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The purpose of this bachelor’s degree was to examine the performance of the Small Cap 

Value -strategy on the Stockholm stock exchange between 2005-2021. For this research, 

three stock portfolios were created based on ratios. Portfolio performance was measured 

with risk-adjusted indicators. Also, sector effects on the given return and portfolio per-

formance in different economic environments were researched. Portfolio companies 

were selected by their E/P-, B/P- and P/CF values. Also, companies' market capitalization 

at the beginning was between 150 million and 2 billion Swedish kronor. Used risk meas-

urements were Sharpe ratio, Treynor ratio, and Jensen’s Alpha.   

When comparing them to earlier academic research, results were partly conflicted and 

relatively inverse. The most successful portfolio was the E/P portfolio; however, it did not 

overcome the market index. Also, the other two portfolios lost to the market index. Se-

lecting companies by their sector did not give better results, however, investors could 

reduce their portfolio risk by selecting certain sectors. The result from the cyclical analysis 

was partly the same as earlier academic results. In an uptrend market, created portfolios 

performed better than the index. However, in a downtrend market, every created portfo-

lio had a higher risk and the index outperformed them. 
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1  Johdanto 

Osakemarkkinoita ja niiden käyttäytymistä on tutkittu paljon historian saatossa. Toisinaan 

tutkimus paljastaa uutta mielenkiintoista tietoa markkinoiden käyttäytymisestä. Tällaisia 

löydöksiä ovat esimerkiksi anomaliat, joita tutkijat ovat löytäneet markkinoilta useita eri-

laisia (Basu 1977; Banz 1981; Smirlock & Starks 1986). Näitä anomalioita sijoittajat yrittä-

vät hyödyntää erilaisilla sijoitustyyleillä ja -taktiikoilla. Kehitettyjä strategioita on testattu 

jälkikäteen niin tutkijoiden kuin sijoittajien keskuudessa, kuitenkin strategiat ovat toimi-

neet vaihtelevalla menestyksellä. 

Sijoitustyylit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, joista yksi suosittu tyyli on arvosijoit-

taminen. Arvosijoittaja kokee markkinan olevan lyhyellä aikavälillä tehoton hinnoittele-

maan osakkeita. Tällöin on mahdollista saada markkinoilta osakkeita alle niiden todellisen 

hinnan. Arvosijoittamisen isänä voidaan pitää yhdysvaltaista Benjamin Grahamia. Graha-

min ja David Doddin teosta ”The Intelligent Investor” (1949) pidetään yhtenä arvosijoit-

tamisen kulmakivistä. Kirjan esittämät arvosijoittajan tunnusluvut ovat aikojen saatossa 

vakiinnuttaneet paikkansa sijoitusmaailmassa ja ovat nykyään yleisimpiä tunnuslukuja 

osakkeita tarkastellessa. Arvosijoittaja pyrkii etsimään mielestään aliarvostettua osaketta 

markkinoilta. Löytääkseen alihinnoiteltuja osakkeita, hän voi käyttää apunaan tunnuslu-

kuanalyysiä. Sijoittajan ollessa oikeassa aliarvostus purkautuu ja hän hyötyy ostostaan 

osakkeen kurssinousun muodossa. 

Rolf Banzin (1981) tutkimuksen tulokset ehdottivat niin sanotun Small Cap -anomalian 

olemassaoloa. Tutkimuksessaan hän esitti, että vuosina 1936–1977 NYSE-

markkinapaikalla listautuneet yritykset, joiden markkina-arvo on alle 2 miljardia, ovat tar-

jonneet parempaa riskikorjattua tuottoa kuin suuremman kokoluokan yritykset. Banzin 

löytöä on tutkittu paljon ja se on saanut osakseen myös kritiikkiä eivätkä tutkijat ole yksi-

mielisiä anomalian olemassaolosta. 

Pienyhtiö- ja arvoanomalian yhdistelemistä on tutkittu maailmanlaajuisesti. Näiden kah-

den anomalian yhdistelmän toimivuudesta on saatu akateemista näyttöä. Tällaisia tulok-

sia tuovat esiin tutkimuksissaan Faman ja Frenchin (2012) lisäksi myös Amel-Zadeh (2011) 
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sekä Jensen ja Johnson (1970). Vaikka pienyhtiö- ja arvoanomaliaa on tutkittu globaalisti, 

mutta Pohjoismaiden markkinoiden tarkastelu on jäänyt muita markkinoita vähäisem-

mäksi. 

1.1  Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämä tutkielma tutkii mekaanisen sijoitusstrategian toimimista Tukholman pörssissä. 

Strategiaksi on tässä tutkimuksessa valittu Small Cap Value -strategia. Strategia pyrkii ni-

mensä mukaisesti etsimään alhaisen markkina-arvon yrityksiä, jotka voidaan mieltää arvo-

osakkeiksi. Strategian tavoite on hyötyä Small Cap -anomalian esiintymisestä, myös arvo-

sijoittajan tavoittelemasta arvonnoususta.  

Strategian toteuttamiseksi käytetään arvosijoittamisen tunnuslukuja, joiden perusteella 

muodostetaan pienyhtiöistä osakeportfolioita. Yritysten tulee olla listautuneita Tukhol-

man pörssiin ja niiden koko tulee olla pieni. Näiden portfolioiden suoriutumista verrataan 

OMX Stockholm Benchmark Gross -indeksiin. Yleisindeksin lisäksi portfolioita verrataan 

myös toisiinsa.  

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, voiko kyseisellä sijoitusstrategialla saada yli-

tuottoja verrattuna markkinapaikan yleisindeksiin. Suoriutumista tarkastellaan erilaisilla 

riskikorjatuilla mittareilla. Nämä mittarit esitetään myöhemmin tutkimuksessa. Toissijaisi-

na tavoitteina on selvittää pienyhtiön toimialan vaikutusta tuottoon ja tarkastella sijoitus-

strategian menestymistä eri lasku- ja nousukausilla.  

Kuten aiemmin on mainittu, pienyhtiö anomalian olemassaolosta on tutkijoiden kesken 

erimielisyyksiä sekä siitä on saatu ristiriitaisia tuloksia (Berk 1995; Dimson & Marsh 1999; 

Patel 2012). Täten voidaan siis sanoa, että kaikki uusi tutkimus asian ympäriltä tulee ole-

maan tarpeellista. Tutkimuksen päätavoitteeseen pyritään seuraavalla päätutkimuskysy-

myksellä: 

- Kuinka Small Cap Value -strategia on suoriutunut Tukholman pörssissä vuosina 

2005–2021? 
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Päätutkimuskysymyksen lisäksi on asetettu seuraavat alatutkimuskysymykset: 

- Kuinka pienyhtiön toimiala vaikuttaa tuottoon? 

- Kuinka sijoitusstrategia on menestynyt eri lasku- ja nousukausilla? 

 

1.2  Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimukseen tarkasteluaikaväliksi on valittu vuodet 2005–2021. Syy aikavälin valinnalle 

on erilaisten lasku- ja nousukausien sisällyttäminen aineistoon. Tämä mahdollistaa strate-

gian suoriutumisen tarkkailun erilaisissa markkinaolosuhteissa. Lyhyempi aikaväli voi vää-

ristää osaltaan tutkimustuloksia. Kaikki tutkimuksessa käytettävät yhtiöt ovat listattuja 

Tukholman pörssin päälistalle. Tämä takaa tunnuslukujen oikeellisuuden ja tiedon saata-

vuuden. Listayritysten koko jaetaan pieniin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Tässä tut-

kielmassa keskitytään pieniin yrityksiin. Tämä tukee myöhemmin käytävää Small Cap yri-

tyksen määritelmää ja on linjassa tutkimuksen tavoitteisiin.  

Tutkimustulosten vertailuindeksinä käytetään aiemmin mainittua OMX Stockholm 

Benchmark Gross-indeksiä. Indeksi on Total Return tyyppiä eli siinä on huomioituna yri-

tysten maksamat osingot ja ne on uudelleen sijoitettu indeksiin. Indeksi on varta vasten 

muodostettu sijoitustyylien testaamiseen, näin ollen se sopii loistavasti tutkimuksen tar-

koitukseen. 

Leivoa ja Pätäriä (2009) mukaillen aineistosta rajataan myös finanssialan yritykset pois, 

syynä niiden poikkeava pääomarakenne ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Mikäli yritys ei ole 

julkaissut tilinpäätöstietoja valitulta ajanjaksolta, niin se on jätetty pois tutkimuksesta. 

 

1.3  Tutkielman rakenne 

Tutkimus sisältää viisi päälukua. Nämä luvut ovat johdanto, teoreettinen viitekehys, tut-

kimusaineisto ja -menetelmät, tulokset ja yhteenveto. Ensimmäisen luvun tarkoitus on 

johdattaa lukija aiheeseen, esitellä tutkimuksen pohja, tutkimusongelma, tavoitteet ja 

rajaukset. Toinen luku sisältää teoreettisen viitekehyksen. Viitekehyksen on tarkoitus tu-
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tustuttaa lukija tutkimuksen teoriapohjaan ja keskeisimpiin käsitteisiin. Tässä tutkielmas-

sa keskeisimmät teoriat ovat moderni portfolioteoria, tehokkaiden markkinoiden hypo-

teesi ja CAP-Malli. Luku sisältää teorian ohella pohjustuksen arvosijoittamiseen ja kertoo 

Small Cap anomalian liittyvistä tutkimuksista ja taustasta. Luvun lopuksi esitellään tutki-

muksessa käytettävät tunnusluvut. Luvussa kolme kuvaillaan aineiston keruuta ja tutki-

musmenetelmiä. Tämän lisäksi tarkastellaan aineiston ominaisuuksia ja rajoituksia. Neljäs 

luku esittelee tutkimuksen tulokset.  Viidennessä luvussa kerrataan tutkimuksen keskei-

simmät asiat ja pohditaan saatuja tuloksia. Näiden lisäksi esitetään mahdollisia jatkotut-

kimukseen liittyviä vaihtoehtoja tulevaisuutta varten. 
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2  Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu tutkimuksen kannalta keskeisimpiin teori-

oihin. Viitekehykseen on valittu seuraavat teoriat; moderni portfolioteoria, tehokkaiden 

markkinoiden teoria, CAP-malli ja Small Cap (pienyhtiö) anomalia. Lisäksi esitellään arvo-

sijoittamisen taustaa ja siihen liitettäviä tunnuslukuja. 

 

2.1  Moderni portfolioteoria 

On varsin yleistä, että sijoittaja allokoi varojansa useampaan kuin yhteen sijoituskohtee-

seen. Useamman sijoituskohteen kokonaisuutta kutsutaan portfolioksi. Portfolioiden 

muodostamista on tutkittu paljon historian saatossa. Ajatuksia varojen allokoinnista use-

ampaan kuin yhteen sijoituskohteeseen esitti Markowitz (1952) tutkimuksessaan. Samai-

nen tutkimus loi pohjan tälle teorialle. Markowitz esitteli myös matemaattisen pohjan 

idealle, jonka mukaan sijoittajan portfolion volatiliteetti eli riski vähenee, kun portfolioon 

otetaan mukaan erilaisia sijoituskohteita. 

Portfolioteorian tavoitteena on hajauttaa kokonaan yrityskohtainen riski (idiosynkraatti-

nen riski), jolloin portfolio altistuisi vain markkinariskille (systemaattinen riski). Yrityskoh-

tainen riski on riskiä, joka kohdistuu vain yhteen osakkeeseen eikä näin vaikuta muiden 

osakkeiden tuottoihin. Markkinariski on riskiä, jolle sijoittaja altistuu markkinoilla toimies-

sa. Tätä riskiä ei voida hajauttaa, sitä ilmenee aina sijoitusportfolioissa. (Knüpfer ja Putto-

nen 2018, 255) Markowitzin (1952) mukaan portfolio teoriaa harjoittavan sijoittajan tulisi 

uusia sijoituskohteitaan lisätessä portfolioonsa tarkastella, kuinka uuden sijoituskohteen 

tuotot korreloivat jo salkussa olevien kohteiden tuoton kanssa. Artikkelissaan hän esitti, 

että portfolion sijoituskohteiden tuottojen tulisi korreloida toistensa kanssa mahdolli-

simman vähän, jopa negatiivisesti. Näin sijoittajan portfolio menestyisi todennäköisem-

min eri taloudensykleissä, kun hänen omistamansa sijoituskohteiden liikkeet eivät ole 

saman suuntaisia.  
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Portfolioteorian mukaan jokaiselle salkulle voidaan laskea tuotto ja volatiliteetti. Näitä 

lukuja voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi riskikorjatun tuoton mittaamisessa. Port-

folio tuotto saadaan laskettua painottamalla sijoitusten prosentuaalinen osuus niiden 

antamalla tuotolla. Portfolion volatiliteetin laskemisessa tarvitaan jokaisen osakkeen kes-

kinäinen korrelaatio ja kovarianssi. Näitä laskentatapoja hyödynnetään myöhemmin tässä 

tutkielmassa. 

Täydellisen hajauttamisen saavuttaminen on käytännössä erittäin hankalaa. Jo hyvän ha-

jauttamisen saavuttamiseksi sijoittajan pitäisi löytää mielestään täydellisiä yhtiöitä, joiden 

tuotot eivät korreloisi toistensa kanssa. Sopivien yhtiöiden löytäminen on haastavaa ja 

ostojen yhteydessä tulee muistaa kaupankäynnin kustannukset portfoliolle. Edullisin kei-

no saavuttaa hajauttamisesta saatava hyöty on sijoittaa suoraan indekseihin tai ETF-

rahastoihin.  

 

Kuva 1. Portfolio teorian laskeva rajahyöty (Mukailtu Knüpfer & Puttonen 2018) 

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, portfolioon jää aina markkinariskiä, jota kuvassa 1. ha-

vainnollistetaan. Markkinoilla toimiessa sijoittajan on aina hyväksyttävä markkinariski, jos 

hän aikoo tavoitella suurempia tuottoja kuin riskittömän tuoton suuruus on. Kun sijoittaja 

ottaa suurempaa riskiä, kuuluu teorian mukaan hänelle suurempi riskipreemio. Riski-

preemio on riskittömän tuoton ja riskillisen tuoton erotus. Kuva 1. näyttää myös portfoli-

on sisältämän laskevan rajahyödyn. Tilanne, jossa sijoittaja altistuisi pelkästään markkina-
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riskille, vaatisi usean tuhannen yhtiön portfolion. Niskanen ja Niskanen (2007) esittävät, 

että suurimman hyödyn saa 10–15 yhtiön portfoliolla. Tämän jälkeen uusien sopivien yri-

tysten lisääminen portfolioon ei laske idiosynkraattista riskiä enää yhtä paljon kuin aikai-

semmin lisätyt yritykset. 

Portfolioteoriaan liitetään yleisesti myös käsite tehokkaasta rintamasta (eng. Efficient 

frontier). Tehokas rintama kuvaa tilannetta, jossa portfolion sijoituskohteiden prosentu-

aalista osuutta muutetaan. Näin muodostuu useita samoja sijoituskohteita sisältäviä port-

folioita, joiden tuotto ja riski vaihtelevat. Sijoittajan tulee valita tältä rintamalta itselleen 

paras tuottoriski suhde. (Knüpfer ja Puttonen 2018, 147) Kuva 2. havainnollistaa tehokas-

ta rintamaa ja sillä sijaitsevia portfolioita.  

 

Kuva 2. Tehokas rintama ja portfoliot. (Mukailtu Bodie, Kane & Marcus 2008) 

 

2.2  Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan markkinalla uusi informaatio heijastuu 

välittömästi arvopapereiden hintaan. Hypoteesin mukaan tehokkailla markkinoilla on jo 

kaikki markkinoilta saatava tieto, voidaan teorian mukaan olettaa, että osakkeen hinta 

vastaa sen reaaliarvoa (Intrinsic value). Kuitenkin käytännössä osakkeen todellista reaa-

liarvoa ei ole mahdollista määrittää. Eugene Fama (1965) määrittelee tehokkaat markki-
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nat paikaksi, jossa aktiivisesti kilpailee suuri määrä rationaalisia voittoja maksimoivia si-

joittajia, joilla on vapaassa käytössä kaikki saatavilla oleva tieto. Tämä kilpailu ajaa osak-

keiden hinnat tasapainoon ja näin markkinat ovat tehokkaat.  

Markkinat voidaan luokitella tehokkuuden mukaan. Kuva 3. havainnollistaa reaktiota posi-

tiivisiin uutisiin eri tehoisilla markkinoilla.  

 

Kuva 3. Reaktio uutisiin (Mukailtu Knüpfer & Puttonen 2018) 

 

Fama (1970) esittää aiempaa artikkeliansa mukaillen markkinoille kolme eri tehokkuuden 

tasoa: heikosti tehokkaat, puolivahvasti tehokkaat ja tehokkaat markkinat. Nämä tehok-

kuuden asteet perustuvat informaation aiheuttamaan reaktioon markkinoilla, jota kuva 3. 

havainnollistaa.  

Heikosti tehokkailla markkinoilla kaikki historiallinen tieto on sisällytetty osakkeiden hin-

toihin. Näillä markkinoilla historiallisten tuottojen tarkastelu ei kannata, sillä se ei ennusta 

tulevaisuuden tuottoja. Näin ollen tekniseen analyysiin pohjautuvat mittarit eivät toimi 

näillä markkinoilla. Tekninen analyysi tähtää tuottojen ennustamiseen aikaisemman tie-

don ja kurssikehityksen pohjalta. Puolivahvasti tehokkailla markkinoilla osakkeiden hinnat 

sisältävät sekä historiallisen että kaiken saatavilla olevan tiedon. Tässä tutkimuksessa kes-

kitytään puolivahvasti tehokkaiden markkinoiden tarkasteluun, sillä pääasiallisena tutki-

musmenetelmänä on tunnuslukuanalyysi, josta ei pitäisi olla hyötyä näillä markkinoilla. 

Vahvasti tehokkailla markkinoilla kaikki tieto on osakkeiden hinnassa. Tämä tarkoittaa, 
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että sisäpiiritiedollakaan ei voi saada markkinoilta ylimääräisiä tuottoja. (Knüpfer ja Put-

tonen, 2018) Vahvasti tehokkaat markkinat oletetaan tässä tutkimuksessa vain teoreet-

tiseksi, joten sen tarkastelua tässä tutkielmassa ei tehdä tämän pidemmälle.  

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi antaa käytännössä pohjan rahoituksessa käytettä-

ville teorioille. On esitetty, että markkinat ovat ainakin heikosti tehokkaat, joskin asiasta 

on kiistelty. Fama (1970) Malkiel (2003) on artikkelissaan esittänyt, että osakemarkkinoilla 

voi tapahtua hinnoitteluvirheitä, Tämä aiheuttaa tehottomuutta markkinoille, kuitenkin 

näiden virheiden tulisi korjaantua suhteellisen nopeasti. Esimerkkejä tehottomuudesta 

ovat erilaiset anomaliat. Ne osoittavatkin, että markkinoilla ilmenee ainakin hetkellisesti 

tehottomuusjaksoja. Anomalioiden pohjalta kritiikkiä tehokkaiden markkinoiden hypotee-

sille ovat esittäneet Lakonishok, Sheifer ja Vishny (1994) ohella myös Piotroski (2000). 

Markkinoiden tehokkuuteen yleisesti liitetään satunnaiskävelyn teoria (Random walking). 

Teorian mukaan markkinoiden tuotot eivät ole riippuvaisia aiemmista tuotoista. Malkielin 

(2003) mukaan logiikka satunnaiskävelyn teoriassa on, että osakekursseihin vaikuttavat 

vain kaupankäyntipäivän uutiset. Knüpfer ja Puttonen (2018, 176) esittävät että satun-

naiskävelyn teoriaa voidaan haastaa niin sanotulla momentum-anomalialla. Momentum-

anomalia on trendin suuntaan sijoittamista. Anomalian mukaan osakkeen arvo nousee, 

jos sen arvo on noussut aikaisempina kaupankäyntipäivinä. Strategiaa hyödyntävä sijoitta-

ja ostaa voittajaosakkeita ja myy ne, kun havaitsee nousutrendin vaihtuneen laskutren-

diksi. 

 

2.3  CAP-Malli 

Aikaisempien teorioiden kanssa CAP-malli muodostaa kulmakivet sijoittamisen ja rahoi-

tuksen teorioille. William Sharpe (1964) loi matemaattisen pohjan osakkeiden arvomäärit-

tämiselle tutkimuksellaan Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under 

conditions of risk. Malli pohjautuu ensimmäisenä tässä luvussa käytyyn portfolioteoriaan.  

CAP-malli (eng. Capital asset pricing model) on markkinoiden tasapainomalli, joka asettaa 

sijoittajan tuottovaatimuksen. Tämän tuottovaatimuksen mukaan määräytyvät ostetta-
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vien sijoituskohteiden hinnat. Malli olettaa, että sijoituskohteiden riskillisyys määrää tuo-

ton, jonka on oltava suurempi kuin riskittömän tuoton. Toinen mallin sisäänrakennettu 

oletus on, että portfoliota hajauttamalla sijoittaja kantaa vain systemaattista riskiä. Sijoit-

tajien tuottovaatimus määräytyy salkun riskillisyyden eli beta-kertoimen mukaan. (Shar-

pe, 1964) 

 

Kuva 4. CAP-malli ja arvopaperimarkkinasuora (Mukailtu Knüpfer & Puttonen 2018) 

Kuva 4. havainnollistaa Cap-mallia. Sijoittajat vaativat riskillisemmälle sijoitukselleen kor-

keamman tuoton kuin mikä kuvassa 3 riskitön tuotto (Rf) on. Kuvassa 4. riskittömästä tuo-

tosta lähtevää suoraa kutsutaan arvopaperimarkkinasuoraksi. Koska CAP-malli on tasa-

painomalli, korjaantuvat osakkeiden hinnoitteluvirheet markkinoilla. Kuva 4. havainnollis-

taa tilannetta, jossa yrityksen A tuotto-odotus on suurempi kuin sille asetettu tuottovaa-

timus. Yrityksen A hinnoitteluvirhe korjaantuu, kun sijoittajat ostavat yrityksen osakkeita 

ja näin ajavat sen tuotto-odotuksen vastaamaan tuottovaatimusta. Yritys B:n tilanteessa 

sen tuotto-odotus on pienempi kuin sen tuottovaatimus, mikä saa sijoittajat myymään 

yrityksen osakkeita, täten tasapainottaen sen hinnan arvopaperimarkkinasuoralle. 

Kuten aiemmin todettiin, CAP-malli voidaan myös ilmaista matemaattisena kaavana seu-

raavasti: 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓 +  𝛽[𝐸(𝑟𝑚)  −  𝑟𝑓]  

, jossa  
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𝐸(ri) = sijoituskohteen tuotto-odotus 

𝑟f = riskitön tuotto  

𝛽 = beta-kerroin 

[𝐸(𝑟m) – 𝑟f] = riskipreemio 

Voidaan todeta että, sijoittajan tuotto syntyy sijoituksen riskipreemion ja riskittömän tuo-

ton yhteenlaskuna. Kaava on yksinkertainen ja sitä on helppo käyttää osakkeiden arvon-

määrityksessä. 

CAP-mallia on historiansa aikana tutkittu paljon. Siitä on kehitetty laajempia versioita, 

joihin on lisätty uusia muuttujia. Fama ja French (1993) ovat esittäneet CAP-mallista so-

vellutuksen, johon he olivat lisänneet yrityskoon ja arvon mallinnuksen. 

CAP-mallia on kritisoitu, yleisesti kritiikki kohdistuu sen yleisimpään muotoon. On esitetty, 

ettei sen yleinen muoto toimi käytännön maailmassa. (Fama ja French, 2004) Kuva 5. ha-

vainnollistaa tilannetta, jossa portfoliot ovat muodostettu B/M (Book-to-Market) tunnus-

luvun pohjalta. Kuvasta nähdään, että CAP-mallin asettama beta-kertoimen ja keskiarvois-

ten tuottojen korrelaatiota ei ole havaittavissa. He toteavat tulosten pohjalta, ettei CAP-

mallin antama tuotto-odotus päde käytännössä. Samanlaiseen lopputulokseen ovat myös 

tulleet Lakonishok et al. (1994).  

 

 

Kuva 5. B/M portfoliot ja arvopaperimarkkinasuora (Fama & French 2004) 
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2.4  Small Cap -anomalia 

Pienyhtiö anomalian tutkimisen voidaan katsoa alkaneen Banzin (1981) tutkimuksesta. 

Kuten muidenkin anomalioiden kohdalla, niihin liitettävät tutkimusten tulokset ovat risti-

riitaisia ja mielipiteitä jakavia. 

Anomalian antamia korkeita tuottoja on yritetty selittää monen eri tekijän avulla. Fama ja 

French (1992) esittivät, että korkeita tuottoja selittäisi sijoittajan kantama korkeampi riski. 

He olettivat tuottojen syyksi pienten yhtiöiden sisältämää korkeampaa konkurssiriskiä. 

Myöhemmin he liittivät aiheeseen käsitteen kokopreemio (size premium), joka kuvaa ris-

kiä pienyhtiöihin sijoittamisessa. Knüpferin ja Puttosen (2018) mukaan pienten yhtiöiden 

likviditeetin puute on syy ylituotolle. Pienien yritysten likviditeetti on yleensä huonompi 

kuin suurempien yritysten. Jos epälikvidin yrityksen osakkeita liikkuu suurilla summilla, 

vaikuttaa se pörssikurssiin suuremmin kuin likvidin yrityksen ostoksilla tehdyt kaupat. 

Suuria summia markkinoilla liikkuu muun muassa rahastojen kautta. Kun rahasto myy 

yrityksen osakkeita, voi sen kurssi myöhemmin jäädä alhaiseksi, vaikka yritys on antanut 

positiivisia uutisia. Myös kurssien osto- ja myyntilaidan erotuksella on pyritty selittämään 

ylituottoja. Pienyhtiöissä se voi venyä suureksi, kun yrityksen osakkeilla käydään vähem-

män kauppaa kuin suuryhtiöiden osakkeilla. 

Amel-Zadehin (2011) tutkimus Saksan pörssistä antaa tukea yrityskoon anomalialle. Hän 

löysi pienyhtiöiden häviävän suuremmille yrityksille laskumarkkinassa, mutta nousumark-

kinassa pienet yritykset menestyivät suurempia huomattavasti paremmin. Hänen tulok-

sensa ovat samalla linjalla Hong ja Steinin (1999) tutkimuksen kanssa. Vasishth, Sehgal ja 

Sharma (2020) totesivat tutkimuksessaan anomalian löytyvän erityisesti futuuri- ja optio-

markkinoilta. 

Usein tutkijoiden epäilykset kohdistuvat suoraan tutkimuksen aineistoon. Shumway ja 

Warther (1999) kartoittivat pörssilistalta poistuneiden yhtiöiden vaikutusta pienyhtiö 

anomaliaan. He korjasivat tilastoja vuosilta 1972–1995 olettamalla, että listalta poistetut 

yritykset aiheuttaisivat -55 % tappion. Tämä perustui oletukseen, että noin puolet yrityk-

sistä menisi konkurssiin. Tutkimuksen lopputuloksensa he totesivat, etteivät pienet yrityk-
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set olleet antaneet ylituottoja verrattaessa muihin listattuihin yrityksiin. Tämä selittäisi 

anomaliaa niin kutsutulla henkiinjäämisharhalla (survivorship bias). 

Donald Keimin (1983) tutkimus puolestaan siirsi pienyhtiö anomalian tuottoja osaksi 

tammikuuilmiötä. Keim havaitsi tutkimuksessaan, että merkittävä osa pienyhtiö anomali-

an tuotoista muodostuu tammikuun ensimmäisen viiden päivän aikana. Osa syyksi hän 

esitti salkunhoitajien taipumuksen myydä vuoden lopulla osakkeita, kaunistellen salkun 

vuosiraporttien sisältöä. Myöhemmin ainakin osa heistä saattaisi raportin ilmestymisen 

jälkeen ostaa aikaisemmin myydyt osakkeet takaisin. 

Anomalian ylituotolle on myös haettu käyttäytymisperusteisia syitä. Yleisesti voidaan to-

deta, että nämä syyt perustuvat sijoittajien epärationaalisuuteen, jotka aiheuttavat lop-

puen lopuksi anomalioitten syntymisen. Klein ja Bawa (1977) esittävät, että sijoittajat voi-

vat pitää yrityksen tunnuslukuja riskillisempänä, jos yrityksestä ei ole paljoa tietoa saata-

villa vapaasti. Pienempiä yrityksiä seurataan myös analyytikoiden puolesta suuria yrityksiä 

vähemmän. Tämä aiheuttaa sen, ettei tieto yrityksen todellisesta tilasta kokonaan heijas-

tu markkinoille tehokkaasti, mikä voi tehdä yrityksestä aliarvostetun. Näitä hinnoitteluvir-

heitä pyritään hyödyntämään arvosijoitusstrategiassa. Ammattilaisanalyytikot taipuvat 

seuraamaan suurempia yrityksiä, jolloin pienemmät yhtiöt jäävät vähemmälle huomiolle. 

Suuret yhtiöt päätyvät ”glamour”-osakkeiksi suuren huomionsa ansiosta. Kuitenkin ”gla-

mour” -osakkeet taipuvat olemaan ylihinnoiteltuja, kun vähemmälle huomiolle jääneet 

pienyhtiö osakkeet jäävät mahdollisesti alihinnoitelluiksi (Lakonishok et al. 1994).  

Jensen ja Johnson (1997) löysivät tutkimuksessaan yhteyden pienyhtiö anomalian sekä 

elvyttävän talouspolitiikan välillä. He havaitsivat vuosilta 1965–1994, että alhaisen mark-

kina-arvon ja korkean B/P-luvun kombinaation yritykset menestyivät, kun keskuspankit 

harjoittivat elvyttävää talouspolitiikkaa. B/P-luvun yhteyden pienyhtiöanomaliaan olivat 

jo aikaisemmin huomanneet Fama ja French (1992) tutkiessaan pienyhtiötä. 

Osa tutkimuksista esittää myös pienyhtiö anomalian kadonneen kokonaan markkinoilta. 

Tällaisia tuloksia on saanut muun muassa Berk (1995). Kyseisessä tutkimuksessa hän tote-

si, ettei pienyhtiö anomalia olisi anomalia laisinkaan. Tutkimuksessaan hän esitti, etteivät 

yrityksen koko ja riski olisivatkaan yhteydessä toisiinsa. Tällöin sijoittajan kokopreemiota 
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selittäisi toistaiseksi tuntematon muuttuja. Kritiikkiä anomalialle on antanut myös Dimson 

ja Marsh (1999) tutkimus Iso-Britannian osakemarkkinoilta. Heidän tutkimuksensa tulok-

sista ilmeni suurempien yritysten tuottavan paremmin kuin pienet yritykset. Tulokset oli-

vat siis verrattain käänteisiä yrityskoko anomalialle. Kuten Van Dijk (2011) toteaa katsauk-

sessaan olevan mahdollista, että yrityskoko anomalia on kadonnut markkinoilta. Koska 

aiheesta on saatu paljon ristiriitaista tulosta, on tärkeää saada aiheeseen liittyviä tuloksia 

pohjoismaisilta markkinoilta. 

Aiempien tutkimustulosten perusteella voitaisi esittää, että tiedon rajallisuus pienestä 

yhtiöstä aiheuttaisi hintojen vääristymää. Suuri osa aiemmista tutkimuksista on tehty en-

nen internetin yleistymistä. Internetin yleistyminen on osaltaan vaikuttanut anomalian 

katoavuuteen, sillä tietoa yrityksistä on jokaisen sijoittajan helppo hakea. Informaation 

saatavuus tehostaa markkinoita ja nopeuttaa hintojen tasapainottumista. Tiedon olessa 

on saatavilla runsaasti, kokemattoman sijoittajan on hankala erotella oleellinen tieto pää-

töksenteon tueksi. Internet on näin myös osaltaan vaikeuttanut sijoittajien päätöksente-

koa. 

 

2.5  Arvosijoittaminen 

Arvosijoittaminen on yksi kolmesta pääsijoitustyyleistä. Sen suosio perustuu osaltaan sen 

yksinkertaisuuteen: arvosijoittaja pyrkii löytämään markkinoilta osakkeita, joiden markki-

na-arvon hän uskoo olevan liian alhainen. Tämän aliarvostuksen hän olettaa purkautuvan 

tulevaisuudessa. Reaalimaailmassa, kuten aikaisemmin mainittu, on mahdoton tietää 

osakkeen oikeaa arvoa. Arvonmäärityksestä saatavat luvut ovat suuntaa antavia.  

Arvosijoittamista on tutkittu laajalti ympäri maailmaa. Vaikkei arvostrategialla ole tiettyä 

kehittäjää, pidetään yleisesti arvostrategian oppi-isänä yhdysvaltalaista Benjamin Graha-

mia. Grahamin vuonna 1949 julkaisema ”The Intelligent Investor” mielletään arvosijoit-

tamisen kulmakiveksi ja yleisesti sijoituskirjallisuuden klassikoksi. Ensimmäinen laajempi 

tutkimus arvostrategiasta oli yhdysvaltalaisen Nicholsonin (1960) ”Price-Earnings Ratios”, 
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jossa hän tutki P/E-luvun avulla yrityksiä. Samaisessa tutkimuksessa hän havaitsi matalan 

P/E-luvun yrityksen tuottavan paremmin kuin korkean P/E-luvun yrityksen. 

Avataan aluksi, miten markkinoille syntyy aliarvostettuja osakkeita. Voidaan todeta, että 

arvosijoittaminen on ristiriidassa tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa. Kun maa-

ilman osakemarkkinat toimivat puolivahvasti, ei tunnuslukuanalyysin avulla pitäisi olla 

mahdollista saada ylituottoja. Lindström ja Lindström (2011) toteavat kirjassaan ”Onnistu 

osakemarkkinoilla”, että näin voisi todella olla, jos sijoitusmarkkinoilla kauppaa käyvät 

osapuolet toimisivat tunteettomasti ja rationaalisesti. Todellisuudessa markkinoilla toimii 

paljon ihmisiä erilaisin motiivein, joiden päätöksentekoon heijastuu sekä harkinnan että 

järjenkäytön lisäksi omia kokemuksia ja tunteita osakemarkkinoista. Näin markkinoille 

syntyy toimijoiden puolesta käyttäytymisvirheitä, jolloin osakkeiden väärinhinnoittelu 

mahdollistuu. (Lindström ja Lindström, 2011) 

Itsessään arvosijoittaminen on hyvin sovelluskelpoinen tapa sijoittaa osakkeisiin. Sitä voi-

daan harjoittaa eri tunnusluvuilla, mutta ydinidea siinä pysyy samana: etsitään sijoittajalle 

mieleisiä osakkeita alle niiden substanssiarvon. Yleisimmät arvosijoittamisen tunnusluvut 

ovat P/E (Price-to-earnings) ja P/B (Price-to-book). Näiden lisäksi arvosijoittaja voi käyttää 

osinkotuottoprosenttia, kassavirta- ja yhdistelmätunnuslukuja. Näitä tunnuslukuja hyö-

dyntämällä, arvosijoittaja haarukoi itselleen aliarvostettuja osakkeita. Aliarvostuksen 

määritteleminen on kuitenkin hankalaa. Tunnuslukuja tarkkaillessa aliarvostus voi ilmetä 

esimerkiksi alhaisena P/E -tai P/B-arvona. Tunnuslukujen tueksi arvosijoittajan tulee luoda 

itselleen kattava kuva yrityksen tilasta. 

Toinen tapa määrittää osakkeen aliarvostusta tunnuslukuhaarukoinnin lisäksi on määrit-

tää osakkeen hintaa arvonmääritysmalleilla. Suosituimmissa arvonmääritysmalleissa dis-

kontataan tulevaisuuden kassavirtoja tai lasketaan yrityksen aikaansaamaa taloudellista 

lisäarvoa. Jos saatu arvo on alhaisempi kuin osakkeen substanssiarvo, täyttää osake aina-

kin hinnan puolesta arvo-osakkeen tunnusmerkin. Ongelma kuitenkin arvonmääritysmal-

leissa on, että niissä tarkastellaan tulevaisuuden kassavirtoja, jotka ovat epävarmoja ja 

harkinnan varaisia olettamuksia. Sijoittajan estimointivirheitä vastaan Benjamin Graham 

(1949) on esittänyt niin sanotun turvamarginaalin (Margin of safety). Turvamarginaali on 

osakkeen ”sisäisen” hinnan ja nykyhinnan erotus. Turvamarginaalia käyttämällä sijoittaja 
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voi vähentää riskiä, jos osakkeen aliarvostus ei purkaudu oletetulla tavalla. (Lindström & 

Lindström, 2011) Pelkän arvonmäärityksen perusteella sijoittajan ei kannata tehdä osto-

päätöstä. On olennaista myös tutkia yrityksen liiketoimintaa, toimialaa ja johtoa. Tämä on 

kuitenkin työlästä ja aikaa vievää.  

Vaikka arvosijoittamista voidaan lähestyä eri suunnilta, perustuu arvostrategia pitkälti 

tunnuslukuanalyysiin. Juuri tunnuslukuanalyysiä on tutkittu paljon globaalisti. Kuten jo 

tässä tutkimuksessa on aiemmin mainittu, tunnuslukuanalyysillä ei pitäisi saada puolivah-

vasti tehokkailta markkinoilta ylituottoja. Kuitenkin Piotroski (2000) havaitsi, että osake-

markkinat eivät hinnoittele tehokkaasti tilinpäätöstietoja osakkeen kurssiin. Hänen tutki-

muksensa mukaan, kun tilinpäätösinformaatio otetaan mukaan tunnuslukuanalyysiin, 

voidaan analyysissä eliminoida portfoliosta huonot yhtiöt pois. Lisäksi hän havaitsi pää-

omiltaan vakaimmat korkean B/P-luvun (Book-to-Price) osakkeiden suoriutuvan parem-

min kuin alhaisen B/P-luvun osakkeet. Löytö on mielenkiintoinen, sillä se on ristiriidassa 

Faman ja Frenchin (1992) tutkimuksen kanssa, jossa he totesivat korkean B/P-luvun ai-

heuttaman ylituoton johtuvan pelkästään suuremmasta taloudellisesta riskistä eikä va-

kaammasta taloudellisesta asemasta. 

Faman ja Frenchin (1998) tutkimuksessa esitettiin, että arvoanomaliaa ilmenee jokaisessa 

maailman pörssissä. Tukholman pörssissä arvosijoittamista on tutkittu akateemisella ta-

solla niukasti. Tätä tyhjiötä tämä tutkimus osaksi täydentää. Betermier, Calvet ja Soldini 

(2017) tekivät tutkimusta ruotsalaisista arvo- ja kasvusijoittajista. Heidän tutkimuksensa 

tuloksia löytyi viitteitä arvo-osakkeiden ylituotosta. Tulokseksi he saivat arvosijoittamisen 

ylituottoa ilmentävän arvopreemion suuruudeksi 10 % vuosille 1985–2009. Heidän tulok-

sensa mukailivat Faman ja Frenchin (1998) tutkimusta. Faman ja French (2020) tutkivat 

uudestaan arvoanomalian ilmenemistä markkinoilla. Vuosien 1963–2019 väliseltä ajalta. 

Tutkimuksen tuloksissa todettiin, että anomaliaa ilmenee markkinoilla. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että tarkkailu aikavälin puolestavälistä anomaliasta saatava tuotto on laskenut. 

Tutkimusten pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että arvosijoittaminen on ollut kannatta-

vaa sijoittajalle. Vaikka lyhyellä aikavälillä osakkeiden kurssit ovat edenneet satunnaisesti, 

ovat ne pitkällä aikavälillä tuottaneet arvosijoittajalle hyvin. 
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2.6  Tutkielman tunnusluvut 

Tässä kappaleessa käydään tutkielmassa käytettävät tunnusluvut. Tutkimuksessa käyte-

tään seuraavia tunnuslukuja: P/E, P/B ja P/CF (Price-to-Cashflow). Tunnusluvut esitetään 

niiden yleisimmässä muodossa. Kuitenkin tutkielmassa käytetään tunnuslukujen P/E ja 

P/B käänteisiä versioita, näin vältytään negatiivisilta luvuilta. Kappaleen tarkoituksena on 

selventää lukijalle tunnuslukujen tulkintaa, joka helpottaa myöhemmin tulosten ymmär-

tämistä. 

 

2.6.1  P/E-luku 

P/E-luku on yksi suosituimmista tunnusluvuista. Luku kertoo yrityksen markkina-arvon 

suhteen yrityksen nettotulokseen. Yleisesti P/E-luku lasketaan yrityksen uusimman tilin-

päätöksen pohjalta. Luvusta voidaan myös esittää TTM (Trailing Twelve months) versio, 

joka ottaa huomioon yrityksen julkaisemat osavuosikatsauksen tiedot. Useimmin luku 

lasketaan osakkeen hinnan ja yrityksen osakekohtaisen tuloksen (EPS) pohjalta. Kaava on 

seuraavanlainen:  

 

𝑃

𝐸
=

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑒𝑘𝑜ℎ𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
 

 

P/E-luku voidaan tulkita aikamääreenä, jonka suuruus määrittelee kuinka nopeasti osake 

”maksaa itsensä takaisin”, hintatason pysyessä muuttumattomana (Knüpfer ja Puttonen 

2018). P/E -luvun ollessa 15, kestää osakkeella 15 vuotta maksaa itsensä takaisin nykyisel-

lä tuloksella. P/E-luvun ollessa korkea, voidaan yritykseen olettaa kohdistuvan kasvupai-

neita. Tällainen korkea P/E-luku on ominainen kasvuosakkeilla. Alhainen P/E -luku puoles-

taan indikoi maltillisimmista odotuksista. 

Arvosijoittaja etsii alhaisen P/E-luvun yhtiötä. Lukua tarkastellessa tulee huomioida yri-

tyksen tuloksen tekokyky: P/E-luku voi olla alhainen, yrityksen kasvunäkymien ja tulok-
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sentekokyvyn ollessa surkealla tasolla (Niskanen ja Niskanen, 2016). Lisäksi pitää huomi-

oida, että P/E-luku ei ota huomioon yrityksen pääomarakennetta. Täten pelkästään P/E-

luvun perusteella ei kannata tehdä päätöksiä. Pääomarakennetta tulisi tutkia myös toisen 

tunnusluvun avulla. Toinen P/E-luvun ongelma tulee ilmi, jos yrityksen nettotulos on ne-

gatiivinen. Lukua ei voida käyttää päätöksenteossa negatiivisuuden takia. Akateeminen 

tutkimus käyttää tästä syystä P/E-luvun käänteislukua E/P-lukua (earnings yield).  

Osakepoimintaa P/E -luvun perusteella on tutkittu akateemisissa tutkimuksissa paljon. 

Grahamin ja Doddin (1934) kirjassa ”Security Analysis” sitä käytettiin ensimmäisen kerran 

arvo-osakkeen mittarina. Ensimmäisen kattavan tutkimuksen P/E -luvun käytöstä julkaisi 

Nicholson (1960). Tutkimuksessa saatiin ensimmäisiä viitteitä P/E -luvun luomasta arvo-

anomaliasta. Basun (1977) tutkimus vahvisti jo aikaisemmin saatuja tietoja, kun hän löysi 

negatiivisen korrelaation osakkeiden normaalista poikkeavan tuoton ja P/E -luvun välillä. 

Basu (1977) havaitsi myös, että 14 vuoden aikavälillä, saavutettiin ylituottoja alhaisen 

P/E-luvun osakkeilla. Faman ja Frenchin (1998) tutkimus 13 maasta osoitti myös matalan 

P/E luvun tuottavan normaalia korkeampia tuottoja.  

P/E-luvun toimivuudesta ylituoton välineenä on esitetty myös kritiikkiä. Gill (2003) esittää 

P/E-luvun anomalian kaikonneen tyystin markkinoilta. Tutkimuksen tuloksista selvisi al-

haisen P/E-luvun osakkeiden suoriutuneen huonosti verrattaessa korkean P/E-luvun 

osakkeisiin. 

 

2.6.2  P/B-luku 

Toinen arvosijoittajien suosima tunnusluku on P/B-luku. Tunnusluku kuvaa osakkeen hin-

nan ja yrityksen kirjanpidollisen omanpääoman välistä suhdetta. Arvosijoittaja etsii mark-

kinoilta alhaisen P/B-luvun yrityksiä. Tunnuslukua käytettäessä tulee huomioida yrityksen 

toiminnantila. Korkea riskillisyys ja kannattamaton kasvu ovat yleisimpiä oikeutuksia al-

haiselle P/B-luvulle. Kuten korkea P/E indikoi kasvuodotuksia, myös korkea P/B viestii ko-

vista kasvuoletuksista tulevaisuuden suhteen. (Sharpe et al. 1999, 480)  
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Kaavamuotoisena P/B on seuraavanlainen: 

 

𝑃

𝐵
=

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑟𝑗𝑎𝑛𝑝𝑖𝑑𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜
 

 

P/B-luku toimii erityisen hyvin toimialojen sisäisessä vertailussa. Yritysten vertailu eri toi-

mialoilta ei ole mielekästä, sillä yritysten pääomarakenteet voivat olla hyvinkin erilaiset. 

P/B-luvun ollessa alle yhden, voi sijoittaja ostaa yrityksen osakkeita alle sen tasearvon. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen taseessa on arvokkaampia omaisuuseriä kuin yritys 

hinnoitellaan markkinoille. Ostamalla tällaisen yrityksen osakkeita, sijoittaja kantaa ko-

honnutta riskiä yritystoiminnan jatkuvuudesta. Alhainen P/B-luku voi johtua yritysjohdon 

tuhoavasta vaikutuksesta yrityksen antamaan lisäarvoon.  

Alhaisen P/B-luvun antamasta ylituotosta on saatu akateemisissa tutkimuksissa näyttöä. 

Jo aikaisemmin mainitussa Faman ja Frenchin (1992) tutkimuksessa havaittiin alhaisen 

P/B-luvun yritysten tuottovan paremmin kuin korkean P/B-luvun yhtiöiden. Alhaisen P/B-

luvun vaikutuksen tuottoon ovat havainneet myös Jensen ja Johnson (1997). 

 

2.6.3  P/CF-luku 

Hackel, Livnat ja Rai (1994) tutkimus yhdisti pienyhtiöanomalian ja kassavirta anomalian. 

He valitsivat portfolioonsa yrityskooltaan pieniä yrityksiä, joiden kassavirta oli vakaata, 

tunnusluvun ollessa välillä 5–30. Tällä yhdistelmällä portfolio saavutti ylituottoa vertai-

luindeksiin nähden. Samanlaisia tuloksia on saatu myös Helsingin pörssistä Jokipiin ja Vä-

hämaan (2006) tutkimuksessa. Nämä tutkimukset antavat mielekkään pohjan käyttää 

kyseistä tunnuslukua tässä tutkimuksessa. Tunnusluku on kaavamuotoisena seuraavanlai-

nen: 

𝑃

𝐶𝐹
=

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 𝑦𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒
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P/CF-luku toimii P/E-luvun kaltaisesti yrityksen arvonmäärityksessä. Tunnusluvun nimittä-

jässä oleva kassavirta antaa viitteitä, kuinka yritys pystyy luomaan kassavirtaa. Lukua tul-

kittaessa alhaisempi arvo voi indikoida aliarvostuksesta ja vastoin korkea luku voi indikoi-

da yrityksen yliarvostuksesta. Arvostrategiaa noudattaen, tässä tutkimuksessa poimitaan 

alhaisen P/CF-luvun omaavia yrityksiä. 

Kuten aikaisempiinkin tunnuslukuihin, liittyy P/CF-lukuun myös heikkouksia. Tunnusluku 

on staattinen eli se kertoo vain yhden ajankohdan tilanteen. Parhaan kuvan tunnusluvun 

kehityksestä saisi, jos sen arvoa tarkasteltaisiin useampana ajankohtana, jolloin sen kehi-

tystä voitaisiin seurata. Kuten P/B-luvun tapauksessa, eri toimialojen keskinäinen vertailu 

ei ole mielekästä, sillä toimialojen välillä hyvän kassavirran määritelmä voi vaihdella suu-

restikin.  
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3  Menetelmät ja aineisto 

Tutkimuksen toteuttamiseksi on muodostettu kolme eri tunnuslukuun perustuvaa portfo-

liota. Näiden portfolioiden menestymistä on tarkasteltu vuosilta 2005–2021.  Portfolioita 

vertaillaan toisiinsa sekä OMX Stockholm Benchmark Gross -indeksiin. Tämän luvun alussa 

kerrotaan aineiston ominaisuuksista, muodostetaan tarvittavat portfoliot ja pohjustetaan 

mittaamiseen käytettäviä mittareita. Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto on haettu 

Refinitiv Eikon -tietokannasta, josta se on viety ja käsitelty Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelmassa. 

 

3.1  Aineisto kuvailu ja keruumenetelmät 

Aineistoa seulottiin Tukholman pörssistä vuoden 2004 tilinpäätöksen perusteella kaikki 

yhtiöt, joiden markkina-arvo oli välillä 150 miljoonaa – 2 miljardia Ruotsin kruunua. Listal-

ta otettiin yhtiöt, joiden E/P-, B/P- ja P/CF-luvut olivat arvostrategian kannalta mielek-

käimmät. Tunnusluvut olivat muodostettu vuoden 2004 tilinpäätöstietojen pohjalta. Tut-

kimuksen vertailu indeksinä toimii OMX Stockholm Benchmark Gross Index.  

Kuvasta 6. huomataan, että vuodet 2005–2021 ovat olleet erittäin tuottoisia Tukholman 

pörssissä. Kuitenkin ajanjaksolle ajoittuu useita pidempiä nousuja ja useita lyhyempiä 

laskukausia. Pidempi laskukausi kuvassa 6. on 2007 vuodelta alkanut finanssikriisi. Vuo-

den 2009 puolivälin jälkeen indeksi on lähtenyt uuteen nousuun saavuttaen uuden hui-

pun 2011 vuoden alkupuolella. Tämän jälkeen indeksi teki pienen laskun, josta se on 

noussut 2015 vuoden alkupuolelle saakka. 2015 vuoden jälkeen indeksi on heilunut aikai-

sempaa enemmän, kuitenkin nousujohtoisesti. Indeksi laski Covid-19-laskussa, mutta on 

tämän jälkeen lähtenyt kovaan nousuun. Aineistoon mahtuu siis erilaisia sijoitusperiodeja, 

jotta mahdollistavat myöhemmin tehtävän syklianalyysin.  
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Kuva 6. OMX Stockholm Benchmark Gross -indeksin kehitys vuosilta 2005–2021 

 

Tutkimuksen riskittömäksi tuotoksi on valittu kolmen kuukauden Stibor -korko. Stibor 

(Stockholm Interbank Offered Rate) on korko, jota käytetään ruotsalaisten pankkien väli-

sessä vakuudettomassa lainaamisessa. Koron laskemisen, jakelun ja lisensoinnin hoitaa 

Swedish Financial Benchmark Facility AB. (SFBF 2022) 

Kuvasta 7. nähdään koron heiluneen vuosina 2004–2011 suhteellisen paljon. Se on käynyt 

korkeimmillaan yli 5 prosentissa, josta se on laskenut negatiiviseksi saakka. Koron kehitys 

tulee ottaa huomioon riskikorjattujen tuottojen ja portfolioiden suoritusmittareiden tul-

kinnassa. Suurempi riskitön tuotto vaatii omaisuusluokilta suurempia tuottoja. 

 

Kuva 7. STIBOR 3M kehitys vuosilta 2004–2021 
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3.2  Portfolioiden muodostus 

Portfoliota on muodostettu kolmen eri tunnusluvun pohjalta. Jokaisen portfolioon otetun 

yrityksen markkina-arvo on alle 2 miljardia kruunua. Rajaukset on perustelu tarkemmin 

luvussa 1. Tunnusluvut on haettu Refinitiv Eikon -tietokannasta.  

Käytettyjä tunnuslukuja olivat E/P-, B/P- ja P/CF-luvut. Kaksi ensimmäistä tunnuslukua 

ovat käänteisiä, mikä mahdollistaa negatiivisen lukujen mukaan ottamisen. P/CF-luvun 

täytyy olla positiivinen, siksi sen käänteistä versioita ei tässä tutkimuksessa käytetä. Port-

foliot ovat muodostettu 2004 vuoden tilinpäätöstiedoilla. Tällä on tarkoituksena välttyä 

look-ahead-harhalta. Tutkimuksessa käytetään siis tietoa, jota oli tuolloin tarkasteluaika-

välin alussa sijoittajien saatavilla. Portfolioihin valittiin viidentoista korkeimman E/P-ja 

B/P-luvun saaneet yritykset. P/CF-portfolioon valittiin viisitoista alhaisimman tunnusluvun 

yhtiöt. Kaikissa portfolioissa yhden yrityksen paino on 1/15 eli noin 6,67 prosenttia. Tut-

kimuksessa pyritään minimoimaan aikaisemmin mainittua idiosynkraattista riskiä valitse-

malla portfolioon useita osakkeita. 

Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa tulee huomioida, ettei portfoliota tasapainotettu tai 

muodostettu uudelleen. Tästä syystä tutkimuksessa ei oteta huomioon kaupankäynnistä 

juontuvia transaktiokustannuksia. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida vertailla sellaisien 

tutkimusten kanssa, joissa portfolioita on tasapainotettu tarkastelu aikana. Markkinaport-

foliota tässä tutkimuksessa kuvaa OMX Stockholm Benchmarking Gross Index. Syy indek-

sin valintaan on perusteltu aikaisemmin kappaleessa 1.   

 

3.3  Portfolioiden suoriutumisen mittaus  

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytettävät portfolioiden suoriutumismittarit. 

Ensin esitellään tuottojen laskentatavat. Tämän jälkeen keskitytään riskikorjattuihin mit-

tareihin. Riskikorjattuja mittareita käsitellessä käydään läpi niiden laskukaavat ja käyttöä. 

Tutkimuksessa käytettyjä mittareita ovat raakatuotto, Sharpen indeksi, Treynorin luku ja 
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Jensenin alfa. Kyseiset mittarit ovat varsin yleisiä portfolioiden vertailussa. Suoritusmitta-

rit kuvaavat sitä, onko sijoittajan kannattanut kantaa suurempaa riskiä. 

 

3.3.1  Tuoton laskeminen 

Tuotot tässä tutkielmassa ilmaistaan raakatuottoina. Raakatuottoprosentti kertoo portfo-

lion tuoton, tästä tuotosta ei ole vähennetty riskitöntä tuottoa. Tutkimuksen raakatuotot 

lasketaan logaritmisista päivätuotoista. Nämä ovat laskettu seuraavalla kaavalla: 

 

𝑅𝑝 = 𝐿𝑛(
𝑅𝑡

𝑅𝑡−1
) 

, jossa                                     

                                                 Rp = Portfolion tuotto 

                                                 Rt = Portfolion arvo ajankohtana t 

                                                 Rt-1 = Portfolion arvo ajankohtana t-1 

 

Syy logaritmiselle laskentatavalle ovat empiiriset havainnot siitä, että sen laskemat tuotot 

ovat kutakuinkin normaalijakautuneita. Monissa rahoituksen malleissa normaalijakautu-

neisuus on yksi mallin oletuksista, joten logaritmisien tuottojen käyttö on tässä tapauk-

sessa erittäin suotavaa. Yleisesti, varsinkin pitkällä aikavälillä, osakeaineistot ovat vinou-

tuneita oikealle, eli nousupäiviä on enemmän kuin laskupäiviä. Tämä aiheuttaa malleille 

tulosten arvioinnin heikentymistä. 

Portfolion kokonaistuotto lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑅𝑝 =  
(𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑡 − 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑡−1)

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑡−1
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Portfolion alku ja päättöarvot on saatu indeksoimalla portfolio. Portfolioindeksointi on 

toteutettu kertomalla portfolion alkupisteluku sen päivittäisellä logaritmisella tuotolla. 

Tässä tutkimuksessa alkupistelukuna on käytetty lukua 100. 

Tämän tutkimuksen riskikorjatut tuotot on laskettu vähentämällä portfolion logaritmises-

ta päivätuotosta riskittömän tuoton päivittäinen keskiarvo. Tutkimuksessa esitettävä vo-

latiliteetti on laskettu portfoliossa logaritmisista päivätuotoista. Volatiliteetti on annuali-

soitu kertomalla sen päivittäinen keskiarvo vuosittaisien kaupankäyntipäivien neliöjuurel-

la. Kaupankäyntipäivien lukumäärä tässä tutkielmassa on oletettu olevan 252.  Markki-

naindeksin volatiliteetin laskutapa on erilainen kuin portfolion, sen volatiliteetti on lasket-

tu suoraan päivittäisestä muutoksesta, kun portfolioiden volatiliteetti on laskettu varians-

si-kovarianssitaulukon avulla. 

 

3.3.2  Sharpen luku 

Sharpen luku on yksi käytetyimmistä suoriutumismittareista. Luku mittaa riskittömän tuo-

ton ylittävää tuottoa suhteessa kannettuun riskiin. Luvun kaavassa riskiä kuvaa portfolion 

volatiliteetti. Tulokseksi saadaan portfolion riskikorjattu tuotto. 

 Luvun laskentakaava ilmaistaan seuraavalla tavalla: 

 

𝑆𝑅 =
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓

𝜎𝑖
 

jossa       𝑅𝑖= portfolion tuottojen keskiarvo 

                𝑅𝑓 = riskittömän tuoton keskiarvo 

                𝜎𝑖  = portfolion tuottojen keskihajonta 

Kaavan riskitöntuotto on tässä tutkielmassa aiemmin mainittu kolmen kuukauden STI-

BOR-korko. Korkeampi luku kertoo paremmasta riskikorjatusta tuotosta. Sijoittajan kan-
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nalta optimi valinta portfolioita vertaillessa on valita portfolio, jonka Sharpen luku on suu-

rempi. Huomioitavaa Sharpen lukua käytettäessä on sen korreloimattomuus muihin sijoi-

tuskohteisin. Jos tässä tutkimuksessa olisi käytetty prosentuaalisia päivätuottoja, ei Shar-

pen luvun tulkitseminen olisi ollut mielekästä, koska sen toimivuus nojautuu tuottojen 

normaalijakautuneisuuteen (Lo 2002). Sijoitusperiodin päivätuotot ovat yleisesti vinoutu-

neet oikealle eli nousupäiviä on enemmän kuin laskupäiviä. Tätä varten Sharpen luvusta 

olisi pitänyt käyttää vinoumakorjattua versiota. 

 

3.3.3  Treynorin luku 

Toinen yleisesti käytetty portfolion suorituksen mittari on Treynorin luku. Luku kertoo 

portfolion ylituoton suhteen systemaattiseen riskiin. Systemaattisen riskin mittakaavassa 

on portfolion beta-kerroin. Luku saadaan kaavalla: 

 

𝑇𝑖  =
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓

𝛽𝑖
  

jossa         Ri = Portfolion tuoton keskiarvo 

                 Rf = riskittömän tuoton keskiarvo 

                 𝛽𝑖 = portfolion beta-kerroin 

Kaavassa oleva riskitön tuotto on aikaisemmin mainittu 3 kuukauden STIBOR-korko. Port-

folion beta kuvaa portfolion systemaattista riskiä. Betan ollessa yli 1, voidaan portfoliota 

kutsua aggressiiviseksi. Alle 1 betan portfoliot ovat defensiivisiä. Beta mittaa portfolion 

tuoton muutoksen herkkyyttä suhteessa valittuun markkinaportfolioon. (Niskanen & Nis-

kanen 2007). Beta saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: 

𝛽𝑖  =  
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖𝑅𝑚)

𝜎𝑚2
 

, jossa             

                                              𝛽 = Portfolion beta 
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                         𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖𝑅𝑚) = Keskimääräisen tuoton Ri ja markkinatuoton Rm kovarianssi 

                         𝜎𝑚
2 = portfolion varianssi 

Tässä tutkimuksessa beta-kertoimet ovat laskettu Microsoft Excelin lineaarinen regressio 

-työkalun avulla. Regressioanalyysissä selitettävä muuttajana on käytetty portfolion riski-

korjattuja päivätuottoja ja selittävänä muuttujana on käytetty markkinaportfolion riski-

korjattua päivätuottoja. 

 

3.3.4  Jensen alfa 

Jensenin alfa on aikaisemmin kappaleessa 2.3 käydyn CAP-malliin pohjautuva mittari. Jen-

senin alfan kaavassa verrataan portfolion antama tuottoa CAP-mallin ennustettuun tuot-

toon. Näiden erotus kuvaa mahdollista portfolion antamaa ylituottoa. Jos portfolio on 

suoriutunut CAP-mallin ennustamaa tuottoa huonommin, on sen alfa negatiivinen. Alfa 

voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

𝛼𝑖 = (𝑟𝑖 − 𝑟𝑓) −  𝛽(𝑟𝑖 − 𝑟𝑚)  

, jossa                                    

                                              𝛼𝑖   = Jensenin alfa 

                                               𝑟𝑖 = Portfolion tuotto  

                                                𝑟𝑓 = Riskitön tuotto 

                                                𝛽 = Portfolion beta-kerroin 

                                               𝑟𝑚 = Markkinaportfolion tuotto 

Tässä tutkimuksessa alfa on laskettu Excelin lineaarisen regression avulla. Kaavassa mai-

nittu beta on laskettu samalla tavalla kuin kappaleessa 3.3.3. Regressioanalyysin selittävä 

muuttuja ja selitettävä muuttuja ovat samoja kuin aikaisemmin käydyn beta-kertoimen 

laskennassa. Indeksille ei voida laskea alfaa, sillä sen antama tuotto oletetaan markkinoi-

den antamaksi tuotoksi. Alfan laskeminen perustuu tähän tuottoon. 
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4  Tulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimustuloksia ja keskeisimpiä havaintoja. Aluksi tarkastellaan 

portfolioiden suoriutumista riskikorjatuilla mittareilla ja yleistä suoriutumista koko pe-

riodilla. Tämän jälkeen tarkastellaan aineiston yritysten suoriutumista sektoreittain. Lo-

puksi tarkastellaan portfolioiden menestystä eri sykleissä verrattuna indeksiin. 

 

4.1  Portfolioiden suoriutuminen 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kolmen eri portfolion suoriutumista suhteessa toisiinsa ja 

indeksiin. Jokainen portfolio sisälsi 15 osaketta, jotka valittiin aiemmin mainittujen tun-

nuslukujen pohjalta. Valitut osakkeet saivat portfoliossa kukin noin 6,67 prosentin painon. 

Ensimmäinen portfolio sisälsi osakkeet, joiden E/P-luku oli vertailukauden alussa suurin. 

Toiseen portfolioon valittiin 15 suurinta B/P-luvun omaavaa yhtiötä ja kolmanteen valit-

tiin 15 yhtiötä alimman P/CF-luvun mukaan. Jokainen osake oli listattu OMX Stockholm -

markkinapaikalle ja niiden markkina-arvo oli 150 miljoonan ja 2 miljardin Ruotsin kruunun 

välillä.  

Taulukko 1 kertoo indeksin ja portfolioiden suoriutumisen valitulla ajanjaksolla. Kuten 

taulukosta 1. näemme, yksikään tunnusluvun pohjalta muodostettu portfolio ei onnistu-

nut voittamaan indeksiä. Indeksin antama vuosittainen tuotto aikavälillä oli 11,00 % ja 

koko periodin tuotto 326,42 %. Parhaiten portfolioista pärjäsi E/P-luvun portfolio, jonka 

vuosittainen tuotto oli 8,29 % ja koko periodin tuotto 198,77 %. B/P-luvun portfolion 

tuotto oli vain 1,97 % vuodessa ja koko periodin aikana 15,3 %. Tämä portfolio suoriutui 

selvästi heikoiten tarkateluaikana. P/CF-luvun portfolio ei suoriutunut myöskään kovin 

ansiokkaasti, vuosittaisen tuoton ollessa 4,38 % ja koko periodin tuotto 63 %. E/P-luvun 

portfolion ero kahteen muuhun portfolioon oli suuri. 

Kuten aikaisemmin todettu, syy pienten yritysten korkeampaa tuottoa selittäisi niiden 

korkeampi riski. Riskiä tässä tutkimuksessa kuvataan volatiliteetilla. Matala volatiliteetti 

kuvaa päivittäisten tuottojen vähäistä vaihtelua, kun taas korkea volatiliteetti kertoo suu-
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resta päivätuottojen vaihtelusta. Kuten taulukosta 1. nähdään, markkinaportfolion volati-

liteetti on suurin. Näin ollen sijoittajan on kannattaa kantaa suurempaa riskiä, kuitenkin 

indeksin antama tuottoriski-suhde on parempi kuin itsemuodostettujen portfolioiden. 

Portfolioiden volatiliteetit ovat indeksiä alhaisempia ja lähellä toisiaan. Portfolioiden 

osakkeet siis korreloivat toistensa kanssa keskivertoa vähemmän, mikä alentaa niiden 

kovarianssia. Portfolioiden hajauttamisessa on onnistuttu, tosin tällä voi olla vaikutusta 

portfolion tuottoihin. 

 

Taulukko 1. Portfolioiden tuottovertailu 

Portfolio Keskimääräinen vuosituotto Tuotto periodilta Volatiliteetti 

Indeksi 11,00 % 326,42 % 21,10 % 

E/P 8,29 % 198,77 % 16,33 % 

B/P 1,97 % 15,30 % 18,62 % 

P/CF 4,38 % 63,87 % 18,10 % 

 

4.2  Portfolioiden vertailu riskikorjatuilla mittareilla 

Portfolioiden keskinäistä menestymistä on tarkasteltu tässä tutkimuksessa riskikorjatuilla 

mittareilla. Tässä luvussa käydään läpi, miten portfoliot ovat suoriutuneet Sharpen- ja 

Treynorin luvulla sekä Jensenin alfalla. Taulukosta 2. nähdään portfolioiden suoriutumi-

nen eri mittareilla. Tässä tutkimuksessa positiivisen Sharpen luvun indeksin lisäksi sai E/P-

portfolio. Koska jokaisen portfolion Sharpen luku oli alle indeksin, ei luvun tilastollisen 

merkitsevyyden testaaminen ole erillisellä testillä relevanttia.  

Portfolioiden beta-kertoimet jäävät reilusta alle yhden. Beta-kertoimien lasku käytiin läpi 

kappaleessa 3.3.3. Indeksin beta saa aina arvon yksi. Beta-kertoimen kuvatessa portfolion 

tuoton vaihtelu herkkyyttä, voidaan taulukosta 2. todeta, että portfolioiden beta-

kertoimet ovat defensiivisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että markkinan noustessa 

tai laskiessa yhden prosentin, portfoliot liikkuvat beta-arvonsa mukaisesti markkinan 
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suunnassa. Treynorin luku kuvaa portfolion ylituoton suhdetta systemaattiseen riskiin. 

Tässä tutkimuksessa positiivisen Treynorin luvun saivat vain indeksi ja E/P-portfolio. E/P-

portfolion Treynorin luku on suurempi kuin indeksin, joten sen suoriutumista suhteessa 

systemaattiseen riskiin voidaan pitää parempana.  

Viimeisenä taulukossa on Jensenin alfa ja sen tilastollinen merkityksellisyys. Beta-

kertoimen tavoin on se myös laskettu lineaarisen regression avulla. Yksikään portfolio ei 

pystynyt luomaan ylituottoa, joten niiden alfat jäävät olemattomiksi lähelle nollaa. Tilas-

tollista merkitsevyyttä tulkittaessa 5 % riskitasolla ”Merk” sarakkeen arvo pitäisi olla alle 

0,05. Huomataan ettei, yksikään alfa ei ole tilastollisesti merkittävä.  

 

Taulukko 2 Portfolioiden vertailu riskikorjatuilla mittareilla. 

 Indeksi E/P B/P P/CF 

Sharpen luku 0,291 0,210 -0,196 -0,029 

Beta 1 0,5070 0,351 0,492 

Treynorin luku 0,0614 0,0676 -0,0824 0,2784 

Jensenin alfa   0,00003 0,0000 0,0000 

Merk   0,80 0,82 0,86 

 

Kuten jo tuottojen vertailusta todettiin, on E/P-portfolio suoriutunut kaikista muodoste-

tuista portfoliosta parhaiten. Voidaan olettaa markkinoiden olevan ainakin keskivahvasti 

tehokkaat, sillä pelkästään tunnuslukuja analysoimalla ei ole voinut saada indeksiä ylittä-

vää tuottoa. 

 

4.3  Toimialojen suoriutuminen 

Tutkimuksessa tarkasteltiin pienyhtiöiden sektorien menestymistä periodin aikana. Tämä 

toteutettiin ottamalla kaikkien Tukholman pörssin pienyhtiöt tarkasteluun toimialan mu-

kaan. Yritykset koottiin sektorien mukaan ja niistä muodostettiin portfolioita. Huomioita-

vaa aineistossa on se, että joistakin toimialoista oli mukana vain 1 tai 2 yhtiötä, eli suoria 
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johtopäätöksiä koko toimialan menestymisestä ei voida vähäisen tiedon takia tehdä. Ai-

neistossa oli monia yrityksiä, jotka laskivat koko tarkasteluperiodin ajan. 

Taulukosta 2. nähdään hajonnan olleen tuotoissa suurta, eikä yksikään sektoriportfolio 

kyennyt voittamaan indeksiä. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon se, että indeksi koostuu 

kaikista Tukholman pörssin osakkeista, jolloin pienyhtiöiden sisältämä riski ei ole niin 

merkityksellinen kuin muodostetuissa sektoriportfolioissa. 

Tuottoja tutkittaessa sijoittajan olisi kannattanut allokoida pääomaa perinteiseen teolli-

suuteen ja kiinteistöalan yrityksiin. Mielenkiintoisena havaintona voidaan pitää informaa-

tio teknologia-alan yritysten antamaa tuottoa. Informaatio teknologia on ollut viimeisen 

10 vuoden aikana suosittu sektori ja tuotot ovat olleet globaalisti hyviä. Kuitenkin tämän 

tutkimuksen aineistossa olleet IT-yritykset jäivät huomattavasti indeksistä ja kahdesta 

parhaiten tuottaneesta sektorista. 

 

Taulukko 3. Pienyhtiöiden suoriutuminen sektorien mukaan 

Sektori Keskimääräinen vuosituotto Tuotto koko periodilta 

Energia -11,01 % -83,61 % 

Informaatio teknologia 5,26 % 121,33 % 

Kiinteistö 6,28 % 156,99 % 

Käyttötavara -11,09 % -83,84 % 

Materiaalit -3,47 % -42,15 % 

Päivittäistavara 1,18 % -68,33 % 

Teollisuus 6,59 % 168,78 % 

Terveydenhuolto 4,82 % 107,42 % 

Indeksi 11,00 % 326,42 % 

 

Eri sektorien volatiliteetit vaihtelivat tarkastelun aikana suuresti, kuten taulukosta 4. voi-

daan nähdä. Vaikka tässä aineistossa oli vain kaksi kiinteistösektorin yhtiötä, oli niiden 

volatiliteetti pieni. Suurimman volatiliteetin tässä tarkastelussa sai päivittäistavarasektori. 

Tämä voi johtua siitä, että aineiston päivittäistavaraliikkeet olivat luokaltaan pieniä eri-

koisliikkeitä, mikä selittäisi niiden suuren volatiliteetin sekä huonon tuoton tarkasteluai-

kaväliltä. 
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Taulukko 4. Sektorien volatiliteetit koko ajalta. 

Sektori  Volatiliteetti 

Energia 33,27 % 

Informaatio teknologia 19,18 % 

Kiinteistö 9,86 % 

Käyttötavara 27,49 % 

Materiaalit 28,49 % 

Päivittäistavara 40,52 % 

Teollisuus 15,84 % 

Terveydenhuolto 21,24 % 

Indeksi 21,10 % 

 

4.4  Syklianalyysi 

Tässä osiossa käydään portfolioiden suoriutumista eri lasku- ja nousumarkkinassa. Ana-

lyysin toteuttamiseksi on valittu eri pituisia lasku- ja nousukausia indeksin kehityksen poh-

jalta. Laskukauden alku ajoittuu korkeimpaan pistelukuun ja se loppuu alimpaan pistelu-

kuun. Nousukaudet ovat toteutettu siten, että nousukausi alkaa alhaisimmasta pistelu-

vusta ja nousukausi loppuu korkeimpaan pistelukuun. Kuten taulukosta 5. huomataan, on 

lasku- ja nousukaudet eri mittaisia. Luonteeltaan laskukaudet ovat lyhyitä ja ne voivat olla 

paniikinomaisia. Laskukausilla nähdään yleisesti jyrkkiä ja lyhyitä osakekurssien laskua. 

Laskukausien syynä voi useasti olla isompi häiriö makrotaloudessa, aiheuttaen kriisin-

omaisia piirteitä osakemarkkinoilla. Nousukaudet ovat sen sijaan huomattavasti pidempiä 

ja kulmakertoimeltaan loivempia. Poikkeuksena voidaan pitää Covid-19 aiheuttaman las-

kun jälkeistä nousua, jolloin nousu pohjalta on tapahtunut aiempaa nopeammin. 

Taulukko 5. Tutkimukseen valitut lasku- ja nousukaudet. 

Laskut 
Ensimmäinen 
päivä 

Viimeinen 
päivä Nousut 

Ensimmäinen 
päivä 

Viimeinen 
päivä 

Lasku 1 16.7.2007 6.3.2009 Nousu 1 30.3.2009 11.5.2011 

Lasku 2 1.6.2011 4.10.2011 Nousu 2 5.10.2011 10.8.2015 

Lasku 3 11.8.2015 11.2.2016 Nousu 3 3.1.2019 18.2.2020 

Covid-19 
lasku 19.2.2020 23.3.2020 

Covid-19 
nousu 24.3.2020 13.8.2021 
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Taulukko 6. kertoo portfolioiden kokonaistuotot laskukausilta. Kokonaistuotot ovat las-

kettu indeksoitujen portfolioiden prosentuaalisesta muutoksesta. Markkinaindeksin tuot-

to laskukaudelta antaa kuvaa, kuinka kova lasku on ollut kyseessä. Tulokset ovat mielen-

kiintoisia, sillä portfolioiden beta-kertoimet ovat defensiivisiä eli alle yhden, kuitenkin 

periodilla portfoliot ovat ajoittain laskeneet indeksiä enemmän. Laskun 3 kohdalla E/P- ja 

B/P-portfoliot ovat saaneet jopa positiivisen tuoton. Korkeampi tappio laskusuhdanteessa 

voi indikoida riskin realisoitumisesta tai sijoittajien paniikkimyynneistä. 

 

Taulukko 6. Portfolioiden tuotot laskuperiodeilla. 

  Indeksi E/P B/P P/CF 

Lasku 1. -54,90 % -62,39 % -63,27 % -64,07 % 

Lasku 2. -28,22 % -27,40 % -29,21 % -31,32 % 

Lasku 3. -21,52 % 5,75 % 2,58 % -13,81 % 

Covid-19 lasku -34,21 % -38,38 % -40,23 % -38,99 % 

 

Taulukosta 7. voidaan huomata, että portfolioiden ja markkinaindeksin volatiliteetti kas-

vaa huomattavasti aikavälin keskiarvoisesta volatiliteetista. Poikkeuksena on taas lasku 3. 

jolloin volatiliteetti on ollut jopa keskiarvoa pienempi. Indeksi on melkein poikkeuksetta 

ollut riskillisempi laskukausina volatiliteetteja vertaillessa. Vaikka volatiliteetit antavat 

ymmärtää portfolioiden olleen vähä riskisempiä laskukausina, on niistä saanut indeksiä 

huonompaa suojausta, kun huomioidaan aiemmin esitetyt tuotot. 

 

Taulukko 7. Portfolioiden ja indeksin volatiliteetit laskukausilla. 

  Indeksi E/P B/P P/CF 

Lasku 1. 35,96 % 24,01 % 19,06 % 23,19 % 

Lasku 2. 35,44 % 22,25 % 19,44 % 24,16 % 

Lasku 3. 24,72 % 17,13 % 13,29 % 17,70 % 

Covid-19 lasku 51,23 % 51,68 % 36,30 % 45,89 % 
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Taulukko 8. kertoo nousukauden indeksin ja portfolioiden nousukausien tuotoista. Nou-

sukausien tuottoja tarkastellessa defensiivinen beta-kerroin tulee osittain ilmi. B/P- ja 

P/CF-portfoliot ovat tuottaneet useammin vähemmän kuin indeksi. Poikkeuksia kuitenkin 

molemmilla portfolioilla on. E/P-portfolio on tuottanut lähes jokaisena nousukautena 

enemmän kuin indeksi, poikkeuksena kolmas nousukausi, jolloin se jäi 16 % indeksille. 

Samainen nousukausi oli heikkoa myös B/P- ja P/CF portfolioille.  

 

Taulukko 8. Indeksin ja portfolioiden tuotot nousuperiodeilla. 

  Indeksi E/P B/P P/CF 

Nousu 1. 97,87 % 109,53 % 67,17 % 58,58 % 

Nousu 2. 51,06 % 61,07 % 55,86 % 36,31 % 

Nousu 3. 40,46 % 24,70 % 24,99 % 23,25 % 

Covid-19 nousu 100,23 % 107,97 % 69,79 % 103,79 % 

 

Taulukosta 9. nähdään indeksin ja portfolioiden volatiliteetit eri nousukausilla. Pääsään-

töisesti portfoliot ovat saaneet alhaisempaa volatiliteettiä. Tässäkin taulukossa nousee 

esille kolmas nousukausi, jolloin B/P- ja P/CF-portfolioiden volatiliteetit ovat olleet hie-

man korkeampia kuin indeksin. Taulukosta 9. nähdään myös, että E/P-portfolio on saanut 

alhaisia volatiliteetteja jokaisella nousukaudella. Yleisesti voidaan taulukosta 8. todeta, 

että portfolioiden volatiliteetit ovat olleet suhteellisen lähellä toisiaan sekä alhaisempia 

kuin indeksin volatiliteetti. 

 

Taulukko 9. Portfolioiden volatiliteetit nousukausilla. 

  Indeksi E/P B/P P/CF 

Nousu 1. 20,62 % 15,22 % 14,20 % 22,30 % 

Nousu 2. 16,83 % 12,57 % 12,11 % 13,53 % 

Nousu 3. 13,13 % 11,42 % 13,31 % 13,49 % 

Covid-19 nousu 20,91 % 16,84 % 16,04 % 16,32 % 
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Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta indeksin suoriutuvan paremmin laskukausil-

la, ja puolestaan tunnusluvuista muodostetut portfoliot sopivat paremmin nousukausille. 

Volatiliteetteja tarkastelemalla, voidaan alhaisemmat tuotot ajoittaa laskukausille, volati-

liteetin ollessa korkealla. Alhainen volatiliteetti implikoi parempia tuottoja. Tulokset ovat 

loogisia, sillä sijoittajilla on tapana laskukausina myydä osakkeita suurissa määrin, juuri-

kaan välittämättä hinnasta. Tämä johtuu osin sijoittajan pääoman laskun aiheuttamasta 

paniikista. Nousukausina uutta pääomaa allokoituu indekseihin sekä osakkeisiin. Tämä 

osaltaan aiheuttaa osakkeiden arvonnousua. 
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5  Yhteenveto 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka Small Cap Value-

sijoitusstrategia on suoriutunut Tukholman pörssissä. Tarkasteluperiodiksi valittiin vuodet 

2005–2021. Tutkielman aineisto ladattiin Refinitiv Eikon-tietokannasta. Aineisto sisälsi 

yritysten päivittäiset kurssit koko periodilta. Aineiston latauksen jälkeen sitä käsiteltiin 

Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Aineisto koostui Tukholman pörssin yrityksis-

tä, joiden markkina-arvo on ollut tarkkailu kauden alussa 150 miljoonan ja 2 miljardin 

Ruotsin kruunun välillä. Aineistoa on rajattu mukaillen Leivoa ja Pätäriä (2009), jättäen 

finanssisektorin yritykset pois. Tämän jälkeen yrityksistä muodostettiin kolme portfoliota. 

Nämä portfoliot muodostettiin P/E- ja P/B-lukujen käänteisluvuilla sekä P/CF-luvulla. Port-

folioihin valittiin viisitoista yhtiötä, jotka saivat korkeimmat E/P- ja B/P-luvun. Mukaan 

valittiin myös viisitoista alhaisinta P/CF-luvun saanutta yhtiötä. Tämän jälkeen yrityksiä 

vertailtiin OMX Stockholm Benchmark Gross -indeksiin raakatuotolla ja riskikorjatuilla 

mittareilla. Tutkielmassa riskikorjatut mittarit olivat Sharpen ja Treynorin luku sekä Jense-

nin alfa. Tämän lisäksi tutkittiin kaikkien Tukholman pörssin pienyhtiöiden sektorien me-

nestystä keskenään sekä vertailtiin indeksiin. Tutkimuksessa toteutettiin portfolioiden 

suoriutumisen tarkastelua tukeva syklianalyysi, jossa arvioitiin portfolioiden menestymis-

tä toisiinsa ja indeksiin eri lasku- ja nousukausilla. 

Tuloksista selviää, ettei yksikään arvotunnusluvun pohjalta muodostettu portfolio voitta-

nut markkinaindeksiä pitkällä aikavälillä. Portfoliot hävisivät indeksille miltei jokaisella 

riskikorjatulla mittarilla, poikkeuksena E/P-portfolion Treynorin luku. Kyseinen luku oli 

hieman korkeampi kuin indeksin vastaava. Muihin portfolioihin verratessa E/P-portfolio 

suoriutui raakatuotolla sekä riskikorjatuilla mittareilla huomattavasti paremmin kuin tut-

kielman kaksi muuta portfoliota. 

Päätutkimuksen tueksi tehtiin tutkimusta kaikista pienyhtiöstä toimialojen sektorien mu-

kaan. Tutkimusta sektorien riskimittareista ei tässä tutkielmassa tehty, joten sektoriana-

lyysi jäi pintapuoleiseksi. Kuitenkin jo raakatuoton perusteella huomataan, ettei yksikään 

sektori ei onnistunut voittamaan vertailuindeksiä periodin aikana. Tämä havainto on lin-

jassa tutkielman aikaisempien tulosten kanssa, sillä sektori painotuksella ei olla saatu in-



37 

 

 

 

deksiä ylittävää tuottoa. Epäsuorasti voidaan todeta, suurempien yhtiöiden tuottaneen 

paremmin tarkastelu aikavälillä. Tunnusluku perusteisella portfoliolla on voinut saada 

parempia tuottoja kuin pelkällä toimialapainotuksella. 

Tämän lisäksi päätutkimuskysymyksen tueksi portfolioista tehtiin syklianalyysiä. Vaikka 

aiemmin saadut portfolioiden beta-kertoimet olivat defensiivisiä, suoriutuivat yhtiöt in-

deksiä heikommin laskukausina. Mielenkiintoista laskukauden analyysistä tekee se, että 

portfolioiden volatiliteetit olivat pienempiä kuin indeksin. Tämä voi osaksi johtua siitä, 

ettei niillä ollut juurikaan nousupäiviä laskukauden aikana, jolloin niiden volatiliteetti jäi 

alhaisemmaksi. Kuitenkin ne osoittivat suoriutuvansa markkinaindeksiä paremmin nousu-

kausina, tulosten ollessa linjassa Amel-Zahedin (2011) tuloksien kanssa Saksan pörssistä. 

Verrattaessa Betermier, Calvet ja Soldini (2017) tuloksiin, tämä tutkimus ei löytänyt viit-

teitä arvopreemiosta Tukholman pörssistä.  

Muodostettujen portfolioiden volatiliteetit olivat nousukausina myös vertailuindeksiä 

matalammat. Tulosten perusteella todetaan, että Small Cap Value- strategia on ollut toi-

miva nousukausina, mutta laskukausina pienyhtiöiden aiheuttama riski on tuhonnut port-

folioiden tuottoja. Kaikkien tulosten perusteella on hankala todeta, onko kokoanomaliaa 

ilmennyt Tukholman pörssissä vuosina 2005–2021.  

 

5.1  Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella pienyhtiösijoittaminen valitulla aikavälillä buy-and-hold tak-

tiikalla on ollut indeksisijoittamista vähemmän tuottoisempaa. Strategia toimii tulosten 

perusteella hyvin indeksillä, muttei niinkään tunnuslukujen pohjalta muodostetuilla port-

foliolla. Osaksi syy voi olla pienyhtiön tuoma riski. Tämän lisäksi sijoittaja kantaa ajoitus-

riskiä markkinoilla, joka voi osaltaan vaikuttaa tuloksiin, erityisesti yksittäisten osakkeiden 

kohdalla. Ajoitusriskin minimoimiseksi olisi ostoja pitänyt tehdä tietyin väliajoin. Tulosten 

perusteella on olennaista, että sijoittaja käyttää enemmän aikaa yritysten tutkimiseen, 

eikä ostaisi niitä puhtaasti alhaisten tunnuslukujen valossa. Osa tämän tutkimuksen yhti-

östä olivat syystäkin halpoja, osan aiheuttaessa lähes 100 % tappion. Tämä näkyi erityises-
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ti P/B-tunnusluvun portfoliossa, sillä sen yhtiöt olivat kaikki halvempia kuin yhtiöiden ta-

searvo. Tämä voi indikoida yrityksen olevan taloudellisissa vaikeuksissa ja sen liiketoimin-

nan jatkumisen olevan epätodennäköistä. 

Tuloksiin osaltaan vaikutti myös se, ettei portfoliolle tehty muutoksia tarkastelu periodin 

aikana. Jos portfolioita olisi muodostettu uudelleen tietyn ajanjakson välein, olisivat tu-

lokset olleet erilaisia. Tällöin tutkimuksessa pitäisi ottaa huomioon valuutanvaihtoon, väli-

tyspalkkioihin ja muihin transaktiokustannuksiin liittyviä kustannuksia.  

Tutkimuksen tuloksista voi hyötyä sijoittaja, joka on kiinnostunut aiheen mukaisesta tyy-

listä toimia markkinoilla. Lisäksi tutkimus avartaa pienyhteisöiden suoriutumista Tukhol-

man pörssissä. Huomioon ottaen aiemman rajoitteellisen tiedon pienyhtiöstä Tukholman 

pörssissä, tämä tutkielma tuo lisää havaintoja ja pohjaa aiheeseen liittyen. Tämä tutkiel-

man tuloksia ei pidä ottaa sijoitusneuvoina.  

Arvosijoittamisen relevanttiudesta tarkasteluperiodilla voidaan esittää kysymyksiä. Inter-

net on mahdollistanut tiedon saatavuuden, joten on todennäköistä, että markkinat ovat 

arvosijoittamisen kannalta kannattamattomat. Tieto heijastuu nopeasti kursseihin, jolloin 

väärin hinnoitteluja syntyy harvemmin ja niiden hyödyntämisessä täytyy olla nopea. Mie-

lenkiintoista olisi vertailla kasvusijoittamisen tuloksia arvosijoittamiseen. Nykypäivänä 

tuottavimmat yhtiöt ovat teknologia painotteisia kasvuyhtiöitä. Näiden kasvuyhtiöiden 

arvosijoitusluvut huitelevat korkealla, eivätkä ole arvosijoittamisen kannalta mielekkäitä 

tulkita.  

Tulosten perusteella on hankalaa ottaa kantaa kokoanomalian ilmenemiseen Tukholman 

markkinoilla. Tutkimuksessa käytettyjen menetelmien tuloksista ei löydy viitteitä pienyh-

tiöiden paremmuudesta tuoton kannalta. Kokoanomalian todentamiseksi pitäisi käyttää 

muita menetelmiä. Yksi tällainen menetelmä voisi mahdollisesti olla Faman ja Frenchin 

(1993) kolmi- tai viisifaktorimalli. Tässä tutkimuksessa saatiin epäsuoria viitteitä kääntei-

sestä kokoanomaliasta, eli suuremmat yhtiöt tuottavat paremmin kuin pienet. Tutkimuk-

sen tulokset myötäilivät Dimson ja Marshin (1999) saamia tuloksia samasta aihepiiristä. 

Samanlaisia tuloksia sai myös Patel (2012). Käänteisen kokoanomalian varmistamiseksi 

pitäisi ottaa aineistoon mukaan suuremman kokoluokan yhtiöt. 
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5.2  Tutkielman luotettavuus ja jatkotutkimus 

Tutkielman tulosten luotettavuutta tutkiessa pitää arvioida kriittisesti tutkielmassa käy-

tettävää materiaalia sekä kuinka tutkimusprosessissa on onnistuttu. Luotettavuutta tässä 

tutkielmassa parannettiin ottamalla pitkä aikaväli. Tämä osaltaan mahdollisti myös sykli-

analyysin. Tutkimuksessa huomioitiin myös eri yritysten voitonjakopolitiikka, käytetyissä 

osakkeiden ja indeksin päiväkohtaisissa hinnoissa oli huomioituna yritysten maksamat 

osingot. Jos indeksi olisi ollut erityyppinen, olisi sen voittaminen ollut helpompaa, mikä 

olisi osaltaan aiheuttanut tulosten epäpätevyyttä. Indeksin valinnassa huomiotiin myös 

sen sopivuus käytetylle aineistolle ja tutkimuksen tavoitteelle.  

Tutkimuksen luotettavuutta on voinut heikentää se, että portfoliossa ilmeni päällekkäi-

syyksiä. Sama yhtiö on voinut olla useammalla käytetyllä tunnusluvulla valintakriteerin 

mukainen, jolloin se on päässyt mukaan useampaan portfolioon. Tällöin se on vaikuttanut 

osaltaan tuloksiin nostamalla tai laskemalla tuottoja.  

Tutkimus kokoanomalian kannalta on tärkeää, jotta tuloksia saataisiin lisää. Tämä paran-

taisi käsitystä anomalian käyttäytymisestä markkinoilla, mikä parantaa siihen liitettävien 

mallien hyödynnettävyyttä ansainta tarkoituksessa. Tämän tutkimuksen voisi toteuttaa 

uudelleen tulevaisuudessa, jolloin pienyhtiötä olisi luultavasti enemmän. Tutkimusaineis-

toon voitaisiin myös lisätä keski- ja suurikokoisia yhtiöitä. Näin suora tarkastelu tuottojen 

välillä helpottaisi, eikä epäsuoria johtopäätöksiä yrityskoon vaikutuksesta tarvitsisi tehdä. 

Myös sektorien analysoinnin voisi tehdä portfolioiden analyysin mukaisesti, eli ottaa mu-

kaan riskikorjattuja mittareita. Tämän lisäksi tutkimusmenetelmiä voisi parantaa ottamal-

la mukaan tilastollisia testejä. Vaikka tässä tutkimuksessa käytettiin lineaarista regressio-

ta, aikaisemmin mainittu Faman ja Frenchin kolmi- tai viisifaktorimalli olisi hyvä lisä tut-

kimukseen. 
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Liitteet 

Liite 1. E/P-portfolion yhtiöt ja kehitys (tummennetut yhtiöt esiintyvät useammassa portfoliossa) 

E/P 
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CCORb.ST 

IARb.ST 
KNOW.ST 
XANOb.ST 
FPARa.ST 
ANODb.ST 
BOLJ.ST 
ELANb.ST 
MIDWb.ST 
ELOSSb.ST 
BEIAb.ST 
KABEb.ST 

NOLAb.ST 
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Liite 2. B/P-portfolion yhtiöt ja kehitys (tummennetut yhtiöt esiintyvät useammassa portfoliossa) 

B/P 
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MVIRb.ST 
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CNCJOb.ST 
PACT.ST 
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Liite 3. P/CF-portfolion yhtiöt ja kehitys (tummennetut yhtiöt esiintyvät useammassa portfoliossa) 
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