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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkoituksena on tutkia syntiosakkeiden suoriutumista Euroo-

pan osakemarkkinoilla vuosien 2010–2019 välillä. Tavoitteena oli selvittää ovatko syntiosak-

keet onnistuneet ylisuoriutumaan yleisiin osakemarkkinoihin verratessa kuten aiempi tutki-

mus antaisi olettaa. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään valittujen syntisten toimialojen eli al-

koholi-, tupakka- ja uhkapeliteollisuuden keskinäisiä eroja suoriutumisessa. 

 

Kaikki tutkimusaineisto on kerätty Datastream-tietokannasta, josta valittiin neljä osakeindek-

siä valituilta toimialoilta Euroopan markkinoilta ja näistä neljästä koottiin lisäksi kokonaisport-

folio. Indeksien kuukausittaisten päätösarvojen avulla laskettiin keskimääräiset vuotuiset tuo-

tot sekä volatiliteetit. Raakatuottojen lisäksi indeksien menestystä arvioitiin myös riskikorja-

tuilla menestysmittareilla, joiksi valikoituivat Sharpen luku, Treynorin luku ja Jensenin alfa. 

 

Saadut tutkimustulokset olivat osittain ristiriidassa aiheesta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin 

verratessa, koska esimerkiksi Jensenin alfan avulla ei pystytty osoittamaan tilastollisesti mer-

kitseviä ylisuuria tuottoja millään syntisellä indeksillä. Parhaiten tutkimuksessa olleista indek-

seistä suoriutui alkoholiteollisuuden indeksit ja etenkin viini- ja tislausteollisuuden indeksi, 

joka onnistui suoriutumaan markkinaindeksiä paremmin kaikilla käytetyillä mittareilla ja raa-

katuotoilla. Toisaalta taas uhkapeliteollisuuden indeksi hävisi kaikilla mittareilla markkinain-

deksille. Kokonaisportfolio suoriutui kokonaisuudessaan hyvin tasaväkisesti markkinaindek-

siin verratessa. 
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The purpose of this bachelor 's thesis is to study the performance of sin stocks on the European 

stock market between 2010-2019. The aim was to find out whether the sin stocks have out-

performed the general stock market as the previous study would suggest. In addition, efforts 

were made to identify differences in performance between selected sin industries, namely the 

alcohol, tobacco, and gambling industries. 

 

All research material has been collected from the Datastream database, from which four in-

dustry-based portfolios for selected sin industries in the European market were selected and 

a combined sin portfolio was compiled from these four industry-based portfolios. The monthly 

closing values of the portfolios were used to calculate average annual returns and volatilities. 

In addition to raw returns, the success of the sin industries was also assessed using risk-ad-

justed performance meters which were Sharpe ratio, Treynor index and Jensen alpha. 

 

The results obtained were in part inconsistent with previous studies on the subject, as Jensen’s 

alpha, for example, was unable to demonstrate statistically significant excess returns of any 

chosen sin industry. Of all the portfolios in the study the alcohol industry portfolios and espe-

cially the wine and distillation industry portfolio performed best, outperforming the market 

index with all the used performance meters and average annual return. On the other hand, 

the gambling industry portfolio lost to the market index by all performance meters. The com-

bined sin portfolio performed very evenly compared to the market index.  
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1. JOHDANTO  

 

Erityisesti viimeisten vuosikymmenten aikana vastuullinen sijoittaminen on nostanut 

suosiotaan ja sitä on tutkittu aktiivisesti useasta eri näkökulmasta. Tämän lisäksi yri-

tyksiltä on ruvettu vaatimaan entistä enemmän vastuullista toimintaa niin eri viran-

omaisten kuin sijoittajienkin toimesta myös heidän normaalissa liiketoiminnassaan. 

Vastuullinen sijoittaminen voi kuitenkin helposti nostaa kysymyksiä sijoittajille sen kan-

nattavuudesta sijoitusmielessä, koska se saattaa sulkea monia toimialoja kokonaan 

pois ja näin kaventaa ainakin jonkin verran mahdollisen osakeportfolion hajautusta. 

Tämän lisäksi sijoittajilla kysymykseksi saattaa nousta mihin raja tulisi vetää vastuulli-

suuden kanssa ja lopulta tähän voi vastata vain sijoittaja itse. (Badía, Ferruz & Cortec 

2020; Yan, Ferraro & Almandoz 2019) 

 

Vastakohtana vastuulliselle sijoittamiselle voidaan nähdä niin sanotut syntiset toi-

mialat. Näihin toimialoihin on luettu perinteisesti vähintään tupakka-, alkoholi- ja uhka-

peliteollisuus, jotka muodostavat yhdessä sijoittamisen ”synnin triumviraatin” (Richey 

2016). Kyseisten toimialojen toimintaan on vaikuttanut 2000-luvun aikana kiristynyt 

sääntely, joka on nähtävissä esimerkiksi tiukoissa rajoituksissa mainostamisessa tu-

pakan kohdalla EU:n sisällä. Tutkimus näiden syntiosakkeiden menestymisestä mark-

kinoilla onkin viimeisten vuosikymmenien aikana ollut vähäistä verrattuna vastuulli-

seen sijoittamiseen ja erityisesti Euroopan markkinoihin kohdistuvaa tutkimusta on vä-

häisesti tarjolla. 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on tuottaa tietoa syntiosakkeista kiinnostuneille si-

joittajille niiden suoriutumisesta viimeisen vuosikymmenen aikana Euroopan markki-

noilla. Tutkimukseen sisällytettäviksi toimialoiksi valittiin synnin triumviraatti eli tu-

pakka-, alkoholi- ja uhkapeliteollisuus. Küblerin (2001) mukaan sosiaaliset normit ovat 

hyvin vahva tekijä ihmisen käytöksessä myös sijoittamisessa. Syntiset toimialat ovatkin 

usealta osin sosiaalisten normien vastaisia, koska niiden olemassaolo tuottaa valtavan 
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määrän fyysisiä sekä psykologisia terveyshaittavaikutuksia kuten erilaisia syöpiä sekä 

riippuvuuksia ja tästä johtuen kyseiset toimialat ovat myös usein hyvin tiukasti säädel-

tyjä.  

 

Usean aiemman tutkimuksen perusteella sijoittajat, jotka ovat olleet valmiita sijoitta-

maan välittämättä näistä sosiaalisista normeista ovat voineet saada toimialojen vah-

vasta sääntelystä huolimatta jopa ylisuuria voittoja. Fabozzi, Ma & Oliphant (2008) ha-

vaitsivat tutkimuksessaan syntiosakkeiden suoriutuneen vertailuindeksejään selvästi 

paremmin mitattuna sekä voittojen suurudella että niiden toistuvuudella. Myös Hong ja 

Kacperczyk (2009) tulivat omassa tutkimuksessaan tulokseen, että sijoittamalla epä-

eettisiin sijoituskohteisiin on mahdollista saavuttaa ylisuuria tuottoja verrattuna mark-

kinoihin. Toisaalta Liston (2016) keskittyi tutkimuksessaan sijoittajien laumakäyttäyty-

misen vaikutukseen syntiosakkeissa ja toteaa sen selittävän suurelta osin aiempien 

tutkimuksien havaitut ylisuuret tuotot kyseisten osakkeiden kohdalla ja näin ollen aiem-

min ylisuurilta vaikuttavat voitot eivät sitä todellisuudessa olisi. 

 

Johtuen aiemman tutkimuksen painotuksesta erityisesti Yhdysvaltojen markkinoille on-

kin mielekästä tutkia Euroopan markkinoita, josta ei juurikaan löydy tutkimusta synti-

osakkeiden suoriutumisesta 2000-luvulta Onkin mielenkiintoista nähdä miten Euroo-

pan markkinoista tehty tutkimus vertautuu aiempaan muista markkinoista tehtyihin tut-

kimuksiin. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten nämä kolmen eri syntisten toimialan osak-

keet ovat suoriutuneet Euroopan osakemarkkinoilla edellisen vuosikymmenen aikana 

verrattuna markkinoiden yleiseen kehitykseen. Tutkimuksen tuloksia peilataan myös 

aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.  

 

Tutkimuksen tavoitteiden perusteella tutkimukselle on asetettu kaksi tutkimuskysy-

mystä, joista ensimmäisellä pyritään selittämään ovatko nämä syntisten toimialojen 
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yritykset onnistuneet ylisuoriutumaan verrattuna Euroopan osakemarkkinoiden ylei-

seen kehitykseen. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. ”Miten syntiosakkeet ovat suoriutuneet Euroopan osakemarkkinoilla niiden 

yleiseen kehitykseen verrattuna vuosina 2010–2019?” 

 

2. ”Miten eri syntiset toimialat ovat menestyneet suhteessa toisiinsa?” 

 

Syntisten toimialojen suoriutumista tutkitaan sekä yhdessä, että erikseen, jotta saa-

daan selville, onko niiden suoriutuminen samansuuntaista vai onko tämän alaryhmän 

sisällä suuria eroja suoriutumisessa ja toinen tutkimuskysymys selvittääkin erityisesti 

syntisten toimialojen keskinäisiä eroja suoriutumisessa. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

 

Tutkimus on rajattu maantieteellisesti käsittelemään Euroopan osakemarkkinoita, joilta 

löytyy tarpeeksi syntisten toimialojen yrityksiä tämänkaltaista tutkimusta varten. Työ-

hön valitut toimialat ovat rajattu alkoholi-, tupakka- ja uhkapeliteollisuuteen. Syntisiin 

toimialoihin on muussa kirjallisuudessa saatettu sisällyttää myös esimerkiksi aikuis-

viihde-, ase- ja bioteknologiateollisuus, kuten Fabozzi et al. (2008) omassa tutkimuk-

sessaan tekivät. Tässä työssä nämä jätetään kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle, 

koska on kiistellympää, kuuluvatko nämä kaikki varsinaisten syntisten toimialojen jouk-

koon, kun taas etenkin länsimaissa alkoholi-, tupakka- ja uhkapeliteollisuus ovat hyvin 

yleisesti mielletty osaksi syntisiä toimialoja. Jokaisesta valitusta toimialasta valitaan 

niitä kuvaavat osakeindeksit Euroopan markkinoilta ja tämän lisäksi nämä indeksit yh-

distämällä kootaan kokonaisportfolio, jota käytetään tarkastellessa syntiosakkeiden 

yleistä suoriutumista. Portfolion tuottoja tutkitaan kuukausitasolla ja verrataan valittuun 

markkinaindeksiin, joksi valikoitui Euro Stoxx 50. Tutkittava aikaväli on rajattu vuosiin 

2010–2019, koska tältä aikaväliltä ei ole vielä kertynyt syntyä paljoa aiheeseen liittyvää 

tutkimusta. Tutkimukseen valittavat yritykset ovat kaikki julkisia osakeyhtiöitä, koska 

ne ovat mielenkiintoisimpia yksityissijoittajan näkökulmasta. 
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Tutkimus koostuu yhteensä kuudesta pääluvusta, joita ovat johdanto, sijoittamisen eet-

tisyys, relevantit rahoituksen teoriat, tutkimusaineisto ja -menetelmät, tutkimustulokset 

sekä viimeisenä yhteenveto ja johtopäätökset. Johdannossa alustetaan tutkimuksen 

taustat, esitellään tutkimusongelmat sekä tutustutaan tutkimuksen tavoitteisiin ja ra-

jauksiin. Toinen ja kolmas luku käsittelevät tutkimukselle relevanttia teoriaa ja niissä 

käydään läpi tutkimukselle tärkeitä käsitteitä. Lisäksi toisessa luvussa käydään läpi ai-

heeseen liittyvää aiempaa tutkimusta. Näissä kahdessa luvussa keskeisiä käsitteitä 

sekä teorioita ovat syntiosakkeet, vastuullinen sijoittaminen, portfolioteoria sekä CAP-

malli. 

 

Neljännessä luvussa siirrytään käsittelemään tutkimuksessa käytettävää aineistoa 

sekä menetelmiä. Luvussa käydään läpi muun muassa miten sitä miten tarvittava ai-

neisto on kerätty ja sen perustietoja. Lisäksi luvussa käydään läpi tutkittavan datan 

analysointiin käytetyt tutkimusmenetelmät. Viides luku käytetään tutkimustulosten esit-

tämiseen. Viimeinen luku käy läpi tutkimuksen ydinsisällön yhteenvedossa sekä esi-

tellään tuloksista syntyneet johtopäätökset. Myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita kä-

sitellään viimeisessä luvussa. 
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2. SIJOITTAMISEN EETTISYYS 

 

Schwartz (2003) esittää artikkelissaan, että sijoituskohteiden eettisyyden pohtiminen 

on ollut osana sijoittamista vähintään vuosisatojen ajan ja jonkun asteista vastuullista 

sijoittamista on harrastettu koko sijoittamisen historian läpi. Schwartzin (2003) mukaan 

nykypäivänä sijoittamisen eettisyyttä pyritään nostamaan esimerkiksi sijoitusrahas-

toilla, jotka eivät sijoita yrityksiin, jotka toimivat erinäisten syntisinä pidettyjen toimialo-

jen sektoreilla, kuten alkoholi- tai tupakkateollisuudessa. Tämän lisäksi itse yrityksiä, 

jotka toimivat tämän kaltaisilla epäeettisinä pidetyillä toimialoilla pyritään usein sään-

telemään paljon tiukemmin kuin näiden toimialojen ulkopuolisia yrityksiä. 

 

2.1 Vastuullinen ja eettinen sijoittaminen 

 

Berry ja Junkus (2003) kuvailevat vastuullista sijoittamista omien arvojen sekä yhteis-

kunnan ongelmien lukuun ottamisena sijoituspäätöksiä tehdessä. Berryn ja Junkuksen 

(2003) mukaan vastuullisen sijoittamisen keinoja on useita ja heidän tutkimuksensa 

perusteella vastuulliset sijoittajat suosisivat mieluummin kokonaisvaltaiseen kuvaan 

perustuvia strategioita vastuullisessa sijoittamisessa, mutta suurin osa vastuullisen si-

joittamisen rahastoista perustuu edelleen tyyliin, jossa jätetään tiettyjä toimialoja tai 

yrityksiä kokonaan ulos rahastosta niiden toiminnan vastuullisuuden perusteella. 

 

Vastuullisen sijoittamisen suurin agenda nykypäivänä on ympäristölliset asiat Richard-

son (2009) mukaan. Hänen mukaansa nykypäivänä vastuullista sijoittamista harrasta-

vat tahot näkevät sen useimmiten ennen kaikkea taloudellisesti kannattavana toimin-

tana ja hyveellisyyttä ei pidetä enää tärkeimpänä motivoijana vastuulliselle toiminnalle 

vaan vastuullisuuden nähdään jopa parantavan kannattavuutta (Richardson 2009). 

Toisaalta vastuullisia sijoittajia yhdistää muun muassa pyrkimys lisätä kestävää kehi-

tystä sekä kaventaa sosiaalista eriarvoisuutta (Lydenberg 2013). 

 

Eettisellä sijoittamisella taas tarkoitetaan sijoittamista, jossa portfoliosta poistetaan toi-

mialoja ja yrityksiä, jotka sotivat sijoittajan omaa arvomaailmaa ja moraalia vastaan. 

Eettisessä sijoittamisessa sijoittaja saattaa jopa luopua pitkän aikavälin tuotoista, jotta 
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sijoituskohteet saadaan pidettyä oman arvomaailman mukaisina. Tässä eettinen sijoit-

taminen eroaakin vastuullisesta sijoittamisesta, jossa pitkän aikavälin tuotto on tärke-

ämmässä roolissa verrattuna eettiseen sijoittamiseen. (Hyrske, Lönnroth, Savilaakso 

& Sievänen 2012)  

 

2.2 Syntiset toimialat 

 

Epäeettisen sijoittamisen määrittely on vaikea, koska siitä mikä on epäeettistä liiketoi-

mintaa, löytyy hyvin paljon eriäviä näkökulmia (Long, Wann & Brockman 2016). Yhtenä 

epäeettisenä liikemallina voidaan kuitenkin pitää liikemallia, joka perustuu pitkälti tuot-

teisiin, jotka vahingoittavat ihmisen terveyttä tai aiheuttavat riippuvuuksia. Tällaisen lii-

ketoiminnan tuloksena koituu yleensä myös suuria yhteiskunnallisia haittavaikutuksia. 

Tällaisiksi toimialoiksi mielletään useimmiten vähintään synnin triumviraatti. (Hong & 

Kacperczyk 2009) 

 

Nykypäivänä syntisillä toimialoilla on yhteiskunnassa huono maine, koska sosiaalisten 

normien perusteella yrityksiä, joiden tuotteista aiheutuu haittavaikutuksia sekä yhteis-

kunnallisella että yksilöllisellä tasolla pidetään epämoraalisesti toimivina ja tästä joh-

tuen myös tällaisiin yrityksiin sijoittamistakin pidetään laajalti epämoraalisena toimin-

tana (Durand, Koh & Limkriangkrai 2013a). Myös Fabozzi et al. (2008) toteavat että 

yrityksiä, jotka tekevät tulosta paheellisiin tai riippuvuutta aiheuttaviin lukeutuvien tuot-

teiden tai palveluiden avulla ei arvosteta yhteiskunnallisella tasolla. 

 

Syntisiin toimialoihin suhtautuminen yhteiskunnallisella tasolla lähtee siis ennen kaik-

kea kulttuurissa vallitsevista moraalisista normeista. Durand, Koh & Tan (2013b) löy-

sivät tutkimuksessaan, että mukana olleista kulttuurillisesti Yhdysvaltoja lähimpänä 

olevista maista kuten Australiasta ja Uudesta-Seelannista kotoisin olevat sijoittajat 

omistivat epätodennäköisemmin syntiosakkeita, kun Yhdysvalloista kulttuurillisesti 

etäisimmistä Aasian maista olevat sijoittajat. 

 

Vaikka tupakka-, alkoholi- ja uhkapeliteollisuudella on yleisesti ottaen huono maine 

yhteiskunnassa ovat ne silti merkittäviä ainakin taloudellisessa mielessä. Fauverin ja 
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McDonaldin (2014) mukaan syntiosakkeiden osuus on noin 3–7 % G20-maiden koko 

bruttokansantuotteista keskimäärin. Syntiset toimialat ovat siis myös kansantaloudelli-

sesti hyvin merkitseviä, mutta silti niitä vältellään niin yksityisten sijoittajien kuin usei-

den institutionaalisten sijoittajien toimesta, koska molemmat pyrkivät välttämään sosi-

aalisten normien rikkomista (Hong & Kacperczyk 2009). 

 

2.3 Syntiosakkeiden suoriutuminen aiemman tutkimuksen perus-

teella 

 

Useassa syntiosakkeita koskevassa tutkimuksessa niiden on huomattu ylisuoriutu-

neen markkinoihin verrattaessa ja esimerkiksi Hong ja Kacperczyk (2009) toteavat ar-

tikkelissaan syntiosakkeiden suoriutuneen keskimäärin merkittävästi paremmin Yh-

dysvaltojen osakemarkkinoihin verratessa heidän omassa tutkimuksessaan. Myös 

Fabozzi et al. (2008) tutkimuksessa kaikki mukana olleet syntisten toimialojen portfoliot 

tuottivat keskimäärin noin 19 % vuosituoton 1970–2007 välillä, kun vastaava kokonais-

markkinoiden tuotto oli keskimäärin hieman alle 8 % tällä ajanjaksolla. 

 

Yhdysvaltojen markkinoilla aiheeseen liittyvä tutkimus on suurelta osin viimeisen vuo-

sikymmenen aikana keskittynyt VICEX-rahastoon, jota hallinnoi USA Mutuals -rahas-

toyhtiö. Rahasto sijoittaa kolmen tässä tutkimuksessa käsiteltävän syntisen toimialan 

lisäksi myös esimerkiksi aseteollisuuteen. (Soler-Domínguez & Matallín-Sáez 2016.) 

Soler-Domínguez ja Matallín-Sáezi (2016) osoittavat tutkimuksessaan VICEX-rahas-

ton suoriutuneen markkinaindeksiä paremmin noususuhdanteessa, kun taas lasku-

suhdanteessa ja erityisesti 2008–2009 tapahtuneen finanssikriisin aikana se oli me-

nestynyt markkinaindeksiä heikommin. Chong, Her & Phillips (2006) toteavat tutkimuk-

sessaan VICEX:n pärjänneen tarkasteluajanjaksonsa aikana merkittävästi paremmin 

verratessa tutkimuksessa käytettyyn vastuullisen sijoittamisen rahastoon ja markki-

naindeksinä käytettyyn S&P 500:n. Chong et al. (2006) osoittavat tutkimuksessaan 

VICEX:n vuosituoton olleen yli 6 % vertailukohteita korkeampi ja myös kokonaisriskin 

kattava Sharpen luku oli merkittävästi vertailukohteita suurempi. 
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Vaikka suurin osa aiheesta tehdystä tutkimuksesta on osoittanut syntiosakkeiden yli-

suoriutuneen markkinoihin verrattuna, löytyy myös tutkimuksia, jossa ylisuoriutumista 

ei ole huomattu. Lobe ja Valkshäusl (2016) eivät löytäneet tutkimuksessaan, joka kä-

sitti synnin triumviraatin lisäksi aikuisviihde-, ase- ja ydinvoimateollisuuden, merkittä-

vää epäeettisten osakkeiden ylisuoriutumista markkinoihin verrattuna mitattuna riski-

korjatuilla mittareilla kuten Sharpen luvulla.  

 

Vaikka ristiriitaisuutta syntiosakkeiden ylisuoriutumisesta löytyy jonkin verran, on yli-

voimaisesti suurempi osa aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta löytänyt niiden pysty-

neen ylisuoriutumaan merkittävällä tasolla. Tätä ylisuoriutumista on pyritty selittämään 

monin eri keinoin ja esimerkiksi Kim ja Venkatachalam (2011) pyrkivät selittämään tätä 

anomaliaa tutkimuksessaan sillä, että syntisten toimialojen yhtiöt tuottaisivat laadulli-

sesti heikompaa taloudellista raportointia, joka lisäisi informaatioriskiä ja siten myös 

maksettavaa riskipreemiota. Kim Ja Venkatachalam (2011) joutuivat kuitenkin hylkää-

mään hypoteesin, koska tutkimuksessa mukana olleet syntisten toimialojen yhtiöt tuot-

tivat sekä laadullisesti, että määrällisesti parempaa taloudellista raportointia kuin ver-

tailuryhmän yritykset.  

 

Toisena selityksenä syntiosakkeiden ylisuoriutumiseksi on ehdotettu, että sekä yksi-

tyisten, että institutionaalisten sijoittajien markkinatuntemuksen vaikuttavan syntisten 

toimialojen kohdalla enemmän kuin muiden yritysten kohdalla. On myös nostettu esille 

mahdollisuus, että syntiosakkeiden ylisuoriutuminen olisi seurausta tutkimuksissa käy-

tettyjen mallien luomisen epäonnistumisesta. (Liston 2016; Liston & Gutierre 2018).  

 

Myös Blitz ja Fabozzi (2017) osoittivat omassa tutkimuksessaan, että syntiosakkeiden 

ylituotot pystytään selittämään kokonaan Faman ja Frenchin (2015) luomalla viisifak-

torimallilla, joka on CAP-malliin perustuva laajennus. Blitzin ja Fabozzin (2015) mu-

kaan erityisesti Faman ja Frenchin mallin laajennus, jossa lisättiin kannattavuus- ja 

investointifaktorit, pystyivät selittämään selkeästi syntiosakkeiden korkeita raakatuot-

toja. Kokonaisuudessaan tälle syntiosakkeiden anomalialle on siis tarjottu useita eri-

laisia selittäviä tekijöitä.  
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3. RELEVANTIT RAHOITUKSEN TEORIAT 

 

Tässä tutkimuksessa on kaksi erityisen relevanttia rahoituksen teoriaa, jotka ovat Mar-

kowitzin (1952) moderni portfolioteoria sekä CAP-malli. Portfolioteorialla pyritään selit-

tämään portfolion hajauttamisen vaikutusta riskiin. CAP-mallia sen sijaan käytetään 

portfolion tuottojen ennustamiseen ja tässä työssä menestymisen mittareina käytetään 

useita siihen perustuvia menestysmittareita. 

 

3.1 Moderni portfolioteoria 

Markowitzin (1952) luoman portfolioteorian tavoitteena on sijoitusportfolion riskin vä-

hentäminen tehokkaasti toteutetun hajauttamisen avulla, joka mahdollistaa tuoton 

maksimoinnin mahdollisemman vähäisellä riskillä. Portfoliolla tarkoitetaan yksittäisistä 

sijoituskohteista syntyvää yhdistelmää (Knüpfer & Puttonen 2018, 141). Markowitz 

(1952) kertoo portfolion valinnan olevan kaksivaiheinen prosessi, josta ensimmäinen 

alkaa havainnoilla ja kokemuksella ja päättyy uskomuksiin tulevasta tarkasteltavien si-

joituskohteiden tuotosta ja toinen vaihe taas alkaa siitä mihin ensimmäinen vaihe päät-

tyi ja päättyy lopulta lopullisen portfolion valintaan. Markowitz (1952) keskittyy portfo-

lioteoriassaan erityisesti tähän prosessin toiseen vaiheeseen. 

 

Rubinstein (2002) pitää Markowitzin portfolioteoriaa modernin finanssitalouden synty-

hetkenä ja pitää sitä tärkeänä erityisesti, koska teoria osoittaa sen, että sijoittajan ei 

tulisi keskittyä yksittäisen arvopaperin riskiin vaan siihen, miten arvopaperi vaikuttaa 

koko portfolion volatiliteettiin. Markowitzin (1952) mukaan portfolio tulisi kasata osak-

keista, joiden välinen korrelaatio olisi mahdollisemman pientä ja jopa negatiivista, jotta 

hajautuksen hyöty saadaan maksimoitua. Hajauttamisella ei kuitenkaan Markowitzin 

(1952) mukaan pysty poistamaan portfolion varianssia kokonaisuudessaan, eli riskiä 

pystyy minimoimaan, mutta sen poistaminen pelkällä hajauttamisella on mahdotonta, 

johtuen systemaattisesta riskistä. 
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3.2 CAP-malli 

 

CAP-mallille (engl. Capital Asset Pricing Model) luotiin perusta, kun Markowitz julkaisi 

portfolioteoriansa ja 1960-luvulla CAP-malli julkaistiin Sharpen, Lintnerin ja Mossin toi-

mesta heidän artikkeleissaan (Bodie, Kane & Marcus 2013).  Mallissa osakemarkki-

noihin kohdistuu kahta erityyppistä riskiä, jotka ovat epäsystemaattinen sekä syste-

maattinen riski. Bodie et al. (2013) mukaan epäsystemaattinen riski kohdistuu yrityk-

seen itsessään, kun taas systemaattinen riski on koko markkinoihin kohdistuva riski. 

Mallissa keskeisempänä asiasisältönä on se, että riittävästi hajautetulla portfoliolla ai-

noastaan systemaattinen riski eli markkinariski on merkitsevä. Tätä markkinariskiä ku-

vaamaan luotiin Beta-kerroin, joka kuvaa portfolion tai yksittäisen sijoituskohteen kor-

relaatiota markkinoihin. (Sharpe 1964) Vaikka malli on jo yli 50 vuotta vanha, se on 

edelleen hyvin laajasti sovellettu, jonka lisäksi sitä on myös käytetty pohjana useille 

modernimmille hinnoittelumalleille (Fama & French 2004). CAP-mallin perusmuotoa 

kuvaa kaava 1 (Bodie et al. 2013). 

 

𝐸(𝑟 ) = 𝑟 + 𝛽 [𝐸(𝑟 ) − 𝑟 ]      (1) 

 

jossa  𝐸(𝑟 ) Sijoituskohteen tuotto-odotus  

𝑟   Riskitön korkokanta  

𝛽  Sijoituskohteen beta-kerroin  

𝐸(𝑟 ) Odotettu markkinatuotto 

 

Kaavassa 1 riskittömänä korkokantana käytetään yleisesti joko keskuspankin valvon-

nan alaista korkokantaa tai hyvän luottoluokituksen omaavan valtion joukkovelkakir-

joja, koska on harvinaista, että valtiot joutuisivat maksuongelmiin. Yksi yleisimpänä 

käytetty riskitön korkokanta on Yhdysvaltojen kolmen kuukauden joukkovelkakirja.  

 

Sijoituskohteen beta-kerroin, joka siis kuvaa sijoituksen riskiä suhteutettuna markkinoi-

den riskitasoon voidaan kuvata kaavan 2 mukaisesti (Bodie et al. 2013). 
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𝛽 =
( , )

                  (2)

   

 

jossa  𝐶𝑜𝑣(𝑟 , 𝑟 )   Sijoituskohteen tuoton ja markkinoiden tuoton kovarianssi 

  𝜎    Markkinoiden varianssi 

 

Beta-kertoimella mitataan siis sijoituskohteen systemaattisen riskin ja kokonaistuoton 

riippuvuutta markkinoiden keskimääräiseen tuottoon. Alle yhden beta-kertoimen sijoi-

tuskohteita pidetään defensiivisinä, koska ne reagoivat yleisiin markkinamuutoksiin lie-

vemmin kuin markkinat, kun taas yli yhden beta-kertoimen sijoituskohteet määritellään 

offensiivisiksi, koska ne reagoivat yleisiin muutoksiin markkinoilla voimakkaammin. 

(Bodie et al. 2013)  
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4. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esitellään käytettävä aineisto, jonka jälkeen käydään läpi tämän tutki-

muksen kannalta relevantit indeksit sekä kolme käytettävää menestysmittaria, jotka 

ovat Sharpen luku, Treynorin luku sekä Jensenin alfa. Käytettävien indeksien tuotot on 

laskettu tuottoaineistoista, jotka huomioivat myös osinkojen vaikutukset hintamuutos-

ten lisäksi. Tutkimuksessa käytettävät tuotot ovat kuukausituottoja ja ennen tuottojen 

laskemista indeksien kuukausittaisille arvoille on tehty luonnollinen logaritmimuunnos 

(kaava 3), jotta ne noudattaisivat normaalijakaumaa paremmin (Vaihekoski 2004, 193–

194). 

     

     𝑅 = ln ( )                           (3) 

 

jossa  𝑅  Sijoituskohteen tuotto ajanjaksolla t 

  𝑃  Sijoituskohteen arvo hetkellä t 

  𝑃  Sijoituskohteen arvo hetkellä t-1 

 

4.1 Syntisten toimialojen portfoliot 

 

Tutkimusta varten käytettävät osakeindeksit ovat haettu Datastream-tietokannan 

kautta ja yhteensä tutkimusta varten on valittu neljä eri syntisen toimialojen osakein-

deksiä, jonka lisäksi näitä indeksejä verrataan yhteen mukana olevaan markkinaindek-

siin (Taulukko 1). Tämän lisäksi tutkimuksessa tutkitaan kokonaisportfoliota, joka muo-

dostettiin kaikista valittujen syntisten toimialojen indekseistä. Nämä syntisten toimialo-

jen indeksit voi nähdä taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkimuksessa mukana olevat indeksit 

Syntisten toimialojen indeksit 
Alkoholi: Tupakka: Uhkapeli: 

Europe-DS Brewers Europe-DS To-
bacco 

Europe-DS Casinos/Gam-
bling Europe-DS Distillers & Vint-

ners 
KOKONAISPORTFOLIO (Sisältää kaikki yllä olevat) 

Vertailuindeksi: 
Euro Stoxx 50 

 

 

Alkoholi-indeksejä tutkimuksessa on kaksi kappaletta, joista Europe-DS Brewers 

(myöhemmin BrewsER) sisältää yhteensä 14 eurooppalaista panimoyhtiötä ja Europe-

DS Distillers & Vintners (myöhemmin DistvER) sisältää yhteensä 14 eurooppalaista 

viini- ja tislaamoalan yhtiötä. Tutkimukseen valittu Europe-DS Tobacco (myöhemmin 

TobacER) sisältää yhteensä 8 eri eurooppalaista tupakkateollisuuden yritystä. Europe-

DS Casinos/Gambling (Myöhemmin GamingER) taas sisältää 13 eri uhkapeliteollisuu-

den yritystä Euroopasta. Kaikki indeksien yritykset ovat nähtävissä liitteessä 1. 

 

Taulukosta 2 voidaan nähdä tutkimusaineiston perustiedot, jotka on laskettu tutkimuk-

sessa käytettävien indeksien logaritmisista kuukausituotoista. Yhteensä havaintoja on 

120 kappaletta. Kaikkien indeksien kuukausituotot ovat olleet negatiivisesti vinoja, eli 

niiden kuukausituotot ovat laskeneet useammin kuin nousseet tarkastelujakson ai-

kana. Tästä ei voi kuitenkaan vielä tehdä johtopäätöksiä niiden menestymisestä. Ja-

kaumien muodoista terävähuippuisia ovat TobacER, GamingER ja Euro Stoxx 50, kun 

taas kolme muuta indeksiä eivät ole terävähuippuisia. 
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Taulukko 2. Tutkimusaineiston perusdeskriptiiviset tiedot 

 

4.2 Riskitön korkotaso ja markkinaindeksi 

 

Tutkimuksessa riskittömänä tuottona käytetään kolmen kuukauden Euribor-korkoa. 

Euribor on viitekorko, jolla eurooppalaiset pankit saavat euromääräistä rahoitusta ra-

hamarkkinoilta vakuudettomana. Euribor-korot lasketaan tiettyjen paneelipankkien to-

teutuneiden rahamarkkinakauppojen sekä tarvittaessa noteerausten perusteella. 

(Suomen Pankki 2019.)  

 

 

Kuvaaja 1. Kolmen kuukauden Euribor-koron keskikurssi ajanjaksolla 2010–2019 

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Riskitön tuotto 2010-2019: Euribor 3kk

Tutkimusajanjakso 31.01.2010-31.12.2019 
  BrewsER DistvER To-

bacER 
Gamin-
gER 

Kokonaisportfolio Euro Stoxx 
50 

Kes-
kiarvo 

0,0061 0,0090 0,0052 0,0039 0,0055 0,0052 

Mediaani 0,0075 0,0102 0,0074 0,0097 0,0090 0,0099 
Maksimi 0,1230 0,1106 0,1224 0,1726 0,1165 0,0987 
Minimi -0,1132 -0,1037 -0,1772 -0,2193 -0,1330 -0,1472 
Keskiha-
jonta 

0,0532 0,0422 0,0569 0,0644 0,0513 0,0438 

Vinous -0,2493 -0,2056 -0,4114 -0,6442 -0,3092 -0,4313 
Huipuk-
kuus 

-0,2973 -0,0611 0,2291 1,1478 -0,1848 0,1055 

Luku-
määrä 

120 120 120 120 120 120 

Jarque-
Bera 

1,68 0,86 3,64 14,88* 2,08 3,78 

*Nollahypoteesi hylätään aineisto ei ole normaalijakautunut 5 % riskitasolla 
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Kuvaajasta 1 voi nähdä kuinka riskitön korkotuotto on laskenut, jopa alle nollan pro-

sentin vuoden 2016 aikana ja se on myös pysynyt alle sen koko tarkastelujakson lopun 

ajan, joka on hyvin poikkeuksellista. Tutkimuksen aikavälin riskitön tuotto vuositasolla 

oli keskimäärin 0,81 % ja kuukausitasolla 0,07 %. 

 

Euro Stoxx 50 jota käytetään tutkimuksessa markkinaindeksinä kuvaa koko Euroopan 

osakemarkkinoita, jonka takia se soveltuukin hyvin vertailtaessa miten syntiosakkeet 

ovat suoriutuneet verrattuna Euroopan markkinoihin. Tämän lisäksi siihen sisältyy 

usean eri toimialan yrityksiä, joka on tärkeää, jotta tämänkaltainen tutkimuksen teke-

minen on mielekästä. Kuvaajassa 2 voidaan nähdä markkinaindeksin kehitys koko tut-

kittavalta ajanjaksolta. 

 

 

Kuvaaja 2. Euro Stoxx 50 Total Return -indeksi 

 

4.3 Sharpen luku 

 

Sharpen luku on William Sharpen (1966) luoma riskikorjattu mittari sijoituskohteiden 

vertailuun ja se on nykypäivänä yksi yleisimmin käytetyistä mittareista riskikorjatun tuo-

ton mittaamiseen. Tunnusluku mittaa sijoituskohteen suoriutumista suhteutettuna sen 

kokonaisriskiin, eli se ottaa huomioon systemaattisen riskin lisäksi myös epäsyste-
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maattisen riskin. Sharpen luku saadaan jakamalla sijoituskohteen tuotto sen volatili-

teetilla. Tunnuslukua tulkitessa sijoituskohde on onnistunut tuottamaan sitä korkeam-

paa riskikorjattua tuottoa, mitä suuremman arvon Sharpen luku (kaava 4) saa. (Bodie 

et al. 2013, 840.) 

 

𝑆 =
( )

         (4) 

 

jossa  𝑆   Sharpen luku sijoituskohteelle  

𝑅   Sijoituskohteen keskimääräinen tuotto  

𝑅   Riskitön korkokanta 

𝜎   Sijoituskohteen tuoton volatiliteetti 

 

4.4 Treynorin luku 

 

Treynorin luku on myös yleisesti käytetty suorituskyvyn mittari portfolioille. Myös tällä 

mitataan sijoituskohteen ylituottojen suhdetta sen riskiin, mutta erona Sharpen lukuun 

on se, että jakajana käytetään beta-kerrointa. Tästä syystä Treynorin luku ei ota huo-

mioon ollenkaan hajautettavaa epäsystemaattista riskiä toisin kuin Sharpen luku, joka 

käyttää kokonaisriskiä. Treynorin luvun (kaava 5) tulkinta toimii samalla periaatteella 

kuin Sharpen luvussa. (Bodie et al. 2013, 840.) 

 

𝑇 =
( )

        (5) 

 

jossa   𝑇   Treynorin luku sijoituskohteelle 

𝑅   Sijoituskohteen keskimääräinen tuotto  

𝑅   Riskitön korkokanta 

𝛽   Sijoituskohteen Beta-kerroin 
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4.5 Jensenin alfa 

 

Jensenin alfa on viimeinen työssä käytettävä riskikorjattu tuoton menestysmittari. Jen-

senin alfa perustuu CAP-malliin. Tunnusluvussa sijoituskohteen mahdollinen ylituotto 

muodostuu sen toteutuneen tuoton ja sen CAP-mallin mukaan lasketun tuoton erotuk-

sena. Mikäli alfa on positiivinen, on sijoituskohde ylisuoriutunut markkinoihin nähden 

ja negatiivinen alfa tarkoittaa, että sijoituskohde on alisuoriutunut. Mikäli sijoituskohde 

saa Jensenin alfan (kaava 6) arvoksi nolla on se suoriutunut odotetulla tasolla. (Jensen 

1967; Bodie et al. 2013.)  

 

 

 

 

𝑎 =  𝑟 − [𝑟 + 𝛽 𝑟 − 𝑟 ]      (6) 

 

jossa  𝑎   Jensenin alfa sijoituskohteelle 

𝛽  Sijoituskohteen beta-kerroin 

𝑟  Sijoituskohteen keskimääräinen tuotto 

𝑟  Osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto 

𝑟  Riskitön korkokanta 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa paneudutaan tutkimuksessa saatuihin tuloksiin, eli tarkastellaan synti-

osakkeiden suoriutumista keskenään sekä verrattuna markkinaindeksiin ja tarkoituk-

sena on löytää vastaus kahteen annettuun tutkimuskysymykseen. Syntisten toimialo-

jen indeksien suoriutumista koko tutkimuksen aikavälillä kuvaa kuvaaja 3. Indeksien 

arvot ovat skaalattu kuvaajaan siten, että indeksien alkuarvo 31.01.2010 saa arvon 

100 ja loput arvot ovat suhteutettu alkuhetkeen. Silmämääräisesti kuvaajasta voi 

nähdä, että tarkastelujakson alussa eurokriisin ollessa vielä ajankohtainen lähes kaik-

kien vertailussa mukana olleiden indeksien tuotot nousivat selvästi nopeammin kuin 

markkinaportfolion tuotot pois lukien GamingER:n.  

 

 

Kuvaaja 3. Tuottojen kehitys aikavälillä 2010–2019 

 

Kuvaajasta voi nähdä, että eurokriisin jälkeen alkoi tuottojen nousu tasaantua kaikkien 

indeksien kohdalla, kunnes 2017 jälkeen kaikkien syntisten indeksien tuotot notkahti-

vat pois lukien DistvER. Tallaista selvää notkahdusta ei kuitenkaan markkinaindeksistä 

ollut nähtävissä ja lopulta tämä johtikin siihen, että Euro Stoxx 50:n tuottojen kehitys 

nousi GamingER:n lisäksi TobacER:n sekä kokonaisportfolion ohitse tarkkailujakson 

lopulla. Alkoholiteollisuus onnistui kuitenkin raakatuottoja silmämääräisesti katsele-
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malla pysymään kokonaisuudessaan markkinaportfolion edellä ja erityisesti viini- ja tis-

laamoteollisuuden portfolio suoriutui raakatuottojen perusteella erinomaisesti tarkkai-

luajanjakson loppupuoliskolla, joskin sekin koki 2014–2017 välillä laskua sisältäneen 

ajanjakson. 

 

Taulukossa 3 on esitettynä lisätietoja tutkimuksessa mukana olleista indekseistä niiden 

tuottojen, volatiliteetin ja betan osalta. Taulukossa esitetyt kuukausittaisten tuottojen 

keskiarvot on muutettu vuosituotoiksi ja indeksien kuukausittainen volatiliteetti on myös 

muutettu vuosittaiselle tasolle. 

 

Taulukko 3. Indeksien vuosituotot, volatiliteetit ja beta-kertoimet 

Tutkimusajanjakso 2010–2019 

  Keskimääräinen 
Tuotto (p.a.) 

Volatiliteetti 
(p.a.) 

Beta 

BrewsER 7,51 % 18,41 % 0,7348 

DistvER 11,38 % 14,61 % 0,5505 

TobacER 6,38 % 19,73 % 0,6021 

GamingER 4,74 % 22,31 % 0,8484 

Kokonaisportfolio 6,85 % 17,78 % 0,6131 

Euro Stoxx 50 6,39 % 15,19 % 
 

 

 

Panimoteollisuuden indeksi (BrewsER) on raakatuoton perusteella menestynyt mark-

kinaindeksiä paremmin tarkkailuajanjakson aikana, mutta ero on ollut ainoastaan rei-

lun prosenttiyksikön verran enemmän verrattuna markkinaindeksiin. Volatiliteetiltaan 

se on ollut tutkimuksen indekseistä kolmanneksi suurin ja se on ollut selkeästi korke-

ampi markkinaindeksiin verratessa. Betan osalta BrewsER:llä oli toiseksi korkein arvo 

mukana olleista indekseistä, mutta se on jäänyt kuitenkin reilusti alle yhden. Brew-

sER:n voidaankin näiden lukujen valossa sanoa pärjänneen vielä hyvin markkinain-

deksiin verratessa. 
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Pelkkää tuottoa tarkastelemalla voidaan nähdä, että sen perusteella parhaiten on me-

nestynyt selvästi viini- ja tislaamoteollisuuden indeksi (DistvER). Se on tuottanut tutki-

muksen aikavälillä keskimäärin lähes kaksinkertaisesti vuosittain verrattuna markki-

naindeksiin. Lisäksi DistvER:llä on kaikista syntisistä indekseistä matalin volatiliteetti 

ja se on myös ollut myös markkinaindeksiä matalampi tutkimusajanjakson aikana. 

DistvER:n beta oli myös kaikista mukana olleista indekseistä matalin. Näitä lukuja tark-

kaillessa voidaankin sanoa, että DistvER on menestynyt raakatuottojen perusteella 

loistavasti tarkkailuperiodin aikana ja ollut myös volatiliteetin ja betan perusteella vähi-

ten tuottojen vaihtelua omaava indeksi. 

 

Tupakkateollisuuden indeksi (TobacER) ei onnistunut tarkkailujakson aikana voitta-

maan keskimääräisen tuoton perusteella markkinaindeksiä vaan jäi hyvin niukasti tä-

män alapuolelle. TobacER:n volatiliteetti oli kuitenkin selvästi korkeampi kuin markki-

naindeksin ja lähenteli jo 20 prosenttia mikä teki siitä volatiliteetiltaan toisiksi suurim-

man kaikista indekseistä. Beta sillä oli kuitenkin kolmanneksi matalin. 

 

Uhkapeliteollisuuden indeksi (GamingER) suoriutui raakalukuja tarkastelemalla selke-

ästi huonoiten ja sen keskimääräinen vuotuinen tuotto oli yli 2 prosenttiyksikköä pie-

nempi kuin mukana olleen markkinaindeksin jääden kokonaisuudessaan alle 5 pro-

senttiin. Tämän lisäksi GamingER omasi reilusti suurimman volatiliteetin kaikista mu-

kana olleista indekseistä ollen ainut yli 20 prosentin volatiliteetin omaava indeksi. Ga-

mingER:n beta oli myös kaikista indekseistä korkein jääden kuitenkin alle yhden. 

 

Tutkimuksessa mukana olevista syntisistä indekseistä muodostettu kokonaisportfolio 

onnistui tuottamaan keskimäärin hieman korkeampaa vuosituottoa markkinaindeksiin 

verratessa. Kokonaisportfolion volatiliteetti oli kuitenkin muutaman prosenttiyksikön 

korkeampi kuin markkinaindeksin, mutta näiden lukujen perusteella voidaan sanoa ko-

konaisportfolion suoriutuneen vähintään kohtalaisesti. 

 

Mukana olleiden indeksien kokonaisriskiä kuvaava volatiliteetti oli kaikilla paitsi 

DistvER:llä markkinaindeksiä suurempi, joten niiden kuukausittaiset päätösarvot vaih-

telivat osakemarkkinoiden yleistä muutosta enemmän, kun taas DistvER:n kohdalla 

tämä vaihtelu oli pienempää. Kaikkien syntisten indeksien beta-arvot olivat myös alle 
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yhden eli niitä voidaan pitää matalina. Betojen matalat arvot tukevat myös osaltaan 

aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimusta, jonka mukaan syntisten toimialojen tuotot ovat 

riippuneet keskimääräistä vähemmän markkinatuotoista eli suhdanteet eivät vaikuta 

näiden toimialojen suoriutumiseen vahvasti (Fabozzi et al. 2008). 

 

Indeksien suoriutuminen menestysmittarien perusteella on nähtävissä taulukoissa 4 ja 

5. Lisäksi taulukoissa on nähtävillä keskinäinen paremmuusjärjestys indeksien välillä 

tunnusluvun oikealla puolen. 

 

Taulukko 4. Sharpen ja Treynorin luvut indekseille 2010–2019 välillä 

Tutkimusajanjakso 2010–2019 

Indeksi Sharpen luku Treynorin luku 

BrewsER 0,1007 3. 0,0073 4. 

DistvER 0,1974 1. 0,0151 1. 

TobacER 0,0785 5. 0,0074 3. 

GamingER 0,0492 6. 0,0037 6. 

Kokonaisportfolio 0,0943 4. 0,0079 2. 

Euro Stoxx 50 0,1021 2. 0,0045 5. 

 

 

DistvER on menestynyt molempien Sharpen sekä Treynorin luvun perusteella selvästi 

parhaiten muihin syntisiin indekseihin sekä markkinaindeksiin verratessa (taulukko 4). 

Sharpen luvun perusteella toiseksi parhaiten menestyi markkinaindeksi, joskin Brew-

sER sekä kokonaisportfolio olivat hyvin lähellä sitä Sharpen luvun osalta. Treynorin 

luvun osalta markkinaindeksi suoriutui huomattavasti huonommin jääden toiseksi vii-

meiseksi johtuen suureksi osaksi muiden indeksien alhaisesta betasta. Kokonaisuu-

dessaan näiden lukujen perusteella voidaan sanoa GamingER:n suoriutuneen surke-

asti jääden viimeiseksi sekä Sharpen että Treynorin luvussa. 

 

Kokonaisuudessaan kaikki arvot Sharpen ja Treynorin luvun osalta jäävät kuitenkin 

positiiviseksi, joten jokaisen indeksin kohdalla riskin ottaminen on kannattanut, sillä ne 
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ovat onnistuneet tuottamaan riskitöntä korkoa korkeampaa tuottoa myös riskikorjauk-

sen jälkeen. Toisaalta poikkeuksellisen matala riskitön korkotaso tutkimuksen aikana 

on luultavasti suuri syy siihen miksi esimerkiksi myös muihin indekseihin verrattuna 

surkeasti suoriutunut GamingER on jäänyt positiiviseksi näiden menestysmittarien 

osalta ja tutkimusjakson poikkeuksellisen matala riskittömän koron taso tuleekin ottaa 

huomioon tulkitessa näitä tunnuslukuja. 

 

Taulukko 5. Alfat, t-arvot, p-arvot sekä mallien selitysasteet indekseille 2010–2019 vä-

lillä 

Tutkimusajanjakso 2010–2019 
  Jensenin Alfa t-arvo p-arvo R2 

BrewsER 2,47 % 3. 0,5290 0,5978 0,3673 

DistvER 7,03 % 1. 1,8390 0,0684 0,3275 

TobacER 2,13 % 4. 0,3812 0,7037 0,2149 

GamingER -0,76 % 5. -0,1304 0,8964 0,3335 

Kokonaisportfolio 2,51 % 2. 0,5196 0,6043 0,2744 

 

 

Taulukossa 5 on esitetty syntisten indeksien Jensenin alfat käyttäen Euro Stoxx 50 -

indeksiä markkinatuottona. Lisäksi taulukossa on myös nähtävillä t-arvot, p-arvot sekä 

mallien selitysasteet (R2). Ainoastaan DistvER:n kohdalla Jensenin alfaa on miele-

kästä tulkita ollenkaan, koska muiden kohdalla p-arvot ovat niin korkeita, että niitä ei 

voida pitää mitenkään merkitsevänä. DistvER:n kohdallakaan tulos ei ole merkitsevä 

5 prosentin riskitasolla, joten sitäkin tulee tulkita kriittisesti, mutta sitä voidaan kuitenkin 

pitää ainakin suuntaa antavana, vaikka tilastollista merkitsevyyttä ei ole. DistvER:n 

Jensenin alfa onkin noin 7 %, joten se on ylisuoriutunut markkinoihin verrattuna CAP-

mallin perusteella, joskin tulee muista, että tämäkään ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

ylisuoriutumista. Myöskään mallien selitysasteet jäävät verrattain mataliksi, koska min-

kään mallin kohdalla se ei yllä edes 0,40, joten jokaisen indeksin kohdalla reilusti suu-

rin osa tuoton vaihtelusta, selittyy epäsystemaattisella riskillä. 

 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioidessa, suurimmaksi kysymysmerkiksi voidaan 

sanoa mukana olleiden yritysten verrattain pieni määrä, erityisesti kun mietitään esi-
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merkiksi, että tupakkateollisuuden yrityksiä mukana oli ainoastaan kahdeksan kappa-

letta ja muidenkin teollisuuksien yritysten lukumäärät jäivät pienehköiksi. Tämä selittyy 

kuitenkin osaltaan sillä, että esimerkiksi tupakkateollisuuden yrityksiä ei välttämättä 

löydy edes paljoa enempää kuin tutkimuksessa oli mukana. Tämän lisäksi voidaan 

pohtia kattaako tutkimus tarpeeksi kattavasti koko Euroopan, koska mukana olleet yri-

tykset painottuivat vahvasti Keski-Eurooppaan sekä Iso-Britanniaan. Toisaalta näillä 

alueilla sijaitsee myös Euroopan suurimmat markkinat, joten on myös luonnollista, että 

suurin osa tutkimuksen yrityksistä tuli tältä alueelta. Myös historiallisesti poikkeukselli-

sen matala riskitön korko tutkimusajanjakson aikana on vaikuttanut erityisesti riskikor-

jattujen mittareiden tuloksiin ja sen johdosta jotkin mittarit saattavat antaa indekseille 

poikkeuksellisen positiivisia tuloksia niiden raakasuoriutumiseen verrattuna. Kokonai-

suudessaan koen, että tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina, mutta vähintään 

nämä kolme asiaa tulisi ottaa huomioon tuloksia tarkastellessa. Tutkimuksen luotetta-

vuutta olisi myös voinut parantaa luomalla itse portfoliot tutkimusta varten, jotka olisivat 

kattaneet paremmin tutkittavaa markkinaa sekä sisältänyt enemmän yrityksiä. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän luvun tarkoituksena on nostaa esille tutkimuksessa tarkastellut asiat sekä sen 

kulku. Luvussa kootaan yhteen keskeisiksi muodostuneet tutkimustulokset sekä johto-

päätökset, jotka pystytään esittämään tutkimuksen tulosten pohjalta. Lisäksi Mahdolli-

sia jatkotutkimusaiheita käydään läpi luvun lopussa. 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuksessa selvitettiin syntiosakkeiden suoriutumista Euroopan osakemarkkinoilla 

verrattuna niiden yleiseen kehitykseen ajalla 2010–2019. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

suoriutumista sekä erikseen neljän eri syntisen toimialan indeksin avulla sekä yhtei-

sesti näistä indekseistä luodun kokonaisportfolion avulla, jotta voidaan myös nähdä, 

minkälaisia eroja tämän alaryhmän sisältä löytyy. Tutkimuksessa tutkittavia indeksejä 

verrattiin toistensa lisäksi markkinaindeksinä toimivaan Euro Stoxx 50 -indeksiin. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa keskityttiin esittelemään aiheeseen liittyvää aiempaa 

tutkimusta, josta suurin osa on viitannut syntisten toimialojen ylisuoriutuneen markki-

noihin nähden. Tämän lisäksi teoriaosuudessa esiteltiin syntisten toimialojen asemaa 

nyky-yhteiskunnassa, vastuullista sijoittamista sekä osakkeiden arvonmääritykselle re-

levanttia rahoituksen teoriaa.  

 

Seuraavaksi tutkimuksessa esiteltiin tutkimuksessa käytetty aineisto ja menestysmit-

tarit, joilla sitä arvioitiin. Kaikki tutkimuksessa käytetty aineisto oli kerätty DataStream-

tietokannan avulla, josta saatiin kuukausittainen tuottoaineisto valituille indekseille 

sekä kolmen kuukauden Euriborin kuukausittaiset arvot. Tutkimuksen aineisto otti in-

deksien hinnanmuutosten lisäksi huomioon myös osinkotuotot. Aikavälinä toimi 

31.1.2010-31.12.2019 ja tutkimuksen data otettiin aina kuukauden viimeiseltä pörssi-

päivältä. Indeksien menestystä tarkasteltiin sekä raakatuottojen, että riskikorjattujen 

menestysmittareiden avulla, joiksi valikoitui Sharpen ja Treynorin luku sekä Jensenin 

alfa. 
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Tutkimuksessa selvisi, että ainoastaan alkoholiteollisuuden indeksien voidaan sanoa 

suoriutuneen markkinoita paremmin Euroopassa tutkimuksen ajanjaksolla, joskin tilas-

tollisesti merkitsevää ylisuoriutumista alkoholiteollisuudenkaan osalta ei pystytty Jen-

senin alfan perusteella näkemään. Tupakkateollisuuden indeksi onnistui ylisuoriutu-

maan ainoastaan Treynorin luvulla mitattuna markkinaindeksiin verrattuna, kun taas 

raakatuotoissa ja Sharpen indeksissä se hävisi markkinaindeksille. Uhkapeliteollisuu-

den indeksi taas hävisi sekä raakatuoton että kaikkien menestysmittarien perusteella 

markkinaindeksille ja sen voidaankin sanoa suoriutuneen surkeasti kyseisen tutkimuk-

sen ajanjaksolla Euroopassa.  

 

Ainoastaan viini- ja tislaamoteollisuuden indeksi onnistui ylisuoriutumaan reilusti mark-

kinoihin verrattuna raakatuotoissa, jonka lisäksi myös sen volatiliteetti oli kaikista in-

dekseistä pienin mukaan lukien markkinaindeksi. DistvER onnistuikin voittamaan 

markkinaindeksin kaikilla menestysmittareilla. Myös panimoteollisuuden indeksi me-

nestyi hyvin ja voitti raakatuotoissa markkinaindeksin. Toisaalta Sharpen luvun perus-

teella BrewsER jäi niukasti markkinaindeksin taakse, mutta syntisten toimialojen in-

dekseistä se suoriutui toiseksi parhaiten. 

 

Mukana olleista syntisistä indekseistä luotu kokonaisportfolio, joka kuvastaa syntiosak-

keiden kokonaissuoriutumista suoriutui hyvin tasaisesti markkinaindeksiin verratessa. 

Menestysmittareista se hävisi niukasti Sharpen luvulla mitattuna markkinaindeksille, 

mutta Treynorin luvun kohdalla se suoriutui paremmin. Kokonaisportfolion suoriutu-

mista pitikin yllä lähinnä alkoholiteollisuuden vahva suoriutuminen. 

 

Jensenin alfat jäivät kaikkien indeksien osalta tilastollisesti merkityksettömäksi 5 %:n 

riskitasolla ja ainoastaan DistvER oli edes lähellä tätä muiden ollessa reilusti yli vaadi-

tun riskitason. Kokonaisuudessaan Jensenin alfan avulla ei pystytty osoittamaan in-

deksien ylisuoriutuneen selvästi CAP-mallin ennusteeseen verrattuna. 

 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä ”Miten syntiosakkeet ovat suoriutuneet Euroopan 

osakemarkkinoilla niiden yleiseen kehitykseen verrattuna vuosina 2010–2019?” poh-

tiessa tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, että syntiosakkeet yleisesti olisi-
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vat ylisuoriutuneet merkittävästi verrattuna markkinoihin. Erityisesti GamingER suoriu-

tui hyvin huonosti markkinoihin verrattuna ja TobacER ei voida sanoa ylisuoriutuneen 

markkinoihin verrattuna. Sen sijaan alkoholiteollisuuden indeksit eli BrewsER ja 

DistvER suoriutuivat hieman markkinaindeksiä paremmin. Kaikista mukana olleista 

syntisistä indekseistä koottu kokonaisportfolio ei onnistunut ylisuoriutumaan markki-

noihin verratessa ainakaan merkitsevästi. 

 

Toista tutkimuskysymystä ”Miten eri syntiset toimialat ovat menestyneet suhteessa toi-

siinsa?” pohdittaessa voidaan sanoa, että alkoholiteollisuus menestyi tutkimuksessa 

selvästi parhaiten. Toiseksi parhaiten menestyi tupakkateollisuus, joka ei ainakaan hä-

vinnyt kovin suuresti markkinoihin verrattuna, kun taas viimeiseksi jäi kaikilla mittapuilla 

uhkapeliteollisuus. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella ainakaan Euroopassa syntiosakkeisiin sijoittamisesta 

ei voida sanoa tuottavan samanlaista lisähyötyä kuin monen aiemman tutkimuksen 

perusteella muilla markkinoilla ja ajanjaksoilla on löydetty. Esimerkiksi Fabozzi et al. 

(2008) ja Chong et al. (2006) pystyivät tutkimuksessaan osoittamaan, että kaikki syn-

tiset toimialat pystyivät heidän tutkimusten ajanjaksolla ylisuoriutumaan markkinoihin 

verrattuna, joka on ristiriidassa tämän tutkimuksen tuloksiin, jossa ainut markkinoita 

paremmin suoriutunut toimiala oli alkoholiteollisuus ja sekään ei puhtaasti, jos huomi-

oidaan kaikki mukana olleet mittarit. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin tehty eri markki-

noilta sekä ajanjaksolta, joilla voi olla merkitystä esimerkiksi siihen miten syntisiä toi-

mialoja on säädelty. Euroopan markkinoilta tehdyn tutkimuksen vähäisyys aiheesta tu-

leekin ottaa huomioon peilatessa tuloksia aiempaan tutkimukseen, koska esimerkiksi 

tupakkateollisuuden osalta EU:n lainsäädäntö on monelta osaa tiukempaa kuin Yhdys-

valtojen markkinoilla, jota suurin osa aiemmasta tutkimuksesta käsittelee. Toisaalta 

esimerkiksi Lobe ja Valkshäusl (2016) eivät löytäneet omassa tutkimuksessaan synti-

osakkeiden tilastollisesti merkitsevää ylisuoriutumista, joka on enemmän linjassa tä-

män tutkimuksen tulosten kanssa. 
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Osasyynä uhkapeliteollisuuden heikkoon menestymiseen voisi olla internetin mahdol-

listama kilpailun valtava lisääntyminen markkinoilla edellisen vuosikymmenen aikana. 

Tupakkateollisuudella taas on ollut tutkimusajanjakson aikana enemmän lisääntynyttä 

sääntelyä kuin esimerkiksi alkoholiteollisuudella Euroopassa, joka voisi olla syynä, että 

samanlaista ylisuoriutumista ei ollut tällä toimialalla nähtävissä kuin aiempien tutkimus-

ten perusteella olisi voinut odottaa.  

 

Tutkimus jätti vielä paljon erilaisia mahdollisuuksia jatkotutkimusta varten. Esimerkiksi 

olisi mielenkiintoista nähdä miten syntiset toimialat suoriutuivat koronakriisin aikana 

Euroopassa. Tämä mahdollistaisi nähdä pätisikö aiempi tutkimus siitä, että syntiset 

toimialat eivät olisi niin alttiita suhdannevaihteluille (Fabozzi et al. 2008). Lisäksi olisi 

mielenkiintoista tutkia muita toimialoja, jotka voidaan mieltää syntisiksi, kuten puolus-

tus- tai bioteknologiateollisuuden suoriutumista. Tulevaisuudessa olisi myös mielen-

kiintoista tutkia Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoilla viimeisen vuosikymmenen ai-

kana kasvanutta kannabisteollisuutta, jossa kannabista tuotetaan lääketeollisuuden li-

säksi uutena tekijänä viihdekäyttöön. Myös suoraa vertailua epäeettisen sekä vastuul-

lisen sijoittamisen välillä olisi kiinnostavaa tutkia tulevaisuudessa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Syntisten indeksien yhtiöluettelot 

 

Taulukko 1. Panimo -indeksin yhtiöt 

Panimoyhtiöt Markkinat 

OTTAKRINGER GETRDNKE AG ST Itävalta 

ANHEUSER-BUSCH INBEV Belgia 

BROUWERIJ - HANDELSMAATSCHAPPIJ Belgia 

KEO Kypros 

CARLSBERG B Tanska 

ROYAL UNIBREW Tanska 

CARLSBERG A Tanska 

OLVI A Suomi 

MALTERIES F-BELGES Ranska 

SIMONDS FARSONS CISK Malta 

HEINEKEN Alankomaat 

HEINEKEN HOLDING Alankomaat 

GRUPA ZYWIEC Puola 

ANADOLU EFES BIRACILIK LTD. Turkki 

 

Taulukko 2. Viini- ja tislaamo -indeksin yhtiöt 

Tislaamo- ja viiniyhtiöt Markkinat 

LINDA Viro 

PERNOD-RICARD Ranska 

REMY COINTREAU Ranska 

LAURENT PERRIER Ranska 

ZWACK UNICUM Unkari 

DAVIDE CAMPARI MILANO Italia 

ITAL WINE BRANDS Italia 
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LUCASBOLS Alankomaat 

PRODVINALCO Romania 

PURCARI WINERIES PCL Romania 

BARON DE LEY Espanja 

DIAGEO Iso-Britannia 

C&C GROUP Iso-Britannia 

STOCK SPIRITS GROUP Iso-Britannia 

 

Taulukko 3. Tupakka -indeksin yhtiöt 

Tupakkayhtiöt Markkinat 

ADRIS GRUPA PREF. Kroatia 

ADRIS GRUPA Kroatia 

PHILIP MORRIS CR Tsekki 

SCANDINAVIAN TOBACCO Tanska 

KARELIA TOBACCO Kreikka 

SWEDISH MATCH Ruotsi 

BRITISH AMERICAN TOBACCO Iso-Britannia 

IMPERIAL BRANDS Iso-Britannia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4. Uhkapeli -indeksin yhtiöt 

Uhkapeliyhtiöt Markkinat 

LA FRANCAISE DES JEUX Ranska 

BAINS MER MONACO Ranska 

ZEAL NETWORK N Saksa 

GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS Kreikka 

FLUTTER (DUB) ENTERTAINMENT Irlanti 

ESTORIL SOL Portugali 

EVOLUTION Ruotsi 
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FLUTTER ENTERTAINMENT Iso-Britannia 

ENTAIN Iso-Britannia 

888 HOLDINGS Iso-Britannia 

GAMESYS GROUP Iso-Britannia 

PLAYTECH Iso-Britannia 

RANK GROUP Iso-Britannia 

 


