohdalla EURIBOR 12kk -korkoarvoja juuri sen ajan arvolta, jolta tuottoparametri on 

laskettu. Kyseisen korkokannan kehitys tutkimusvälillä on kuvattuna alla olevassa kuviossa 4. 

 

 

 

Kuvio 4. EURIBOR 12kk koron kehitys v. 2016–2020 (Suomen Pankki 2021) 
 

Kuviosta nähdään, että aivan tutkimuksen alkua lukuun ottamatta korkokanta on ollut negatii-

vinen. Tutkimuksen tarkkuuden kannalta on huomioitava myös, ettei EURIBOR 12kk ole 

ihanteellinen riskittömän tuoton mittari kaikille maille, jotka tutkimuksessa on otettu mukaan, 

sillä se kuvastaa pääasiassa euroalueen riskitöntä korkoa. Sharpen lukua käytetään kuitenkin 

pääasiassa annualisoidun tuoton ja annualisoidun volatiliteetin suhteen vertailuun, joten EU-

RIBOR 12kk:n käyttö on perusteltua, etenkin kun maiden lukuarvot on muunnettu euroiksi.  

 

5. Tutkimus 
 
Tässä luvussa suoritetaan tutkielman tutkimusosuus. Tutkimuksessa analysoidaan maiden 

suorituskykyä vuosina 2016–2020 sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksessa maita tarkistel-

laan jaoteltuna niiden maaluokituksen (MSCI 2020) mukaisesti.  
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Tutkimuksen vuosituottoprosenttilaskelmat on laskettu maiden aikasarjadatojen vuosien päät-

tymisarvoista. Yhtenäistämisen vuoksi maiden aineistoissa on mukana vain maiden suuret ja 

keskisuuret yritykset. Aikasarja-aineisto on ladattu EUR-määräisenä, joten tietyissä tapauksis-

sa tuottoja ja vaihtelua voi selittää kohdemaan valuutan ja euron väliset muutokset. Tämä tul-

laan tarkistamaan tulosten jatkokäsittelyssä, mikäli huomiota herättäviä poikkeuksia havai-

taan. Aineiston lukuarvoissa käytetään nettoarvoja. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa maiden aikasarja-aineistoista on laskettu kullekin maalle sen vuosi-

kohtainen vuosituottoprosentti. Viimeisessä sarakkeessa on koko ajanjaksoa mittaava tuotto, 

joka on annualisoitu luvussa 4 esitetyllä tavalla. Viimeiselle riville on otettu mukaan kutakin 

markkinakategoriaa seuraavan MSCI-indeksin verrokkitulokset. Indeksit ovat samoja, joiden 

historiaa tarkisteltiin luvussa 3. 

 

Volatiliteetti on laskettu kullekin maalle kuukausittaisista päätösarvoista. Kutakin vuotta kohti 

on käytetty 12 päätösarvoa, joiden keskihajonta on kerrottu neliöjuuri 12:lla, jolloin volatili-

teetti kuvastaa koko vuoden volatiliteettiä. Tarkat laskukaavat on esitetty luvussa 4. Tulokset 

on laskettu Microsoft Excel -sovelluksella, hyödyntäen kaavakomentoja luonnollinen loga-

ritmi (LUONNLOG) ja keskihajonta (KESKIHAJONTA). Viimeiseen sarakkeeseen on aina 

laskettu kunkin maan koko ajanjaksoa mittaava annualisoitu volatiliteetti. 

 

Sharpen luku on laskettu kullekin maalle kuukausittaisista arvoista jakamalla kunkin kuukau-

den tuotto kyseisen kuukauden volatiliteetillä. Vuosituotosta on ennen jakolaskua vähennetty 

kaavan mukaisesti riskitön tuotto, jona on käytetty tutkimuksessa EURIBOR 12kk -arvoja. 

Tarkempi selvitys laskelmista on esitetty luvussa 4. Tulokset on laskettu niin ikään Microsoft 

Excel -sovelluksella. 

 

5.1. Kehittyneiden maiden tulokset 
 
Tutkimuksen kehittyneiden maiden osioon kuuluu yhteensä 23 maata. Näiden vuosituottokoh-

taiset tulokset on esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Kehittyneiden maiden maakohtaiset vuosituotot vuosina 2016–2020 
 

Vuosituottoprosentti v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu tuotto 
Australia 14,78 % 5,35 % -7,55 % 25,18 % -0,25 % 6,90 % 
Belgia -4,80 % 4,14 % -23,24 % 22,51 % -15,68 % -4,70 % 
Espanja 1,94 % 11,60 % -11,96 % 14,05 % -12,65 % -0,04 % 
Hollanti 7,95 % 16,12 % -8,72 % 34,53 % 13,90 % 11,88 % 
Hong Kong 5,32 % 19,61 % -3,18 % 12,37 % -2,92 % 5,88 % 
Itävalta 14,59 % 39,05 % -23,78 % 16,57 % -11,26 % 4,67 % 
Irlanti -4,29 % 3,78 % -21,54 % 40,01 % 5,55 % 2,86 % 
Israel -22,62 % -10,36 % -0,72 % 11,60 % 5,54 % -4,10 % 
Italia -7,77 % 12,81 % -13,60 % 29,67 % -6,61 % 1,71 % 
Japani 5,44 % 8,91 % -8,49 % 21,81 % 5,03 % 6,10 % 
Kanada 28,29 % 1,95 % -13,02 % 29,84 % -3,38 % 7,37 % 
Norja 16,70 % 12,67 % -4,02 % 12,40 % -9,90 % 5,03 % 
Portugali 6,69 % 8,76 % -6,61 % 25,97 % 4,97 % 7,46 % 
Ranska 8,02 % 13,09 % -8,36 % 28,03 % -4,52 % 6,47 % 
Ruotsi 3,63 % 5,92 % -9,33 % 23,42 % 13,63 % 6,90 % 
Saksa 5,82 % 12,17 % -18,25 % 22,99 % 2,33 % 4,08 % 
Singapore 4,45 % 19,08 % -4,84 % 17,11 % -15,11 % 3,31 % 
Suomi -1,85 % 7,59 % 1,44 % 11,50 % 10,47 % 5,70 % 
Sveitsi -2,03 % 7,61 % -4,50 % 34,76 % 2,42 % 6,80 % 
Tanska -13,25 % 18,31 % -11,16 % 30,57 % 31,86 % 9,44 % 
Uusi-Seelanti 21,91 % -1,90 % 0,88 % 40,75 % 9,98 % 13,31 % 
Yhdistyneet kuningaskunnat 2,89 % 7,42 % -9,83 % 23,27 % -17,86 % 0,18 % 
Yhdysvallat 14,21 % 6,45 % -0,25 % 33,28 % 10,75 % 12,35 % 
MSCI World Index 10,73 % 7,51 % -4,11 % 30,02 % 6,33 % 9,55 % 

 
 
Kehittyneiden maiden suorituskykyä mittavan MSCI World Index -indeksin mukaan ainut 

negatiiviseen vuosituottoon päätynyt vuosi on ollut vuosi 2018. Vuoden vaikeuksiin ja epä-

varmuuksiinviitattiin jo luvussa 2 ja nyt tulokset vahvistavat vuoden olleen heikko kehittynei-

den maiden osalta. Muut vuodet ovat olleet positiivisia ja suurimmat vuosituotot löytyvät 

vuodelta 2019. Annualisoituna indeksi on päätynyt 9,55 % tuottoon, joten tarkasteluvälin voi-

daan sanoa olleen suotuisa kehittyneille maille. Vuosituotto mukailee aiemmin mainittua pit-

kän aikavälin keskiarvotuottoa. Myöskin vuosi 2020 on tuonut 6,33 % vuosituoton COVID-

19-viruksesta huolimatta. 

 

Yksittäisiä maita tarkastellessa parhaisiin annualisoituihin tuottoihin ovat päässeet Uusi-

Seelanti (13,31 %), Yhdysvallat (12,35 %) ja Hollanti (11,88 %). Maiden keskinäisessä tar-

kastelussa korostuu, että jokainen edellä mainittu maa on suoriutunut vuonna 2019 erinomai-

sesti saavuttaen kukin yli 33 % vuosituoton. Lisäksi Uuden-Seelannin vahva vuosi 2016 

(21,91 %) nostaa sen annualisoitua kokonaistuottoa. Huomionarvoista on myös, että taulukon 

heikoimpana vuotena 2018 niin Uusi-Seelanti kuin myös Yhdysvallat ovat säästyneet suurilta 

tappioilta. Tuolloin Uusi-Seelanti päätyi 0,88 % ja Yhdysvallat -0,25 % vuosituottoon. 
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Heikoimpia suorittajia annualisoidun vuosituoton perusteella kehittyneiden maiden joukosta 

ovat olleet Belgia (-4,70 %), Israel (-4,10 %) ja Espanja (-0,04 %). Kyseiset 3 maata ovat 

myös kehittyneiden maiden joukosta ainoat, jotka ovat jäänet tarkastelussa negatiiviselle tuo-

tolle. Taulukosta on nähtävillä, että Belgian suurimmat negatiiviset tuotot sijoittuvat vuosille 

2018 ja 2020, kun taas Israelin kokonaistulos johtuu pääosin vuosien 2016 ja 2017 heikoista 

tuloksista. Taulukon huonoimpana vuotena 2018 Israel on ollut kehittyneiden maiden joukos-

ta peräti neljänneksi paras. Vuosituottojen tarkastelun jälkeen aineistosta laskettiin kehittynei-

den markkinoiden maakohtaiset volatiliteetit vuositasolla ja viimeiseen sarakkeeseen annuali-

soitu volatiliteetti koko tarkastelujaksolla. 

 

Taulukko 4. Kehittyneiden maiden maakohtaiset volatiliteetit vuosina 2016–2020 
 

Volatiliteetti v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu VOLA 

Australia 14,67 % 11,59 % 12,26 % 8,74 % 39,05 % 20,03 % 
Belgia 13,23 % 11,26 % 15,27 % 18,92 % 33,18 % 19,86 % 
Espanja 20,35 % 12,02 % 15,27 % 11,80 % 37,05 % 20,99 % 
Hollanti 11,14 % 9,63 % 12,35 % 11,84 % 22,14 % 14,13 % 
Hong Kong 14,69 % 5,68 %  15,63 % 15,47 % 25,22 % 16,15 % 
Itävalta 19,64 % 8,21 % 18,75 % 17,86 % 53,34 % 27,91 % 
Irlanti 19,20 % 11,28 % 13,96 % 12,23 % 24,48 % 17,26 % 
Israel 11,81 % 22,37 % 22,05 % 18,88 % 27,02 % 20,66 % 
Italia 24,28 % 11,91 % 19,85 % 13,93 % 37,01 % 22,81 % 
Japani 12,79 % 7,38 % 12,14 % 8,02 % 19,69 % 12,63 % 
Kanada 8,75 % 8,32 % 14,89 % 13,46 % 31,59 % 17,60 % 
Norja 10,68 % 12,31 % 14,49 % 11,50 % 35,68 % 18,96 % 
Portugali 16,07 % 14,04 % 12,33 % 8,21 % 22,18 % 15,01 % 
Ranska 11,58 % 9,51 % 13,35 % 11,32 % 30,83 % 16,98 % 
Ruotsi 12,48 % 9,33 % 12,61 % 16,24 % 24,41 % 15,62 % 
Saksa 16,41 % 8,47 % 12,49 % 12,97 % 31,36 % 17,97 % 
Singapore 14,32 % 9,14 % 14,84 % 15,73 % 30,68 % 18,17 % 
Suomi 13,00 % 10,09 % 13,66 % 11,23 % 26,61 % 15,58 % 
Sveitsi 10,91 % 6,37 % 11,12 % 6,45 % 14,10 % 10,51 % 
Tanska 14,39 % 7,95 % 12,22 % 9,31 % 14,33 % 12,70 % 
Uusi-Seelanti 17,55 % 14,54 % 14,26 % 15,02 % 23,33 % 17,12 % 
Yhdistyneet kuningaskunnat 10,84 % 8,66 % 11,78 % 11,99 % 26,94 % 15,51 % 
Yhdysvallat 10,34 % 7,75 % 15,37 % 12,08 % 23,82 % 14,70 % 
MSCI World Index 9,71 % 6,49 % 13,13 % 10,93 % 23,62 % 13,86 % 

 

Tuloksista nähdään, että vuosina 2016–2019 indeksin volatiliteetti on ollut verrattain yhtäläi-

nen. Vuosi 2020 kuitenkin erottuu tilastosta poikkeuksellisen suuren volatiliteettinsä vuoksi. 

Tuolloin indeksin volatiliteetti on ollut 23,62 % ja esimerkiksi Itävallan volatiliteetti kyseise-

nä vuonna on ollut peräti 53,34 %. 

 

Maakohtaisesti tarkisteltuna tarkastelujakson pienimmät annualisoidut volatiliteetit ovat 

Sveitsillä (10,51 %), Japanilla (12,63 %) ja Tanskalla (12,70 %). Vastaavasti suurimmat an-

nualisoidut volatiliteetit ovat Itävallalla (27,91 %), Italialla (22,81 %) ja Espanjalla (20,99 %). 
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Seuraavassa taulukossa 5 on listattuna kehittyneiden maiden Sharpen luvut tarkasteluvälin 

vuosilta. 

 

Taulukko 5. Kehittyneiden maiden maakohtaiset Sharpen luvut vuosina 2016–2020 
 

Sharpen luku v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu Sharpe 
Australia 0,96  0,59 -0,47 2,90 0,09 0,44 
Belgia -0,35 0,51 -1,59 1,21 -0,41 -0,14 
Espanja 0,11 1,06 -0,70 1,33 -0,27 0,10 
Hollanti 0,71 1,73 -0,57 2,73 0,75 0,94 
Hong Kong 0,38 3,48 -0,07 0,92 0,02 0,48 
Itävalta 0,71 4,24 -1,33 1,00 -0,16 0,24 
Irlanti -0,21 0,48 -1,58 2,95 0,37 0,28 
Israel -2,13 -0,41 0,06 0,71 0,33 -0,10 
Italia -0,32 1,15 -0,63 2,05 -0,09 0,16 
Japani 0,44 1,38 -0,56 2,74 0,43 0,63 
Kanada 2,87 0,43 -0,79 2,14 0,00 0,52 
Norja 1,47 1,10 -0,14 1,24 -0,19 0,37 
Portugali 0,42 0,72 -0,38 3,10 0,38 0,61 
Ranska 0,69 1,47 -0,49 2,41 -0,03 0,49 
Ruotsi 0,31 0,80 -0,61 1,45 0,67 0,56 
Saksa 0,36 1,56 -1,44 1,79 0,19 0,34 
Singapore 0,33 2,10 -0,19 1,17 -0,42 0,29 
Suomi -0,12 0,90 0,26 1,19 0,51 0,49 
Sveitsi -0,16 1,43 -0,22 5,15 0,42 0,82 
Tanska -0,96 2,34 -0,79 3,14 2,19 0,86 
Uusi-Seelanti 1,15 -0,02 0,21 2,46 0,56 0,85 
Yhdistyneet kuningaskunnat 0,29 1,02 -0,70 1,95 -0,60 0,14 
Yhdysvallat 1,31 1,02 0,12 2,60 0,58 0,93 
MSCI World Index 1,05 1,12 -0,32 2,40 0,26 0,66 

 

Kehittyneiden maiden kohdalla MSCI World Index -indeksin Sharpen luku päätyi kokonais-

tarkasteluvälillä lukuun 0,70. Ainut negatiiviselle päätynyt vuosi Sharpen luvulla mitattuna oli 

2018. Tämä selittyy negatiivisella tuotolla, joka oli suurempaa kuin käytetyn riskittömän tuo-

ton negatiiviset lukuarvot. 

 

Maakohtaisesti tarkasteltuna Sharpen luvulla mitattuna parhaiten ovat menestyneet Hollanti 

(0,94), Yhdysvallat (0,93) ja Tanska (0,86). Erityisesti Yhdysvaltojen suoriutuminen tässä 

tunnusluvussa nostaa myös MSCI World Indeksin lukuja, sillä kuten kappaleessa 3 todettiin, 

painottaa kyseinen indeksi Yhdysvaltojen markkinoita n. 65 % painotusarvolla. 

 

Heikoiten normaalilla Sharpen luvulla menestyivät Belgia (-0,14), Israel (-0,10) ja Espanja 

(0,10). Sharpen luvun luonteesta johtuen negatiiviset arvot saaneiden maiden kohdalla niiden 

paremmuusjärjestys varmistetaan Israelsenin (2005) korjatulla versiolla Sharpen luvusta. Kor-

jatulla Sharpen luvulla Belgia sai lukuarvon -0,00046 ja Israel -0,00037, joten maiden välinen 

paremmuusjärjestys säilyi samana; Belgia menestyi maiden joukosta heikoiten. 
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Tarkemmassa tarkastelussa parhaiten menestyneen kolmikon tuloksia selittävät erityisen hy-

vät vuosituotot, sekä verrattain maltilliset volatiliteetit. Sharpenilla mitattuna heikoiten me-

nestyneet maat olivat myös kärkikolmikossa huonoimmissa vuosituotoissa.  

 

5.2. Kehittyvien maiden tulokset 

Tutkimuksen kehittyvät maat osioon kuuluu yhteensä 26 maata. Näiden maiden vuosituotto-

kohtaiset tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Kehittyvien maiden maakohtaiset vuosituotot vuosina 2016–2020 
 

Vuosituottoprosentti v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu tuotto 
Argentiina 8,05 % 52,36 % -48,36 % -19,37 % 3,39 % -6,65 % 
Brasilia 71,21 % 9,02 % 4,53 % 28,63 % -25,70 % 13,27 % 
Chile 19,01 % 24,93 % -15,60 % -15,41 % -13,39 % -1,67 % 
Egypti -8,89 % -7,66 % -9,66 % 44,36 % -28,87 % -4,84 % 
Etelä-Afrikka 21,44 % 19,56 % -20,96 % 12,06 % -11,89 % 2,53 % 
Etelä-Korea 12,00 % 29,38 % -16,95 % 14,57 % 32,69 % 12,84 % 
Filippiinit -3,79 % 9,47 % -12,31 % 12,51 % -11,42 % -1,64 % 
Indonesia 20,48 % 9,11 % -4,63 % 11,09 % -15,68 % 3,27 % 
Intia 1,52 % 21,88 % -2,63 % 9,55 % 6,01 % 6,95 % 
Kiina 3,91 % 35,33 % -14,78 % 25,73 % 18,80 % 12,35 % 
Kolumbia 30,27 % 2,15 % -7,07 % 33,25 % -25,65 % 4,14 % 
Kreikka -9,50 % 12,96 % -33,65 % 45,79 % -32,96 % -7,89 % 
Kuwait 6,09 % 3,72 % 21,24 % 38,29 % -17,40 % 8,79 % 
Malesia -1,02 % 9,84 % -1,30 % -0,19 % -4,90 % 0,37 % 
Mexico -6,44 % 1,87 % -11,27 % 13,42 % -9,96 % -2,89 % 
Pakistan 44,62 % -33,63 % -31,50 % 11,68 % -23,92 % -10,99 % 
Peru 60,27 % 21,56 % 6,68 % 6,70 % -12,58 % 14,15 % 
Puola 3,12 % 35,90 % -8,47 % -4,14 % -18,71 % -0,01 % 
Qatar 9,44 % -22,27 % 36,38 % 0,83 % -10,49 % 0,93 % 
Taiwan 22,09 % 12,02 % -4,34 % 38,88 % 29,34 % 18,64 % 
Thaimaa 30,40 % 18,16 % -0,76 % 11,51 % -18,98 % 6,68 % 
Tšekki -2,16 % 18,98 % 0,37 % 6,14 % -11,91 % 1,78 % 
Turkki -5,73 % 21,53 % -38,45 % 13,12 % -16,30 % -7,76 % 
Unkari 39,42 % 22,93 % -1,39 % 21,59 % -18,95 % 10,74 % 
Venäjä 59,54 % -7,59 % 4,31 % 54,14 % -19,71 % 13,73 % 
Yhdistyneet arabiemii-
rikunnat 

16,98 % -9,59 % -3,08 % 5,87 % -9,11 % -0,27 % 

MSCI EM Index 14,51 % 20,59 % -10,26 % 20,60 % 8,54 % 10,16 % 

 

Kehittyvien maiden osalta MSCI Emerging Markets Index päätyi tarkastelujaksolla annuali-

soituna 10,16 % vuosituottoon. Tämä on noin 0,6 prosenttiyksikköä parempi tulos kuin kehit-

tyneillä mailla. Indeksilukuja verratessa kehittyvät maat ovat suoriutuneet kehittyneitä maita 

paremmin erityisesti vuosina 2016 ja 2017. 
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Maakohtaisesti tarkasteltuna vuosi 2020 on tarjonnut negatiivisia tuottoja suurimmalle osalle 

kehittyvistä maista. Verrokki-indeksin tuottoprosentti kyseiseltä vuodelta on kuitenkin 8,54 

%, sillä indeksin suurimmat painottajat Etelä-Korea ja Taiwan kummatkin takoivat kyseisenä 

vuonna erinomaisen tuloksen. Yksittäisistä maista parhaisiin annualisoituihin tuottoihin koko 

tarkasteluvälillä pääsivät Taiwan (18,64 %), Peru (14,15 %) ja Venäjä (13,73 %). 

 

Heikoimmat tuotot sen sijaan löytyivät Pakistanista (-10,99 %), Kreikasta (-7,89 %) ja Turkis-

ta (-7,76 %). Tuottoprosenttien perusteella kehittyvien maiden välillä on suurempaa hajontaa, 

kuin kehittyneiden maiden kohdalla. Seuraavaksi kehittyville maille on tehty laskettua volati-

liteetit, jotta tätä hajontaa voidaan tutkia tarkemmin. Tulokset on esitetty alla olevassa taulu-

kossa. 

 

Taulukko 7. Kehittyvien maiden maakohtaiset volatiliteetit vuosina 2016–2020 
 

Volatiliteetti v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu VOLA 

Argentiina 16,09 % 27,09 % 42,92 % 82,27 % 48,33 % 48,32 % 
Brasilia 37,25 % 19,49 % 34,71 % 22,76 % 59,24 % 36,99 % 
Chile 14,32 % 24,69 % 16,05 % 24,67 % 36,85 % 24,35 % 
Egypti 51,73 % 17,77 % 18,98 % 16,61 % 36,17 % 31,06 % 
Etelä-Afrikka 21,90 % 14,71 % 18,98 % 20,48 % 38,73 % 24,09 % 
Etelä-Korea 13,33 % 12,87 % 16,97 % 19,92 % 26,60 % 18,63 % 
Filippiinit 17,71 % 9,25 % 16,90 % 10,25 % 32,07 % 18,66 % 
Indonesia 17,11 % 11,02 % 17,66 % 12,40 % 44,98 % 23,55 % 
Intia 16,37 % 14,34 % 18,90 % 12,55 % 37,33 % 21,19 % 
Kiina 18,54 % 7,09 % 19,78 % 20,15 % 15,07 % 16,94 % 
Kolumbia 24,94 % 13,18 % 21,52 % 22,01 % 62,34 % 33,01 % 
Kreikka 49,36 % 28,58 % 31,53 % 9,93 % 49,75 % 36,74 % 
Kuwait 16,42 % 17,01 % 8,64 % 15,43 % 30,42 % 18,98 % 
Malesia 14,09 % 8,28 % 10,02 % 5,25 % 16,50 % 11,24 % 
Mexico 16,72 % 14,32 % 26,25 % 14,18 % 41,95 % 24,32 % 
Pakistan 17,81 % 19,60 % 17,92 % 30,09 % 49,18 % 29,82 % 
Peru 18,97 % 11,94 % 11,47 % 12,54 % 36,83 % 20,84 % 
Puola 21,96 % 15,10 % 22,11 % 13,46 % 43,87 % 25,32 % 
Qatar 19,53 % 22,04 % 16,81 % 11,59 % 14,93 % 17,65 % 
Taiwan 12,63 % 12,46 % 13,54 % 13,22 % 26,71 % 16,51 % 
Thaimaa 9,51 % 8,03 %  17,57 % 12,53 % 37,59 % 20,04 % 
Tšekki 24,85 % 7,06 % 11,31 % 9,78 % 44,35 % 23,26 % 
Turkki 23,09 % 22,59 % 44,87 % 35,11 % 44,33 % 34,87 % 
Unkari 18,39 % 14,58 % 17,14 % 13,50 % 43,36 % 23,94 % 
Venäjä 15,03 % 15,95 % 18,90 % 14,45 % 40,18 % 23,67 % 
Yhdistyneet arabiemiirikunnat 18,49 % 10,96 % 8,82 % 15,65 % 33,96 % 19,22 % 
MSCI EM Index 12,28 % 7,37 % 11,72 % 13,54 % 23,43 % 14,51 % 

 

Taulukosta 7 nähdään, että volatiliteetti on ollut kehittyvien maiden kohdalla hiukan suurem-

paa kuin kehittyneiden maiden. Indeksin tarkasteluvälin annualisoitu volatiliteetti on 14,51 %, 

joka on n. 0,65 prosenttiyksikköä suurempi kuin kehittyneiden maiden vastaava tunnusluku. 
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Vuositasolla tarkisteltuna kehittyvienkin maiden kohdalla vuosi 2020 erottuu poikkeukselli-

sen korkean volatiliteettinsä vuoksi. 

 

Maakohtaisesti pienimmät annualisoidut volatiliteetit löytyvät Malesiasta (11,42 %), Taiwa-

nista (16,51 %) ja Kiinasta (16,94 %). Nämä maat menestyivät volatiliteetillä tarkasteltuna 

erinomaisesti myös vuonna 2020, sillä kyseiset maat sijoittuivat sen vuoden tilastossa kehitty-

vien maiden 5 parhaan joukkoon. Pienimmällä volatiliteetillä tuosta vuodesta selvisi kehitty-

vien maiden joukosta Qatar (14,93 %) ja kokonaistilaston kärkikolmikon ulkopuolelta vuositi-

laston neljänneksi sijoittunut Etelä-Korea (26,60 %). 

 

Suurimmat volatiliteetit koko tarkasteluvälillä sen sijaan löytyivät Argentiinasta (48,32 %), 

Brasiliasta (36,99 %) ja Kreikasta (36,74 %). Volatiliteetin tarkistelun jälkeen seuraavaksi 

maille laskettiin Sharpen luvut taulukkoon 8. 

 
Taulukko 8. Kehittyvien maiden maakohtaiset Sharpen luvut vuosina 2016–2020 
 

Sharpen luku v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu Sharpe 
Argentiina 0,51 1,62 -1,49 -0,23 0,14 -0,10 
Brasilia 1,45 0,53 0,19 1,22 -0,44 0,39 
Chile 1,24 0,97 -0,93 -0,58 -0,29 0,01 
Egypti -0,17 -0,35 -0,42 2,37 -0,84 -0,09 
Etelä-Afrikka 0,90 1,32 -1,13 0,68 -0,23 0,19 
Etelä-Korea 0,87 2,14 -0,97 0,80 1,19 0,75 
Filippiinit -0,20 1,16 -0,65 1,41 -0,27 0,02 
Indonesia 1,11 0,94 -0,15 1,05 -0,30 0,22 
Intia 0,11 1,50 -0,03 0,93 0,25 0,41 
Kiina 0,22 4,52 -0,70 1,26 1,39 0,81 
Kolumbia 1,07 0,29 -0,24 1,42 -0,42 0,18 
Kreikka -0,19 0,48 -1,23 4,1 -0,73 -0,17 
Kuwait 0,38 0,31 2,47 2,29 -0,51 0,55 
Malesia -0,05 1,33 0,08 0.45 -0,09 0,22 
Mexico -0.38 0,25 -0,38 1,06 -0,16 -0,04 
Pakistan 2,08 -2,01 -1,99 0,45 -0,48 -0,32 
Peru 2,51 1,77 0,75 0,72 -0.27 0,74 
Puola 0,16 2,15 -0,31 -0,13 -0,39 0,08 
Qatar 0,48 -1,07 1,97 0,29 -0,50 0,17 
Taiwan 1,60 1,05 -0,17 2,65 1,10 1,16 
Thaimaa 2,84 2,28 0,08 1,08 -0,46 0,43 
Tšekki -0,07 2,69 0,22 0,87 -0,21 0,16 
Turkki -0,24 0,94 -1,03 0,42 -0,32 -0,17 
Unkari 1,82 1,53 0,04 1,62 -0,40 0,51 
Venäjä 3,11 -0,39 0,33 3,18 -0,46 0,63 
Yhdistyneet arabiemiirikunnat 0,87 -0,77 -0,12 0,53 -0,18 0,09 
MSCI EM Index 1,10 2,54 -0,92 1,38 0,35 0,67 

 

Sharpen luvuista nähdään, että keskimäärin kehittyvät maat ovat indeksin perusteella suoriu-

tuneet yhtä hyvin tai paremmin kuin kehittyneet maat. Kokonaistarkasteluvälillä kehittyvien 
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maiden Sharpen indeksi on pyöristettynä 0,01 suurempi. Vuosikohtaisesti eriteltynä erityisesti 

vuodet 2016 ja 2017 sujuivat kehittyvien maiden osalta markkina-alueiden välillä parhaiten. 

 

Maakohtaisesti tarkisteltuna kehittyvien maiden osalta parhaisiin Sharpen lukuihin ovat pää-

tyneet Taiwan (1,16), Kiina (0,81) ja Etelä-Korea (0,75). Tuloksia tarkastellessa tuottojen ja 

volatiliteetin kautta, kärkikolmikon hyvää tulosta selittävät Kiinan ja Taiwanin vertailujoukon 

pienimmät volatiliteetit. Taiwanin kohdalla sillä oli myös suurin annualisoitu vuosituotto. Ete-

lä-Korean etuna oli sen vertailujoukon keskuudessa matala volatiliteetti vuonna 2020 ja koko 

tarkasteluvälillä.  

 

Huonoimmat Sharpen luvut sen sijaan löytyivät Pakistanista (-0,32), Turkista (-0,17) ja Krei-

kasta (-0,17). Näiden lisäksi myös Argentiina, Egypti ja Meksiko jäivät negatiiviseen Sharpen 

lukuun. Näille maille suoritettiin Israelsenin korjaus Sharpen lukuun. 

 

Taulukko 9. Kehittyvien maiden normaali Sharpen ja muokattu Sharpen 
 

Maa Normaali Sharpen Muokattu Sharpen Sijoitus muokatulla Sharpenilla 

Meksiko -0,037 -0,00018 1 
Egypti -0,094 -0,00075 2 
Turkki -0,173 -0,00175 3 
Kreikka -0,168 -0,00189 4 
Argentiina -0,100 -0,00195 5 
Pakistan -0,322 -0,00238 6 

 

Taulukosta 9 nähdään, että Israelsenin korjauksella muokatun Sharpenin mukaan heikoiten 

menestyivät Pakistan, Argentiina ja Kreikka. Maiden osakomponentteja tarkistellessa huoma-

taan, että esimerkiksi Argentiinan kohdalla sen erittäin korkea volatiliteetti pienensi sen nor-

maalilla tavalla lasketun Sharpen negatiivista arvoa, mutta muokatussa Sharpenissa tämän 

merkitys kasvoi suhteessa muihin maihin ja maiden välinen järjestys korjaantui oikeellisem-

maksi. 

 

Heikoiten menestyneiden maiden kohdalla Pakistanin ja Kreikan osalta huono tulos selittyi 

erityisesti heikolla tuottoprosentilla, kun taas Argentiina kärsi erittäin korkeasta volatiliteetis-

tä, kuten jo edellisessä kappaleessa todettiin. 
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5.3. Raja-alueiden maiden tulokset 
 
Tutkimuksen raja-alueiden maat osioon kuuluu yhteensä 26 maata. Näiden maiden vuosituot-

tokohtaiset tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa 10. 

 
Taulukko 10. Raja-alueiden maiden maakohtaiset vuosituotot vuosina 2016–2020 
 

Vuosituottoprosentti v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu tuotto 
Bahrain 5,42 % -1,73 % 5,90 % 63,93 % -17,09 % 8,32 % 
Bangladesh 13,56 % 3,51 % -10,41 % -15,49 % 6,31 % -1,10 % 
Bosnia & Hertsegovina -21,12 % 2,82 % -5,35 % 16,09 % 7,21 % -0,91 % 
Botswana -20,51 % -13,29 % -35,96 % -57,55 % 4,54 % -27,82 % 
Bulgaria 25,61 % 12,05 % -16,35 % -7,52 % -14,79 % -1,49 % 
Jamaika 21,45 % 57,17 % 32,14 % 33,20 % -36,61 % 16,32 % 
Jordania 1,86 % -3,79 % 0,37 % 2,38 % -52,54 % -13,73 % 
Kazakstan 9,91 % 49,23 % 3,70 % 23,17 % 3,66 % 16,78 % 
Kenia 4,14 %  19,43 % -8,09 % 51,46 % -16,97 % 7,53 % 
Kroatia 25,67 % 2,13 % -5,01 % 23,55 % -3,57 % 7,75 % 
Libanon 12,51 % -15,59 % -8,50 % -44,85 % 48,93 % -6,52 % 
Liettua -2,49 % 1,06 % -6,60 % 29,09 % 6,44 % 4,81 % 
Marokko 38,35 % -2,40 % -2,80 % 13,04 % -6,87 % 6,68 % 
Mauritius 12,41 % 24,84 % -17,31 % 17,25 % -39,46 % -3,80 % 
Nigeria -34,07 % 20,29 % -10,02 % -14,72 % 13,32 % -7,16 % 
Oman 12,06 % -22,27 % 3,18 % 7,26 % -1,42 % -1,01 % 
Romania 17,49 % 12,62 % 6,89 % 46,67 % -6,35 % 14,20 % 
Serbia 16,30 % 14,57 % 7,74 % -7,77 % -10,87 % 3,37 % 
Slovenia -44,01 % 16,35 % 6,00 % 32,69 % 10,16 % 0,19 % 
Sri Lanka 52,17 % -9,96 % -6,21 % 4,81 % -18,71 % 1,83 % 
Trinidad & Tobago -4,28 % 11,51 % 20,18 % -12,20 % -33,87 % -5,72 % 
Tunisia 3,06 % -2,01 % 19,09 % 10,82 % 4,86 % 6,92 % 
Ukraina 21,97 % -8,06 % 0,75 % -2,58 % -13,62 % -1,00 % 
Vietnam -5,03 % 44,81 % -8,30 % 9,82 % 5,46 % 7,87 % 
Viro 13,63 % 31,30 % -9,74 % 6,53 % -16,65 % 3,64 % 
Zimbabwe 40,60 % 141,23 % 138,15 % -93,05 % 22,73 % -7,19 % 
MSCI FM Index 5,74 % 15,82 % -12,19 % 20,16 % -6,95 % 3,75 % 

 
 
Raja-alueiden suorituskykyä on seurattu painotetulla MSCI Frontier Markets -indeksillä. Tä-

mä kyseinen indeksi päätyi muiden markkina-alueiden tapaan miinukselle vuonna 2018. Li-

säksi indeksi jäi poikkeuksellisesti miinukselle myös vuonna 2020. Kokonaistarkasteluvälillä 

indeksi tuotti 3,75 % annualisoidun vuosituoton. Vuotta 2017 lukuun ottamatta raja-aleuiden 

indeksin vuosituotto on markkina-aleuiden välillä heikointa. Tuolloisena vuotena sen vuosi-

tuotto 15,82 % oli toiseksi parasta. Kyseisen vuoden heikoimmasta vuosituotosta indeksillä 

mitattuna vastasivat kehittyneet maat. 

 

Yksittäisistä maista parhaimmat vuosituotot koko tarkasteluvälillä tarjosivat Kazakstan (16,78 

%), Jamaika (16,32 %) ja Romania (14,20 %). Maiden polku kärkikolmikkoon on kuitenkin 

poikennut toisistaan melkoisesti. Esimerkiksi Jamaika suoritti 4 ensimmäistä vuotta erittäin 

hyvin, mutta kärsi vuonna 2020 mittavat vuositappiot (-36,61 %). Vastaavasti Kazakstan pää-
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tyi joka vuosi positiiviseen vuosituottoon, ja taas Romania teki vuonna 2019 erittäin korkean 

46,67 % vuosituoton. 

 

Huonoimmat vuosituotot tarkasteluvälillä tarjosivat Botswana (-27,82 %), Jordania (-13,73 

%) ja Zimbabwe (-7,19 %). Edellä mainituista maista Botswana päätyi poikkeuksellisesti 

vuonna 2020 plussan puolelle, kun sen muut tarkasteluvälin vuodet jäivät merkittävästi mii-

nukselle. Vastaavasti Jordania kärsi erityisesti sen vuoden 2020 negatiivisesta tuotosta, joka 

oli peräti -52,54 %. 

 

Tilaston yksittäiset parhaimmat ja heikoimmat vuodet löytyvät Zimbabwen riviltä. Sen poik-

keuksellisen suuret voitot 2017 ja 2018 (141 % ja 138 %), sekä poikkeuksellisen suuri tappio 

vuonna 2019 (-93 %) ovat koko tutkimusaineiston suurimpia poikkeamia. Näiden syihin on 

syytä keskittyä myöhemmin tutkimuksessa. Seuraavakasi raja-alueiden maille laskettiin nii-

den vuosittaiset volatiliteetit. 

 

Taulukko 11. Raja-alueiden maiden maakohtaiset volatiliteetit vuosina 2016–2020 
 

Volatiliteetti v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu VOLA 
Bahrain 12,03 % 18,21 % 14,48 % 17,45 % 35,20 % 21,42 % 
Bangladesh 17,99 % 10,86 % 14,24 % 16,53 % 26,43 % 17,65 % 
Bosnia & Hertsegovina 12,45 % 17,25 % 14,32 % 6,45 % 16,37 % 13,97 % 
Botswana 28,92 % 18,51 % 28,86 % 44,52 % 36,75 % 32,82 % 
Bulgaria 19,01 % 16,38 % 10,30 % 8,82 % 27,91 % 17,85 % 
Jamaika 16,32 % 26,77 % 24,09 % 22,28 % 26,41 % 24,45 % 
Jordania 15,43 % 12,50 % 13,93 % 6,07 % 48,61 % 25,17 % 
Kazakstan 27,07 % 20,98 % 17,82 % 19,68 % 36,66 % 24,83 % 
Kenia 13,18 %  21,89 % 18,73 % 15,89 % 24,77 % 19,65 % 
Kroatia 11,67 % 15,62 % 4,64 % 8,44 % 19,78 % 13,17 % 
Libanon 16,43 % 11,33 % 15,29 % 61,94 % 36,87 % 34,32 % 
Liettua 8,81 % 9,52 % 14,89 % 9,35 % 29,82 % 16,29 % 
Marokko 13,23 % 10,29 % 8,34 % 9,77 % 32,14 % 17,14 % 
Mauritius 8,27 % 8,92 % 21,90 % 10,24 % 52,86 % 26,83 % 
Nigeria 42,28 % 22,53 % 16,90 % 20,73 % 44,68 % 31,19 % 
Oman 18,07 % 12,59 % 14,93 % 13,95 % 21,84 % 16,47 % 
Romania 19,17 % 16,81 % 25,23 % 20,53 % 33,93 % 23,48 % 
Serbia 20,42 % 8,34 % 9,95 % 26,03 % 29,28 % 20,14 % 
Slovenia 51,16 % 7,53 % 9,31 % 9,13 % 33,63 % 28,60 % 
Sri Lanka 35,00 % 19,04 % 17,21 % 16,76 % 42,25 % 27,86 % 
Trinidad & Tobago 15,85 % 14,66 % 10,76 % 25,69 % 24,39 % 19,48 % 
Tunisia 10,50 % 13,19 % 23,42 % 11,65 % 14,94 % 15,03 % 
Ukraina 21,29 % 21,70 % 16,73 % 20,43 % 41,96 % 25,34 % 
Vietnam 13,01 % 17,62 % 17,35 % 13,68 % 37,94 % 21,70 % 
Viro 12,48 % 17,54 % 22,70 % 7,97 % 38,78 % 22,29 % 
Zimbabwe 43,58 % 99,23 % 51,05 % 292,82 % 152,07 % 156,39 % 
MSCI FM Index 10,88 % 6,20 % 10,54 % 7,02 % 29,51 % 15,30 % 
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Taulukosta 11 nähdään, että raja-alueiden maiden kohdalla koko tarkastelujaksolla vertailuin-

deksin annualisoitu volatiliteetti on ollut korkeampaa kuin kehittyvillä tai kehittyneillä mailla. 

Vuosikohtaisesti tarkisteltuna esimerkiksi vuonna 2019 raja-alueiden volatiliteetti on ollut 

markkina-aluekohtaisesti pienintä, mutta vuonna 2020 sen volatiliteetti on ollut peräti 6 pro-

senttiyksikköä suurempaa kuin muilla markkina-alueilla. 

 

Maakohtaisesti tarkisteltuna pienimmät volatiliteetit löytyvät Kroatiasta (13,17 %), Bosnia & 

Hertsegovinasta (13,97 %) ja Tunisiasta (15,03 %). Vastaavasti suurimmat volatiliteetit löy-

tyvät Zimbabwesta (156,39 %), Libanonista (34,32 %) ja Botswanasta (32,82 %). Erityisesti 

Zimbabwen luku on koko tutkimuksen suurin ja sen vuoden 2019 volatiliteetti (292,82 %) on 

moninkertainen raja-alueiden indeksin vastaavaan. 

 

Seuraavaksi raja-alueiden maille laskettiin tuottojen ja volatiliteettien avulla Sharpen luvut, 

jotka selittävät paremmin maiden suorituskykyä yhdistelemällä tuottoja ja vaihtelua. 

 

Taulukko 12. Raja-alueiden maiden maakohtaiset Sharpen luvut vuosina 2016–2020 
 

Sharpen luku v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 v. 2020 Annualisoitu Sharpen 
Bahrain 0,47 0,00 0,54 3,01 -0,43 0,47 
Bangladesh 0,73 0,47 -0,62 -0,87 0,37 0,05 
Bosnia & Hertsegovina -1,87 0,26 -0,24 2,71 0,65 0,08 
Botswana -0,78 -0,68 -1,47 -1,87 0,22 -0,93 
Bulgaria 1,21 0,80 -1,53 -0,60 -0,45 0,03 
Jamaika 1,21 1,75 1,25 1,40 -1,58 0,70 
Jordania 0,14 -0,17 0,18 0,82 -1,46 -0,51 
Kazakstan 0,36 1,99 0,32 1,20 0,20 0,71 
Kenia 0,33  0,89 -0,34 2,76 -0,60 0,47 
Kroatia 1,98 0,24 -0,65 2,80 0,00 0,72 
Libanon 0,74 -1,35 -0,44 -0,92 1,18 -0,14 
Liettua -0,25  0,29 -0,32 3,03 0,33 0,41 
Marokko 2,47 -0,07 -0,09 1,51 -0,11 0,50 
Mauritius 1,45 2,67 -0,77 1,78 -0,88 -0,07 
Nigeria -0,98 0,89 -0,50 -0,65 0,36 -0,17 
Oman 0,65 -1,86 0,35 0,68 0,10 0,06 
Romania 0,86 0,81 0,35 1,99 -0,09 0,65 
Serbia 0,76 1,83 0,96 -0,21 -0,27 0,27 
Slovenia -1,12 2,22 0,85 3,33 0,39 0,08 
Sri Lanka 1,21 -0,46 -0,25 0,43 -0,41 0,14 
Trinidad & Tobago -0,25 0,85 1,90 -0,41 -1,54 -0,20 
Tunisia 0,32 -0,03 0,83 1,10 0,56 0,58 
Ukraina 0,95 -0,31 0,17 -0,01 -0,26 0,04 
Vietnam -0,37 2,19 -0,38 0,87 0,23 0,44 
Viro 1,05 1,64 -0,36 1,11 -0,38 0,25 
Zimbabwe 0,79 0,90 1,74 -0,90 0,16 -0,03 
MSCI FM Index 0,51 2,37 -1,23 2,62 -0,24 0,24 
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Raja-alueiden Sharpen luku koko tarkasteluvälille on ollut selvästi kehittyneitä ja kehittyviä 

maita pienempi. Luvun pienuus selittyy pääasiassa indeksin heikoilla kokonaistuotolla, jolloin 

kaavan osoittajatermi jää pieneksi. Yksittäisistä vuosista vuonna 2019 raja-alueiden maiden 

Sharpen on ollut vertailumarkkina-alueiden paras, joka taas selittyy silloisen vuoden pienim-

mällä volatiliteetillä, joskin myös tuottoprosentti oli pienin. 

 

Yksittäisistä maista parhaiten menestyivät Kroatia (0,72), Kazakstan (0,71) ja Jamaika (0,70). 

Kroatian kohdalla sen pienin volatiliteetti raja-alueiden maiden joukossa nosti sen Sharpen 

lukua, kun Kazakstan ja Jamaika taas loistivat korkeimmilla vuosituotoillaan. 

 

Negatiiviseen Sharpen arvoon päätyi yhteensä 7 maata. Näille suoritettiin jälleen laskelmat 

muokatulla kaavalla, jotta maat saataisiin oikeaan paremmuusjärjestykseen. 

 
Taulukko 13. Raja-alueiden maiden normaali Sharpen ja muokattu Sharpen 
 

Maa Normaali Sharpen Muokattu Sharpen Sijoitus muokatulla Sharpenilla 

Mauritius -0,068 -0,00041 1 
Trinidad & Tobago -0,198 -0,00063 2 
Libanon -0,137 -0,00135 3 
Nigeria -0,173 -0,00140 4 
Jordania -0,506 -0,00267 5 
Zimbabwe -0,035 -0,00706 6 
Botswana -0,931 -0,00836 7 

 
Taulukosta 13 nähdään, että muokatullakin Sharpenilla huonoimmaksi sijoittui Botswana. Sen 

perässä toiseksi ja kolmanneksi huonoiten menestyivät Zimbabwe ja Jordania. Verrattuna 

normaalisti laskettuun Sharpen arvoon, erityisesti Zimbabwen sijoitus vaihtui merkittävästi 

johtuen sen todella korkeasta volatiliteetistä. 

 

5.4. Yhteenveto 
 
Tuloksia yhteenvetäessä ja analysoitaessa tulee ottaa huomioon, että aineistoja on yhtenäistet-

ty esimerkiksi valuutan osalta, joten tapauksissa tulee myös varmistaa valuuttakurssien vaih-

telun vaikutus. Laskelmat ovat kuitenkin keskenään vertailukelpoisia ja kuvastavat maiden 

kehitystä euromääräisenä. Indeksilukemia vertailtaessa tulee muistaa, että indekseissä on pai-

notettu tiettyjä maita enemmän kuin toisia. Näin ollen indeksien lukuarvot eivät kuvasta vält-

tämättä maakategorian tyypillisintä arvoa, vaan indeksit korostavat painotettujen maiden tu-



29 
 

 

loksia. Kirjallisessa analysoinnissa otetaan kuitenkin huomioon maiden yksittäisiä tuloksia ja 

indeksit toimivat vain taustoittajina ja vertailukohteina tutkimuksen ohessa. 

 

Kaikkia markkina-alueita tarkistellessa huomattiin, että verrokki-indeksien perusteella kehit-

tyvät maat olivat annualisoituna tuottaneet eniten (10,16 %), toiseksi tulivat kehittyneet maat 

(9,55 %) ja viimeiseksi raja-alueiden maat (3,75 %). Volatiliteeteissä markkina-alueiden in-

deksit olivat erittäin lähellä toisiaan; kehittyneet maat 13,86 %, kehittyvät maat 14,51 % ja 

raja-alueiden maat 15,30 %. Sharpen luvulla tarkisteltuna tarkastelujaksolla parhaiten menes-

tyivät markkina-alueista kehittyvät maat (0,67). Toiseksi sijoittuivat kehittyneet maat (0,66) ja 

viimeiseksi raja-alueiden maat (0,24).  

 

Markkina-alueiden välillä suurimmat erot löytyivät siitä, että raja-aluiden maiden kohdalla 

vuosi 2020 jäi miinukselle (-6,95 %), kun taas kehittyneet ja kehittyvät maat pääsivät kum-

matkin noin 10 % tuottoon. Samaisena vuonna raja-alueiden maat kärsivät myös suurimmasta 

volatiliteetistä (29,51 %). Mikäli tilastoista poistettaisiin kyseisen vuoden vaikutukset, olisi 

raja-alueiden annualisoitu tuotto, volatiliteetti ja niin myös Sharpen lähempänä muita markki-

na-alueita. Markkina-alueiden välillä vuodesta 2020 kärsi siis eniten raja-alueiden maat. 

 

5.4.1. Kehittyneiden maiden yhteenveto 
 

Kehittyneiden maiden osalta todettiin, että ne olivat tarkastelujaksolla suoriutuneet lähes yhtä 

hyvin kuin kehittyvät maat indeksillä mitattuna. Tuotolla mitattuna vuosi 2019 oli kehittyneil-

le maille paras (30,02 %) ja vastaavasti 2018 huonoin (-4,11 %). Ainoastaan vuonna 2017 ke-

hittyneiden maiden indeksin tuotto oli markkina-alueiden välillä heikoin. Tuolloin kehittyneet 

maat tuottivat 7,51 %, kun raja-alueiden maat 15,82 % ja kehittyvät maat 20,59 %. Muina 

vuosina kehittyneiden maiden tuotto oli parasta tai toiseksi parasta. 

 

Heikoksi jääneestä vuodesta 2018 maakohtaisesti plussalle päätyivät vain Suomi (1,44 %) ja 

Uusi-Seelanti (0,88 %). Kyseisen vuoden heikoimmasta tuloksesta kehittyneiden maiden 

kohdalla vastasivat Itävalta (-23,78 %) ja Belgia (-23,24 %). Sen sijaan COVID-19-viruksen 

sekoittamana vuonna 2020 moni maa päätyi plussalle vaikeuksista huolimatta. Parhaisiin yk-

sittäisiin vuosituottoihin pääsivät Tanska (31,86 %), Hollanti (13,90 %) ja Ruotsi (13,63 %). 

Vertailuindeksin suurin painottaja Yhdysvallat päätyi kyseisenä vuonna 10,75 % vuosituot-

toon. 
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Volatiliteettiä tarkastellessa kehittyneiden maiden indeksin volatiliteetti oli vuosikohtaisesti 

tarkasteltuna pienintä vain vuonna 2016. Koko tarkastelujaksolla sen volatiliteetti oli kuiten-

kin pienintä. Maa- ja vuosikohtaisesti vuosi 2020 oli lähes poikkeuksetta aiheuttanut eniten 

volatiliteettiä kehittyneille maille. Ainoastaan Tanskan vuoden 2016 volatiliteetti (14,39 %) 

ylitti sen vuoden 2020 volatiliteetin (14,33 %).  

 

Vertailuindeksien Sharpen luvuilla mitattuna kehittyneet maat (0,66) jäivät hieman kehitty-

vien maiden vastaavasta (0,67). Maakohtaisesti tarkisteltuna negatiiviseen Sharpen lukuun 

päätyivät vain 2 maata, Israel ja Belgia. 

 

Alla olevaan taulukkoon on koostettu tuotolla, volatiliteetillä ja Sharpen luvulla mitattuna 

parhaiten ja heikoiten menestyneet maat kehittyneiden maiden joukosta. Negatiivisille Shar-

pen luvuille on käytetty Israelsenin korjausta oikean järjestyksen saamiseksi. 

 

Taulukko 14. Kehittyneiden maiden parhaiten ja heikoiten menestyneet maat 
 

TOP 3 PARAS TUOTTO TOP 3 PIENIN VOLA TOP 3 SHARPEN 
Uusi-Seelanti (13,31 %) Sveitsi (10,51 %) Hollanti (0,94) 
Yhdysvallat (12,35 %) Japani (12,63 %) Yhdysvallat (0,93) 
Hollanti (11,88 %) Tanska (12,70 %) Tanska (0,86) 
TOP 3 HUONOIN TUOTTO TOP 3 SUURIN VOLA TOP 3 HUONOIN SHARPEN 
Belgia (-4,70 %) Itävalta (27,91 %) Belgia (-0,00046) 
Israel (-4,10 %) Italia (22,81 %) Israel (-0,00037) 
Espanja (-0,04 %) Espanja (20,99 %) Espanja (0,10) 

 
Taulukkoa 14 tarkastellessa on olennaista huomata, että kussakin kategoriassa parhaiten ja 

heikoiten menestyneiden maiden väliset ääriarvot eroavat tosistaan verrattain vähän. Esimer-

kiksi tuotolla mitattuna kaikki kehittyneet maat asettuivat noin 18 prosenttiyksikön sisään. 

Tulevissa muita markkina-alueita tarkastelevissa taulukoissa erot ovat suuremmat. 

 

5.4.2. Kehittyvien maiden yhteenveto 
 

Kehittyvät maat eivät yhtenäkään vuotena olleet indeksillä mitattuna heikoiten tuottanut alue. 

Se sijoittui tuottolaskelmissa aina ensimmäiseksi tai toiseksi. Yleisesti maat olivat tuotolla 

mitattuna suoriutuneet hyvin vuotta 2018 lukuun ottamatta. Kyseinen vuosi tuotti indeksillä 

mitattuna -10,26 % negatiivisen vuosituoton ja lisäksi neljän yksittäisen maan kohdalla vuosi 

tuotti yli -30 % negatiivisen vuosituoton. Näistä maista huonoiten suoriutui Argentiina (-

48,36 %). Muut vuodet jäivät indeksillä mitattuna positiivisen puolelle. 
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Vuotta 2020 tarkistellessa huomattiin, että indeksiä eniten painottaneet maat Kiina, Taiwan ja 

Etelä-Korea päätyivät kaikki kyseisenä vuonna positiiviseen vuosituottoon. Näiden maiden 

lisäksi vain Intia (6,01 %) ja Argentiina (3,39 %) pääsivät kehittyneiden maiden joukosta po-

sitiivisen puolelle. Eniten miinusta kyseisenä vuonna tuottivat Kreikka (-32,96 %) ja Egypti (-

28,87 %).  Näin ollen indeksin lukuarvosta huolimatta, tuloksista nähdään, että moni kehitty-

vä maa jäi vuonna 2020 miinukselle. 

 

Volatiliteettiä tarkistellessa kehittyvät maat mukailivat indeksillä mitattuna kehittyneitä ja ra-

ja-alueiden maita. Vuosi 2017 oli volatiliteetillä mitattuna matalin (7,37 %) ja vuosi 2020 

korkein (23,43 %). Koko tarkistelujaksolla maakohtaisesti suurimmasta volatiliteetistä kärsi 

Argentiina (48,32 %) ja pienimmästä Malesia (11,24 %). 

 

Indeksin Sharpen luvulla mitattuna kehittyvät maat olivat markkina-alueista paras. Tämän 

kohdalla jälleen kerran indeksiä vääristi se, että indeksin painottajat Taiwan (1,16), Kiina 

(0,81) ja Etelä-Korea (0,75) pitivät myös kärkeä maakohtaisesti Sharpenilla mitattuna. Maa-

kohtaisesti tarkisteltuna kehittyneiden maiden kohdalla 6 maata päätyi negatiiviseen Sharpen 

lukuun. 

 

Parhaiten menestyneiden maiden Sharpen lukujen muodostumista tarkisteltuna Taiwanin luku 

selittyy korkeimmalla tuotolla ja toiseksi pienimmällä volatiliteetillä. Kiinan lukua selittää 

kolmanneksi pienin volatiliteetti ja kuudenneksi suurin tuotto. Etelä-Korea sen sijaan oli tasa-

vahvasti viides tuotossa mitattuna ja viidenneksi pienin volatiliteetti.  

 

Taulukko 15. Kehittyvien maiden parhaiten ja heikoiten menestyneet maat 
 

TOP 3 PARAS TUOTTO TOP 3 PIENIN VOLA TOP 3 SHARPEN 
Taiwan (18,64 %) Malesia (11,24 %) Taiwan (1,16) 
Peru (14,15 %) Taiwan (16,51 %) Kiina (0,81) 
Venäjä (13,73 %) Kiina (16,94 %) Etelä-Korea (0,75) 
TOP 3 HUONOIN TUOTTO TOP 3 SUURIN VOLA TOP 3 HUONOIN SHARPEN 
Pakistan (-10,99 %) Argentiina (48,32 %) Pakistan (-0,00238) 
Kreikka (-7,89 %) Brasilia (36,99 %) Argentiina (-0,00195) 
Turkki (-7,76 %) Kreikka (36,74 %) Kreikka (-0,00189) 

 

Edellä olevaan taulukkoon 15 on koostettu tuotolla, volatiliteetillä ja Sharpen luvulla mitattu-

na parhaiten ja heikoiten menestyneet maat kehittyvien maiden joukosta koko tarkasteluvälil-

lä. Negatiiviset Sharpen luvut on laskettu Israelsenin korjatulla kaavalla. 
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5.4.3. Raja-alueiden maiden yhteenveto 
 

Raja-alueiden kohdalla markkina-alueen indeksi suoriutui kaikilla mittareille heikoiten. Vuo-

situotossa alue jäi markkina-alueiden kesken huonoimmaksi kaikkina vuosina, paitsi vuonna 

2017, jolloin se oli kakkonen ennen kehittyneitä maita. Volatiliteetin kohdalla raja-alueiden 

indeksin volatiliteetti oli pienintä peräti 3 vuonna (2017, 2018 ja 2019) mutta vuonna 2020 ja 

kokonaistarkastelussa sen volatiliteetti oli suurinta. Näitä arvoja hyödyntäen myös sen Shar-

pen luku jäi markkina-aluevertailussa heikoimmaksi.  

 

Maakohtaisia tuloksia tarkastellessa tilastojen suurimpana poikkeamana paljastui Zimbabwe. 

Sen vuosikohtaiset tuotot vaihtelivat -93,05 % (v. 2019) ja 141,23 % (v. 2017) välillä. Maan 

kohdalla on kuitenkin tuloksiin suhtauduttava varauksella, sillä esimerkiksi vuonna 2019 sen 

vuotuinen inflaatio oli peräti 557,2 % (Reserve Bank of Zimbabwe 2021). Zimbabwen ulko-

puolelta maiden vuosituotot ovat yhtenäisempiä. Heikoimman yksittäisen vuoden kärsi Jorda-

nia (-52,54 %) vuonna 2020 ja parhaimman vuoden taas Bahrain (63,93 %) vuonna 2019.  

 

Volatiliteetillä mitattuna niin ikään Zimbabwen annualisoitu 156,39 % volatiliteetti poikkeaa 

muiden maiden lukemista. Myös raja-alueiden maiden kohdalla vuosi 2020 tarjosi suurimmal-

le osasta korkeimman volatiliteetin. Poikkeuksia kuitenkin oli, kuten Slovenia, jonka volatili-

teetti oli vuonna 2016 (51,16 %) oli korkeampi kuin sen vuoden 2020 (33,63 %) volatiliteetti. 

 

Maakohtaisesti tarkisteltuna parhaimpiin Sharpen lukuihin pääsivät Kroatia (0,72), Kazakstan 

(0,71) ja Jamaika (0,70). Näistä Kroatia sijoittui volatiliteetillä mitattuna listan kärkeen raja-

alueiden maiden pienimpänä volatiliteettinä. Kazakstanin ja Jamaikan Sharpenit selittyivät 

korkeimmilla vuosituottoprosenteilla. 

 

Taulukko 16. Raja-alueiden maiden parhaiten ja heikoiten menestyneet maat 
 

TOP 3 PARAS TUOTTO TOP 3 PIENIN VOLA TOP 3 SHARPEN 

Kazakstan (16,78 %) Kroatia (13,17 %) Kroatia (0,72) 
Jamaika (16,32 %) Bosnia & Hertsegovina (13,97 %) Kazakstan (0,71) 
Romania (14,20 %)) Tunisia (15,03 %) Jamaika (0,70) 
TOP 3 HUONOIN TUOTTO TOP 3 SUURIN VOLA TOP 3 HUONOIN SHARPEN 
Botswana (-27,82 %) Zimbabwe (156,39 %) Botswana (-0,00836) 
Jordania (-13,73 %) Libanon (34,32 %) Zimbabwe (-0,00706) 
Zimbabwe (-7,19 %) Botswana (32,82 %) Jordania (-0,00267) 
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Yllä olevaan taulukkoon 16 on koostettu raja-alueiden maiden joukosta parhaiten ja heikoiten 

menestyneet maat tuotolla, volatiliteetillä ja Sharpen luvulla mitattuna. Negatiiviset Sharpen 

arvot on laskettu Israelsenin muokatulla laskukaavalla, jotta maat on saatu asetettua oikeaan 

paremmuusjärjestykseen. 

 

6. Johtopäätökset 
 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen pää- ja apututkimuskysymykset ja tiivistetään vas-

taukset niihin ja verrataan tuloksia aiempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen päätutkimuskysy-

myksenä oli: Mitkä maat olisivat olleet tarkasteluvälin 2016–2020 aikana parhaita sijoitus-

kohteita sijoittajan näkökulmasta? Entä huonoimpia? 

 

Puhtaasti tarkasteluvälin tuottoprosentilla mitattuna yksittäiset parhaat maat olivat Taiwan ja 

Kazakstan. Sijoittajan näkökulmasta suorituskyvyn kannalta olennainen mittari on myös 

Sharpen luku, joka ottaa huomioon maan volatiliteetin, eli sijoituksen riskin. Sharpen luvulla 

vertailtuna kaikkien maiden kesken parhaita yksittäisiä maita olivat Taiwan, Hollanti ja Yh-

dysvallat. Näin ollen sijoittajan näkökulmasta riskisuhteutettuna parhaimmat sijoituskohteet 

olisivat olleet Taiwan, Hollanti ja Yhdysvallat, kun taas puhtaasti tuotolla mitattuna myös Ka-

zakstan olisi ollut hyvä vaihtoehto.  

 

Taiwanin erittäin hyvää tulosta selittää osaltaan sen erinomainen reagointi COVID-19-

viruksen suhteen. Vuoden 2020 aikana maassa vain muutama ihminen menehtyi viruksen ta-

kia ja lyhyehkön sulkutilan jälkeen maa palasi normaaliin päiväjärjestykseen nopeasti. Tämä 

osaltaan edesauttoi maan sisäisen talouden kasvun jatkua normaaliin tapaan, muiden maiden 

kärsiessä koronan aiheuttamista ongelmista (Brookings 2021a). Vuoden 2020 tilastoissa maa 

tekikin peräti 29,34 % tuoton. Maa hyötyi myös kansainvälisesti kasvaneesta elektronisten 

laitteiden tarpeesta, sillä maan suurimmat yritykset liittyvät elektroniikkaan ja sen valmista-

miseen (Brookings 2021b). Fortune 500 -listauksen mukaan maan suurin yritys on Hon Hai 

Precision Industry, jonka asiakkaita ovat mm. Amazon, Acer ja Apple. Kyseinen yritys oli 

vuoden 2019 listauksessa maailman 26. suurin yritys vuotuisella tuloksella mitattuna. (Fortu-

ne500 2020) 
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Hollannin ja Yhdysvaltojen kohdalla kummankin maan hyvä Sharpen selittyy tutkimusmai-

den joukossa melko pienellä volatiliteetillä (14,13 % ja 14,70 %), sekä erityisesti hyvällä tuo-

tolla vuonna 2020. Vuonna 2020 Hollanti sijoittui kehittyneiden maiden joukossa sijalle 2 

(13,90 %) ja Yhdysvallat sijalle 4 (10,75 %). Yhdysvaltojen kohdalla sen kokonaistulosta 

nostaa sen hyvä tulos vuonna 2018 (-0,25 %), jolloin suurin osa kehittyneistä maista päätyi 

negatiiviseen tuottoon. 

 

Heikoiten tuottoprosentilla mitattuna menestyivät Botswana, Jordania ja Pakistan. Sharpen 

arvon osalta yhteensä 15 maata päätyi negatiiviseen Sharpen arvoon. Näille maille tehtiin Is-

raelsenin korjaus oikean paremmuusjärjestyksen saamiseksi. Näin laskettuna heikoiten me-

nestyivät Botswana, Zimbabwe ja Jordania. Kaikki kyseiset maat olivat tutkimuksessa Raja-

alueiden maiden korissa. Raja-alueiden ulkopuolelta heikoiten menestyivät kehittyvien mai-

den korista löytyvät Pakistan ja Argentiina.  

 

Erityisesti Zimbabwen kohdalla sen lukuihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä vuo-

sina 2019 ja 2020 maa kärsi vakavasta satojen prosenttien vuotuisesta inflaatiosta (Reserve 

Bank of Zimbabwe 2021). Zimbabwen naapurimaan Botswanan kohdalla samanlaista inflaa-

tiosta tai valuuttavaihtelusta johtuvaa merkittävää vääristymää ei löytynyt (Statista 2021c). 

Zimbabwen lukujen vääristymästä huolimatta on oletettavaa, että maan suorituskyky nimen-

omaisesti hyperinflaation johdosta on ollut ainakin epätasaista, eikä se ole ollut tarkasteluvä-

lillä sijoittajan näkökulmasta ihanteellinen sijoituskohde. Esimerkiksi vuonna 2020 maan 

pörssin kaupankäynti keskeytettiin kesäkuun 26. päivä erittäin korkean inflaation ja tiettyihin 

osakkeisiin liittyneen pörssimanipulaation varjolla. Kaupankäynti jatkui jälleen elokuun 3. 

päivä. (Bloomberg 2020a; Bloomberg 2020b) 

 

Ensimmäisenä apututkimyskysymyksenä oli: Millaista kehitys oli tarkasteluvälin aikana 

markkina-aluekohtaisesti? Tämän kysymyksen osalta vastausta haettiin maakohtaisten tulos-

ten lisäksi vertailuindekseillä. Näiden painotettujen indeksien perusteella jokainen markkina-

alue päätyi tarkasteluvälillä positiiviseen annualisoituun vuosituottoon. Parhaiten tuotolla mi-

tattuna menestyivät kehittyvät maat, toiseksi parhaiten kehittyneet ja heikoiten raja-alueiden 

maat. Maiden välinen järjestys pysyi myös samana Sharpenilla mitattuna, joskin hieman pie-

nemmän volatiliteettinsä ansiosta kehittyneet maat olivat suhteellisesti lähempänä kehittyvien 

maiden tulosta kuin puhtaasti tuotolla mitattuna. 
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Indeksitarkastelu todettiin tutkimuksen aikana kuitenkin joiltain osin epäkuvaavaksi, sillä 

esimerkiksi kehittyvien maiden kohdalla indeksi painotti maita Kiina, Taiwan ja Etelä-Korea, 

jotka menestyivät monena vuonna eri tavalla kuin valtaosa luokituksen maista. Hyvänä esi-

merkkinä huomattiin vuosi 2020, jolloin kehittyvistä maista 21 päätyi negatiiviseen vuosituot-

toon, mutta juuri näiden kolmen painottajan päätyessä positiiviseen vuosituottoon, myös in-

deksi näytti plussaa. Koko tarkasteluvälillä kehittyneistä maista 21/23, kehittyvistä 20/26 ja 

raja-alueiden maista 19/26 päätyi positiiviseen Sharpen lukuun. Tämän perusteella varmim-

min positiivista tuottoa tarjosivat kehittyneet maat. 

 

Toisena apututkimuskysymyksenä oli: Miten koronavuoden 2020 tuotot ja tulokset poikkeavat 

tarkasteluvälin muista tuloksista? Tämän kysymyksen osalta tärkein elementti oli verrata 

vuoden 2020 maakohtaisia tuottoja, volatiliteettejä ja Sharpen lukuja. 

 

Tuotoilla mitattuna erityisesti raja-alueiden maat Jordania, Mauritius ja Jamaika kärsivät 

vuonna 2020 mittavat vuositappiot. Kunkin maan kohdalla vuoden negatiivinen tulos poikkesi 

aiemmasta aikasarja-aineistosta huomattavasti. Kehittyvien maiden korista Kreikka, Egypti ja 

Brasilia olivat kyseisen vuoden heikoimpia suorittajia tuotolla mitattuna. Kehittyvät maat kär-

sivät vuodesta selvästi enemmän, kuin mitä indeksi antoi olettaa, johtuen indeksin painotuk-

sista. Kehittyneiden maiden kohdalla vuosi 2020 ei näyttäytynyt tilaston heikoimpana vuote-

na, sillä monen maan kohdalla vuosi 2018 oli paljon vuotta 2020 heikompi. Suurimman vuo-

sitappion vuonna 2020 kärsi Iso-Britannia (-17,86 %). 

 

Vuoden 2020 lähes kaikkiin maihin vaikuttanut erityispiirre oli korkea volatiliteetti. Esimer-

kiksi kehittyneistä maista vain Tanskan kohdalla vuosi 2020 ei ollut sen tarkastelun volatili-

teettisin vuosi. Myös kehittyvien ja raja-alueiden maiden kohdalla suurimman osan volatili-

teettisin vuosi sijoittui vuoteen 2020. Tätä selitti erityisesti vuoden 2020 alkuvuoden suuresti 

tappiolliset kuukaudet, jotka kuitenkin loppuvuoden aikana saatiin kirittyä takaisin monen 

maan kohdalla. Volatiliteetin osalta tulokset ovat yhtenäisiä Uddin et al. (2021) tutkimuksen 

kanssa. 

 

Sharpenilla mitattuna vuoden 2020 parhaiten menestynyt maa oli Tanska, jonka Sharpen oli 

2,19. Myös Kiina (1,39) ja Etelä-Korea (1,19) menestyivät kyseisenä vuonna hyvin. Vuoden 

2020 tulokset vastaavat myös Patelin ja Sarkarin (1998) tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan 

kehittyneet maat palautuvat kriiseistä kehittyviä maita nopeammin. Kehittyneistä maista suu-
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rin osa päätyi vuonna 2020 positiiviseen vuosituottoon huonosta alkuvuodesta huolimatta, 

kun taas esimerkiksi kehittyvistä maista indeksin painottajamaita Kiinaa, Taiwania ja Etelä-

Koreaa lukuun ottamatta vain Argentiina ja Intia päätyivät positiiviseen vuosituottoon. 

 

Sijoittajan näkökulmasta tutkimuksen tuloksia voi käyttää tulevaisuuden sijoituspäätösten 

pohjana. Tulokset käsittelevät laaja-alaisesti 75 maan suorituskykyä viime vuosina ja taulu-

koista on luettavissa maakohtaisesti mielenkiintoisia tilastoja. Yhteenvetona maakategoriat 

noudattelivat ennakko-oletusta, jonka mukaan kehittyneet maat ovat isoja ja vakaita maita, 

kun taas kehittyvien ja raja-alueiden maiden joukosta löytyy suurempaa maiden välistä vaihte-

lua. Tulokset mukailevat aiempien tutkimuksien tuloksia, eikä tutkimuksessa havaittu ristirii-

toja tai eriäviä tuloksia muiden lähteiden kanssa. Erityishuomiona tutkimuksessa nousi esiin 

Aasian maiden, kuten Kiinan, Taiwanin ja Etelä-Korean erittäin hyvä suoritustaso esimerkiksi 

vuonna 2020.  
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