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Hedge-rahastot voivat osakkeenomistaja-aktivisteina toimimalla saavuttaa huomattavia epänormaaleja 

tuottoja. Niin kutsutun aktivististrategian on toistuvasti havaittu päihittävän sekä markkinaindeksi että 

monet muut hedge-rahastojen käyttämät sijoitusstrategiat. Aktivismin teho perustuu siihen, että 

kohdeyrityksen osakkeen hinta reagoi positiivisesti aktivistirahaston hankkiessa siitä omistusosuuden 

ja toteuttaessa aktivistisia toimia. Tässä tutkielmassa havaitaan, että aktivististrategian ylivoimaisuus 

on kuitenkin riippuvainen tarkasteluperiodista. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa 

aktivistirahastot saavuttavat selvästi muita rahastoja suurempia tuottoja, mutta vuoden 2005 jälkeen 

eroja ei juuri ole nähtävissä. Vuoden 2008 finanssikriisin aikana aktivistirahastot kärsivät muita 

hedge-rahastoja suurempia tappioita. 

 

Osakkeenomistaja-aktivismilla tarkoitetaan oman omistusosuuden kautta tapahtuvaa vaikuttamista 

osakeyhtiön hallinnossa. Hedge-rahastojen tavoitteena on erilaisia keinoja käyttäen nostaa 

kohdeyrityksen osakkeen hintaa ja näin hyötyä aktivismista rahallisesti. Hedge-rahastot ovat löyhästi 

säänneltyjä ja monimutkaisia strategioita käyttäviä yksityisiä rahastoja, joiden managereilla on suuret 

kannustimet tavoitella mahdollisimman runsaita voittoja. Erityispiirteidensä takia hedge-rahastot 

menestyvät osakkeenomistaja-aktivismissa yksityishenkilöitä ja perinteisiä institutionaalisia sijoittajia 

paremmin. Tutkielmassa huomataan, että aktivistirahastot eroavat ominaisuuksiltaan huomattavasti 

muista hedge-rahastoista, mutta rahaston kokoa lukuun ottamatta näiden piirteiden avulla ei pystytä 

tunnistamaan erityisen menestyviä aktivisteja. 

 

Tutkielmassa käytetty kansainvälinen aineisto on poikkeuksellisen laaja, ja eri vääristymiä 

kontrolloidaan tehokkaasti. Tutkimusaineisto sisältää aikavälillä 1995 – 2012 lähes 30 000 yksittäistä 
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Aktivistirahastoja aineistosta tunnistetaan yhteensä 344 kappaletta. Tuottojen analysoinnissa 

pääosassa ovat erilaiset aikasarjaregressioihin perustuvat multifaktorimallit. Tarkastelun kohteena 

ovat mallien avulla estimoidut alfat sekä altistuminen eri faktoreille. Tutkielman tulokset ovat 

yleistettävissä aineiston laajuuden ja useiden saman tuloksen antavien analyysien johdosta. 

 

Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismi on viime aikoina saanut paljon julkisuutta 

kohdeyritysten ollessa vuosi vuodelta yhä suurempia. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska 

aktivismi vaikuttaa paitsi hedge-rahastojen sijoittajiin, myös kohdeyrityksiin. Aktivismin 
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suhteen ongelmia ja parantavan osakkeenomistajien asemaa. Aktivismin kritisoijat pelkäävät hedge-

rahastojen tavoittelevan lyhyen aikavälin voittoja pitkän aikavälin menestyksen kustannuksella. 

Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismin havaitaan joka tapauksessa olevan varsin 
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1 JOHDANTO 

Hedge-rahastojen harjoittama osakkeenomistaja-aktivismi on sijoitusstrategia, jonka 

on toistuvasti havaittu pystyvän päihittämään useimmat hedge-rahastojen käyttämät 

strategiat. Aktivismi on ilmiönä tunnettu jo 1980-luvulta, mutta 1990-luvun lopussa 

ja 2000-luvun alussa sitä alkoivat poikkeuksellisen menestyksekkäästi toteuttaa 

sääntelemättömät ja voimakkailla kannustimilla varustetut hedge-rahastot. Hedge-

rahastoaktivismi vaikuttaa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna olevan lähes 

ylivoimainen sijoitusstrategia, mutta tämän tutkielman havaintojen perusteella 

ylivertaisuus johtuu enimmäkseen tarkasteluperiodin valinnasta: vuoden 2005 

jälkeen aktivistiset hedge-rahastot eivät keskimäärin ole kyenneet voittamaan muita 

strategioita käyttäviä rahastoja, ja itse asiassa aktivistirahastojen tuotot laskivat 

muiden hedge-rahastojen tuottoja enemmän vuoden 2008 finanssikriisissä. 

Tutkielmassa havaitaan aktivististen hedge-rahastojen eroavan ominaisuuksiltaan  

muista hedge-rahastoista huomattavasti. Aktivistirahastot ovat kooltaan isompia, 

niiden palkkiot ovat suurempia ja sijoittajalle asetetut rajoitteet tiukempia. 

Tarkasteltaessa aktivistirahastojen piirteiden ja tuottojen suhdetta havaitaan, etteivät 

ulkoiset ominaisuudet rahaston kokoa ja kannustinpalkkion suuruutta lukuun 

ottamatta kykene juurikaan selittämään aktivistirahastojen tuottoja. Aktivistirahaston 

koon yhteys suurempiin tuottoihin on kuitenkin selkeä tämän tutkielman tulosten 

perusteella. 

Osakkeenomistaja-aktivismi hedge-rahastojen sijoitusstrategiana on suhteellisen uusi 

ilmiö. Osakkeenomistaja-aktivismilla tarkoitetaan oman omistusosuuden kautta 

tapahtumaa vaikuttamista yrityksen toiminnan muuttamiseksi. Aktivismin tavoitteena 

hedge-rahastojen tapauksessa on kohdeyrityksen osakkeen arvon nostaminen ja 

rahallinen hyötyminen tätä kautta. Osakkeenomistaja-aktivismi voidaan ymmärtää 

päämies–agentti -teorian kautta, jonka mukaan yrityksen johto ei aina toimi 

osakkeenomistajien kannalta parhaalla tavalla. Hedge-rahastojen toteuttama tehokas 

aktivismi on ratkaisu tähän ongelmaan, koska aktivismin seurauksena yrityksen 

liiketoiminnan huomataan tehostuvan ja osakkeenomistajien aseman parantuvan. 

Myös markkinoiden reaktio hedge-rahastojen aktivismiin on hyvin positiivinen. 
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Hedge-rahastot ovat laaja joukko sijoitustavoiltaan vaihtelevia rahastoja, joita 

yhdistää sääntelemättömyys, monimutkaiset sijoitusstrategiat ja suuret managereiden 

kannustinpalkkiot. Hedge-rahastojen hallinnoimien varojen määrä on viime vuosina 

ollut jatkuvassa kasvussa ja tätä kautta on kasvanut myös niiden merkitys osana 

globaalia talousjärjestelmää. Vaikka hedge-rahastoihin sijoittaminen on rajattu 

instituutioihin sekä erittäin varakkaisiin yksityishenkilöihin, vaikuttaa hedge-

rahastojen toiminta myös välillisesti suureen osaan ihmisiä esimerkiksi 

eläkerahastojen omistamien hedge-rahasto-osuuksien kautta. 

Hedge-rahastojen poikkeuksellinen menestys aktivisteina perustuu niiden suuriin 

kannustimiin ja vapauteen käyttää erilaisia instrumentteja tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Aktivistitoimien tukena hedge-rahastot voivat käyttää esimerkiksi 

johdannaisia, velkavipua ja lyhyeksi myyntiä. Aktivistirahastojen tavoitteena on 

yleensä myydä kohdeyritys tai sen osa, lisätä osinkoja tai muuttaa liiketoiminnan 

suuntaa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi rahastot voivat esimerkiksi käynnistää 

valtakirjataistelun yhtiökokouksessa, lähestyä osakkeenomistajia avoimilla kirjeillä 

tai käyttää julkista painostusta tiedotusvälineiden kautta. 

Tämä tutkielma keskittyy tarkastelemaan hedge-rahastojen osakkeenomistaja-

aktivismia ilmiönä laajan kirjallisuuskatsauksen kautta sekä tarkemmin tutkimaan 

aktivististen hedge-rahastojen tuottoja ja vertaamaan niitä muihin hedge-rahastoihin. 

Pääasiallisena tavoitteena on selvittää, päihittävätkö aktivistirahastot muita 

strategioita käyttävät hedge-rahastot ja voidaanko aktivistirahastojen piirteitä 

tarkastelemalla tunnistaa erityisen tuottoisat rahastot. Tutkielmassa tarkastellaan 

myös rahastojen koon vaikutusta tuottoihin sekä aktivistien ja muiden strategioiden 

tuottojen eroja eri tavoin painotetuista tuotoista laskettuna eri aikaperiodeilla. 

Mielenkiinnon kohteena ovat myös aktivistirahastojen erityispiirteet verrattuna ei-

aktivistisiin rahastoihin. 

Tutkielman empiirinen osa pyrkii löytämään vastauksia edellä esitettyihin 

kysymyksiin kvantitatiivisin keinoin.  Pääosassa ovat erilaiset portfolion tuoton 

mittaamiseen tarkoitetut välineet. Tutkielmassa käytetään riskikorjattua tuottoa eli 

Sharpen lukua ja erilaisia regressioanalyysiin pohjautuvia faktorimalleja eri 

strategioiden epänormaalien tuottojen mittaamisessa. Faktorimalleista tärkeimpiä 
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ovat Carhartin neljän faktorin malli sekä erityisesti hedge-rahastojen tuottojen 

mittaamiseen tarkoitettu Fungin ja Hsiehin seitsemän faktorin malli. Mallit mittaavat 

aktiivisen hallinnoinnin tuomaa lisäarvoa verrattuna yksinkertaisten passiivisten 

strategioiden seuraamiseen, ja ne ovat yleisesti käytössä portfolioiden tuottoa 

tarkastelevassa akateemisessa kirjallisuudessa. Tutkielmassa testataan myös niin 

kutsuttujen Quality Minus Junk sekä Betting Against Beta -faktorien toimivuutta 

hedge-rahastojen ylituottoja selittävinä muuttujina. 

Tutkielman empiirisessä osiossa käytettävä aineisto on poikkeuksellisen laaja. 

Joenväärän, Kosowskin ja Tolosen (2014) yhdistetty tietokanta kokoaa viiden eri 

hedge-rahastotietokannan aineistoa, minkä vuoksi otos on hyvin kattava. 

Tarkasteluperiodeja on kaksi, vuodet 1995 – 2012 sekä 2005 – 2012. Kahden eri 

ajanjakson tarkastelu kertoo hedge-rahastoaktivismin tuottojen muutoksesta sekä 

finanssikriisin vaikutuksista tuloksiin. Yhdistetyn tietokannan käyttö itsessään 

kontrolloi valintavääristymää eli tietokannan valinnasta mahdollisesti johtuvaa 

vääristymää tuloksissa, minkä lisäksi tutkielmassa käytetään backfill-vääristymän 

kontrollia. Vääristymien kontrollointi lisää tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä. 

Aktivistirahastot poimitaan aineistosta aktivisti-indikaattoria ja 

aktivistikampanjoiden määrää tunnisteena käyttäen, ja niistä muodostetaan oma 

strategialuokkansa. 

Tutkielman tulokset mukailevat suurilta osin aiempaa tutkimusta aktivististen hedge-

rahastojen tuotoista. Tuloksissa kuitenkin havaitaan poikkeuksellisesti, että aktivismi 

ei ole vuosien 2005 ja 2012 välillä keskimäärin päihittänyt muita hedge-rahastojen 

strategioita johtuen osin siitä, että finanssikriisi vaikutti aktivisteihin muita rahastoja 

voimakkaammin. Aiemmat tutkimukset tarkastelevat enimmäkseen vuotta 2008 

edeltävää aikaa. Tutkielman erityinen havainto on myös se, että suuret 

aktivistirahastot vaikuttavat menestyvän paremmin kuin pienet. 

Tutkielman tavoitteena on valaista hedge-rahastoaktivismin taustoja monesta eri 

näkökulmasta sekä empiirisesti tutkia aktivististen hedge-rahastojen tuottavuutta. 

Tutkielmaa voi käyttää ajankohtaisena, perusteellisena ja helppotajuisena 

katsauksena aktivistisiin hedge-rahastoihin. Tutkielman keskittyessä 
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aktivistirahastojen tuottoihin, voi se mahdollisesti toimia myös sijoituspäätösten 

tukena, kun harkitaan aktivistirahastoihin sijoittamista.  

Tämän pro gradu -tutkielman kirjallisuuskatsauksen muodostavat luvut 2–6 

pohjautuvat osittain kirjoittajan omaan kandidaatintutkielmaan (Väyrynen 2014). 

Luvut 7–9 keskittyvät portfolion tuottojen mittaamisen teoriaan, tuloksiin 

vaikuttaviin vääristymiin sekä aiempaan tutkimukseen aktivistirahastojen tuotoista ja 

ominaisuuksista. Luvuissa 10 ja 11 esitellään tutkielman aineisto, käytettävät 

tutkimusmetodit ja empiirisen tutkimuksen tulokset. 
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2 HEDGE-RAHASTOT OSANA TALOUSJÄRJESTELMÄÄ 

Hedge-rahastot ovat kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti aina 1990-luvun alusta 

lähtien. Varsinainen hedge-rahastoboomi ajoittui 2000-luvun alkuun. Hedge-rahastot 

ovat yksityisiä ja vähän säänneltyjä rahastoja, jotka käyttävät erilaisia 

sijoitusinstrumentteja ja monimutkaisia sijoitusstrategioita. Hedge-rahastojen 

ominaispiirteet ja niiden uniikki asema osana talousjärjestelmää ovat syynä niiden 

poikkeukselliseen menestykseen osakkeenomistaja-aktivismin harjoittajina. 

2.1 Hedge-rahastojen ominaispiirteitä 

Hedge-rahastojen historian katsotaan alkaneen vuonna 1949, kun Arthur Winslow 

Jones perusti ensimmäisen markkinaneutraalin rahaston. Jonesin rahasto saavutti 

markkinaneutraaliuden strategialla, jossa ostetaan osakkeita, joiden arvon odotetaan 

nousevan ja samaan aikaan myydään lyhyeksi
1
 osakkeita, joiden arvon oletetaan 

laskevan (Capocci & Gregoriou 2013).  Etuliite hedge tarkoittaa sananmukaisesti 

suojausta: Jonesin rahaston voidaan ajatella olleen ensimmäinen yleiseltä 

markkinakehitykseltä suojattu rahasto. Hedge-rahastoja kutsutaan 

markkinaneutraaliuden takia usein myös absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoiksi, 

koska ne pyrkivät saamaan positiivisia tuottoja yleisestä markkinakehityksestä 

riippumatta (Gregoriou & Duffy 2006). Siinä missä sijoitusrahastot yleensä vertaavat 

tuottojaan markkinaindeksiin ja pyrkivät päihittämään sen, on hedge-rahastojen 

tarkoituksena saada absoluuttisesti positiivisia tuottoja, oli markkinoiden suunta mikä 

tahansa (Stulz 2007). 

Hedge-rahastolle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa sijoitusalan lainsäädäntö ei tunne termiä hedge-rahasto. Käsite pitää 

sisällään suuren joukon varainhoitotavoiltaan ja strategioiltaan tavanomaisesta 

poikkeavia rahastoja. On kuitenkin olemassa piirteitä jotka yhdistävät hedge-

                                                 
1
 Lyhyeksi myynti (short selling) eli lyhyen position ottaminen tarkoittaa toimenpidettä, jossa 

sijoittaja ensin lainaa osakkeita, myy ne, ostaa ne takaisin ja palauttaa lopulta takaisin lainaajalle. 

Lyhyeksi myyjä hyötyy toimenpiteestä rahallisesti myyntihinnan ja takaisinostohinnan erotuksen 

verran, mikäli osakkeen hinta tippuu myynnin ja takaisin ostamisen välillä. Vastaavasti, lyhyen 

position ottaja häviää rahaa mikäli osakkeen hinta nousee. (Bodie, Kane & Marcus 2014: 80.) 
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rahastoja ja erottavat ne muista sijoitusinstrumenteista ja institutionaalisista 

sijoittajista. Hedge-rahastoja kuvataan usein yksityisiksi, absoluuttisen 

tuottotavoitteen rahastoiksi, jotka hyödyntävät markkinoiden trendejä ja 

hinnoitteluvirheitä tuottoja tavoitellessaan. Hedge-rahastot ovat hyvin löyhästi 

säänneltyjä, minkä johdosta ne voivat käyttää erilaisia sijoitusinstrumentteja hyvin 

laajalla skaalalla (Gregoriou & Duffy 2006).  Hedge-rahastojen johto saa 

tulosperusteisia palkkioita ja on yleensä sijoittanut rahastoon myös omaa 

varallisuuttaan. Koska hedge-rahastoja säännellään hyvin vähän, voivat ne asettaa 

sijoittajalle erilaisia rajoitteita sijoitusten lunastamisen suhteen, mikä tekee hedge-

rahastosijoituksista hyvin epälikvidejä (Capocci & Gregoriou 2013). Hedge-rahastot 

luetaan usein osaksi vaihtoehtoisia sijoitusinstrumentteja (alternative investments) 

yhdessä esimerkiksi hyödykkeiden ja kiinteistöjen kanssa erotuksena perinteisistä 

sijoitusinstrumenteista eli osakkeista, velkasitoumuksista ja 

rahamarkkinainstrumenteista (Amenc, Martellini & Vaissié 2003). 

Kolme hedge-rahastojen perustavanlaatuista piirrettä olivat mukana jo Jonesin 

perustamassa ensimmäisessä hedge-rahastossa. Capoccin ja Gregorioun (2013) 

mukaan Jonesin rahasto noudatti seuraavia perusperiaatteita: 

1. Käytä aina velkavipua
2
 

2. Sisällytä portfolioon myös lyhyeksi myytäviä osakkeita 

3. 20 prosenttia rahaston tuotoista kuuluu rahaston johtajalle 

Nämä vuosikymmeniä sitten määritellyt periaatteet ovat myös nykypäivänä lähes 

kaikkia hedge-rahastoja yhdistäviä tekijöitä. Yhdysvaltain julkisia 

arvopaperimarkkinoita valvova elin U.S. Securities and Exchange Commission 

(SEC) käyttää samoja periaatteita määritellessään mitä hedge-rahastolla tarkoitetaan. 

SEC:n (2013) määritelmän mukaan hedge-rahasto on yksityinen rahasto, joka 

                                                 
2
 Velkavipu (leverage) tarkoittaa lainarahan käyttämistä sijoitusten rahoittamisessa. Velkavivun 

tarkoituksena on voimistaa sijoitusten tuottoa. Lainarahasta pitää tietenkin maksaa korkoa, joten 

velkavivun avulla saadun lisätuoton tulee olla suurempi kuin lainan koron, jotta velkavivusta olisi 

jotain hyötyä. Velkavivun käyttäminen kasvattaa paitsi voittomahdollisuuksia, myös riskiä. (Bodie, 

Kane & Marcus 2014: 180–181.) 
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1. Maksaa johtajille tulosperusteisia palkkioita 

2. Voi käyttää velkavipua, jonka suuruus on vähintään puolet rahaston 

omistamien osakkeiden nettonykyarvosta 

3. Voi myydä osakkeita lyhyeksi 

Hedge-rahastoja vertaillaan usein niin tuottojen kuin muidenkin ominaisuuksien 

osalta tavallisempiin sijoitusrahastoihin (mutual funds). Siinä missä 

sijoitusrahastojen strategioiden ajatellaan yleensä olevan hyvin staattisia niin 

kutsuttuja buy-and-hold -strategioita, kuvataan hedge-rahastojen strategioita paljon 

dynaamisemmiksi ja monimutkaisemmiksi (Fung & Hsieh 1999). Tämä johtuu 

suurilta osin sijoitusrahastojen rajoitetuista mahdollisuuksista hyödyntää näissä 

strategioissa tarvittavia työkaluja, kuten velkavipua, lyhyeksi myyntiä ja 

johdannaisia
3
.  Erilaisten työkalujen käyttö hedge-rahastojen tapauksessa on 

mahdollista, koska hedge-rahastot ovat hyvin löyhästi säänneltyjä. Laajan 

sijoitusinstrumenttivalikoiman avulla hedge-rahastojen on mahdollista hyötyä 

mahdollisista markkinatrendeistä tai hinnoitteluvirheistä säänneltyjä sijoittajia 

tehokkaammin.  

Hedge-rahastojen sääntelemättömyys johtuu siitä, että rahastot ovat hyvin 

eksklusiivisia. Vain harvat tahot voivat suoraan sijoittaa hedge-rahastoihin. 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely Yhdysvalloissa perustuu suuren yleisön tekemien 

sijoitusten suojelemiseen, minkä takia sijoitusrahastot eivät yleensä voi esimerkiksi 

käyttää velkavipua tai lyhyeksi myyntiä näiden toimenpiteiden riskisyyden vuoksi 

(Fung & Hsieh 1999). Hedge-rahastot eivät kuitenkaan ole avoimia suurelle 

yleisölle, minkä takia sijoitus- tai eläkerahastoja koskeva sääntely ei ulotu niihin. 

Hedge-rahastoihin voivat sijoittaa ainoastaan erittäin varakkaat yksityishenkilöt tai 

institutionaaliset sijoittajat (Gregoriou & Duffy 2006). Institutionaalisilla sijoittajilla 

tarkoitetaan organisaatioita, jotka keräävät ja sijoittavat muiden ihmisten rahoja. 

Institutionaalisia sijoittajia ovat siis esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt sekä sijoitus- 

                                                 
3
 Johdannaiset (derivatives) ovat arvopapereita, joiden hinta riippuu jonkin toisen muuttujan arvosta. 

Yleensä johdannaisen hinta riippuu toisen arvopaperin hinnasta. Johdannaisia ovat esimerkiksi 

termiinit (forward contracts) ja optiot (options). Johdannaisia voi käyttää hintojen muutoksilta 

suojautumiseen tai hintojen spekulointiin. (Hull 2012: 1–2.) 
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ja eläkerahastot. Vähimmäissijoitus hedge-rahastoon on yleensä yli miljoona dollaria 

(Stulz 2007). 

Hedge-rahastot ovat monille houkuttelevia sijoituskohteita, koska niiden tuotot 

korreloivat, strategiasta riippuen, yleensä hyvin heikosti osake- ja 

velkasitoumusmarkkinoiden tuottojen kanssa. (Amenc, Martellini & Vaissié 2003).  

Sijoitusrahastojen tuotot seuraavat yleensä hyvin tiiviisti markkinoiden liikkeitä, 

mutta  hedge-rahastoilla korrelaatio voi olla jopa negatiivinen johtuen  dynaamisista 

kaupankäyntistrategioista (Fung & Hsieh 1997). Tämän takia hedge-rahastoja 

käytetään usein osana tehokkaasti hajautettuja portfolioita muiden vaihtoehtoisten 

sijoitusinstrumenttien tapaan. Esimerkiksi Suomen suurimpien työeläkeyhtiöiden 

Varman ja Ilmarisen portfoliot sisältävät hedge-rahasto-osuuksia: Varmalla osuus oli 

kesäkuun 2014 lopussa 17 % (noin 6,7 miljardia euroa) ja Ilmarisella 1,3 % (noin 

435 miljoonaa euroa) (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 2014, 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2014). 

Hedge-rahastoilla ja tavanomaisilla sijoitusrahastoilla on täysin sama 

kansantaloudellinen funktio. Molemmat keräävät sijoittajilta varoja ja sijoittavat ne 

eteenpäin tarkoituksenaan kasvattaa sijoitettua pääomaa eli saada sijoitukselle 

tuottoa. Molemmat pystyvät toimimaan rinnakkain, koska hedge-rahastot tarjoavat 

sijoittajille paljon sijoitusrahastoja monimutkaisempia kaupankäyntistrategioita. 

(Stulz 2007.) 

Voidaan ajatella, että hedge-rahastot ja sijoitusrahastot eivät yleensä edes kilpaile 

samoista asiakkaista. Kuten aiemmin todettiin, hedge-rahastoihin voivat sijoittaa 

ainoastaan erittäin varakkaat yksityishenkilöt ja institutionaaliset sijoittajat. Hedge-

rahastoihin sijoittavilla on yleensä tavallista piensijoittajaa parempi ymmärrys 

rahastojen monimutkaisista strategioista ja parempi kyky arvioida rahaston johtajan 

taitoja synnyttää voittoja. Tämä on myös hedge-rahastojen etu: monet hedge-

rahastojen sijoitusstrategiat vaativat aikaa toimiakseen, ja strategiasta ymmärtävät 

sijoittajat eivät lunasta rahasto-osuuksiaan niin herkästi, mikäli strategia ei tuota 

voittoja välittömästi. (Stulz 2007.) 
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2.2 Rahastojen rakenne 

Hedge-rahastot ovat keräävät sijoitusrahastojen tavoin sijoittajilta rahaa ja sijoittavat 

kerätyn pääoman kokonaisuudessaan eteenpäin ennalta määritellyn strategian 

mukaisesti. Hedge-rahaston varojen sijoittamisesta vastaavat ammattilaiset, joille 

maksetaan palkkioita saavutettujen tuottojen mukaisesti. Hedge-rahastolla itsellään ei 

kuitenkaan ole lainkaan työntekijöitä. Hedge-rahastoilla on tyypillisesti erillinen 

hallinnointiyhtiö (hedge fund firm, management firm), jonka palveluksessa kaikki 

työntekijät ovat. (Stulz 2007.) 

Samalla hallinnointiyhtiöllä voi olla useita hedge-rahastoja. Suurilla hedge-

rahastoilla on tyypillisesti samasta rahastosta kaksi eri versiota: yksi Yhdysvaltoihin 

(onshore) ja yksi Yhdysvaltojen ulkopuolelle (offshore), tyypillisesti johonkin 

Karibian veroetuvaltioon, rekisteröity rahasto. Kaksinkertainen rakenne palvelee 

sekä Yhdysvaltoihin että johonkin muuhun maahan veronsa maksavia sijoittajia. 

Tällaisessa tapauksessa hedge-rahasto käyttää usein isäntä–syöttäjä -rakennetta 

(master–feeder structure). Isäntä–syöttäjä -rakenteessa syöttäjärahastot siirtävät varat 

yhteen isäntärahastoon, joka tekee lopulliset sijoitukset. Onshore–offshore -rahastot 

toimivat syöttäjinä ja siirtävät sijoittajien varat erilliseen isäntärahastoon. Tämän 

ansiosta sekä onshore-rahaston että offshore-rahaston sijoitukset ovat identtiset. 

(Stulz 2007.) 

Eräänlaisia erikoisuuksia hedge-rahastosektorilla ovat myös hedge-rahastojen 

rahastot (fund of funds). Tämä tarkoittaa ainoastaan hedge-rahastoihin sijoittavaa 

rahastoa (Gregoriou & Duffy 2006). Rahastojen rahastoon sijoittavan ei tarvitse itse 

huolehtia rahastojen riskien ja strategioiden arvioinnista. Samalla sijoittaja saa 

hajautettua sijoituksiaan eri hedge-rahastojen välillä. Huonona puolena rahastojen 

rahastossa on kaksinkertainen kulurakenne: sijoittaja joutuu maksamaan palkkioita 

sekä rahastojen rahastolle että välillisesti myös itse hedge-rahastolle. 

2.3 Strategiat 

Arbitraasilla (arbitrage) tarkoitetaan rahoituksessa kaupankäyntiä, jossa arvopaperien 

hintaeroja käytetään hyväksi siten, että hintaerosta hyödytään vailla mitään riskiä. 
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Yleisesti arbitraasi tarkoittaa riskitöntä voittoa. Osa hedge-rahastoista pyrkii erilaisia 

työkaluja käyttäen löytämään kauppoja, jotka ovat lähes arbitraaseja – 

hinnoitteluvirheistä syntyvää voittoa hyvin pienellä riskillä (Stulz 2007). 

Käytännössä hinnoitteluvirheiden hyödyntäminen tapahtuu siten, että hedge-rahasto 

suojaa positionsa väärin hinnoitellusta arvopaperista käyttäen esimerkiksi lyhyeksi 

myyntiä tai johdannaisia. Kun hinnoitteluvirhe korjaantuu, hyötyy hedge-rahasto 

tästä taloudellisesti, mutta suojauksen takia myös turvallisesti. Kaikki hedge-rahastot 

eivät käytä johdannaisia eikä kaikkia positioita edes voi tai kannata suojata (Stulz 

2007). Tämä on kuitenkin hyvä esimerkki yhdestä dynaamisesta 

kaupankäyntistrategiasta, jonka hedge-rahastojen käytössä olevat instrumentit 

mahdollistavat. 

Arbitraasimahdollisuudet ovat yleensä hyvin pieniä. Hedge-rahastot käyttävät 

velkavipua voimistaakseen mahdollista arbitraasia. Hedge-rahastoilla voi sääntelyn 

puutteesta johtuen olla hyvinkin paljon velkavipua jokaista sijoitettua rahayksikköä 

kohden. Joillain rahastoilla velkavipu on yli kymmenkertainen, tyypillisesti kuitenkin 

noin 2–3 kertaa suurempi kuin rahastoon sijoitettu pääoma. (Stulz 2007.) 

Hedge-rahastojen käytössä on lukematon määrä erilaisia strategioita, joilla ne 

pyrkivät tavoittelemaan arbitraasia tai tekemään voittoa muilla keinoin. Tässä 

tutkielmassa käytetään Agarwalin, Danielin ja Naikin (2009) määrittelemiä neljää 

päästrategialuokkaa, jotka ovat 

1. Suunnattu kaupankäynti (directional trading) 

2. Suhteellinen arvo (relative value) 

3. Arvopaperin valinta (security selection) 

4. Multiprosessi (multiprocess) 

Agarwalin, Danielin ja Naikin (2009) jaottelu on vain yksi tapa luokitella hedge-

rahastojen lukuisia strategioita eri ryhmiin. Hedge-rahastojen tuottoja taltioivat 

tietokannat voivat käyttää eri nimityksiä strategioista, joiden toimintaperiaate on 

sama. Lisäksi eri tietokantojen samoista strategioista muodostettujen indeksien tuotot 

voivat erota toisistaan huomattavasti (Kat 2003). Hedge-rahastotietokantoja sekä 

tietokantoihin ja tuottojen mittaamiseen liittyviä ongelmia käsitellään luvussa 9. 
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2.3.1 Suunnattu kaupankäynti 

Suunnatussa kaupankäynnissä tavoitteena on ennustaa markkinoiden liikkeitä ja 

käydä kauppaa sen mukaan (Agarwal, Daniel & Naik 2009). Tässä strategialuokassa 

on mukana globaaleja makrostrategioita (global macro) sekä kehittyviin 

markkinoihin (emerging markets) keskittyviä strategioita. Globaaleissa 

makrostrategioissa arvioidaan, miten maailmanlaajuinen markkinatilanne ja 

poliittiset päätökset vaikuttavat arvopaperien hintoihin (Stulz 2007). Kehittyvillä 

markkinoilla johdannaisten käyttö ei usein ole mahdollista markkinoiden 

alkeellisuuden vuoksi, vaan hedge-rahastot joutuvat tyytymään pelkkiin pitkiin 

positioihin (Kat 2003). 

Strategialuokkaan kuuluvat myös erilaiset sektoristrategiat (sector). 

Sektoristrategiassa hedge-rahasto on erikoistunut tietyn teollisuussektorin yrityksiin 

ja pyrkii tekemään voittoa ennustamalla esimerkiksi terveydenhuolto- tai 

tietotekniikkasektorin liikkeitä yleisellä tasolla. Suunnattuun kaupankäyntiin luetaan 

lisäksi pelkkään lyhyeksi myyntiin erikoistuneet hedge-rahastot, jotka sijoittavat 

markkinoille tai sektoreille, joiden ne katsovat olevan yliarvostettuja. Lyhyeksi 

myyntiin erikoistuneet rahastot eivät välttämättä ota lainkaan vastaavia pitkiä 

positioita osakkeista. (Al-Sharkas 2005.) 

2.3.2 Suhteellinen arvo 

Suhteellinen arvo -strategiaa hyväkseen käyttävät hedge-rahastot hyödyntävät 

hinnoitteluvirheiksi tulkitsemiaan eroja arvopaperien hinnoissa ja pyrkivät tekemään 

voittoa, kun virhe korjaantuu. Positiot ovat usein suojattuja markkinaneutraaliuden 

saavuttamiseksi. Hedge-rahastot etsivät hinnoitteluvirheitä niin osakkeista, 

velkasitoumuksista kuin hyödykkeistäkin. (Agarwal, Daniel & Naik 2009). 

Suhteellisen arvon pääluokkaan sisältyviä strategioita kutsutaan usein myös 

markkinaneutraaleiksi strategioiksi tai arbitraasistrategioiksi. Useat tämän pääluokan 

strategioista sijoittavat velkasitoumusmarkkinoille (fixed income). 

Agarwal, Daniel ja Naik (2009) sisällyttävät tähän strategiapääluokkaan myös 

yrityskauppa-arbitraasia (merger arbitrage) ja vaihtovelkasitoumus-arbitraasia 
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(convertible arbitrage) strategianaan käyttävät hedge-rahastot. Yrityskauppa-

arbitraasissa hedge-rahastot arvioivat yrityskaupan vaikutukset kohdeyritysten 

osakkeiden hintaan ja ostavat ja myyvät lyhyeksi näiden yritysten osakkeita 

ennusteiden mukaisesti. Vaihtovelkasitoumus-arbitraasissa hedge-rahasto ostaa 

alihinnoiteltuja vaihtovelkasitoumuksia, eli velkasitoumuksia jotka voi halutessaan 

vaihtaa kohdeyrityksen osakkeisiin, suojaten samalla positionsa (Kat 2003). 

2.3.3 Arvopaperin valinta 

Arvopaperin valinnassa hedge-rahastot käyttävät sekä pitkiä että lyhyitä positioita 

arvopapereista, yleensä osakkeista. Tässä strategiassa rahastot arvioivat, ovatko 

yksittäiset osakkeet yli- tai alihinnoiteltuja ja ottavat tämän arvion perusteella 

osakkeesta joko lyhyen tai pitkän position (Agarwal, Daniel & Naik 2009). Tähän 

strategialuokkaan kuuluvia strategioita nimitetään usein myös pitkä/lyhyt  

-osakestrategioiksi (long/short equity). Myös tässä strategiassa rahasto pyrkii usein 

suojautumaan markkinariskiltä eli suojaamaan positionsa (Stulz 2007). 

Tähän strategialuokkaan sisällytetään myös kaikki globaalia arvopaperin valintaa 

(global) käyttävät rahastot. Globaalit strategiat sisältävät kaiken Yhdysvaltain 

ulkopuolelle keskittyvän kaupankäynnin, paitsi globaalit makrostrategiat, jotka 

sisältyvät suunnattu kaupankäynti -pääluokkaan (Al-Sharkas 2005).  

2.3.4 Multiprosessi 

Tämä strategialuokka sisältää useita hedge-rahastojen strategioita, jotka käyttävät 

hyväkseen yhtiöiden järjestelyissä tapahtuvia suuria muutoksia. Tähän 

päästrategialuokkaan sisältyvät tärkeimpinä tapahtumavetoiset (event driven) sekä 

vahingoittuneita arvopapereita (distressed securities) hyväkseen käyttävät strategiat.  

Tapahtumavetoisissa strategioissa hedge-rahasto käyttää hyväkseen yrityskaupoista, 

eriyttämisistä (spin-off), fuusioista, konkursseista ja yrityksen sisäisistä muutoksista 

johtuvia arvon muutoksia (Stulz 2007). Tapahtumavetoisiin strategioihin kuuluu 

myös osakkeenomistaja-aktivismi, joka on tässä tutkielmassa erityisen tarkastelun 

kohteena. Vahingoittuneisiin arvopapereihin sijoittavat rahastot keskittyvät 
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yrityksiin, jotka ovat lähellä konkurssia tai yrityksessä tapahtuu muunlaisia suuria 

uudelleenjärjestelyitä. Vahingoittuneet arvopaperit käsittävät niin vaikeuksissa 

olevan yrityksen velkasitoumukset kuin osakkeetkin (Kat 2003). 

2.4 Rajoitteet sijoittajalle 

Sijoitusrahastoja koskeva tiukka lainsäädäntö velvoittaa niitä mahdollistamaan 

rahasto-osuuksien lunastuksen yleensä yhden päivän varoitusajalla. Myös tämä 

rajoittaa sijoitusrahastojen mahdollisuuksia toteuttaa monimutkaisia tai pitkäkestoisia 

strategioita, jotka eivät välttämättä heti tuota voittoa. Jatkuvan lunastusvalmiuden 

takia sijoitusrahastoilla pitää koko ajan olla käytössään huonosti tuottavaa likvidiä 

omaisuutta, joka edelleen heikentää sijoitusrahastojen tuottavuutta (Stulz 2007).  

Hedge-rahastot ovat sääntelyn puutteesta johtuen jälleen etulyöntiasemassa, koska 

samanlaiset likviditeettivaatimukset eivät koske niitä. Hedge-rahastot voivat asettaa 

sijoittajille erilaisia ajallisia rajoitteita sijoitusosuuden lunastuksen suhteen, mikä 

mahdollistaa hyvinkin pitkäkestoisten strategioiden käyttämisen ilman pelkoa siitä, 

että sijoittajat päättäisivät syystä tai toisesta lunastaa osuutensa. Yleisimmin käytössä 

olevat rajoitteet ovat lukitsemisperiodi (lockdown period), ilmoitusperiodi (notice 

period) sekä lunastusperiodi (redemption period) (Agarwal, Daniel & Naik 2009). 

Lukitsemisperiodi tarkoittaa aikaa, joksi sijoittaja ”lukitsee” rahansa hedge-rahaston 

käyttöön vailla mahdollisuutta lunastukseen. Tämä aika voi olla useita vuosia, 

standardina hedge-rahastoalalla käytetään yhden vuoden lukitsemisperiodia (Macey 

2008: 242). Ilmoitusperiodi tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin sijoittajan tulee ilmoittaa 

tulevasta lunastuksestaan (Agarwal, Daniel & Naik 2009). Tämä voi olla jokin tietty 

aika vuodesta, esimerkiksi 30 päivää jokaisen vuosineljänneksen päättymisen 

jälkeen. Lunastusperiodi tarkoittaa aikaa, jonka sijoittaja joutuu ilmoituksen jälkeen 

odottamaan, ennen kuin lunastus pannaan täytäntöön (Agarwal, Daniel & Naik 

2009). 

Hedge-rahastojen toimintaa voidaan kuvata hyvin läpinäkymättömäksi. Hedge-

rahastojen ei tarvitse paljastaa sijoittajille mitään esimerkiksi sijoitusstrategioistaan. 

Usein sijoittajilla itsellään ei ole tietoa, miten heidän varojaan käytetään (Macey 
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2008: 243). Läpinäkymättömyydellä on etunsa ja haittansa. Strategioiden salaisuus 

estää mahdollisia matkijoita kopioimasta hedge-rahaston keinoja tavoitella voittoja. 

Toisaalta, tämä luo sijoittajille paljon epävarmuutta hedge-rahaston strategian 

todellisten riskien suhteen (Stulz 2007). 

2.5 Johdon palkitseminen 

Sijoitusrahastoja koskevan sääntelyn mukaan niiden palkitsemisjärjestelmä täytyy 

olla symmetrinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaista menetettyä tai 

ansaittua rahayksikköä kohden täytyy myös varainhoitajan palkkioiden lisääntyä tai 

vähentyä samassa suhteessa (Stulz 2007). Sijoitusrahastoissa sijoituksista vastaavien 

ammattilaisten eli managerien (managers) palkitsemisjärjestelmät eivät siis voi 

kannustaa suurten voittojen (ja tätä kautta suurempien riskien) tavoitteluun ilman 

kasvavaa riskiä palkkioiden menetyksestä. Sijoitusrahastoissa voittoihin perustuvat 

provisiopalkkiot ovatkin yleensä olleet melko harvinaisia, ja palkkioiden pohjana on 

yleensä pelkästään hallinnoitavien varojen määrä (Elton, Gruber & Blake 2003).  

Hedge-rahastoissa johdon palkkiot koostuvat tyypillisesti kahdesta osasta, 

hallinnointipalkkiosta (management fee) sekä provisiopalkkiosta (incentive fee, 

performance fee). Hallinnointipalkkio on vuositasolla yleensä 1 – 2 % 

hallinnoitavien varojen suuruudesta. Provisiopalkkio on voittoihin perustuva ja on 

yleensä 15 – 25 % rahaston tuotoista (Stulz 2007).  Alalla vallitseva standardi on niin 

kutsuttu 2–20 -järjestelmä,  jossa rahaston managerit saavat kahden prosentin 

hallinnointipalkkion ja kahdenkymmenen prosentin provisiopalkkion (Capocci & 

Gregoriou 2013). 

Provisiopalkkiot mahdollistavat sen, että rahaston managerien palkkiot voivat nousta 

hyvinkin suuriksi, mutta vain, mikäli rahasto onnistuu tehtävässään eli voittojen 

tuottamisessa sijoittajille. Provisiopalkkioiden ajatellaan yleisesti olevan hyvä keino 

tuoda rahaston managerien ja sijoittajien intressejä lähemmäksi toisiaan (Elton, 

Gruber & Blake 2003). Yleensä hedge-rahaston johto on lisäksi sijoittanut hyvin 

paljon omaa varallisuuttaan rahastoon (Capocci & Gregoriou 2013). Tämä lisää 

entisestään managereiden kannustimia mahdollisimman suuren tuoton tavoitteluun ja 
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lisäksi osoittaa sijoittajille, että mahdollisimman suuret voitot ovat myös rahaston 

managerien etu. 

Hedge-rahastoilla on yleensä käytössään niin kutsuttu high water mark -periaate 

provisiopalkkioita sovellettaessa. High water mark -periaatteen mukaan johtoa 

palkitaan voitosta ainoastaan silloin, kun tuotot ovat kattaneet aikaisemmat tappiot 

(Stulz 2007). Toisin sanoen, johto saa palkkioita ainoastaan uusista voitoista, eli 

silloin, kun sijoitusten arvo ylittää edellisen maksimiarvon (Capocci & Gregoriou 

2013). Toinen yleinen käytäntö on niin sanottu rimanylityspalkkio (hurdle rate), joka 

tarkoittaa sitä, että kannustinpalkkioita maksetaan vain, mikäli prosentuaaliset voitot 

ylittävät jonkin ennalta määritellyn arvon (Agarwal, Daniel & Naik 2009). 

2.6 Hedge-rahastot nyt ja tulevaisuudessa 

Jonesin vuonna 1949 perustama ensimmäinen hedge-rahasto sai toimia pitkään vailla 

finanssimaailman kiinnostusta. Talouselämän aikakausilehti Fortune raportoi vuonna 

1966 Jonesin rahaston saavuttaneen paremman kulujen jälkeisen tuoton kuin 

yksikään yhdysvaltalainen sijoitusrahasto (Loomis 1966). Tämä johti paitsi 

sijoittajien kiinnostuksen kasvuun hedge-rahastoja kohtaan, myös monen uuden 

hedge-rahaston perustamiseen lähivuosina kilpailemaan sijoitusrahastojen rinnalle 

(Fung & Hsieh 1999). 

Hedge-rahastot vaipuivat l970-luvun laskusuhdanteen takia takaisin unohduksiin, 

kunnes uutiset valtavan suurista tuotoista saavuttivat sijoittajat jälleen 1980-luvun 

lopulla (Fung & Hsieh 1999). 1990-luvun alusta tähän päivään asti hedge-

rahastosektorin kasvu on ollut jatkuvaa lukuun ottamatta finanssikriisivuosia 2008–

2009, jolloin sekä hedge-rahastojen määrä että niiden hallinnoimien varojen suuruus 

notkahtivat (Stulz 2007, BarclayHedge 2014). Erityisen nopeaa kasvu on ollut 

vuoden 2000 jälkeen (Stulz 2007). 

Tarkat arviot hedge-rahastosektorin suuruudesta vaihtelevat. Useimmat hedge-

rahastotutkimuksessa käytetyt tietokannat arvioivat rahastojen hallinnoiman 

varallisuuden olevan yli 2000 miljardia Yhdysvaltain dollaria. HedgeFundResearch-

tietokannan (2014) mukaan vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen lopulla hedge-
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rahastojen hallinnoimien varojen määrä (assets under management, AUM) ylitti 2800 

miljardia Yhdysvaltain dollaria. BarclayHedge-tietokanta (2014) arvioi hedge-

rahastojen hallinnoimien varojen suuruudeksi vuoden 2014 ensimmäisen 

neljänneksen lopulla noin 2200 miljardia dollaria. Toiminnassa olevia rahastoja oli 

vuonna 2013 yli 10 000 (HedgeFundResearch 2013). 

Hedge-rahastojen tullessa yhä suositummiksi sijoituskohteiksi ja niiden 

hallinnoimien varojen jatkuvasti kasvaessa, lisääntyy paitsi sijoittajien myös 

viranomaisten kiinnostus hedge-rahastoja kohtaan. Näiden seikkojen takia myös 

koko hedge-rahastosektori tullee kokemaan muutoksia. Stulz (2007) esittää, että 

hedge-rahastosektori menestyy tulevaisuudessa aiempaa heikommin, hedge-

rahastojen sijoittajista suurempi osuus tulee olemaan instituutioita ja hedge-rahastoja 

tullaan sääntelemään aiempaa enemmän. 

Hedge-rahastot ovat koko olemassaolonsa ajan saaneet toimia suhteellisen vapaasti. 

Hedge-rahastojen sääntelemättömyydellä on myös positiivisia seurauksia 

markkinoille. Hedge-rahastot voivat sääntelyn puutteesta johtuen parantaa 

markkinoiden toimintaa tehostamalla kilpailua, auttamalla hajautuksessa sekä 

korjaamalla hinnoitteluvirheitä (Daníelsson, Taylor & Zigrand 2004). Hedge-

rahastosektorin kasvaessa koko ajan myös kilpailu rahastojen välillä kovenee, ja 

rahastojen on keksittävä uusia yhä monimutkaisempia ja aggressiivisempia 

strategioita pärjätäkseen kilpailussa, joka entisestään kasvattaa viranomaisten 

halukkuutta lisäsääntelyyn (Stulz 2007). Uusista strategioista erityisesti tässä 

tutkielmassa käsiteltävä osakkeenomistaja-aktivismi on herättänyt kysymyksiä 

nykyisen sääntelyn riittävyydestä. Hedge-rahastojen määrän lisääntyessä 

markkinoiden mahdolliset arbitraasimahdollisuudet eivät kuitenkaan lisäänny. Tämä 

tarkoittaa, että keskiverto hedge-rahasto ei tulevaisuudessa pysty saavuttamaan 

hinnoitteluvirheitä hyödyntämällä samanlaisia voittoja kuin aiemmin (Stulz 2007). 

1990-luvun alussa hedge-rahastoihin sijoittivat lähinnä varakkaat yksityishenkilöt. 

Nykyään suurin osa hedge-rahastosijoituksista on institutionaalisten sijoittajien 

tekemiä. Instituutiot eroavat sijoittajaprofiililtaan yksityishenkilöistä huomattavasti, 

koska ne ovat vastuussa muiden ihmisten rahoista ja niiden täytyy kyetä 

perustelemaan valintansa myös omille sijoittajilleen. Tämän takia ne tarkkailevat 
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hedge-rahaston toimia tarkkaan, ja pyrkivät myös saamaan yksityishenkilöitä 

paremman kuvan hedge-rahaston strategioista ja erityisesti strategioihin liittyvistä 

riskeistä. Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja institutionaalisten sijoittajien ja hedge-

rahastojen välille. Institutionaalisten sijoittajien omistusosuuksien kasvaessa hedge-

rahastot ovat alkaneet luovuttaa enemmän tietoja sijoittajien käyttöön. Erityisen 

hyvin tämä ilmiö näkyy hedge-rahastojen rahaston tapauksessa. Hedge-rahastoihin 

sijoittavilla rahastoilla voi parhaassa tilanteessa olla lähes täydellinen ja päivittäin 

päivittyvä tieto hedge-rahaston strategiasta ja omistuksista. (Stulz 2007.) 

2.7 Hedge-rahastojen riskit 

Sääntelyn lisäämisen puolestapuhujien tavoitteena on yleensä hedge-rahastoihin 

liittyvien riskien vähentäminen. Nämä riskit voidaan jaotella erilaisiksi sijoittajien 

omaisuuden säilymistä vaarantaviksi riskeiksi sekä talousjärjestelmän tasapainoa 

uhkaavaksi systeemiriskiksi. Hedge-rahastoihin liittyvien riskien mittaamisessa on 

monia haasteita,  ja perinteiset riskimittarit eivät yleensä sovellu tähän tarkoitukseen. 

Esimerkiksi rahaston tuottojen volatiliteetti ei ole hyvä mittari riskien todelliseen 

arviointiin. Hedge-rahaston menneitä tuottoja tarkasteltaessa ne voivat vaikuttaa 

hyvinkin tasaisilta, mutta vaikka volatiliteetti onkin pieni, on hedge-rahastoilla 

sijoitusrahastoja erittäin paljon suurempi riski menettää huomattava osa kaikista 

hallinnassa olevista varoistaan. (Stulz 2007.) 

Vuosittain noin 10 % hedge-rahastoista poistuu markkinoilta. Edellä mainittu suurien 

tappioiden riski voi romahduttaa hedge-rahaston hyvinkin nopeasti, mikä aiheuttaa 

suuria tappioita myös sen sijoittajille. Hedge-rahastojen käyttämät strategiat voivat 

aiheuttaa tappioita myös rahoituslaitoksille: hedge-rahastojen käyttäessä usein 

hyvinkin suurta velkavipua, voi esimerkiksi pankilta saadun velan takaisinmaksu 

muodostua ongelmaksi, mikäli jonkin osakkeen hinta laskee voimakkaasti eikä 

hedge-rahaston ole mahdollista myydä omistusosuuttaan nopeasti. (Stulz 2007). 

Hedge-rahastot luottavat strategioissaan ja riskienhallinnassaan nopeisiin liikkeisiin 

ja hyvään likviditeettiin. Mikäli useat hedge-rahastot ottavat samanlaisia positioita 

samasta osakkeesta, voivat hinnat ylireagoida sekä lisäksi likviditeetti voi laskea 

hyvinkin nopeasti. Huono likviditeetti ja hintojen ylireagointi yhdistettynä suureen 
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velkavipuun kasvattaa rahastojen riskiä ja mahdolliset suuret tappiot voimistuvat 

entisestään (Stulz 2007). Daníelssonin, Taylorin ja Zigrandin (2004) mukaan ei 

velkavipua itsessään voi kuitenkaan pitää syynä hedge-rahastojen mahdolliseen 

romahtamiseen, ainoastaan kriisissä  olevan rahaston oireena, jonka voidaan ajatella 

johtuvan rahaston pääoman hupenemisesta. 

Hedge-rahastoja syytetään usein hintojen vääristämisestä sekä markkinoiden 

heilauttamisesta. On väitetty, että erityisesti suuret, globaalia makrostrategiaa 

käyttävät rahastot voivat positioillaan saada aikaan suuriakin muutoksia esimerkiksi 

valuuttakursseissa. Ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti havaittu, että muutokset olisivat 

merkittäviä, tai että hedge-rahastoja voisi syyttää markkinoiden suurista 

heilahteluista. (Daníelsson, Taylor & Zigrand 2004, Stulz 2007.) 

Järjestelmäriskillä tarkoitetaan yleisesti riskiä rahoitusjärjestelmän 

vahingoittumisesta ja tästä seuraavasta kyvyttömyydestä tarjota luottoa 

kansantaloudelle (Adrian & Brunnermeier 2011). Hedge-rahastojen tapauksessa tällä 

viitataan tapahtumaan, jossa yhden tai useamman suuren hedge-rahaston romahdus 

johtaa ketjureaktioon, ja aiheuttaa samalla vakavia vaurioita pankeille ja koko 

talousjärjestelmälle. Maceyn (2008: 267) mukaan näitä uhkakuvia on hyvin vaikea 

todistaa mahdottomiksi, mutta ne ovat kuitenkin hyvin epätodennäköisiä. Maceyn 

mukaan tämä johtuu hedge-rahastojen tietyistä erityispiirteistä. Rahastojen 

sijoitusstrategiat eroavat toisistaan huomattavasti, ja sijoitukset ovat jakaantuneet 

paitsi eri osakkeisiin, myös eri arvopaperiluokkiin. Macey esittää, että myös hedge-

rahastojen strategioiden salaisuus ja läpinäkymättömyys suojaavat järjestelmäriskiltä; 

Koska hedge-rahastot eivät tiedä toistensa strategioita, matkimista ja sitä kautta 

riskialtista laumakäyttäytymistä strategioiden suhteen ei voi helposti esiintyä. 

Daníelssonin, Taylorin ja Zigrandin (2004) mukaan empiirinen todistusaineisto 

hedge-rahastojen laumakäyttäytymisestä on ristiriitaista. Joissain strategialuokissa 

samanlaisten positioiden hallussapitoa esiintyy enemmän kuin toisissa jo 

strategioiden luonteen vuoksi. Daníelsson, Taylor & Zigrand eivät kuitenkaan pidä 

tätä sen enempää laumakäyttäytymisenä kuin markkinoita seuraavaan portfolioon 

sijoittamista ja toteavatkin, että tavallisilla sijoitusrahastoilla laumakäyttäytymistä 

havaitaan olevan enemmän kuin hedge-rahastoilla. 
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Vaikka huomattava osa hedge-rahastoista kaatuu vuosittain, ei yhdenkään 

kaatumisella ole juuri minkäänlaista kansantaloudellista merkitystä (Daníelsson, 

Taylor & Zigrand 2004). Stulz (2007) pitää systeemiseen riskiin liittyviä huolia 

liioiteltuna ja todistusaineistoa hedge-rahastojen mahdollisesta uhasta lähes 

olemattomana. Stultzin mukaan nykytutkimuksen valossa hedge-rahastot ovat 

markkinoiden tehokkuutta parantavia instituutioita, eivätkä niinkään systeemisen 

riskin aiheuttajia, joiden sääntelyä tulisi lisätä ilman varmuutta todellisesta riskistä. 

Mahdollinen systeeminen riski on seurausta suuren rahaston romahduksesta eikä 

niinkään hedge-rahastojen jokapäiväisestä kaupankäynnistä.Tästä syystä sääntelyn 

tulisi keskittyä estämään romahdukset ja ketjureaktiot eikä liiaksi rajoittamaan 

hedge-rahastojen päivittäistä toimintaa, joka on, kuten todettua, markkinoiden 

tehokkuutta parantava voima (Daníelsson, Taylor & Zigrand 2004). Myös Stulz 

toteaa, että sääntelyn pitäisi olla sellaista, ettei se rajoita uusien strategioiden 

kehittelijöitä eikä rohkeita ja varakkaita sijoittajia, jotka ovat näistä strategioista 

kiinnostuneet. 
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3 OSAKKEENOMISTAJA-AKTIVISMI JA SEN MITTAAMINEN 

Osakkeenomistaja-aktivismi (shareholder activism) on ilmiö, jonka taustalla ovat 

päämies–agentti -ongelmasta johtuvat intressien erot yrityksen johdon ja 

osakkeenomistajien välillä. Osakkeenomistaja-aktivistit ovat henkilöitä tai 

instituutioita, jotka pyrkivät ohjaamaan yrityksen toimintaan itseään hyödyttävään 

suuntaan. Osakkeenomistaja-aktivisteina toimivat tahot ja niiden menestys ovat 

vaihdelleet ajan kuluessa aina yksityishenkilöistä institutionaalisiin sijoittajiin ja 

lopulta hedge-rahastoihin. 

3.1 Osakkeenomistaja-aktivismi ja institutionaalisten sijoittajien rooli 

yritysten valvojina 

Populaarikulttuuri tarjoaa hyvän ja helposti ymmärrettävän esimerkin yrityksen 

hallinnossa tapahtuvasta aktivismista. Oliver Stonen ohjaama Wall Street -elokuva 

vuodelta 1987 esitteli aikanaan rahoitusmaailman kiemuroita suurelle yleisölle. 

Elokuvan vihollishahmo, pahamaineinen yritysvaltaaja (corporate raider) Gordon 

Gekko ostaa suuren osuuden lentoyhtiön osakkeista, vakuuttaa yhtiökokouksessa 

muille osakkeenomistajille, että yhtiön suuntaa on muutettava ja lopulta hajottaa 

yhtiön osiin kääriäkseen itse mahdollisimman suuret voitot mahdollisimman 

nopeasti. 

Gordon Gekko -hahmo perustuu 1980-luvulla yhtiökaappauksia tehneisiin todellisiin 

henkilöihin. Yritysvaltaajien toteuttamat vihamieliset yhtiökaappaukset (hostile 

takeovers), kuten elokuvassa kuvattu kuvitteellinen lentoyhtiön hajottaminen, olivat 

ensimmäisiä hyvin näkyviä ja runsaasti kyseenalaista julkisuutta saaneita 

esimerkkejä osakkeenomistaja-aktivismista. Osakkeenomistaja-aktivismi on 

pohjimmiltaan yrityksen toimintaan vaikuttamista oman osakeomistuksen kautta. 

Suurin osa osakkeenomistaja-aktivismia käsittelevästä tutkimuksesta keskittyy 

Yhdysvaltain osakemarkkinoille. 1980-luvulta tähän päivään mennessä 

osakkeenomistaja-aktivisti muuttunut huomattavasti niin luonteeltaan kuin 

toteuttajiltaankin. 1980-luvun yritysvaltaajien hankkimat osuudet kohdeyrityksistä 

olivat suhteellisen suuria, ja tavoitteena oli usein yrityksen täysi kontrolli. 
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Vuosikymmenen lopulla alkunsa sai instituutioiden harjoittama osakkeenomistaja-

aktivismi. Suuret institutionaaliset sijoittajat kuten pankit, vakuutusyhtiöt, 

sijoitusrahastot ja eläkerahastot kasvattivat 1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin 

saakka omistusosuuttaan Yhdysvaltain osakemarkkinoilla huomattavasti. Tämän 

seurauksena myös niiden rooli osakkeenomistajina muuttui: suuret instituutiot 

alkoivat osallistua aktiivisemmin osakesalkkunsa yritysten päätöksentekoon. Tämä 

niin kutsuttu institutionaalinen osakkeenomistaja-aktivismi sai alkunsa 1980-luvun 

lopussa, kun institutionaaliset sijoittajat alkoivat kasvavissa määrin tehdä virallisia 

esityksiä (proxy proposal) yritysten muille osakkeenomistajille ja johdolle. (Gillan & 

Starks 2000.) 

Osakkeenomistaja-aktivismin eri vaiheet näkyvät myös aihetta käsittelevässä 

akateemisessa kirjallisuudessa. 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun ilmiötä 

käsitellään osana määräysvaltamarkkinoiden teoriaa ja päämies–agentti -teoriaa, ja 

tarkastelun kohteena ovat yleisesti ottaen osakeyhtiöiden suuret omistajat. 1990-

luvulla alettiin tutkia yhä enemmän institutionaalisten sijoittajien harjoittamaa 

aktivismia. 2000-luvulla painopiste on hedge-rahastojen järjestelmällisessä 

aktivismissa. 

Osakkeenomistaja-aktivismi kumpuaa pohjimmiltaan osakkeenomistajien ja 

yrityksen johdon intressien välisestä ristiriidasta (Jensen & Meckling 1976). Faman 

ja Jensenin (1983) mukaan modernissa osakeyhtiössä omistus ja kontrolli on eriytetty 

(separation of ownership and control), jonka seurauksena yksi ryhmä, osakkeiden 

omistajat, kantaa yritystoiminnan riskit resurssien omistamisen kautta ja toinen 

ryhmä, yrityksen johto, tekee päätökset näiden resurssien käytöstä. Tästä seuraa se, 

että päätöksenteko (kontrolli) ja päätöksentekijöiden valvonta (omistus) ovat erillään 

toisistaan. Jensenin ja Mecklingin päämies–agentti -teorian mukaan 

osakkeenomistajien eli päämiesten ja yritysjohdon eli agenttien tavoitteet eivät aina 

kohtaa, mikäli molemmat ryhmät pyrkivät maksimoimaan omaa hyötyään. Tällöin 

voi syntyä agenttiongelma, jossa agentit toimivat omien etujensa mukaisesti eivätkä 

päämiestensä hyödyksi, vaikka heidät on palkattu tähän tehtävään. 

Osakkeenomistaja-aktivismi on vastaisku agenttiongelmaan. Aktivismin tavoitteena 

voi olla, kuten hedge-rahastojen tapauksessa, osakkeen arvon maksimointi, mutta 
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myös muut asiat, kuten esimerkiksi eettisessä sijoittamisessa yrityksen toiminnan 

muuttaminen ympäristö- tai ihmisoikeusystävällisemmäksi. Jensen ja Meckling 

(1976) nimittävät agenttiongelmasta aiheutuneita tappioita agenttikuluiksi (agency 

costs). Yritykset, jotka kärsivät omistajien ja johdon intressien ristiriitaisuuksista 

joutuvat maksamaan enemmän agenttikuluja. Agenttikulut ovat pois yrityksen 

muusta omaisuudesta, joten karsimalla agenttikuluja osakkeenomistaja-aktivismin 

kautta esimerkiksi hallintoa parantamalla, on sillä positiivinen vaikutus myös 

yrityksen osakkeen arvoon (Bratton 2006). Voittoa tavoittelevassa osakkeenomistaja-

aktivismissa on kyse arvon nostamisesta agenttikuluja vähentämällä. 

Klein ja Zur (2009) määrittelevät osakkeenomistaja-aktivistin henkilöksi tai 

instituutioksi, joka omistaa suuren osuuden julkisesta osakeyhtiöstä ja pyrkii 

vaikuttamaan yhtiön toimintaan omistuksensa kautta. Osakkeenomistaja-aktivisteista 

puhuttaessa instituutiot ovat useimmiten erilaisia rahastoja. Gillanin ja Starksin 

(1998) mukaan aktivismille ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä ja tarkkaa 

määritelmää: ääripäät vaihtelevat suosituksien ja neuvojen antamisesta aina 

aggressiiviseen aktivismiin, jossa osakkeenomistaja pyrkii pakkokeinoin, kuten 

yrityksen myynnillä tai hajottamisella uhkaamalla, muuttamaan yrityksen suuntaa. 

Gillan ja Starks esittävät, että yleisesti aktivismilla tarkoitetaan sitä, että 

osakkeenomistajat niin sanotusti käyttävät ääntänsä (voice) päätöksenteossa eli 

esimerkiksi antavat yritykselle neuvoja tai painostavat niitä julkisesti eivätkä 

niinkään pyri itse kontrolloimaan yritystä. Tämä 1990-luvulla esitetty näkemys 

voidaan Greenwoodin ja Schorin (2009) mukaan kuitenkin osoittaa vanhentuneeksi 

erityisesti hedge-rahastojen tapauksessa, koska hedge-rahastojen pääasiallisena 

tavoitteena on yleensä saada tietyt asiat yrityksessä oman kontrollinsa alaiseksi eikä 

niinkään toimia neuvoa antavassa roolissa. On myös havaittu, että mitä 

aktiivisemmin hedge-rahasto pyrkii kontrolloimaan kohdeyritystään, sitä paremmin 

se myös onnistuu aktivismissaan. Niin sanotun tavallisen osakkeenomistaja-

aktivismin voidaan siis ajatella ainakin nykypäivänä käsittävän myös hyvin 

äärimmäiset keinot vaikuttaa yrityksen toimintaan. 

Päämies–agentti -suhteessa päämies valvoo, että agentti toimii päämiehen etujen 

mukaisesti. Tätä valvontaa kutsutaan monitoroinniksi (monitoring). Jensen (1986) 

määrittää monitoroinnin laajemmaksi käsitteeksi kuin pelkäksi passiiviseksi 
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tarkkailuksi tai arvioinniksi: monitoroimalla päämies yrittää vaikuttaa agentin 

käyttäytymiseen asettamalla tälle erilaisia rajoitteita sen suhteen, kuinka yrityksen 

resursseja käytetään. Smithin (1996) mukaan viime vuosikymmenten aikana 

institutionaalisten sijoittajien rooli yrityksen valvojina eli monitoroinnin harjoittajina 

on tullut yhä tärkeämmäksi. Gillan ja Starks (2000) toteavat, että aiemmin hyvin 

passiivisina pidetyt rahastot ottivat 1980-luvun lopulla askelia osakkeenomistaja-

aktivismin suuntaan. Smith huomauttaa, että institutionaaliset sijoittajat saivat tätä 

kautta myös osuuden määräysvaltamarkkinoilta (market for corporate control), jonka 

voidaan ajatella olevan tavanomaisin puutteellisesta monitoroinnista aiheutuneita 

ongelmia ratkaiseva ilmiö. 

Määräysvaltamarkkinoita kutsutaan joskus myös yritysostomarkkinoiksi (Jensen & 

Ruback, 1983). Perinteinen reaktio määräysvaltamarkkinoilla on ollut se, että 

huonosti johdettu yhtiö joutuu helposti yritysoston kohteeksi, eli suurempi yhtiö 

ostaa vaikeuksissa olevan yrityksen. Vuosituhannen alusta lähtien kasvava trendi on 

ollut, että kilpailevien yritysten suorittamien ostojen sijaan instituutiot, muun muassa 

hedge-rahastot, ostavat merkittäviä osuuksia huonosti johdetuista yhtiöistä (Macey 

2008: 245). Yritysostojen kohteeksi joutuminen on seurausta siitä, että yrityksen 

johdon tehokkuudella ja yrityksen osakkeen hinnalla on vahva positiivinen 

korrelaatio (Manne 1965). Osakkeen hinta siis heijastelee ainakin osittain yrityksen 

johdon toimivuutta. Manne toteaa, että jos yritysostaja huomaa yrityksen toiminnan 

olevan parannettavissa, on yrityksen osake ostajalle sitä houkuttelevampi, mitä 

alhaisempi sen hinta on. Mannen mukaan pelkkä alhainen osakkeen hinta paljastaa, 

että yritys voi olla huonosti johdettu. Määräysvaltamarkkinat voidaan ajatella 

mekanismiksi, joka saa yrityksen johdon toimimaan mahdollisimman tehokkaasti: 

mikäli johtaminen on tehotonta, on todennäköistä, että mahdollisen yritysoston 

yhteydessä tehoton johto vaihdetaan uuteen (Macey 2008: 118). 

Määräysvaltamarkkinoita tutkivat Jensen ja Ruback (1983) määrittelevät kolme 

keinoa, joilla ostajat voivat pyrkiä saamaan vallan yrityksessä. Ensimmäinen on 

tavallinen yrityskauppa, jossa ostajat neuvottelevat suoraan yrityksen johdon kanssa 

mahdollisesta kaupasta, jonka jälkeen osakkeenomistajat äänestävät kaupan puolesta 

tai sitä vastaan. Ostotarjoutumisessa (tender offer) ostajat tarjoutuvat ostamaan 

osakkeita suoraan osakkeenomistajilta tietyllä hinnalla. Kolmas keino on 
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valtakirjakilpailu tai valtakirjataistelu (proxy contest tai proxy fight). 

Valtakirjataistelut tarkoittavat sitä, että aktivistiset osakkeenomistajat käyttävät 

ääniään valtakirjojen kautta yhtiökokouksissa (proxy voting), ja pyrkivät näin 

muuttamaan yrityksen toimintatapoja. Valtakirjataistelut ovat erityisesti hedge-

rahastojen käyttämä vaikutuskeino. On huomattava, että osakkeenomistaja-aktivismi 

on kehittynyt huomattavasti monisyisemmäksi ilmiöksi 

määräysvaltamarkkinateorioiden ajoista, joten Jensenin ja Rubackin keinot eivät enää 

nykypäivänä riitä kattamaan kaikkia aktivistien vaikutuskeinoja. Ne antavat 

kuitenkin raamit myös nykypäivän hedge-rahastojen harjoittamalle aktivismille, 

koska vaikutuskeinot ovat pohjimmiltaan samankaltaisia. 

Suuret, institutionaaliset osakkeenomistajat voivat myös ratkaista 

vapaamatkustajaongelman (free-rider problem) ainakin osittain. 

Vapaamatkustajaongelma tarkoittaa sitä, että pienillä, yksittäisillä 

osakkeenomistajilla ei ole kannustimia yksin monitoroida yrityksen johtoa, jos 

kukaan muukaan ei monitoroi: käytännössä yhden osakkeenomistajan pitää maksaa 

monitorointiin käytettävät kulut kaikkien muidenkin puolesta, vaikka mahdollisen 

monitoroinnista saadun hyödyn hän saa vain omalle omistusosuudelleen. Tämän 

takia instituutioilla, joilla on suuri omistusosuus, on myös suuremmat kannustimet 

monitoroida yrityksen johtoa: tarpeeksi suuren omistusosuuden myötä 

monitoroinnista saadut hyödyt voivat ylittää siitä aiheutuvat kustannukset. (Shleifer 

& Vishny 1986.) 

Aktivismin voidaan ajatella olevan monitoroinnin muoto. Admatin ja Pfleidererin 

(2006) mukaan vapaamatkustajaongelma koskettaa erityisesti perinteisiä 

sijoitusinstituutioita eli sijoitusrahastoja (mutual funds) ja eläkerahastoja (pension 

funds). Aktivistiset toimet ovat usein liian kalliita saavutettuun hyötyyn nähden, 

joten Admatin ja Pfleidererin mukaan sijoitusinstituutiot usein myyvät 

omistusosuutensa aktivististen toimien toteuttamisen sijaan. Kuten tämän tutkielman 

myöhemmistä luvuista selviää, ovat hedge-rahastot kuitenkin poikkeus.  

Erityisesti hedge-rahastojen harjoittama aktivismi vähentävää Brattonin (2006) 

mukaan omistuksen ja kontrollin erotuksesta aiheutuvia ongelmia. 

Yksityishenkilöiden ja perinteisten sijoitusinstituutioiden harjoittama aktivismi ei ole 
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Brattonin mukaan yhtä tehokasta kuin hedge-rahastoilla, jotka ovat erityispiirteidensä 

takia 2000-luvun merkittävimpiä osakkeenomistaja-aktivisteja. Brav, Jiang, Partnoy 

ja Thomas (2008a) määrittelevät hedge-rahastot aggressiivisten yritysvaltaajien ja 

”tavanomaisten” institutionaalisten sijoittajien välimuodoksi: voimakkaiden 

kannustimien ja sääntelyn puutteen takia hedge-rahastot ovat joustavia ja pystyviä 

neuvottelukumppaneita, mutta nauttivat samalla myös muiden osakkeenomistajien 

luottamusta ja tukea institutionaalisen rakenteensa takia. 1980-luvun yritysvaltaajia 

leimaava seikka oli myös se, että ne pyrkivät ottamaan koko yrityksen hallintaansa. 

Hedge-rahastot ja muut aktivistiset instituutiot sen sijaan keskittyvät parantamaan 

vain niitä asioita joiden parantamisesta on suoraa hyötyä osakkeenomistajille (Brav, 

Jiang & Kim 2010). 

Sijoitusrahastojen ja hedge-rahastojen lisäksi myös jotkin muut institutionaaliset 

sijoittajat toimivat nykyään osakkeenomistaja-aktivisteina. Kaikilla näillä 

instituutioilla on tiettyjä erityispiirteitä. Institutionaaliset aktivistit ovat tyypillisesti 

suhteellisen vapautettuja sääntelystä, koska ne ovat harvoin samalla tavoin avoimia 

suurelle yleisölle kuin perinteiset rahastot. Hedge-rahastojen lisäksi aktivistisia 

strategioita käyttävät nykyään paljon muun muassa riskipääomarahastot (venture 

capital funds) ja yksityisen pääoman rahastot (private equity funds), jotka ovat 2000-

luvulla osakkeenomistaja-aktivismin pääasiallisia harjoittajia hedge-rahastojen 

ohella. Kaikilla edellä mainituilla instituutioilla on samankaltaisia rajoitteita 

esimerkiksi sijoittajien vähimmäispääoman ja määrän suhteen, mistä syystä ne eivät 

ole yhtä säänneltyjä kuin esimerkiksi perinteiset rahastot. Sääntelyn puutteesta 

johtuen aktivistiset instituutiot voivat pitää sijoituksensa hajauttamattomina. Samasta 

syystä ja siitä, että näiden instituutioiden sijoittajat ovat yleensä hyvin varakkaita, 

voivat institutionaaliset aktivistit ottaa riskejä ja kestää suuriakin mahdollisia 

tappioita. Merkittävimmät erot näiden instituutioiden aktivismissa ovatkin aktivismin 

toteuttamistavoissa ja kohteissa. (Klein & Zur 2009.) 

Carleton, Nelson ja Weisbach (1998) tarkastelevat institutionaalisten sijoittajien 

kohdeyrityksille suuntaamia suosituksia ja ehdotuksia ja havaitsevat, että 

kohdeyritykset kuuntelevat institutionaalisten osakkeenomistajien ääntä: yli 95 

prosentissa tapauksista kohdeyritykset ovat myöntyväisiä instituutioiden ehdotuksia 

kohtaan. Myös Gillan ja Starks (2000) tutkivat institutionaalisen aktivismin 
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tehokkuutta vertailemalla instituutioiden tekemien virallisten aloitteiden tehokkuutta 

yksityishenkilöiden tekemiin aloitteisiin, ja havaitsevat instituutioiden tekemien 

ehdotusten menevän useammin läpi yhtiökokouksissa. Osakkeenomistajien 

näkökulmasta instituutiot ovat siis kaikkein luotettavimpia aktivismin harjoittajia, 

joita on syytä kuunnella. 

3.2 Aktivismin mittari 

Tarkasteltaessa osakkeenomistaja-aktivismia herää kysymys, kuinka sitä voidaan 

mitata. Vaikka hedge-rahastoaktivismi vaikuttaa yritykseen monin eri tavoin, 

voidaan aktivismin vaikutuksia kuitenkin tutkia varsin luotettavasti ja yksiselitteisesti 

tarkastelemalla lomakkeita, joiden täyttäminen on pakollista suurille 

osakkeenomistajille. Niissä hedge-rahastoaktivismia käsittelevissä tutkimuksissa 

joita tämä tutkielma tarkastelee, aktivismin mittarina käytetään Yhdysvaltain 

arvopaperimarkkinoita valvovan elimen U.S. Securities and Exchange Commissionin  

eli SEC:n lomakkeita 13D ja 13F. Erityisesti lomake 13D:tä pidetään yleisesti ehkä 

yksiselitteisimpänä indikaattorina osakkeenomistaja-aktivismin määrittelyyn. 

SEC määrittelee lomake 13D:n raportiksi, jonka edunsaajaomistaja (beneficial 

owner) täyttää ostaessaan yrityksen osakkeista vähintään viiden prosentin osuuden. 

Edunsaajaomistajalla tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, jolla on valta käyttää 

äänioikeutta yrityksessä omistuksen kautta tai valta myydä kyseinen osake. Raportti 

on tehtävä viimeistään kymmenen päivän kuluessa kauppahetkestä. 

Osakkeenomistaja-aktivismia tutkittaessa raportin tärkein kohta on osakkeiden 

käyttötarkoitus: ostajan on merkittävä lomake 13D:hen, mikäli kaupan tavoitteena on 

esimerkiksi suorittaa yritysvaltaus, myydä kohdeyritys tai osa siitä taikka muutoin 

muuttaa yrityksen toimintatapoja esimerkiksi kampanjoinnin kautta. Tutkimalla 

lomakkeista erityisesti tätä kohtaa voidaan hyvin yksiselitteisesti tulkita, milloin 

tarkoituksena on muuttaa yrityksen toimintaa omistusosuuksien kautta eli toisin 

sanoen harjoittaa osakkeenomistaja-aktivismia. (U.S. Securities and Exchange 

Commission 2013.) 

Lomake 13F puolestaan koskee institutionaalisia sijoittajia, joilla on hallussaan yli 

100 miljoonan dollarin arvosta julkisten osakeyhtiöiden osakkeita. Näiden suurten 
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osakkeenomistajien pitää raportoida omistuksensa joka vuosineljännes, viimeistään 

45 päivää vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Viiden prosentin sääntö ei koske 

lomaketta 13F: omistusosuus voi olla pienempikin, kunhan 100 miljoonan dollarin 

sääntö pätee. Lomake 13F siis voi paljastaa instituutioiden omistusosuudet, vaikka 

osuus olisi alle viisi prosenttia ja näin ollen lomakkeen 13D täyttämiselle ei olisi 

velvoitetta. (U.S. Securities and Exchange Commission 2013.) 

Tämän tutkielman myöhemmistä luvuista käy ilmi, että hedge-rahaston julkistaessa 

omistusosuutensa ja myös aktivismiaikeensa lomakkeen 13D kautta reagoivat 

markkinat tähän hyvin positiivisesti. On kuitenkin pohtimisen arvoinen asia, miksi 

hedge-rahastojen kannattaa olla rehellisiä kertoessaan aikomuksistaan vaikuttaa 

aktiivisesti yrityksen toimintaan. Aktivistien kannalta voisi olla hyödyllisempää, että 

heidän aikeensa pysyvät markkinoilta piilossa. Clifford (2008) kuitenkin osoittaa, 

että hedge-rahastot ilmoittavat aikeensa yleensä hyvin totuudenmukaisesti ja tarkasti. 

Cliffordin mukaan on ennakkotapauksia, joissa aktivistien kohdeyritykset ovat 

haastaneet hedge-rahaston oikeuteen, koska aiottua aktivismia ei oltu ilmoitettu 

totuudenmukaisesti. Oikeusprosessit luonnollisesti vaikeuttavat ja hidastavat aiottuja 

aktivismitoimia. Hedge-rahastot myös tiedostavat huonon ja pelätyn maineensa 

yritysjohdon ja rahoitusalan median silmissä. Näistä syistä hedge-rahastojen 

lakimiehet ovat äärimmäisen tarkkoja täyttäessään lomakkeita ja pyrkivät 

ilmoittamaan aikeensa mahdollisimman yksiselitteisesti.  
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4 HEDGE-RAHASTOT OSAKKEENOMISTAJA-AKTIVISTEINA 

Aktivistinen hedge-rahasto on hedge-rahasto, joka toimii osakkeenomistaja-

aktivistina eli pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan yritykseen siten, että yhtiön 

osakkeen arvo nousisi mahdollisimman korkeaksi. Tässä luvussa tarkastellaan 

tarkemmin hedge-rahastoaktivismin syitä ja seurauksia itse rahastojen näkökulmasta. 

Erityisesti pyritään löytämään vastaus kysymykseen, miksi hedge-rahastojen 

ylipäätään kannattaa harjoittaa aktivismia. Luvussa tarkastellaan, mitkä seikat 

erottavat hedge-rahastot muista aktivisteista, ja miksi ne menestyvät tavoitteidensa 

saavuttamisessa paremmin kuin muut sijoitusorganisaatiot. Koska aktivismi toimii 

hedge-rahastoille sijoitusstrategiana, on niiden lopullisena tavoitteena nostaa 

kohdeyrityksen osakkeen arvoa mahdollisimman paljon. Luvussa myös selvitetään, 

mitkä ovat konkreettisia keinoja saavuttaa tämä tavoite.  

4.1 Syyt hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismille 

Viime vuosikymmenien aikana aktiivinen vaikuttaminen yritysten hallinnossa on 

siirtynyt yhä enemmän institutionaalisten sijoittajien tehtäväksi, kun perinteisesti 

instituutiot, lähinnä sijoitusrahastot, ovat tyytyneet pelkkään passiiviseen 

omistukseen eli niin sanottuun buy-and-hold -strategiaan, jossa ei yritetä vaikuttaa 

osakkeen hintaan yrityksen sisältä päin. Hedge-rahastot ovat tämän vuosituhannen 

alusta lähtien olleet merkittävimpiä ja menestyneimpiä osakkeenomistaja-aktivisteja. 

Tärkeimmät syyt hedge-rahastojen menestymiseen aktivisteina liittyvät niiden 

vapauteen käyttää erilaisia strategioita ja sijoitusinstrumentteja sekä vahvoihin 

kannustimiin tavoitella mahdollisimman suuria voittoja. Lisäksi hedge-rahastojen ja 

yritysten tavoitteet ovat muita aktivisteja harvemmin ristiriidassa, koska hedge-

rahastoilla on harvoin muita kuin taloudellisia intressejä (Brav, Jiang, Kim 2010). 

Monet hedge-rahastot ovat erikoistuneita toimimaan osakkeenomistaja-aktivisteina, 

ja aktivismin voidaan käsittää olevan näiden hedge-rahastojen pääasiallinen tai jopa 

ainoa sijoitusstrategia. 

Klein ja Zur (2006) määrittelevät hedge-rahastojen aktivismin strategiaksi, jossa 

rahasto ostaa vähintään viiden prosentin osuuden yrityksestä ja samalla täyttää 

lomakkeen 13D merkiten siihen, että aikoo pyrkiä omilla toimillaan muuttamaan 
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yrityksen toimintaa. Macey (2008: 265) korostaa hedge-rahastojen roolia yritysten 

valvojina: Maceyn mukaan hedge-rahastot ovat hyvin tehokkaita toimijoita 

parantamaan yrityksen hallintoa ja ratkaisemaan omistuksen ja kontrollin erotuksen 

mukanaan tuomia ongelmia. Maceyn mukaan siinä missä muut rahastot ja sijoittajat 

useimmiten joko kieltäytyvät sijoittamasta huonosti menestyvään yritykseen tai niin 

sanotusti äänestävät jaloillaan, eli myyvät omistusosuutensa huomatessaan 

osakesalkussaan huonosta johtamisesta kärsivän yrityksen, näkevät hedge-rahastot 

tilanteessa pikemminkin sijoitusmahdollisuuden. Hedge-rahastot ostavat 

vaikeuksissa olevasta yrityksestä osan ja ryhtyvät toimiin osakkeen hinnan 

nostamiseksi.  

Kahanin ja Rockin (2007) mukaan institutionaaliset sijoittajat alkavat yleensä toimia 

aktivistisina osakkeenomistajina vasta huomatessaan aktivismin tarpeen 

osakesalkkunsa yrityksessä. He havaitsevat hedge-rahastojen toimivan kuitenkin 

täysin toisella tavalla: aktivistiset hedge-rahastot pyrkivät aktiivisesti löytämään 

sopivia kohdeyrityksiä, joiden toimintaan ne voisivat vaikuttaa. Armour ja Cheffins 

(2012) käyttävät termejä puolustava aktivismi ja hyökkäävä aktivismi. He 

määrittelevät tavallisten instituutioiden aktivismin puolustavaksi aktivismiksi, jossa 

omistajat pyrkivät toimillaan tehostamaan vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaa. 

Hedge-rahastot taas harjoittavat hyökkäävää aktivismia, eli aktivismi on 

itsetarkoituksellista: ne hankkivat portfolioihinsa yrityksiä ainoana tarkoituksenaan 

hyötyä sijoituksestaan vaikuttamalla kohdeyritykseen. 

Hedge-rahastoilla on vahvat kannustimet onnistua aktivismissaan. Kuten hedge-

rahastoista yleisesti kertovassa luvussa 2 kerrottiin, ovat rahastojen managerit 

yleensä sijoittaneet paljon omaa pääomaansa johtamaansa rahastoon ja 

palkitsemisjärjestelmä on suuriin voittoihin kannustava. Potentiaaliset hedge-

rahastojen sijoittajat voivat katsoa rahaston epäonnistuneen sijoitustensa hallinnassa, 

mikäli se ei pysty valvomaan omistamansa yrityksen toimintaa: onnistunut tai 

epäonnistunut monitorointi on siis suoraan yhteydessä hedge-rahaston maineeseen 

tuottavana sijoituskohteena (Moon 2006). Paitsi imagollisesti, epäonnistuminen 

aktivismissa on tietenkin myös taloudellisesti haitallista. Mikäli aktivismia 

pääasiallisena strategianaan käyttävät hedge-rahasto ei onnistu toteuttamaan 

sijoitusstrategiaansa, ei se todennäköisesti myöskään saavuta tuottotavoitteitaan. 
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Aktivististen rahastojen olemassaolo voi saada yrityksen johdon työskentelemään 

tehokkaasti osakkeenomistajien edun mukaisesti jo ennen kuin aktivistinen hedge-

rahasto omistaa osuutta yrityksestä. Hedge-rahastojen toimiessa markkinoilla 

eräänlaisina hallinnon kurinpitäjinä, yrityksen johdolla on vahva kannustin 

työskennellä tehokkaasti, jotta he eivät menettäisi päätäntävaltaansa tai jopa 

työpaikkaansa yrityksessä hedge-rahaston vallatessa yrityksestä osuuden ja samalla 

osan päätäntävallasta. (Macey 2008: 246.) 

Hedge-rahastoilla on selvä etu verrattuna muihin osakkeenomistajiin kohdeyrityksen 

tietojen analysoinnissa. Hedge-rahastojen ollessa institutionaalisia sijoittajia, on niillä 

muita sijoittajia paremmat resurssit ja työkalut esimerkiksi kohdeyrityksen osakkeen 

todellisen arvon määritykseen. Muun muassa Parrino, Sias ja Starks (2003) 

havaitsevat suurten institutionaalisten sijoittajien olevan kaikkein parhaiten 

informoituja osakkeenomistajia.  Toisin kuin sijoitusrahastot, voivat hedge-rahastot 

myös myydä osakkeita lyhyeksi. Tällä hedge-rahastot tuovat jälleen tehokkuutta 

monitorointiin: jos yritykset antavat julkisuuteen toiminnastaan virheellistä tietoa, 

jonka takia osakkeen hinta on todelliseen arvoon nähden liian korkea, voivat hedge-

rahastot hyötyä tästä rahallisesti myymällä kyseistä osaketta lyhyeksi ja paljastamalla 

sen jälkeen mahdolliset epäkohdat yrityksen antamissa tiedoissa. Tämä vähentää 

todennäköisyyttä virheellisen tiedon tuottamiseen ja parantaa samalla markkinoiden 

tehokkuutta.  (Macey 2008: 247.) 

Cliffordin (2008) havainnot osoittavat, että hedge-rahastot, jotka lukitsevat 

sijoittajiensa rahat pitkäksi aikaa, ovat erityisen menestyksekkäitä aktivismissaan. 

Yleisesti ottaen aktivistirahastot rajoittavat sijoittajien varojen lunastusta enemmän 

kuin muut hedge-rahastot. Tämä johtuu siitä, että aktivismiin liittyvä kampanjointi 

voi olla hyvinkin paljon aikaa vievää, joten sijoittajilla ei ole mahdollisuutta lunastaa 

osuuksiaan hedge-rahastolta, vaikkei haluttuja tuloksia heti syntyisikään. Hedge-

rahastoilla on tästä piirteestä johtuen selvä kilpailuetu aktivistina toimimiseen 

verrattuna muihin institutionaalisiin sijoittajiin. Etua aktivismin harjoittamiseen tuo 

myös velkavivun käyttö ja mahdollisuus pitää sijoitukset melko hajauttamattomina. 

Hedge-rahasto pystyy näiden seikkojen takia ostamaan suhteellisen suuria osuuksia 

kohdeyrityksistään hyvin nopeasti, ja näin myös aktivismin harjoittaminen helpottuu. 
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Koska hedge-rahastot ovat tehokkaita kurinpitäjiä yrityksen hallinnossa, niiden 

läsnäolo vähentää yritysjohdon alttiutta tuhlata yrityksen rahoja esimerkiksi 

kannattamattomiin projekteihin. Jensenin (1986) mukaan yritysjohdolla voi olla 

taipumus käyttää yrityksen rahoja esimerkiksi yrityksen laajentamiseen, vaikka 

pienempi koko voisi olla hyödyllisempää osakkeenomistajille. Tähän on syynä se, 

että yrityksen laajeneminen lisää johdon käytettävissä olevia resursseja ja sitä kautta 

päätösvaltaa.  

Osakkeenomistajien kannalta hyödyttömästä yrityksen laajentamista tavoittelevasta 

käytöksestä käytetään englanninkielistä termiä empire building. Laajentamisen sijaan 

osakkeenomistajien kannalta voisi olla hyödyllisempää, että yritys jakaisi 

ylimääräisiä varoja osinkoina tai tekisi omien osakkeidensa takaisinostoja. Näitä 

toimia yrityksen johto usein vastustaa, koska ne vähentävät heidän käytettävissään 

olevia resursseja. Hedge-rahastojen aktiivinen osallistuminen yrityksen 

monitorointiin ja päätöksentekoon vähentää tällaista yritysjohdon omaa etua 

tavoittelevaa käytöstä. Kun yrityksen johdolla on vähemmän resursseja 

käytettävissään, on heidän mahdollisesti hankittava lisää ulkopuolista pääomaa, mikä 

entisestään lisää tehokasta monitorointia ja hillitsee empire building -käyttäytymistä, 

koska uuden ulkopuolisen pääoman myötä myös ulkopuolisten osakkeenomistajien 

eli monitoroinnin harjoittajien määrä kasvaa. (Macey 2008: 251.) 

Aktivistiset hedge-rahastot ovat paljon sijoitus- ja eläkerahastoja haluttomampia 

myymään omistusosuuksiaan. Parrino, Sias ja Starks (2000) havaitsevat perinteisten 

institutionaalisten sijoittajien luopuvan herkästi omistusosuudestaan, kun 

kohdeyrityksen hallinnossa tapahtuu epämieluisia muutoksia. Hedge-rahastot sen 

sijaan pysyvät tiukasta kiinni kohteessaan. Tähän on syynsä: yleensä omistusosuudet 

ovat niin suuria, että ostajan löytäminen on hankalaa, joten omistusosuuden myynti 

voi aiheuttaa suuren vaivannäön lisäksi myös lisäkustannuksia. Lisäksi, koska 

aktivistiset hedge-rahastot ovat usein niin syvästi tekemisissä yrityksen johdon 

kanssa esimerkiksi hallituspaikkojen kautta, saattavat sisäpiirikauppaa rajoittavat lait 

estää suurten omistusosuuksien myynnin. Näiden seikkojen takia hedge-rahastojen 

on usein edullisempaa käyttää vaikutusvaltaansa kohdeyrityksen toiminnan 

muuttamiseen omistusosuuksien myymisen sijaan. Hedge-rahastot eivät siis 
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välttämättä edes voi niin sanotusti äänestää jaloillaan muiden instituutioiden tapaan. 

(Macey 2008: 256.) 

Clifford (2008) havaitsee erityisesti suurilla aktivistisilla hedge-rahastoilla esiintyvän 

neuvotteluvaltin. Mikäli hedge-rahasto on tyytymätön yrityksen päättäjien 

toimintaan, se voi tarjoutua ostamaan koko yrityksen. Hedge-rahastojen sijoitusten 

hajauttamattomuus ja hallinnassa olevien varojen suuruus mahdollistavat nämä 

tarjoukset. Vaikka yrityksen ostaminen ei yleensä toteudukaan, Cliffordin mukaan 

pelkkä ostotarjouksen uhka toimii lähes aina riittävänä pelottimena yrityksen 

johdolle suostua hedge-rahaston vaatimuksiin. 

Maceyn (2008: 257) mukaan yksi syy hedge-rahastojen menestymiseen yrityksen 

valvojina on niiden rationaalinen etäisyys johtoon ja osakeyhtiön hallitukseen, 

huolimatta siitä, että rahastot usein työskentelevät läheisesti molempien kanssa. 

Koska yritysjohdolla ja osakeyhtiön hallituksen jäsenillä voi omistusosuuksien 

lisäksi olla vahvoja tunnesiteitä yritykseen, voi päätöksenteko olla joskus enemmän 

tunteisiin kuin järkeen perustuvaa. Macey myös korostaa aktivististen hedge-

rahastojen roolia yritysten monitoroinnissa sekä johtoa että hallitusta valvovana 

elimenä. Maceyn mukaan yrityksen hallitus voi toimia joko johtoa monitoroivassa 

roolissa tai strategisena neuvonantajana, mutta ei molemmissa, koska neuvonannossa 

onnistuva hallitus osallistuu käytännössä yrityksen päivittäiseen toimintaan, mikä 

taas sulkee pois tehokkaan monitoroinnin. Macey esittääkin, että jonkun on 

monitoroitava sekä hallitusta että johtoa, ja tämän tehtävän hedge-rahastot hoitavat 

hyvin, koska ne ovat yritysjohdosta ja yrityksen päivittäisestä toiminnasta erossa 

olevia instituutioita: niiden ainoana tavoitteena on osakkeenomistajien etujen 

ajaminen. Myös Ingley, Mueller ja Cocks (2011) korostavat itsenäisten hallitusten 

jäsenten asemaa monitoroinnin harjoittajina. Heidän mukaansa yrityksen toiminnasta 

erossa olevat hallituksen jäsenet ovat parempia pitämään huolta osakkeenomistajien 

etujen toteutumisesta kuin yritysjohtajat, jotka istuvat myös yhtiön hallituksessa. 

4.2 Aktivismin tavoitteet ja keinot vaikuttaa kohdeyrityksiin 

Kuten jo aiemmin mainittua, osakkeenomistaja-aktivismi määritellään siten, että 

aktivisti pyrkii vaikuttamaan yrityksen toimintaan omistusosuutensa kautta. Kuinka 
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suuri omistusosuus todelliseen vaikuttamiseen sitten tarvitaan? Sekä Bratton (2006) 

Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) että Brav, Jiang ja Kim (2010) havaitsevat 

kaikki tutkimuksissaan, että ylivoimaisesti suurin osa hedge-rahastojen omistamista 

osuuksista on 5 – 10 prosentin suuruisia. Paremman käsityksen suuruusluokasta voi 

saada, kun tarkastellaan omistusosuuden rahamääräistä arvoa. Bravin, Jiangin ja 

Kimin mukaan aktivistisen position dollarimääräinen mediaaniarvo oli vuonna 2007 

noin 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Boyson ja Mooradian (2007) ilmoittavat 

keskimääräiseksi aktivistisen position kooksi (vuosina 1994 – 2005) 18 miljoonaa 

dollaria. Hedge-rahastot ovat havainneet tämän suuruisen osuuden olevan riittävä 

aktivististen toimien toteuttamiseen, kuten erilaisten kampanjoiden läpivientiin 

yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa. Lisäksi, tätä suuremman 

omistusosuuden hankkiminen voi olla ongelmallista kohdeyrityksen suuren koon tai 

osakkeen heikon saatavuuden takia. Bravin, Jiangin ja Kimin mukaan hedge-

rahastojen positioiden koko osoittaa, että ne itse asiassa eivät yleensä pyri ottamaan 

yritystä kokonaan hallintaansa, vaan niiden tavoitteena on vaikuttaa niin sanottuna 

vähemmistöosakkeenomistajana ja mahdollisesti yhdessä muiden 

osakkeenomistajien kanssa ainoastaan niihin seikkoihin joita parantamalla osakkeen 

arvoa saadaan nostettua. Tämä seikka erottaa hedge-rahastot 1980-luvun 

yritysvaltaajista, joiden omistusosuudet olivat yleensä paljon suurempia ja päätavoite 

oli saada yritys kokonaan aktivismin harjoittajan hallintaan. 

Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin (2008b) mukaan hedge-rahastojen aktivismi 

kestää yleensä suunnilleen yhden vuoden, määriteltynä omistusosuuden ostohetkestä 

siihen hetkeen asti, kun hedge-rahasto omistaa yhtiöstä alle viisi prosenttia. Brav, 

Jiang ja Kim (2010) kuitenkin tarkastelevat position hallussapitoa myös löyhemmillä 

kriteereillä, ja toteavat, että vaikka omistusosuus laskee yleensä alle viiteen 

prosenttiin noin vuodessa, on position hallussapitoaika keskimäärin noin kaksi 

vuotta. Samaan kahden vuoden tulokseen osakkeiden hallussapitoperiodin pituuden 

osalta pääsevät myös Boyson ja Mooradian (2007). 

Bratton (2006) sekä Brav, Jiang ja Kim (2010) jaottelevat aktivististen hedge-

rahastojen tavoitteet kohdeyrityksen suhteen eri luokkiin. Sekä Brattonin että Bravin, 

Jiangin ja Kimin luokittelut ovat samankaltaisia, koska hedge-rahasto voi hyvin 

yksiselitteisesti kasvattaa kohdeyrityksen osakkeen arvoa antamalla neuvoa tai 
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parantamalla hallintoa, myymällä kohdeyrityksen taikka kasvattamalla osinkojen 

jakoa.  Tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin eri luokkiin: 

1. Yleinen osakkeen arvon parantaminen tai alihinnoitellun osakkeen 

löytäminen 

2. Yrityksen tai sen osan myyminen  

3. Liiketoimintastrategian muuttaminen 

4. Pääomarakenteen muuttaminen tai osinkojen jakaminen 

5. Hallinnollisten ongelmien korjaaminen 

Tavoitteet ovat usein päällekkäisiä, eli hedge-rahasto voi aktivismillaan tavoitella 

montaa edellä mainituista asioista. Ensimmäinen kategoria on yleisin ja se käsittää 

keinot, joissa  rahasto pyrkii antamaan neuvoja kohdeyrityksen johdolle osakkeen 

arvon nostamiseksi. Keinot tämän kategorian tavoitteiden toteuttamiseksi ovat 

yleensä vähemmän aggressiivisia kuin muut. Toisessa kategoriassa hedge-rahasto 

pyrkii vaikuttamaan yrityksen hallintoon ja muihin osakkeenomistajiin tavoitteenaan 

myydä yritys tai osa siitä kilpailijalle, taikka harvinaisemmissa tapauksissa hedge-

rahastolle itselleen, mikäli kyseessä on pienempi yritys. (Bratton 2006, Brav, Jiang & 

Kim 2010.) 

Liiketoimintastrategian muuttamisessa rahasto pyrkii muuttamaan yrityksen 

päivittäiseen liiketoimintaan, kulujenhallintaan, kasvuun, yrityskauppoihin sekä 

pitkän aikavälin suunnitelmiin liittyviä asioita. Pääomarakenteen muuttamisessa tai 

osinkojen jakamisessa hedge-rahasto pyrkii kategorian nimen mukaisesti 

vaikuttamaan osinkojen määrään, velan suuruuteen, ylimääräisten varojen 

vähentämiseen sekä osakkeiden liikkeellelaskuun ja takaisin ostoon liittyviin asioihin 

siten, että osakkeenomistajat hyötyvät kaikkein eniten. Viimeisessä kategoriassa 

kohteena on yrityksen hallinto. Yrityksen hallintoon vaikuttaminen voi tarkoittaa 

esimerkiksi toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten tai muiden avainhenkilöiden 

vaihtamista, hallintomenettelyjen tekemistä läpinäkyvämmäksi ja johdon 

palkitsemiseen puuttumista. (Bratton 2006, Brav, Jiang & Kim 2010). 

Hedge-rahastot saavat jalansijaa yrityksissä muun muassa neuvottelemalla itselleen 

hallituspaikkoja, monitoroimalla yrityksen johtoa ja tarvittaessa vaihtamalla vanhat 
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johtajat uusiin. Nämä ovat täysin samoja keinoja, joita alaluvussa 3.1 mainitut 

määräysvaltamarkkinat käyttävät. Näiden niin sanottujen perinteisten keinojen lisäksi 

hedge-rahastot voivat käyttää tavoitteidensa saavuttamiseksi paljon tavanomaisesta 

poikkeavia tapoja, pelkästä neuvonannosta aina aggressiivisempiinkin keinoihin: 

hedge-rahastot voivat luoda julkista painetta esimerkiksi tiedotusvälineiden avulla 

yhtiölle, jonka he haluavat muuttavan toimintatapojaan (Kahan & Rock 2007). Brav, 

Jiang ja Kim (2010) määrittelevät erilaisia hedge-rahastojen taktiikoita tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Taktiikat vaihtelevat johdon kanssa käytävistä neuvotteluista aina 

virallisiin ehdotuksiin yhtiökokouksissa ja jopa koko osakeyhtiön hallituksen 

vaihtamiseen. Bravin, Jiangin ja Kimin mukaan yleisin taktiikka on yrityksen johdon 

kanssa käytävät yksityiset neuvottelut, joiden tarkoituksena on parantaa 

osakkeenomistajien asemaa. Mikäli pelkkä rauhanomainen neuvottelu ei riitä, eli 

hedge-rahasto ryhtyy aktiivisesti painostamaan yrityksen johtoa, tapahtuu painostus 

yleensä siten, että hedge-rahasto pyrkii saamaan edustajiaan yrityksen hallitukseen. 

Bravin, Jiangin ja Kimin mukaan hedge-rahastot voivat yrittää muuttaa hallituksen 

kokoonpanoa joko  

1. Yksityisten neuvottelujen kautta ilman vastakkainasettelua 

2. Vetoamalla osakkeenomistajiin esimerkiksi avointen kirjeiden kautta tai 

kritisoimalla hallituksen toimintaa julkisesti 

3. Uhkaamalla valtakirjataistelun käynnistämisellä 

4. Valtakirjataistelun kautta 

Maceyn (2008: 246) mukaan hedge-rahastot onnistuvat hallituspaikkojen saamisessa 

kolmessa tapauksessa neljästä. Puolessa niistä tapauksista, joissa hallituspaikka jäi 

saamatta, onnistui hedge-rahasto kuitenkin saamaan joitain myönnytyksiä 

vaatimuksiinsa yrityksen johdolta. On siis ymmärrettävää, että pelkkä hedge-

rahaston läsnäolo luo kannustimen työskennellä osakkeenomistajien edun 

mukaisesti, koska ne ovat tilastojen valossa hyvin tehokkaita saamaan tahtonsa läpi. 

Hedge-rahastoilla on suuri rooli osakeyhtiön hallituksen jäsenten valinnassa. Kun 

hedge-rahastot käyttävät äänivaltaansa hallituksen jäsenten valinnassa, ovat heidän 

äänestämänsä henkilöt yrityksen ulkopuolelta: heidät halutaan hallitukseen, koska he 

ovat johdosta riippumattomia ja heillä on usein erittäin vahva ammattitaito sekä 
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yrityksen hallinnosta yleensä että yrityksen toimialalta. Hedge-rahastot eivät rajoita 

monitorointia ainoastaan säännöllisiin kokouksiin yrityksen hallituksen ja johdon 

kanssa, vaan korkeiden kannustimien ansiosta hedge-rahastot monitoroivat yritystä 

paljon intensiivisemmin. Usein hedge-rahastot ovat mukana sekä muokkaamassa 

yrityksen pitkän aikavälin strategiaa että vaikuttamassa jokapäiväisten käytännön 

toimien hoitamiseen. (Macey 2008: 250–251.) 

Yksi äärimmäisimmistä hedge-rahastojen käyttämistä vaikutuskeinoista on yrityksen 

hallinnossa käytävät valtakirjataistelut. Hedge-rahastot voivat käynnistää niin 

sanottuja aktivismikampanjoita, joissa ne yrittävät saada vakuuteltua myös muita 

osakkeenomistajia käyttämään yhtiökokouksessa valtakirjojen kautta ääniään hedge-

rahastojen haluamalla tavalla. Kampanjointi voi tapahtua esimerkiksi aiemmin 

mainittujen avointen kirjeiden kautta. Koska hedge-rahastoilla ei yleensä ole 

tarpeeksi suurta omistusosuutta jotta ne voisivat aivan yksin päättää yrityksen 

asioista, on muiden osakkeenomistajien lähestyminen ja yhteistyö aktivismin 

onnistumisen elinehto, erityisesti valtakirjataisteluissa ja muissa tilanteissa, joissa 

osakkeenomistajat äänestävät eri asioiden puolesta (Brav, Jiang & Kim 2010). 

Kleinin ja Zurin (2006) mukaan lähes kaikki hedge-rahastojen käynnistämät 

valtakirjataistelut liittyvät yrityksen hallituksen kokoonpanon muuttamiseen. Myös 

pelkkä valtakirjataistelun uhka saa johdon yleensä myöntymään rahastojen 

vaatimuksiin: tilastojen valossa on yhdentekevää tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta, toteutuuko valtakirjataistelu todella. Kleinin ja Zurin mukaan molemmissa 

tapauksissa yrityksen johto suostuu hedge-rahastojen vaatimuksiin yhtä 

todennäköisesti. Briggs (2006) toteaa, että tavallisilla sijoittajilla on harvoin 

halukkuutta tai kykyjä ryhtyä valtakirjataisteluun. Taistelut vaativat ajan lisäksi 

paljon rahaa ja kyvyn houkutella samanhenkisiä sijoittajia mukaan kampanjaan. 

Hedge-rahastoilla on sekä kykyjä että kannustimia vaikuttaa yrityksiin tätä kautta.  

Hedge-rahastot saattavat myös vedota suoraan osakkeenomistajiin lähettämällä 

avoimia kirjeitä osakesalkkujensa yritysten johdolle. Hyvä esimerkki vaikuttavasta 

avoimesta kirjeenvaihdosta on aktivistisen hedge-rahasto Third Point L.P.:n johtajan 

Daniel S. Loebin lähettämä avoin kirje Star Gas -öljy-yhtiön toimitusjohtajalle. 

Kirjeessään Loeb muun muassa ihmettelee, miksi toimitusjohtajan 78-vuotias äiti 
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istuu yhtiön hallituksessa, ja vetoaa osakkeenomistajiin jotta yrityksen johto 

saataisiin vaihdettua (U.S. Securities and Exchange Commission 2005).  

2010-luvulla myös sosiaalinen media ja Internet ovat tärkeitä työkaluja aktivismin 

toteuttamiseen. Aktivistimanageri Carl Icahn harjoittaa aktivismia Twitterin kautta 

jakamalla näkemyksiään miljoonille palvelun käyttäjille (Pressman 2013). 

Aktivistirahasto Pershing Square L.P. on ottanut miljardin dollarin suuruisen lyhyen 

position verkostomarkkinointiyritys Herbalifesta ja perustanut useita 

internetsivustoja (esimerkiksi www.factsaboutherbalife.com), jotka väittävät 

kohdeyrityksen liiketoiminnan muistuttavan pyramidihuijausta (Stanford 2014). 

Toisin kuin yksityisen pääoman rahastot, jotka myös usein pyrkivät tuomaan äänensä 

kuuluviin yrityksen hallinnossa, hedge-rahastot eivät välttämättä käsittele asioita 

suljettujen ovien takana vaan sen sijaan käyttävät julkisuutta painostuskeinona 

(Kahan & Rock 2007). 

Hedge-rahastot ovat tehokkaita saamaan lomake 13D:ssä osoittamansa vaatimukset 

läpi. Kuten alaluvussa 2.3 kerrottiin, kyseiseen raporttiin tulee kirjata, mikäli 

tavoitteena on muuttaa yrityksen toimintaa.  Kleinin ja Zurin (2009) tutkimuksen 

mukaan hedge-rahasto saavuttaa  lomake 13D:ssä osoitetut vaatimukset noin 60 

%:ssa tapauksista. Kleinin ja Zurin mukaan hedge-rahastot saavat yleensä 

edustajansa kohdeyrityksen hallitukseen yhden vuoden sisällä osakkeiden ostosta. 

Myös Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) päätyvät tutkimuksessaan 

samansuuntaisiin tuloksiin: heidän mukaansa hedge-rahastot saavuttavat tavoitteensa 

keskimääriin kahdessa tapauksessa kolmesta. Brav, Jiang ja Kim (2010) erottelevat 

tuloksissaan täyden ja osittaisen onnistumisen tavoitteiden täyttämisessä ja saavat 

samansuuntaisia tuloksia, mikäli onnistumiseksi luetaan myös se, että osa 

vaatimuksista saadaan menemään läpi. Bravin, Jiangin ja Kimin mukaan toimien 

voimakkuudella on merkitystä. Avoimet vastakkainasettelut rahaston sekä yrityksen 

johdon välillä päättyvät useimmin siihen, että vain osa osoitetuista tavoitteista 

saavutetaan. Kun hedge-rahasto toimii enemmän neuvoa antavassa roolissa, 

saavuttaa se myös useammin kaikki tavoitteensa. 
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5 MARKKINOIDEN REAKTIO AKTIVISMIIN 

Sijoittajien kannalta tärkein asia hedge-rahastojen aktivismia tarkasteltaessa on sen 

menestyminen tuottavana sijoitusstrategiana. Sijoituksen arvon nostaminen on 

hedge-rahastojen aktivismin lopullinen tavoite, joten markkinoiden reaktio hedge-

rahaston toimiin myös määrittää, onko aktivismi todella onnistunutta. Luvussa 

pyritään löytämään syyt aktivismin aiheuttamaan osakkeen arvon nousuun: johtuuko 

osakkeen arvon nousu siitä, että aktivismista todella on hyötyä, vai siitä, että 

markkinat katsovat hedge-rahastojen osaavan parhaiten valikoida alihinnoiteltuja 

osakkeita?  

5.1 Positiivinen lyhyen aikavälin reaktio 

Yritysostojen ja tätä kautta vallan vaihtumisen positiivinen vaikutus kohdeyrityksen 

osakkeen hintaan havaitaan empiirisissä tutkimuksissa jo ennen osakkeenomistaja-

aktivistien ilmaantumista markkinoille. Jensen ja Rubick (1983) havaitsevat 

yrityskauppojen, ostotarjoutumisten ja valtakirjataistelujen aiheuttavan huomattavan 

nousun kohdeyrityksen osakkeen hinnassa lyhyen ajan sisällä näiden toimien 

aloittamisesta. Carleton, Nelson ja Weisbach (1998) tarkastelevat institutionaalisten 

sijoittajien antamien suositusten ja ehdotusten vaikutusta kohdeyritysten osakkeen 

hintaan ja havaitsevat osakkeen hinnan nousevan, jos kohdeyritys hyväksyy 

ehdotetun toimenpiteen. Markkinat siis vaikuttavat reagoivan institutionaalisten 

aktivistien toimiin positiivisesti. 

Empiirisissä tutkimuksissa hedge-rahastoaktivismin todetaan olevan voimakas 

positiivinen signaali pääomamarkkinoille. Kohdeyrityksen osakkeen hinnassa 

havaitaan voimakasta nousua aktivismin julkistuspäivän yhteydessä, eli silloin, kun 

hedge-rahastojen täyttämän alaluvussa 2.3 määritellyn SEC:n lomakkeen 13D tiedot 

tulevat julkisiksi ja markkinat saavat tätä kautta tiedon aktivismista. Lomakkeen 13D 

tietojen julkistusta käytetään hedge-rahastoaktivismin tapahtumahetkenä muun 

muassa Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin (2008b), Cliffordin (2008), Kleinin ja 

Zurin (2009) sekä Bravin, Jiangin ja Kimin (2010) tutkimuksessa. Kun hankittu 

omistusosuus on ollut alle 5 % ja näin ollen lomakkeen 13D täyttämiselle ei ole ollut 
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perustetta, on aktivismin tapahtumahetkeksi määritelty se hetki, jolloin tiedot 

omistusosuuden hankkimisesta ovat tulleet julkisuuteen jotain muuta kautta. 

Tutkittaessa tapahtuman vaikutusta osakkeen hintaan, käytetään tähän usein niin 

sanottua aikaikkunaa (time window). Aikaikkuna tarkoittaa tarkastelun alun ja lopun 

välistä aikaväliä, ja itse vaikutuksen aiheuttava tapahtuma on aikaikkunan sisällä. 

Klein ja Zur (2009) käyttävät 61 päivän aikaikkunaa [-30, +30] päivää aktivismin 

julkistuksen molemmin puolin, eli aloittavat tarkasteluperiodinsa 30 päivää ennen 

julkistusta ja päättävät sen 30 päivää julkistuksen jälkeen. Aikaikkunametodia 

käytetään useissa hedge-rahastoaktivismin lyhyen ajan vaikutuksia käsittelevissä 

tutkimuksissa. Clifford (2008) käyttää 5 päivän aikaikkunaa välillä [-2, +2], Brav, 

Jiang ja Kim (2010) käyttävät 41 päivän ikkunaa aikavälillä [-20, +20] sekä Boyson 

ja Mooradian 51 päivän ikkunaa aikavälillä [-25, +25].   

Kaikissa tutkimuksissa tulokset osakkeen hinnan muutoksesta ovat hyvin selkeitä. 

Mittarina käytetään kumulatiivista epänormaalia tuottoa
4
 (cumulative abnormal 

return, CAR). Klein ja Zur (2009) tutkivat markkinoiden reaktiota hedge-rahastojen 

aktivismiin sekä vertaavat sitä muiden aktivististen instituutioiden aikaansaamaan 

reaktioon. Tutkimuksessaan Klein ja Zur toteavat aktivismin todella toimivan: 

hedge-rahastojen kohdeyritysten osakkeen kumulatiivinen epänormaali tuotto on 

heidän tutkimuksessaan 61 päivän aikana keskimäärin 7,2 %, kun taas muiden 

institutionaalisten aktivistien aikaansaama osakkeen hinnan nousu samalla aikavälillä 

on suuruudeltaan keskimäärin 5,1 %.  Myös muut tutkimukset ovat hyvin linjassa 

Kleinin ja Zurin havaintojen kanssa. Clifford (2008) havaitsee kumulatiiviseksi 

epänormaaliksi tuotoksi viiden päivän aikana 3,4 %, Brav, Jiang ja Kim (2010) 

havaitsevat 41 päivän tuotoksi 6,0 % ja Boyson ja Mooradian (2007) 51 päivän 

tuotoksi 8,1 %. Vaikka nämä ovat vain muutamia esimerkkejä hedge-

rahastoaktivismin lyhytaikaisia vaikutuksia käsittelevästä tutkimuksesta, vallitsee 

tutkijoiden keskuudessa konsensus siitä, että hedge-rahastoaktivismi aiheuttaa 

                                                 
4
 Epänormaalilla tuotolla tarkoitetaan osakkeen tuottoa, joka ylittää markkinoiden liikkeistä johtuvat 

odotettavissa olevat tuotot. Odotettavissa olevat tuotot voidaan perustaa esimerkiksi 

markkinaindeksiin. Kumulatiivinen epänormaali tuotto tarkoittaa jonkin tapahtuman tai tiedoksiannon 

ympärille keskittyvää tietyltä ajalta kertyvää kokonaistuottoa. (Bodie, Kane & Marcus 2014: 1015.) 
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huomattavan positiivisen reaktion kohdeyrityksen osakkeen hinnassa lyhyellä 

aikavälillä.  

Kuvio 1 havainnollistaa osakkeen tuoton ja kaupankäyntivolyymin reaktiota 

aktivistisen omistusosuuden julkistukseen. Brav, Jiang ja Kim (2010) havaitsevat, 

että jos osakkeen hinnan nousua mitataan aikavälillä 20 päivää ennen 

omistusosuuden julkistusta – 20 päivää omistusosuuden julkistaminen jälkeen, noin 

puolet hinnannoususta tapahtuu ennen omistusosuuden julkistusta. Sama ilmiö 

havaitaan useissa tutkimuksissa, myös muun muassa Kleinin ja Zurin (2009) sekä 

Greenwoodin ja Schorin (2009) tutkimukset tukevat tätä havaintoa. Tämä voi olla 

merkkinä siitä, että hedge-rahasto vuotaa tarkoituksella tiedon kaupasta tietyille 

sijoittajille ennen sen julkistusta, ja tiedon saaneet sijoittajat käyttävät tilaisuutensa 

hyväksi ostamalla kohdeyrityksen osakkeita. Brav, Jiang ja Kim (2010) tarkkailevat 

myös osakekaupan volyymia ennen julkistuspäivää, ja havaitsevat, että volyymi on 

itse asiassa suurimmillaan ennen tietojen tuloa julkiseksi (Kuvio 1). Tämä tukee 

aiempia oletuksia siitä, että tieto kaupasta vuotaa jo ennen julkistusta. Brav, Jiang ja 

Kim esittävät myös vaihtoehtoisia selityksiä sekä hinnan että volyymin 

ennenaikaiselle kasvulle. Yksi vaihtoehtoinen selitys on, että hedge-rahasto itse lisää 

omistusosuuttaan muutamaa päivää ennen julkistusta. Toinen vaihtoehtoinen selitys 

on niin sanottu susilaumataktiikka (wolf-pack tactics), joka tarkoittaa sitä, että 

useampi hedge-rahasto ostaa osuuden kohdeyrityksestä. Tässä tapauksessa hedge-

rahasto voi tarkoituksella vuotaa tiedon muille rahastoille, koska ne voivat 

mahdollisesti tehdä yhteistyötä aktivististen toimien toteuttamiseksi, kuten alaluvussa 

4.1 todettiin.  
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Kuvio 1. Omistusosuuden julkistuksen vaikutus osakkeen tuottoon ja kaupankäyntivolyymiin 

(mukaillen Brav, Jiang & Kim 2010) 

Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) huomauttavat, että lyhyen ajan osakkeen 

hinnan nousu ei voi täysin heijastaa markkinoiden odotuksia hedge-rahastojen 

aktivismin hyödyistä. Jos osakkeen hinnat nousisivat oston julkistuksen yhteydessä 

täysin sen verran, mitä markkinat odottavat aktivismin vaikuttavan, ei hedge-

rahastoilla olisi mitään kannustinta jatkaa omistustaan sekä toteuttaa aikaa ja rahaa 

vaativia aktivismitoimia: niiden kannattaisi vain heti myydä osakkeensa voitolla. Sen 

sijaan Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin mukaan osakkeen hinnan nousu 

edustaa todennäköisyyttä, jolla markkinat ajattelevat aktivismin onnistuvan. Jos 

aktivismi onnistuu, osakkeen hinta nousee entisestään, jos taas epäonnistuu, 

osakkeen hinta laskee. 

Markkinat reagoivat positiivisesti paitsi omistusosuuden hankintaan, myös muihin 

aktivistisiin toimiin, joita hedge-rahasto kohdeyritykselle suorittaa. Klein ja Zur 

(2009) huomaavat kohdeyrityksen osakkeen hinnassa keskimäärin 4,48 % 

kumulatiivisen epänormaalin tuoton 11 päivän aikana aikaikkunassa [-5, +5], kun 
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hedge-rahasto ilmoittaa käynnistävänsä valtakirjataistelun. Becht, Franks, Mayer ja 

Rossi (2009) raportoivat seitsemän päivän aikaikkunassa välillä [-3, +3] esiintyvistä 

osakkeen epänormaaleista tuotoista, kun aktivistisen hedge-rahaston kohdeyritys 

ilmoittaa myyvänsä omaisuuttaan tai jonkin liiketoimintayksikkönsä taikka 

vaihtavansa toimitusjohtajaa tai hallituksen puheenjohtajaa. Myynnin tapauksessa 

kumulatiivinen epänormaali tuotto on 6,6 % ja toimitusjohtajan tai hallituksen 

puheenjohtajan vaihtuessa 6,0 %. Nämä esimerkit osoittavat, että sijoittajat 

arvostavat konkreettisia aktivistisia toimia, joita hedge-rahastot toteuttavat. 

Aktivismi siis vaikuttaa osakkeen hintaan positiivisesti myös omistusosuuden 

hankkimisen jälkeen. Myös hedge-rahaston aikaisemmalla menestyksellä on 

vaikutusta markkinoiden reaktioon: mitä enemmän onnistuneita 

aktivismikampanjoita hedge-rahastolla on taustallaan, sitä positiivisemmin markkinat 

reagoivat aktivismiin (Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas 2008a).  

Markkinoiden reaktiossa esiintyy jonkin verran eroavaisuuksia riippuen myös siitä, 

millaisia aktivismitoimia hedge-rahaston on tarkoitus toteuttaa. Suurin positiivinen 

reaktio syntyy, kun hedge-rahaston on tarkoitus myydä kohdeyritys tai muuttaa 

radikaalisti sen liiketoimintastrategiaa. Verrattain pieniä muutokset osakkeen 

hinnassa ovat silloin, kun kyse on puhtaasti hallinnon parantamisesta tai pääoman 

uudelleenjärjestelyistä yhtiön sisällä. (Brav, Jiang & Kim 2010.) Brav, Jiang ja Kim 

havaitsevat, että hedge-rahastojen kohdeyritysten osakkeen hinnannousut lyhyellä 

aikavälillä aktivistisen omistusosuuden julkistuksen yhteydessä ovat pienentyneet 

selvästi vuosien 2001 – 2007 välillä. Tämä heidän mukaansa luonnollinen seuraus 

siitä, että rahastojen määrän kasvaessa myös kilpailu on koventunut, ja 

arbitraasimaiset mahdollisuudet ovat tämän myötä vähentyneet, kuten myös muun 

muassa Stulz (2007) on havainnut. 

5.2 Kohdeyrityksen osake pitkällä aikavälillä 

Clifford (2008) vertaa hedge-rahastojen aktivistisia positioita samojen rahastojen 

muihin omistusosuuksiin ja havaitsee, että pitkällä aikavälillä aktivistien 

kohdeyritysten osakkeiden tuotot eivät juuri eroa samojen rahastojen ei-aktivististen 

omistusosuuksien tuotoista. Epänormaaleja tuottoja kuitenkin esiintyy aktivistisilla 

osuuksilla paljon enemmän omistusosuuden julkistuksen yhteydessä sekä silloin, kun 
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aktivistisia toimia sovelletaan käytännössä.  Saman havainnon tekevät myös Klein ja 

Zur (2009), ja toteavat, että erot hedge-rahastojen ja muiden aktivistien 

kohdeyritysten osakkeiden hinnoissa tasoittuvat aktivismia seuraavana vuonna. 

Greenwood ja Schor (2009) havaitsevat, että epänormaaleja tuottoja ei juurikaan 

enää esiinny 18 kuukautta omistusosuuden julkistuksen jälkeen. 

Mikäli positiiviset lyhyen aikavälin epänormaalit tuotot tapahtuisivat pitkän 

aikavälin menestyksen kustannuksella, tulisi epänormaalien tuottojen olla pitkällä 

aikavälillä negatiivisia. Brav, Jiang ja Kim (2010) osoittavat, ettei näin kuitenkaan 

ole. He havaitsevat positiivisia epänormaaleja tuottoja hedge-rahastojen  kolme 

kuukautta omistusosuuden julkistamisen jälkeen. Clifford (2008) havaitsee 

kumulatiivisten epänormaalien tuottojen olevan keskimäärin positiivisia yhdestä 

kolmeen vuotta omistusosuuden hankkimisen jälkeen. Greenwood ja Schor (2009) 

tutkivat osakkeen hinnan kehitystä puolentoista vuoden kuluttua omistusosuuden 

hankkimisesta, ja havaitsevat kumulatiivisten epänormaalien tuottojen olevan tällä 

aikavälillä noin 10 %. Hieman yllättäen, suurin osa näistä tuotoista syntyy vasta 

kolmen kuukauden kuluttua omistusosuuden julkistuksesta. Tämä viittaa siihen, että 

myös konkreettiset aktivistiset toimet aiheuttavat positiivisia epänormaaleja tuottoja 

aktivistien kohdeyrityksissä. Tutkimuksissa ei havaita epänormaalien tuottojen 

katoamista, joten hedge-rahastojen aktivismin voidaan ajatella todella tuottavan 

arvoa kohdeyritykselleen myös pitkällä aikavälillä ainakin markkinoiden 

näkökulmasta. 

Clifford huomauttaa, että vaikka aktivismi nostaa osakkeen hintaa voimakkaasti 

lyhyellä aikavälillä, aktivismi ei vähennä näiden osakkeiden tuottoa pitkällä 

aikavälillä, kun osakkeita verrataan samojen hedge-rahastojen sellaisiin osakkeisiin, 

joihin aktivismia ei sovelleta. Cliffordin tutkimus siis tukee Maceyn (2008: 267) 

aiemmin esittämää ajatusta, jonka mukaan hedge-rahastojen aktivismista ei ole 

haittaa kohdeyritykselle pitkällä aikavälillä ainakaan silloin, kun mittarina käytetään 

osakkeen hintaa. Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008a)  ovat samoilla linjoilla: 

heidänkään tutkimuksessaan lyhyen aikavälin voimakas osakkeen nousu ei tapahdu 

pitkän aikavälin arvon kustannuksella. Nämä havainnot tarkoittavat, että hedge-

rahastojen aktivismin aiheuttamasta osakkeen arvon voimakkaasta noususta lyhyellä 
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aikavälillä ei ole yritykselle haittaa pitkällä aikavälillä, kuten aktivismin kritisoijat 

ovat pelänneet (Wright, Burrows, Ball, Scholes, Meuleman & Amess 2007). 

5.3 Vaihtoehtoiset syyt markkinoiden reaktioon 

Pelkkien aktivismistrategioiden yhteydessä esiintyvien ylimääräisten tuottojen 

tutkiminen voi kuitenkin olla ongelmallinen tapa tutkia aktivististen toimien 

tehokkuutta. Voisihan olla, että hedge-rahaston julkistaessa aktivismiaikeensa, 

markkinoiden reaktio ei ole positiivinen sen takia, että sijoittajat odottaisivat 

aktivismin toimivan, vaan siksi, että markkinat katsovat hedge-rahastojen olevan 

poikkeuksellisen taitavia löytämään alihinnoiteltuja osakkeita. Toisin sanoen, itse 

aktivismilla ei olisikaan juuri mitään tekemistä osakkeen hinnan nousun kanssa: 

sijoittajat katsovat sen sijaan, että hedge-rahasto on löytänyt alihinnoitellun 

sijoituskohteen, jolla on tuottopotentiaalia. (Clifford 2008.) 

Mutta kuinka vertailla luotettavasti aktivismistrategian tuottavuutta passiiviseen 

strategiaan, jossa ei pyritä aktiivisesti vaikuttamaan yrityksen toimintaan? Clifford 

(2008) tutkii kohdeyrityksen osakkeen hinnan käyttäytymistä ja vertaa yrityksiä, 

joiden toimintaan hedge-rahastot pyrkivät vaikuttamaan sellaisiin saman toimialan 

samankokoisiin yrityksiin, joista samat hedge-rahastot omistavat osuuden, mutta 

joiden toimintaan ne eivät pyri vaikuttamaan. Clifford siis jakaa tutkimuksessaan 

hedge-rahastojen omistusosuudet kahdeksi ryhmäksi aktivistisen ja passiivisen 

strategian mukaan. Clifford tekee oletuksen, että jos markkinat olettavat aktivismista 

olevan oikeasti hyötyä, tulisi kohdeyrityksen osakkeen arvon nousta enemmän 

yrityksissä, joihin aktivistisia toimia kohdistetaan.  

Cliffordin (2008) löydökset osoittavat hedge-rahastoaktivismin peittoavan vertailussa 

samojen rahastojen passiiviset omistusosuudet: ero samojen rahastojen passiivisiin 

osuuksiin on merkittävä, Cliffordin tutkimuksessa aktivististen osuuksien vuotuinen 

tuotto on keskimäärin 8 – 21 prosenttia suurempi kuin passiivisten. Clifford 

kuitenkin huomauttaa, että todellista nettotuottoa aktivismista ei ole helppo arvioida 

monitorointikustannusten mittaamisen vaikeuden takia. Tämä on syytä huomioida, 

kun tarkastellaan aktivismin lopullisia hyötyjä tai haittoja hedge-rahastolle tai 

kohdeyritykselle. Clifford (2008) tutkii osakkeen hinnan käyttäytymistä myös 
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pitkällä aikavälillä. Molemmissa ryhmissä omistusosuuden hankkimista seuraavana 

vuotena osakkeen hinta keskimäärin nousee, mutta erityisen paljon se kohoaa 

aktivismin kohteena olevissa yrityksissä. Clifford havaitsee, että kohdeyrityksen 

osakkeen arvo kohoaa omistusosuuden hankintaa seuraavan vuoden aikana 

keskimäärin peräti 21,27 %. Vertailun vuoksi samojen rahastojen passiivisten 

omistusosuuksien tuotto on keskimäärin 12,68 %. Nämä tulokset tukevat oletusta, 

jonka mukaan nimenomaan aktivismi tuo lisäarvoa yritykselle. Mikäli kyse olisi 

pelkästään kyvystä valita alihinnoiteltuja osakkeita, ei passiivisissa ja aktivistisissa 

tarkoituksissa ostettujen osuuksien välillä pitäisi olla mitään eroa.  

Vaihtoehtoisia syitä markkinoiden reaktioon tarkastelevat myös Brav, Jiang, Partnoy 

ja Thomas (2008a). Kuten seuraavassa luvussa tarkemmin kerrotaan, voisi Cliffordin 

(2008) esittämä ajatus markkinoiden reaktion syystä pitää paikkansa myös sen takia, 

että hedge-rahastot yleensä ottavat kohteikseen niin sanottuja arvoyhtiöitä, joiden 

markkina-arvo on kirjanpidollisiin tunnuslukuihin nähden alhainen. Brav, Jiang, 

Partnoy ja Thomas tarkastelevat eri tasoisia aktivistitoimia ja havaitsevat, että mitä 

aggressiivisempia keinoja hedge-rahasto ilmoittaa käyttävänsä aktivistitoimiin, sitä 

suurempi on myös osakkeen hinnan positiivinen reaktio. Aggressiiviset keinot ovat 

paitsi kalliimpia toteuttaa, kohtaavat ne myös kohdeyrityksen johdolta enemmän 

vastustusta. Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin mukaan reaktiossa täytyy olla 

kyse markkinoiden reaktiosta nimenomaan aktivismiin, koska markkinat odottavat 

lisäarvon syntyvän aggressiivisista aktivismitoimista eivätkä niinkään siitä, että 

osake on alihinnoiteltu. Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas tarkastelevat myös hedge-

rahaston omistusosuuden myynnin vaikutusta osakkeen hintaan. Hedge-rahaston 

poistumisella eli osuuden myymisellä ei keskimäärin juuri ole vaikutusta osakkeen 

hintaan. Mikäli hedge-rahasto päättää keskeyttää aktivismitoimet ja tämän 

seurauksena poistua, on kohdeyrityksen osakkeen hinnan epänormaali tuotto lyhyellä 

aikavälillä negatiivinen, keskimäärin -4,0 %. Markkinat reagoivat siis eri tavalla, kun 

hedge-rahaston katsotaan epäonnistuneen aktivismissaan. Myös hedge-rahastojen 

oma käyttäytyminen tukee aktivismin hyötyjä. Hedge-rahastojen kannattaisi myydä 

oma omistusosuutensa heti, kun osakkeen hinta tasoittuu, eli omistusosuuden 

ostamiseen liittyviä epänormaaleja tuottoja ei enää esiinny, mikäli kyse olisi pelkästä 

taidosta valikoida alihinnoiteltuja osakkeita. Brav, Jiang Partnoy ja Thomas 
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havaitsevat, etteivät aktivistirahastot kuitenkaan käyttäydy tällä tavalla vaan kuten 

alaluvussa 4.2 todettiin, ovat hedge-rahastojen omistusperiodit paljon pidempiä. 

Brav, Jiang ja Kim (2010) esittävät, että markkinoiden reaktio voisi olla myös 

ylireaktiota hedge-rahaston ja sen seuraajien aiheuttamaan kovaan ostopaineeseen, 

joka näkyy myös volyymin kasvuna ostojulkistusta ympäröivinä päivinä. Samassa 

tutkimuksessa myös osoitetaan, ettei tämä pidä paikkaansa, koska osakkeen hinnan 

pitäisi palautua takaisin normaalille tasolleen negatiivisten epänormaalien tuottojen 

kautta. Kuten alaluvussa 5.2 todettiin, ei negatiivisia epänormaaleja tuottoja 

keskimäärin kuitenkaan esiinny. 



53 

6 KOHDEYRITYKSET JA AKTIVISMIN VAIKUTUKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan hedge-rahastojen kohteikseen ottamia yrityksiä, niiden 

ominaisuuksia ja aktivististen toimien vaikutuksia yrityksiin. Tutkimuksissa 

löydetään useita kohdeyrityksiä yhdistäviä tekijöitä. Useimmissa kohdeyrityksissä on 

myös havaittavissa samansuuntaisia aktivismin aiheuttamia muutoksia niin 

tunnusluvuissa kuin liiketoiminnassakin. Tarkastelun kohteena on myös aktivismiin 

kohdistuva kritiikki ja siihen liittyvät tutkimukset. 

6.1 Kohdeyrityksiä yhdistäviä piirteitä 

Aktivistiset hedge-rahastot eivät valitse kohteitaan sattumanvaraisesti, vaan valintaan 

vaikuttavat monet kohdeyritysten ominaisuudet, riippuen myös hedge-rahaston 

aikeista. Klein ja Zur (2009) löytävät tutkimuksessaan hedge-rahastojen 

kohdeyritysten yhteisiä piirteitä. Hieman yllättäen, tutkimuksen mukaan aktivistiset 

hedge-rahastot valitsevat kohteikseen yleensä liiketoiminnaltaan varsin menestyviä 

yrityksiä: kohteiden osakkeen tuotto ennen hedge-rahastojen väliintuloa on 

keskimäärin suurempi kuin vertailuryhmällä, eli saman toimialan samankokoisilla 

yrityksillä. Myös Brav, Jiang ja Kim (2010) löytävät aktivistien kohdeyrityksistä 

menestystä osoittavia piirteitä: sekä myynnin kasvu että koko pääoman tuottoaste 

(ROA, Return On Assets)  ovat vertailuryhmää suuremmat jo ennen aktivististen 

toimien aloittamista. Vaikka useat hedge-rahastot ilmoittavat strategiakseen lähellä 

konkurssia olevien yritysten elvyttämisen, ovat kohdeyritykset Kleinin ja Zurin 

aineistossa keskimäärin hyvin kaukana konkurssista. Myös Brav, Jiang, Partnoy ja 

Thomas (2008b) tutkivat kohdeyritysten ominaisuuksia, ja havaitsevat, että 

parannettavat ongelmat kohdeyrityksissä eivät niinkään liity kannattavuuteen, vaan 

ylimääräisten varojen käyttöön ja yrityksen hallintoon. Brav, Jiang ja Kim (2010) 

havaitsevat aktivistien ottavan kohteikseen niin kutsuttuja arvoyhtiöitä, joissa 

osakkeen hinta on  tunnuslukuihin nähden alhainen. Itse asiassa, kahdessa kolmesta 

Bravin, Jiangin ja Kimin tutkimista aktivistitapauksista hedge-rahasto ilmaisi 

pitävänsä kohdeyrityksen osaketta alihinnoiteltuna ja kehittämispotentiaalia suurena. 

Samassa tutkimuksessa todetaan myös, että kohdeyritysten tutkimus- ja kehityskulut 

ovat vertailuryhmää alhaisemmat, mikä tukee käsitystä, jonka mukaan 

kohdeyritykset ovat kehittämiskelpoisia arvoyhtiöitä. 



54 

Kuten alaluvussa 4.2 todettiin, hedge-rahastot painostavat yritysjohtoa jakamaan 

ylimääräisiä kassavarojaan osakkeenomistajille joko osinkojen jakamisen muodossa 

tai ostamalla takaisin omia osakkeitaan. Tämä ilmiö näkyy myös kohdeyritysten 

valinnassa: on selvästi havaittavissa, että hedge-rahastot ottavat kohteikseen 

yrityksiä, joilla on hallussaan paljon ylimääräisiä varoja ja korkea liiketoiminnan 

kassavirta, mutta huomattavasti alhaisempi kasvuvauhti ja osinkosuhde kuin muilla 

samoilla toimialan yrityksillä (Brav, Jiang & Kim 2010). Yritykset, joiden 

liiketoiminnan kassavirta on suuri, mutta osingonjako ja kasvuvauhti pieni, voivat 

kärsiä niin sanotusta vapaan kassavirran aiheuttamasta agenttiongelmasta, jossa 

ylimääräisiä varoja käytetään tavalla joka ei hyödytä osakkeenomistajia (Jensen 

1986). Näissä yrityksissä toimintaa ja erityisesti osakkeenomistajien asemaa voidaan 

parantaa puuttumalla hallintoon, joten on hyvin ymmärrettävää, miksi aktivistit 

suosivat juuri tällaisia yrityksiä.  

Se, millaisia hedge-rahastoaktivistien kohdeyritykset ovat, riippuu myös siitä, 

millaisia toimenpiteitä aktivistit ovat suunnitelleet. Aktivististen hedge-rahastojen 

tavoitteet määriteltiin alaluvussa 4.2. Bratton (2006) määrittelee neljä keinoa, joilla 

hedge-rahastot voivat nostaa sijoituksensa arvoa eli kohdeyrityksen osakkeen hintaa. 

Nämä keinot ovat koko yrityksen tai sen osan myynti kilpailijalle markkina-arvoa 

korkeammalla hinnalla, osinkojen lisääminen tai pitkän aikavälin 

liiketoimintastrategian muuttaminen. Brattonin tutkimassa aineistossa lähes 

kolmasosaa kohdeyrityksistä painostettiin myyntiin. Yrityksen myynnin ollessa 

tavoitteena, ovat kohdeyritykset usein pieniä ja joltain hyvin spesifiltä toimialalta, eli 

kohde ei ole monialayritys: aineiston mukaan myydyt yritykset toimivat useimmiten 

vähittäiskauppa-, tietokoneohjelmisto- tai finanssialoilla. Havaintojen mukaan 

yrityskauppojen toteutuessa ostaja on yleensä saman toimialan suurempi yritys. 

Myös lähes kolmanneksessa Brattonin tutkimista tapauksista kohteena oli 

monialayritys, ja tavoitteena oli jonkin osaston myyminen tai eriyttäminen omaksi 

yhtiökseen (spin-off). Kun huonommin menestyvä osa yritystä myydään tai 

eriytetään, nostaa tämä yhtiön osakkeen arvoa. Clifford (2008) havaitsee, että hedge-

rahastot ovat hyvin pitkälle erikoistuneita toimialan mukaan kohdeyrityksiä 

valitessaan. On siis olemassa aktivistisia hedge-rahastoja, jotka keskittyvät 

pelkästään yhden toimialan yrityksiin. Myös tämä on syynä siihen, että hedge-

rahastot tuovat yritysten hallituksiin hyvin vahvaa toimialakohtaista osaamista, kuten 
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alaluvussa 3.2 kerrottiin. Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin (2008b) tutkimuksen 

mukaan hedge-rahastot valitsevat mielellään liiketoiminta-alaltaan yksinkertaisia ja 

läpinäkyviä yrityksiä. Tämä tukee Kahnin ja Wintonin (1998) oletuksia siitä, että 

aktivistit haluavat muutosten näkyvän mahdollisimman nopeasti ja selkeästi 

kohdeyrityksen osakkeen hinnassa. 

Klein ja Zur (2009) huomaavat, että ylimääräiset varat herättävät hedge-rahastojen 

kiinnostuksen voimakkaammin kuin mikään muu tekijä. Osakkeenomistajien 

kannalta olisi useimmiten parasta, että ylimääräiset varat maksetaan osinkoina taikka 

yritys ostaa takaisin omia osakkeitaan. Bratton (2006) kuitenkin havaitsee, että 

tällaisten paljon ylimääräisiä varoja hallussaan pitävien kohdeyritysten määrä on 

laskenut voimakkaasti 2000-luvun alusta. Bratton esittää tämän ilmiön syyksi sitä, 

että hedge-rahastot ja muut aktivistit ovat jo niin sanotusti korjanneet sadon, eli 

painostaneet tällaisia yrityksiä jakamaan ylimääräisiä varojaan osinkoina. 

Brattonin (2006) luokittelun neljäs kohderyhmä ovat yritykset, joiden 

liiketoimintastrategian muuttaminen tai hallinnon parantaminen voisi hedge-

rahastojen näkemysten mukaan lisätä yrityksen arvoa. Usein hedge-rahasto 

havaitsee, että jokin liiketoiminnan osa-alue luo ylimääräisiä kustannuksia, ja hedge-

rahasto pyrkii vähentämään näitä kustannuksia osallistumalla aktiivisesti 

päätöksentekoon. Neljännen kohderyhmän yritykset poikkeavat suuresti aiemmista 

kolmesta: liiketoimintaan vaikuttavien asioiden korjaaminen on yleensä paljon 

työläämpää kuin yrityksen myyminen, jakaminen tai osinkojen jakoon 

painostaminen. Se vaatii toimialakohtaista erityisosaamista ja kärsivällisyyttä. 

Erityisesti tämä kohderyhmä kärsii huonosta yrityksen hallinnosta: vaikka muut asiat 

yrityksessä olisivat kunnossa, yrityksen hallinnon puolella on niin vakavia puutteita, 

että hedge-rahastot näkevät väliintulon mahdollisuutena tehdä voittoa. Brav, Jiang ja 

Kim (2010) havaitsevat, että hedge-rahastojen kohdeyritykset käyttävät huomattavan 

paljon erilaisia mekanismeja yritysvaltaukselta puolustautumiseen verrattuna muihin 

saman toimialan yrityksiin. Kohteiden osakkeenomistajien oikeudet ovat myös 

keskimäärin heikommat kuin vertailuryhmällä. Tämä osoittaa, että kohdeyritysten 

johto tiedostaa yrityksillä olevan aktivisteja kiinnostavia piirteitä. Johto usein myös 

näkee aktivistiset toimet uhkana omalle toimivallalleen. 
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Hedge-rahastot ottavat kohteikseen usein yrityksiä, joilla on vain vähän kilpailijoita. 

Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että vähän kilpailluilla toimialoilla huonon 

hallinnon todennäköisyys on paljon suurempi, koska kova kilpailu pudottaa huonosti 

johdetut yritykset pois markkinoilta (Hart 1983). Hedge-rahastot keskittyvät tämän 

takia usein juuri yrityksiin, joilla on vähän kilpailijoita, koska hallintoa parantamalla 

hedge-rahastot todistetusti parantavat myös yrityksen toimintaa ja sitä kautta nostavat 

osakkeen hintaa (Giroud & Mueller 2011).  

Verrattaessa hedge-rahastojen kohdeyrityksiä muihin aktivistisiin instituutioihin, 

huomataan, että hedge-rahastot ottavat kohteikseen markkina-arvoltaan suurempia 

yrityksiä (Klein & Zur 2009). Siinä missä perinteisesti aktivistit ovat usein 

keskittyneet suhteellinen pienissä yrityksissä vaikuttamiseen, ovat hedge-rahastojen 

kohteet keskisuuria tai suuria yrityksiä. Brav, Jiang ja Kim (2010) kuitenkin 

havaitsevat, että kohdeyritykset ovat usein muita saman toimialan yrityksiä 

pienempiä. Kohdeyritysten osake on yleensä paitsi paljon vaihdettu ja helposti 

saatavilla, myös tarkkaan analysoitu ja tunnettu. Yritysten koon ja osakkeen 

saatavuuden takia aktivistisen hedge-rahaston on helppo saada ostettua suuri osuus 

yrityksestä hyvinkin nopeasti (Brav, Jiang & Kim 2010). Aktivistinen hedge-rahasto 

on harvoin ainoa institutionaalinen osakkeenomistaja kohdeyrityksessä. Brav, Jiang 

ja Kim havaitsevat, että kohdeyrityksen osakkeenomistajista suurempi osuus on 

institutionaalisia sijoittajia, verrattuna muihin saman toimialan saman kokoluokan 

yrityksiin. Institutionaalisten sijoittajien osuuden ollessa suuri, voi myös aktivististen 

toimien toteuttaminen olla helpompaa, koska institutionaalisilla sijoittajilla on 

yleensä hyvin samankaltaiset intressit ja monet hedge-rahastojen käyttämistä 

aktivismitaktiikoista vaativat onnistuakseen osakkeenomistajien koordinoitua 

yhteistyötä. 

6.2 Aktivismin vaikutukset kohdeyrityksiin 

Koska hedge-rahastot ovat ainakin vielä hyvin vähän säänneltyjä ainutlaatuisten 

piirteidensä vuoksi, herättää niiden toiminta paljon keskustelua erityisesti siitä, 

pitäisikö sääntelyä lisätä. Yleinen argumentti sääntelyn lisäämisen puolesta on se, 

että hedge-rahastot painostavat yritysjohtajia lyhyen aikavälin voittojen tavoitteluun, 

joka taas voi heikentää yritystä pitkällä aikavälillä (Wright, Burrows, Ball, Scholes, 
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Meuleman & Amess 2007). Uhkakuvat on helppo ymmärtää esimerkiksi sillä 

perusteella, että suurien osinkojen jaosta voisi seurata se, ettei yrityksen toiminnan 

kehittämiseen ja pitkän aikavälin investointeihin jää lainkaan varoja. 

Macey (2008: 267) käsittelee tätä väitettyä ongelmaa ja kumoaa sen nykyarvo-

käsitteen (present value) avulla. Koska nykyarvo lasketaan diskonttaamalla 

tulevaisuuden arvo nykyhetkeen, Maceyn mukaan hedge-rahastojen ei edes tarvitse 

päättää tavoitellako lyhyen vai pitkän aikavälin voittoja: hedge-rahastot pyrkivät 

ainoastaan maksimoimaan kohdeyrityksen osakkeen nykyarvon. Rationaaliset hedge-

rahastot tukevat täysin kaikkia kohdeyrityksen suunnittelemia pitkän aikavälin 

investointeja, joista on odotettavissa voittoja, koska investoinneista odotettavissa 

olevat kassavirrat heijastuvat välittömästi osakkeen nykyarvoon, vaikkei 

investoinneista olisi tulossa voittoja vielä moniin vuosiin. Mikäli kohdeyrityksen 

tekemistä investoinneista siis on odotettavissa voittoja, ei aikajänteellä ole sinänsä 

mitään väliä, koska vaikutukset näkyvät joka tapauksessa suoraan osakkeen hinnassa. 

Maceyn mukaan ei myöskään ole olemassa edes epäsuoraa todistusaineistoa siitä, 

että hedge-rahastot painostaisivat yrityksiä lyhyen aikavälin voittojen tavoitteluun 

esimerkiksi tutkimus- ja kehityskuluja vähentämällä. Maceyn mukaan hedge-

rahastojen olemassaolo sen sijaan hyvin yksiselitteisesti parantaa markkinoiden 

tehokkuutta. Niiden harjoittaman aktivismin takia yritysten hallinto paranee ja koska 

hedge-rahastot voivat myydä osakkeita lyhyeksi toisin kuin tavalliset rahastot, ovat 

ne avainasemassa markkinoilla paljastaessaan ylihinnoiteltuja osakkeita.  

Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismi aiheuttaa muutoksia niin 

kohdeyrityksen toimintatavoissa kuin tuottavuudessa, ja muutokset ovat 

pääsääntöisesti ainakin osakkeenomistajien kannalta positiivisia. Todistusaineisto ei 

tue väitteitä, joiden mukaan osakkeen hinnan lyhyen aikavälin arvonnousu tapahtuisi 

pitkän aikavälin menestyksen kustannuksella. Luvussa 5 todettiin, että aktivismilla 

on mahdollista nostaa yrityksen osakkeen arvoa lyhyellä aikavälillä. Clifford (2008) 

sekä Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) havaitsevat, että aktivismin vaikutukset 

näkyvät myös muissa tunnusluvuissa kuin osakkeen hinnassa: koko pääoman 

tuottoasteen eli ROA:n, sekä oman pääoman tuottoasteen eli ROE:n (Return on 

Equity) on havaittu kasvavan hedge-rahaston väliintuloa seuraavina vuosina. 

Cliffordin mukaan on kuitenkin huomattava, että ROA:n kasvu johtuu usein 
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pikemminkin kokonaisvarojen vähentämisestä kuin kassavirtojen kasvusta, sillä 

kohdeyritysten kassavirrat pysyvät Cliffordin tutkimuksessa keskimäärin lähes 

muuttumattomana. Tämä havainto tukee oletusta, jonka mukaan aktivististen hedge-

rahastojen tavoitteena on usein myydä osa kohdeyrityksestä. Kokonaisvarojen lisäksi 

aktivististen hedge-rahastojen kohdeyritysten on havaittu vähentävän myös 

työntekijöidensä määrää (Becht, Franks, Mayer & Rossi 2009).  

Bratton (2006) antaa hedge-rahastoille tunnustusta yrityksen varojen tuhlailun 

kontrolloimisesta. Brattonin mukaan on markkinoiden tehokkuuden kannalta 

parempi, että käyttämättömät kassavarat siirtyvät sijoittajien kautta markkinoiden 

käyttöön, kun hedge-rahastot painostavat yrityksiä jakamaan rahaa 

osakkeenomistajille osinkojen muodossa. Myös Klein ja Zur (2009) ovat havainneet 

hedge-rahastojen vähentävän yrityksen tuhlailua ja vapaita kassavirtoja. Hedge-

rahastot vaativat kohdeyritystä säännöllisesti ostamaan takaisin omia osakkeitaan, 

vähentävät toimitusjohtajan palkkioita ja lisäävät osinkoja. Osakkeiden hankintaa 

seuraavana vuonna hedge-rahastojen kohdeyritykset keskimäärin kaksinkertaistavat 

osinkojen määrän, lisäävät huomattavasti pitkäaikaista velkaa ja vähentävät 

kassavaroja siinä missä muut aktivistiset instituutiot tyytyvät usein vaikuttamaan 

ainoastaan kohdeyritysten liiketoiminnallisiin strategioihin. Osinkojen jakamisen 

lisäksi aktivistien kohteena olevat yritykset ostavat vertailuryhmäänsä, eli saman 

toimialan saman kokoluokan yrityksiä, enemmän omia osakkeitaan takaisin (Brav, 

Jiang & Kim 2010). 

Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) havaitsevat, että hedge-rahastot ottavat 

kohteikseen yrityksiä, joiden toimitusjohtajille maksetaan usein paljon 

keskimääräistä korkeampaa palkkaa. Samassa tutkimuksessa todetaan myös, että 

hedge-rahaston ostettua yrityksestä osuuden sekä kohdeyrityksen toimitusjohtaja että 

muu henkilöstö vaihtuu huomattavasti nopeampaan tahtiin kuin vertailuryhmässä 

sekä samassa yrityksessä aikaisemmin. Tämä on yksi esimerkki konkreettisista 

toimista, joilla hedge-rahastot sekä tehostavat yritysten hallintoa että leikkaavat 

kuluja. Vaikutukset ulottuvat siis myös kohdeyrityksen henkilöstöön saakka. 

Johtajien vaihtuminen nopeaan tahtiin voi tosin olla merkki lyhytnäköisestä 

ajattelusta ja niin sanotusta tulos tai ulos -ajatusmallista, mikä ei välttämättä ole 

yksiselitteisesti hyvä asia yrityksen pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Brav, 
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Jiang ja Kim (2010) tarkastelevat toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmiä ja 

havaitsevat, että hedge-rahaston vaikutuksesta toimitusjohtajien kiinteitä palkkioita 

vähennetään, mutta tulosperusteisia palkkioita, kuten yrityksen osakkeita ja osake-

optioita, sen sijaan lisätään hyvinkin paljon. 

Tutkimuksissa havaitaan, että osakkeenomistaja-aktivismin aikaansaamat positiiviset 

vaikutukset ovat yleensä pysyviä. Brav, Jiang ja Kim (2010) raportoivat aktivismin 

vaikuttavat positiivisesti liiketoiminnalliseen menestykseen useita vuosia 

aktivististen toimien jälkeenkin. Kuten edellisessä luvussa havaittiin, positiivinen 

vaikutus myös osakkeen hinnassa on yleensä pysyvä ja huomattava.  
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7 PORTFOLION TUOTTOJEN MITTAAMINEN JA SIIHEN 

KÄYTETTÄVÄT METODIT 

Ennen aktivististrategian menestyksen mittaamista ja vertailemista muihin 

strategioihin, käydään tässä luvussa läpi eri metodeja tuottojen mittaamiseen. 

Kyseisiä tapoja arvioida rahaston tuottoja käytetään myös tämän tutkielman 

empiirisessä osiossa. Kaikki metodit perustuvat pohjimmiltaan moderniin 

portfolioteoriaan ja capital asset pricing -malliin, joten nämä rahoitusteorian 

kulmakivet määritellään lyhyesti. Erilaisia tuottomittareita on suuri määrä. Luvussa 

keskitytään lähinnä tässä tutkielmassa käytettäviin tuoton mittareihin, jotka ovat 

suurimmaksi osaksi erilaisia aikasarjaregressiopohjaisia multifaktorimalleja.  

7.1 Moderni portfolioteoria ja capital asset pricing -malli 

Sijoittaminen on tasapainoilua riskin ja tuoton välillä. Yleisesti ottaen arvopaperilla, 

jolla on korkeat tuotto-odotukset, on myös suurempi riski. Modernissa 

portfolioteoriassa sijoittaja pyrkii maksimoimaan odotetun tuoton tiettyyn riskitasoon 

nähden, tai vaihtoehtoisesti minimoimaan riskin tiettyyn odotetun tuoton tasoon 

nähden. Modernissa portfolioteoriassa riskin mittarina käytetään tuottojen varianssia 

eli vaihtelevuutta keskiarvosta. Teorian perustana ja alullepanijana pidetään yleisesti 

Markowitzin (1952) artikkelia, jossa Markowitz esittelee portfolioteoriansa 

peruselementtejä (Bodie, Kane & Marcus 2014: 291). 

Modernin portfolioteorian perusideana on sijoitusten hajautuksesta saatava hyöty. 

Sijoittajan ei tulisi valita arvopapereita pelkästään niiden yksittäisten ominaisuuksien 

perusteella, vaan ottaa huomioon myös niiden tuottojen keskinäinen korrelaatio. 

Tavoitteena on muodostaa portfolio, jonka riski eli tuottojen varianssi on pienempi 

kuin yhdelläkään yksittäisellä osakkeella. Hajauttamalla sijoitukset paitsi eri 

osakkeiden myös eri toimialojen välillä, voidaan riskiä vähentää entisestään. Teorian 

mukaan riskin vähentäminen hajauttamalla toimii silloin, kun eri arvopaperien välillä 

ei ole täydellistä positiivista korrelaatiota.  (Markowitz 1952.) 

Noudattamalla Markowitzin (1952) hajautusperiaatteita tutkimalla arvopapereiden 

välisiä korrelaatioita, voidaan muodostaa portfolio, jolla on sama tuotto-odotus kuin 
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satunnaisesti valitulla portfoliolla, mutta pienempi riski. Portfoliot, jotka tuottavat 

parhaiten tietyllä riskitasolla muodostavat tehokkaan rintaman (efficient frontier, 

kuvio 2). Tehokkaasta rintamasta sijoittaja voi valita haluamansa riski-tuottotason 

mukaisesti sellaisen portfolion, jossa haluttu odotettu tuotto saavutetaan 

mahdollisimman pienellä riskillä. Tehokas rintama sisältää myös 

minimivarianssiportfolion, jossa varianssi on pienin mahdollinen. (Elton & Gruber 

1997). 

 

Kuvio 2. Tehokas rintama ja pääomamarkkinalinja 

Markowitzin portfolioteorian pohjalta kehitettiin capital asset pricing -malli (Capital 

Asset Pricing Model, CAPM), jota käytetään yksittäisen arvopaperin tai 

arvopaperiportfolion tuotto-odotuksen laskemiseen. Capital asset pricing -mallia 

kehittivät itsenäisesti sekä Sharpe (1964), Lintner (1965) että Mossin (1966). 

CAPM:n mukaan sijoittajien tulisi pitää hallussaan sekä laajasti hajautettua 

markkinaportfoliota että riskitöntä arvopaperia. Malli olettaa myös, että hinnoiteltava 
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Keskihajonta 

Pisteet kuvaavat varianssiltaan pienimpiä portfolioita kullakin tuottotasolla. Nämä

pisteet muodostavat tehokkaan rintaman. Lähinnä y-akselia vasemmalla oleva piste

on minimivarianssiportfolio.
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arvopaperi lisätään tehokkaasti hajautettuun portfolioon. Arvopaperin hinta capital 

asset pricing -mallissa muodostuu arvopaperin herkkyyttä markkinoiden tuottoon 

kuvaavasta beta-kertoimesta (β), markkinoiden tuotto-odotuksesta sekä riskittömän 

arvopaperin tuotto-odotuksesta. Kun capital asset pricing -mallia käytetään 

yksittäisen osakkeen hinnoitteluun, esitetään CAPM matemaattisesti seuraavalla 

tavalla: 

                     E(Ri) = Rf +  βi(E(RM) - Rf),  (1) 

missä E(Ri) = arvopaperin i odotettu tuotto 

 Rf = riskitön arvopaperi, usein ns. riskitön korkokanta 

 βi = arvopaperin i herkkyyttä markkinatuottojen muutoksille kuvaava         

beta-kerroin 

E(RM) = markkinaportfolion odotettu tuotto 

E(RM) - Rf = markkinaportfolion odotettu ylituotto
5
 eli 

markkinapreemio 

CAPM:n matemaattinen esitysmalli pitää sisällään markkinaportfolion (market 

portfolio), johon sisältyvät kaikki sijoitusuniversumin osakkeet. Kun Markowitzin 

portfolion valintaprosessiin lisätään riskitön korkokanta, on tehokkaalta rintamalta 

löytyvä optimaalinen portfolio kaikille sijoittajille sama (Kuvio 2).  Tätä portfoliota 

kutsutaan markkinaportfolioksi. Markkinaportfolio saadaan, kun riskittömästä 

korkokannasta (Kuvion 2 esimerkissä 5,00  %) piirretään linja, joka kohtaa 

tehokkaan rintaman kanssa. Pisteessä, jossa linjat kohtaavat, sijaitsee 

markkinaportfolio. Piirrettyä linjaa kutsutaan pääomamarkkinalinjaksi (Capital 

Market Line, CML). Jokaiselle arvopaperille yksilöllinen beta-kerroin taas kuvaa 

osakkeen herkkyyttä markkinaportfolion arvon muutoksille. Jos betan arvo on 1, 

arvopaperin i arvo liikkuu markkinaportfolion kanssa samaan suuntaan ja samassa 

suhteessa. Jos betan arvo on -1, arvopaperin i arvo liikkuu markkinaportfolion kanssa 

vastakkaiseen suuntaan mutta samassa suhteessa. (Bodie, Kane & Marcus 2014: 291-

297.) 

                                                 
5
 Ylituotolla (excess return) tarkoitetaan riskittömän korkokannan/riskittömän arvopaperin tuoton 

ylittävää tuottoa (Bodie, Kane & Marcus 2014: 1019). 
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Capital asset pricing -malli on äärimmäisen tärkeä lähtökohta tuottojen 

mittaamiselle. CAPM:n antamaa teoreettista tuottoennustetta voidaan käyttää 

vertailuarvona (benchmark) erilaisten sijoitusmahdollisuuksien arvioinnissa. Vaikka 

sekä modernia portfolioteoriaa että capital asset pricing -mallia on myöhemmin 

arvosteltu niiden sisältämien epärealististen oletusten takia ja jotka onkin 

myöhemmin todistettu paikkansapitämättömiksi, ovat ne molemmat 

rahoitusteorioiden perustyökaluja. Monet myöhemmin kehitetyt ja paremmin 

markkinoita kuvaavat mallit ovat eräällä tapaa capital asset pricing -mallin 

laajennuksia. (Bodie, Kane & Marcus 2014: 291-297.) 

7.2 Sharpen luku 

Yksinkertainen portfolion tuoton mittari on Sharpen luku (Sharpe ratio), joka 

tunnetaan myös nimellä riskikorjatun tuoton mittari (risk adjusted return). Mittarin 

on kehittänyt Sharpe (1966) ja se mittaa portfolion ylituottoa skaalattuna sen  tuoton 

vaihtelevuudella. Matemaattisesti se voidaan ilmaista seuraavasti: 

 

   S = 
E(Rp)  –  Rf

σp

 ,    (2) 

missä E(Rp) on portfolion odotettu tuotto 

 Rf = riskitön korkokanta 

 σp = portfolion keskihajonta
6
 

Sharpen luku voi olla pelkkää ylituottoa parempi tuoton mittari koska se ottaa 

huomioon myös portfolion riskisyyden. Jos portfolion ajatellaan muodostuvan 

arvopapereista sekä riskittömästä korkokannasta (eli likvidistä omaisuudesta), 

muodostavat näiden erilaiset yhdistelmät niin kutsutun pääoma-allokaatiolinjan 

                                                 
6
 Merkintä σ tarkoittaa usein rahoituksessa erityisesti vuotuiseksi muutettua (annualisoitua) 

keskihajontaa eli volatiliteettia (volatility). 
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(capital allocation line, CAL) kuvion 2 mukaisessa asetelmassa, jossa eri akseleilla 

on portfolion tuotto ja keskihajonta. CAL lähtee riskittömästä korkokannasta ja 

leikkaa pisteen, jonka portfolion tuotto ja tuottojen keskihajonta muodostavat. 

Sharpen luku kuvaa pääoma-allokaatiolinjan kulmakerrointa. Mitä suurempi Sharpen 

luku on, sitä suuremman tuoton portfolio on saavuttanut  otettuun riskiin nähden. 

(Bodie, Kane & Marcus 2014: 179 – 180). 

Sharpen luku toimii parhaiten sijoittajan kokonaisportfolion tuottojen mittaamisessa. 

Mikäli sitä sovelletaan yksittäisen rahastoon, ei Sharpen luku huomioi rahaston 

korrelaatiota kokonaisportfolion muiden sijoitusten kanssa. Tästä rajoitteesta 

huolimatta Sharpen luku on yksinkertaisuutensa takia paljon käytetty ja helposti 

tulkittava tuottomittari. (Aragon  & Ferson 2006.) 

7.3 Indeksimalli ja Jensenin alfa 

Sijoitusten tuoton mittaamisen periaate vertailuportfolion kautta on yksinkertainen. 

Mitattavan portfolion tuottoja tietyltä ajalta rinnastetaan vertailuportfolion tuottoihin 

samalta ajalta. Vertailuportfolion tulee olla houkutteleva sijoituskohde verrattuna 

mitattavaan portfolioon ja mahdollisimman samanlainen kaikilta niiltä osin jotka 

vaikuttavat portfolion tuottoon, paitsi ettei vertailuportfolion tulisi heijastaa 

portfolion managerin sijoitustaitoa. Tällaisen muutoin samanlaisen vertailuportfolion 

rakentamiseen tarvitaan hinnoittelumalleja, kuten capital asset pricing -mallia. Tästä 

syystä erilaiset osakkeiden hintoja selittävät mallit ja tuottojen mittaamisen työkalut 

liittyvät toisiinsa erottamattomasti. (Aragon & Ferson 2006.) 

Ennen varsinaisia tuottomittareita tarkastellaan, mistä osakkeen hinta, ja tätä kautta 

hinnoittelumalli, muodostuu. Osakkeen i tuottoa merkitään ri. Tuotto voidaan aina 

jakaa kahteen osaan: sen odotettuun tuottoon E(Ri) sekä odottamattomaan tuottoon ei. 

Odottamaton tuotto voi olla positiivinen tai negatiivinen ja sen keskiarvo on 0 ja 

keskihajonta σi, eli sama kuin osakkeella i. Matemaattisesti ilmaistuna osakkeen 

tuotto on  odotetun ja odottamattoman tuoton summa: 

 ri = E(Ri) + ei     (3)
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Moderni portfolioteoria veti rahoitusmaailman huomion tuoton ja riskin välisen 

suhteen tutkimiseen. Syntyi tarve estimoida muuttujien välisiä korrelaatioita ja 

kovariansseja (Elton & Gruber 1997). Tätä estimointia varten kehitettiin 

indeksimalleja (index models). Ensimmäinen suurta huomiota saanut malli oli 

Sharpen (1964) kehittämä osakkeen tuottoa kuvaava yhden indeksin malli (single-

index model), jonka matemaattinen esitystapa on seuraava: 

 ri = αi +  βirM + ei,      (4) 

missä ri = osakkeen i ylituotto, eli riskittömän korkokannan ylittävä tuotto  

 αi = osakkeen i odotettu osakekohtainen tuotto 

 βi = osakkeen i beta-kerroin 

rM = markkinoiden ylituotto  

 ei = residuaali, osakkeen i odottamaton tuotto  

Indeksimallissa mitataan osakkeen hinnan herkkyyttä markkinaindeksin, esimerkiksi 

S&P500:n
7
, muutoksiin. Tätä herkkyyttä kuvaa beta-kerroin. Alfa on osakekohtainen 

tuotto jota markkinaindeksin muutokset eivät selitä. Alfa voi olla positiivinen tai 

negatiivinen. Osakkeen hinnan epävarmuudella on kaksi lähdettä: yrityskohtainen 

riski sekä markkinariski eli systemaattinen riski. Koska riski ja tuotto kulkevat käsi 

kädessä, voidaan alfaa ja betaa ajatella myös yrityskohtaisena riskinä ja 

markkinariskinä. Yhden indeksin mallia voidaan soveltaa myös osakesalkun tuoton 

kuvaamiseen: 

 rp = αp +  βprM + ep,      (5) 

Yhtälö 5 on muuten identtinen yhtälön 4 kanssa, mutta osakkeen i sijaan tässä 

mallissa mitataan portfolion p tuottoja. Yhtälössä α kuvaa portfolion yrityskohtaista 

riskiä ja β markkinariskiä. Yrityskohtainen riski voidaan poistaa portfoliosta 

hajauttamalla. Mitä enemmän erilaisia osakkeita portfolioon p sisällytetään, sitä 

pienemmäksi portfolion yrityskohtainen riski kasvaa. Osakkeiden lisääntyessä 

                                                 
7
 S&P500 on tuottojen vertailuun yleisesti käytetty osakeindeksi, joka sisältää NYSE:n ja NASDAQ:n 

markkina-arvoltaan 500 suurinta yritystä. 



66 

portfolion p tuotot lähestyvät markkinaindeksin tuottoa. (Bodie, Kane & Marcus 

2014: 263.) 

Ehkä tunnetuin portfolion tuoton mittari on Jensenin alfa (Jensen’s Alpha). Jensen 

(1968) tutkii sijoitusrahastojen tuottoja vertaillen CAPM:n rahastolle antamaa 

teoreettista tuottoa sekä todellista, toteutunutta tuottoa. Yhtälö 5 voidaan käsittää 

aikasarjaregressiona
8
, jossa selitettävä muuttuja on portfolion p ylituotto rp, 

tuntemattomat parametrit ovat αp ja βp, selittävä muuttuja on markkinaportfolion 

ylituotto rM ja jäännösarvo eli residuaali on ep. Yhtälö 5 siis kuvaa portfolion p 

tuoton riippuvuutta markkinaportfolion rM tuotoista. αp on se osa portfolion p 

tuotosta, joka ei selity markkinaportfolion muutoksella. (Aragon & Ferson 2006.) 

Jensenin alfa portfoliolle p voidaan ajatella myös portfolion odotetun tuoton ja 

vertailuportfolion odotetun tuoton, tässä tapauksessa CAPM:n ennustaman tuoton, 

erotuksena. Matemaattisesti tämä voidaan esittää seuraavasti: 

αp = E(rp) – βpE(rM) 

 αp = [E(Rp) – Rf] – βi(E(RM) - Rf) 

 αp = E(Rp) – [Rf +  βi(E(RM) - Rf)]    (6) 

Yhtälöstä 6 nähdään, että Jensenin alfa saadaan, kun portfolion odotetuista tuotoista 

vähennetään CAPM:n mukainen riskittömästä korkokannasta Rf sekä beta-

kertoimella kerrotusta markkinaportfoliosta βi(E(RM) - Rf) muodostuvan 

vertailuportfolion odotettu tuotto. Jensenin alfan periaate on, että alfa on positiivinen, 

mikäli sijoittajan tai managerin portfolion tuotto on vertailuportfoliota suurempi. 

Tuottojen mittaamisessa yleisesti ottaen alfalla tarkoitetaan tuottoa, jota 

vertailuarvoportfolio ei selitä, toisin sanoen alfa kuvaa tuottoa, joka ei synny jollekin 

indeksille altistumisesta. Yhden indeksin malli, josta Jensenin alfa johdettiin, on 

esimerkki yhden faktorin mallista, koska se sisältää ainoastaan yhden portfolion p 

                                                 
8
 Regressionanalyysissä tiettyä muuttujaa pyritään selittämään valituilla selittävillä muuttujilla. 

Erityisesti pyritään selvittämään, paljonko selittävän muuttujan arvojen muutokset vaikuttavat 

selitettävän muuttujan arvoihin. Aikasarjalla (time series) tarkoitetaan aineistoa, jossa muuttujalla on 

useita eri havaintoja eri ajanhetkinä. Aikasarjaregressio on aikasarja-aineistoa käyttäen toteutettu 

regressioanalyysi, jossa tiettyä muuttujaa pyritään selittämään selittävien muuttujien saman ajanhetken 

arvoilla. (Stock & Watson 2012: 151–152, 558.) 
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tuottoja selittävän muuttujan eli tässä tapauksessa markkinaindeksin. (Aragon & 

Ferson 2006.) 

7.4 Aktiivinen ja passiivinen portfolion hallinta 

Aktiivinen ja passiivinen portfolion hallinta (active & passive management) ovat 

tärkeitä käsitteitä portfolion tai rahaston tuottoja mitatessa. Osa sijoitusrahastoista on 

aktiivisia ja osa passiivisia ja kaikki hedge-rahastot ovat aktiivisia. Aktiivista 

portfolion hallintaa ei pidä sekoittaa osakkeenomistaja-aktivismiin tai aktivistisiin 

hedge-rahastoihin.  

Aktiivisen portfolion manageri sijoittaa tavalla, joka eroaa markkina-indeksistä. 

Aktiivisessa hallinnassa otetaan enemmän riskiä suhteessa markkina-indeksiin ja 

tavoitellaan näin ollen myös indeksin tuoton ylittäviä voittoja. Aktiivinen manageri 

voi perustaa sijoituspäätöksensä esimerkiksi näkemyksiin yleisistä 

markkinatrendeistä, tietyn toimialan yritysten markkinakehityksestä tai yksittäisen 

osakkeen yli- tai alihinnoittelusta. Passiivinen hallinnointi on aktiivisen hallinnoinnin 

vastakohta. Passiivisessa hallinnoinnissa sijoitetaan hyvin hajautettuun yleistä 

markkinakehitystä seuraavaan salkkuun, eikä pyritä ennustamaan markkinatrendejä 

tai löytämään väärin hinnoiteltuja osakkeita. (Bodie, Kane & Marcus 2014: 1015, 

1023.) 

Aktiivinen portfolion hallinta on nimensä mukaisesti aktiivista analysointia ja 

ennusteiden tekemistä. Aktiivisen portfolion hallinnan tavoitteena on päihittää 

ennalta määritelty vertailuindeksi. Tuottojen vertaaminen indeksiin myös määrittää, 

onko aktiivisesta hallinnasta ollut todella hyötyä. Analysoinnin ja ennusteiden takia 

aktiivinen hallinta on passiivista hallintaa kalliimpaa. Nämä kulut lankeavat tietenkin 

viime kädessä sijoittajien maksettavaksi, mikä joten sijoittajien saavan nettotuoton 

tulee olla passiivisen indeksin tuottoa suurempi, jotta aktiivisen hallinnan voidaan 

katsoa olleen menestyksekästä. On myös huomattu, että aktiivisessa portfolion 

hallinnassa parhaiten menestyvät managerit myös perivät suurempia 

hallinnointipalkkioita (Shukla 2000). 
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Aktiivinen portfolion manageri pyrkii luomaa portfoliolle markkinaindeksistä 

poikkeavaa arvoa kahdella tavalla. Ensinnäkin, aktiivinen manageri pyrkii 

valitsemaan portfolionsa arvopaperit ja niiden painot siten, että yhdistelmä on 

mahdollisimman tuottava riskiinsä nähden. Toiseksi, aktiivinen manageri tarkkailee 

jatkuvasti sekä portfoliota että markkinoiden tilaa ja tasapainottaa portfoliotaan 

säännöllisesti. (Shukla 2000.) 

Passiivinen portfolion hallinta sen sijaan ei yleensä sisällä kalliita toimia, minkä takia 

se on usein edullisempi vaihtoehto myös sijoittajalle. Niin sanotussa passiivisessa 

buy-and-hold -strategiassa portfolion hallinnoija valitsee alussa osakkeet, mutta pitää 

niitä sen jälkeen hallussaan pitkän aikaa toivoen niiden arvon kasvavan. Tässä 

strategiassa ei tasapainoteta portfoliota kesken hallussapitoperiodin riippumatta 

markkinoiden liikkeistä. Passiivisesta portfolion hallinnasta hyviä esimerkkejä ovat 

indeksirahastot sekä ETF:t
9
, joiden hajautetun portfolion tarkoituksena on seurata 

jotain indeksiä aina laajoista globaaleista markkinaindekseistä hyvin tarkasti 

rajattuihin, toimialakohtaisiin indekseihin. (Bodie, Marcus & Kane 2014: 357.) 

Kuten todettiin, alfa kuvaa portfolion passiivisesta vertailuportfoliosta poikkeavaa 

tuottoa. Toisin sanoen, alfa kuvaa aktiivisen hallinnoinnin tuovaa lisäarvoa – mitä 

suurempi on portfolion positiivinen alfa, sitä kyvykkäämpi on myös rahaston 

manageri, ainakin teoriassa. Tuoko aktiivinen hallinnointi kuitenkaan todellisuudessa 

lisäarvoa sijoittajalle? Sharpe (1991) toteaa aktiivisen portfolion hallinnoinnin olevan 

nollasummapeliä sijoittajan kustannuksella. Jos joillain aktiivisilla sijoittajilla on 

positiivinen alfa ennen kuluja, on tuotettu lisäarvo aina saman verran pois muilta 

aktiivisilta sijoittajilta. Kulujen jälkeen aktiiviset sijoittajat jäävät keskimäärin 

tappiolle, erityisesti kun muistetaan, että aktiivinen portfolion hallinnointi on 

passiivista kalliimpaa. 

Tutkimustulokset aktiivisen hallinnoinnin tuomasta lisäarvosta ovat hyvin 

vaihtelevia. Esimerkiksi jo Jensen (1968) toteaa, etteivät rahastot keskimäärin 

                                                 
9
 ETF:t (Exchange Traded Funds) ovat pörssinoteerattuja rahastoja, joiden osuuksilla voi käydä 

kauppaa osakkeiden tapaan. ETF:t ovat yleensä passiivisia rahastoja, jotka seuraavat jotain indeksiä. 

(Bodie, Kane & Marcus 2014: 49.)  
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kykene voittamaan passiivista markkinaindeksiä seuraavaa strategiaa. Toisaalta, 

muun muassa Grinblatt ja Titman (1989) havaitsevat, että jotkin rahastot voivat 

aktiivisella hallinnoinnilla saavuttaa suuriakin vertailuindeksin ylittäviä tuottoja, 

jotka ovat huomattavia myös kaupankäyntikustannusten jälkeen. Grinblatt ja Titman 

toteavat myös, että nämä suuret indeksin ylittävät tuotot näkyvät ainoastaan 

bruttotuottoja tutkittaessa: kyseiset rahastot perivät sijoittajilta myös suurempia 

palkkioita, joten sijoittajille päätyvät lopulliset tuotot eivät ole vertailuindeksin 

tuottoja suurempia. 

Pelkän CAPM:n mukaisen markkinaportfolion käyttäminen vertailuindeksinä 

aktiivisen hallinnoinnin arvonlisäyksen mittaamiseen voi olla ongelmallista capital 

asset pricing -mallin vastaisten markkinoilla esiintyvien poikkeamien (market 

anomalies) vuoksi. Tunnettuja poikkeamia ovat pienten yritysten efekti, book-to-

market -efekti sekä momentum. Näitä ilmiöitä sekä niihin perustuvia malleja 

tarkastellaan seuraavassa alaluvussa. 

7.5 Fama-French kolmen faktorin malli ja Carhartin momentum-faktori 

Kuten todettua, tulee vertailuportfolion olla mahdollisimman lähellä mitattavaa 

portfoliota muilta osin paitsi sijoittajan taitoa mittaavilta ominaisuuksilta. Capital 

asset pricing -mallin esittelyn myötä markkinoilla on kuitenkin havaittu useita 

poikkeamia, jotka kyseenalaistavat CAPM:n käytön markkinoita tarpeeksi hyvin 

kuvaamana mallina. Nämä poikkeamat tarkoittavat sitä, että tiettyjen osakkeiden on 

jatkuvasti havaittu käyttäytyvän tavalla, joka on ristiriidassa CAPM:n antaman 

tuotto-ennusteen kanssa. Käytännössä tietynlaisiin osakkeisiin sijoittamalla sijoittaja 

voi ansaita preemiota (premium), eli markkinoiden tuoton ylittävää tuottoa. Jos 

vertailuportfoliona käytetään pelkkää CAPM:n markkinaportfoliota, kuten Jensenin 

alfassa, voi alfa olla positiivinen, mikäli portfolion hallinnoija on sijoittanut näihin 

preemiota tuottaviin osakkeisiin. Tässä tapauksessa kyse ei kuitenkaan välttämättä 

ole aktiivisesta portfolion hallinnasta eikä sijoittajan taidosta, joten malli ei 

todellisuudessa kykene mittaamaan näitä ominaisuuksia. Tämän takia tarvitaan 

malleja, jotka mittaavat myös altistumista näille poikkeamille. Ratkaisu tähän 

ongelmaan ovat multifaktorimallit, jotka markkinaportfolion lisäksi mittaavat 
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portfolion tuottojen korrelointia kyseisistä poikkeamista syntyneiden tuottojen 

kanssa.  

Tunnettu multifaktorimalli on Faman ja Frenchin (1992, 1993, 1996) muotoilema 

kolmen faktorin malli, joka mittaa tuottojen korrelaatiota paitsi markkinaportfolioon 

myös pienten osakkeiden preemioon (small-cap stock premium)  sekä arvo-

osakepreemioon (value stock premium). Fama-French kolmen faktorin malli voidaan 

esittää alaluvussa 7.2 käsitellyn Jensenin alfan tavoin aikasarjaregressiona: 

 rp = αp +  βprM + βpSMBSMB + βpHMLHML + ep,   (7)

      

missä rp = portfolion p ylituotto  

 αp = portfolion p alfa, eli mallin vakiotermi 

 βpM, βpSMB, βpHML = portfolion p beta-kertoimet, jotka mittaavat 

portfolion tuottojen herkkyyttä eri faktoreille 

rM = markkinoiden ylituotto 

SMB = pienten osakkeiden tuotto, joka ylittää suurten osakkeiden 

tuoton (Small Minus Big), pienten osakkeiden preemio 

HML = korkean book-to-market -luvun osakkeiden tuotto, joka ylittää 

matalan book-to-market -luvun osakkeiden tuoton (High Minus Low), 

arvo-osakepreemio 

 ep = residuaali, portfolion p odottamaton tuotto 

Fama ja French (1992) tutkivat yrityskohtaisten tunnuslukujen vaikutusta hintojen 

muutoksiin ja huomaavat markkina-arvoltaan pienistä ja book-to-market -luvultaan 

korkeista osakkeista muodostettujen portfolioiden tuottojen selittävän havaittua 

osakkeiden tuottojen vaihtelua. Pienten osakkeiden preemio eli kokopreemio 

perustuu Banzin (1981) havaintoon, jonka mukaan markkina-arvoltaan pienten 

yritysten osakkeiden riskikorjattu eli CAPM:n mukainen tuotto on markkina-

arvoltaan suurten osakkeiden tuottoa suurempi. Rosenberg, Reid ja Lanstein (1985) 
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puolestaan havaitsevat saman ilmiön osakkeilla, joiden book-to-market -luku
10

 on 

keskimääräistä suurempi.  Fama ja French (1993) jatkavat näiden havaintojen 

jalostamista faktoreiksi, joita he käyttävät yhdessä markkinafaktorin kanssa tuottojen 

vaihtelun selittäjinä. Fama ja French havaitsevat näiden faktorien paitsi selittävän 

vaihteluja varsin hyvin, myös korreloivan hyvin vähän toistensa kanssa. Fama ja 

French (1996) esittävät kolmen faktorin mallin tunnetuimmassa muodossaan (yhtälö 

6) ja toteavat faktorien selittävän varsin hyvin monia CAPM:n poikkeamia. 

Fama ja French (1996) kuitenkin toteavat myös, että kolmen faktorin malli jättää 

joitakin aukkoja. Se ei täysin selitä esimerkiksi tuottojen jatkuvuutta lyhyellä 

aikavälillä, minkä takia malli saattaa kaivata lisäfaktoreita toimiakseen paremmin. 

Havainnon positiivisten tuottojen jatkumisesta positiivisena ja negatiivisten 

negatiivisena tekevät Jagadeesh ja Titman (1993). Jagadeesh ja Titman huomaavat, 

että strategia, jossa ostetaan menneisyydessä menestyneitä osakkeita ja myydään 

menneisyydessä hävinneitä osakkeita synnyttää huomattavia epänormaaleja eli 

CAPM:n ennusteen ylittäviä tuottoja. Tätä ilmiötä, jossa menestyjillä on taipumus 

menestyä tulevaisuudessakin ja häviäjillä hävitä kutsutaan momentumiksi. Carhart 

(1997) tutkii sijoitusrahastojen tuottojen pysyvyyttä ja lisää Faman ja Frenchin 

kolmen faktorin malliin momentum-faktorin, joka mittaa portfolion tuottojen 

altistumista tämän ilmiön tuottamalle preemiolle. Carhart havaitsee momentumin 

selittävän  huomattavan osan joidenkin sijoitusrahastojen epänormaalista tuotosta eli 

alfasta.  Mallia kutsutaan usein myös Carhartin neljän faktorin malliksi ja se voidaan 

esittää seuraavasti: 

rp = αp +  βprM + βpSMBSMB + βpHMLHML + βpWMLWML + ep,  (8) 

missä muuttujat ja beta-kertoimet ovat muuten samoja kuin Fama-French kolmen 

faktorin mallissa, mutta malliin on näiden lisäksi lisätty myös βpWMLWML, jossa 

                                                 
10

 Book-to-market -luku (Book-to-market ratio, B/M) kuvaa yrityksen kirjanpidollista (taseessa 

esiintyvää) arvoa suhteessa yrityksen markkina-arvoon. Niiden yritysten osakkeita, joiden 

kirjanpidolliset arvoa osoittavat tunnusluvut ovat korkeita suhteessa hintaan, kutsutaan arvo-

osakkeiksi (value stocks). Vastaavasti samoilta tunnusluvuilta hintaansa nähden heikompia osakkeita 

kutsutaan kasvuosakkeiksi (growth stocks). Arvo-osakkeiden hinnan katsotaan muodostuvan yhtiöön 

sidotusta omaisuudesta, kun taas kasvu-osakkeiden hinta muodostuu tulevaisuudessa odotettavista 

kassavirroista. (Bodie, Kane & Marcus 2014: 112, 427.)  
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βpWML on portfolion momentum-efektille altistumisen suuruutta kuvaava beta-kerroin 

ja WML (Winners Minus Losers) on momentum-portfolion tuotto, jossa 

menneisyyden voittajaosakkeiden tuotosta vähennetään menneisyyden 

häviäjäosakkeiden tuotto. 

Vaikka erilaisia regressioanalyysiin perustuvia multifaktorimalleja on nykyään suuri 

määrä, ovat edellä kuvatut kolmen ja neljän faktorin mallit erittäin käytettyjä 

työkaluja tuottojen mittaamiseen, ja niitä käyttävät niin tutkijat kuin rahoitusalan 

ammattilaisetkin. Carhartin neljän faktorin mallia käytetään myös tässä tutkielmassa 

hedge-rahastojen tuottoaineiston analyysiin. Vaikka eri faktoreille altistumisesta 

saadaan mallien kautta arvokasta tietoa, on tuottoanalyysin keskiössä usein mallien 

antama alfa eli tuotto, joka ei selity preemioiden kautta. Usein puhutaan esimerkiksi 

kolmen tai neljän faktorin alfasta, joka tarkoittaa näiden mallien kautta saatua alfaa. 

Kolmen ja neljän faktorin malleja on perinteisesti käytetty kuvaamaan 

sijoitusrahastojen tuottoja, jonka takia ne eivät välttämättä kaikilta osin sovellu 

hedge-rahastojen dynaamisten sijoitusstrategioiden mallintamiseen.  

7.6 Hedge-rahastojen tuottojen mittaaminen ja Fung-Hsieh seitsemän 

faktorin malli 

Luvussa 2 käsiteltiin hedge-rahastojen ominaisuuksia ja todettiin, että hedge-rahastot 

eroavat niin ominaisuuksiltaan kuin sijoitusstrategioiltaan huomattavasti perinteisistä 

rahastoista. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun valitaan metodeja hedge-rahastojen 

tuottojen analysointiin. Fung ja Hsieh (1997) tutkivat hedge-rahastojen tuottoja 

tyylianalyysin
11

 avulla ja huomaavat, että hedge-rahastojen tuotot korreloivat hyvin 

vähän perinteisten arvopaperiluokkien kanssa. Fungin ja Hsiehin havaintojen mukaan 

arvopaperiluokkien tuottojen vaihtelut selittävät lähes puolella hedge-rahastoista alle 

                                                 
11

 Tyylianalyysillä (style analysis) tarkoitetaan analyysiä, jossa tutkitaan, kuinka suuri osuus 

portfolion tuottojen vaihtelusta selittyy altistumisesta tietyille arvopaperiluokille. Tyylianalyysi 

muistuttaa aiemmin esiteltyjä faktorimalleja, koska myös siinä tutkitaan regressionanalyysin keinoin, 

kuinka eri arvopaperiluokkien tuotot korreloivat rahaston tuottojen kanssa (Bodie, Kane & Marcus 

2014:861). Tyylianalyysin kehitti Sharpe (1992), joka myös havaitsi, että tyylianalyysin avulla 

voidaan selittää huomattava osuus sijoitusrahastojen tuottojen vaihtelusta. Tyylianalyysin mukaan yli 

90 % sijoitusrahastojen tuottojen vaihtelusta selittyy osakkeille, joukkovelkakirjoille ja 

lyhytmaturiteettisille rahamarkkinainstrumenteille altistumisella. Tyylianalyysiä voidaan laajentaa 

käsittämään myös muita arvopaperiluokkia, kuten hyödykkeitä ja valuuttoja. 
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neljännestä rahastojen tuottojen vaihtelusta, siinä missä yli puolella 

sijoitusrahastoista selitysaste on yli 75 %. Altistuminen eri arvopaperiluokille 

vaihtelee paljon myös hedge-rahaston strategiasta riippuen. Perinteinen tyylianalyysi 

ei siis paljasta hedge-rahastojen sijoitustyylistä välttämättä paljoakaan. Hedge-

rahastojen tuottojen mittaaminen myöskään esimerkiksi indeksimallin avulla ei 

välttämättä paljasta koko totuutta. Esimerkiksi Bodie, Marcus ja Kane (2014: 936) 

havainnollistavat hedge-rahastojen tuottoaineistoa analysoimalla, että hedge-

rahastoille estimoitu Jensenin alfa on poikkeuksellisen suuri ja markkinaindeksin 

beta-kertoimet strategiasta riippuen hyvin pieniä tai jopa negatiivisia, ja toteavat, että 

malli ei ole joka tilanteessa sopiva hedge-rahaston tuottojen mittaamiseen. 

Fung ja Hsieh (2002) esittelevät uudenlaisia faktoreita, joiden tarkoituksena on 

jäljitellä hedge-rahastojen dynaamisia, markkinatrendejä seuraavia strategioita. 

Faktorit perustuvat havaintoon, jonka mukaan trendejä seuraavien hedge-rahastojen 

tuotot korreloivat voimakkaasti lookback-optioista
12

 muodostettujen portfolioiden 

kanssa (Fung & Hsieh 2001). Fung ja Hsieh (2002) jalostavat tämän havainnon 

faktoreiksi ja huomaavat näiden faktoreiden selittävän trendejä seuraavien rahastojen 

tuottojen vaihtelua hyvin. Fung ja Hsieh (2004) kehittävät hedge-rahastojen tuottojen 

mittaamista edelleen faktorimalliksi, joka nykyään tunnetaan yleisesti Fung-Hsieh 

seitsemän faktorin mallina. Fung ja Hsieh havaitsevat, että mallilla voidaan selittää 

keskimäärin yli 90 % hedge-rahastojen tuottojen vaihtelusta, kun mallilla 

analysoidaan hedge-rahastoista muodostettua portfoliota. Fung-Hsieh 7-faktorin 

malli voidaan esittää seuraavalla tavalla: 

rp = αp +  β’pf + ep,      (9) 

missä rp, αp, ja ep ovat aiemmista kaavoista tutut portfolion tuotto, alfa ja residuaali. 

β’pf sisältää seitsemän Fung-Hsieh -mallin faktoria sekä niiden yksilölliset beta-

kertoimet. Malli sisältää kaksi osakelähtöistä riskifaktoria, kaksi velkasitoumusten 

korkoihin pohjautuvaa faktoria sekä kolme trendifaktoria. Faktorit ovat seuraavat: 

                                                 
12

 Lookback-optio on optio, jonka arvo riippuu kohteena olevan arvopaperin minimi- tai 

maksimihinnasta jollain tietyllä, ennalta määritellyllä aikavälillä (Hull 2012: 809). 
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SP = markkinaportfolio, S&P500 -markkinaindeksi 

SCLC = pienten ja suurten osakkeiden tuottojen ero, Russell 2000  

-indeksin ja S&P500-indeksin kuukausittaisten tuottojen erotus
13

 

CGS10 = muutos kuukauden alusta kuukauden loppuun valtion 

velkasitoumuksen (government/treasury bond) 10 vuoden korossa 

CREDSPR = valtion velkasitoumuksen 10 vuoden koron ja Moody’s  

-luottoluokituslaitoksen BAA-luokiteltujen velkasitoumusten koron 

erotus 

PTFSBD, PTFSFX, PTFSCOM = trendejä seuraavat faktorit, lookback-

optioita sisältävien portfolioiden tuotot. Portfoliot on muodostettu 

erikseen velkakirjoille (PTFSBD), valuutoille (PTFSFX) sekä 

hyödykkeille (PTFSCOM). 

Mallin eri faktorien tarkoituksena on jäljitellä hedge-rahastojen strategioita 

yksinkertaisessa muodossa. Malli on vakiintunut yhdeksi nykyajan hedge-

rahastotutkimuksen perusmalleista rahastojen tuottoja arvioitaessa ja on alan 

tutkijoiden laajalti käyttämä. Miltä hedge-rahastojen tuotot sitten näyttävät? Vaikka 

Fung ja Hsieh (2004) osoittavat, että malli kykenee selittämään hyvin tuottojen 

vaihtelua rahastoissa, havaitsevat useat tutkimukset huomattavan positiivisen alfan 

hedge-rahastoilla myös 7-faktorin mallia käytettäessä. Esimerkiksi Kosowski, Naik 

ja Teo (2007) sekä Joenväärä, Kosowski ja Tolonen (2014) monien muiden 

tutkimusten joukossa löytävät positiivisen ja merkittävän alfan mitatessaan hedge-

rahastojen tuottoja. Tämä viittaa siihen, että hedge-rahastot pystyvät taidoillaan 

”päihittämään markkinat”, eli voittamaan vaihtoehtoisen passiivisen strategian, siinä 

missä useat tutkimukset osoittavat sijoitusrahastojen keskimääräisen alfan olevan 

hyvin lähellä nollaa.  

Kosowski, Naik ja Teo toteavat, että hedge-rahastojen tuottama alfa ei voi olla 

pelkästä managereiden hyvästä onnesta johtuvaa. Samassa tutkimuksessa havaitaan 

myös hedge-rahastojen tuottojen pysyvyyttä vuosittaisella tasolla. Nämä löydökset 

                                                 
13

 Alkuperäisessä artikkelissaan Fung ja Hsieh (2001) määrittelivät SCLC-faktorin Wilshire 1750 

pienten osakkeiden indeksin ja Wilshire 750 suurten osakkeiden indeksin tuottojen erotuksena. 

Nykyään faktorit muodostetaan mallia varten Russell 2000- ja S&P500-indeksien avulla (Hsieh 

2014). 
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tukevat muun muassa Aragonin ja Fersonin (2006) esittämiä oletuksia, joiden 

mukaan hedge-rahastojen  dynaamiset sijoitusstrategiat yhdessä provisiopalkkioiden 

houkuttelemien kaikkein taidokkaimpien managereiden kanssa mahdollistavat 

hedge-rahastojen ylivoimaiset tuotot useimpiin sijoitusrahastoihin nähden. 

7.7 Betting Against Beta ja Quality Minus Junk -faktorit 

Betting Against Beta (Frazzini & Pedersen 2014) ja Quality Minus Junk (Asness, 

Frazzini & Pedersen 2014) -preemiot ovat suhteellisen tuoreita havaittuja 

poikkeamia, joita CAPM ei kykene selittämään. Mekaanisia Betting Against Beta ja 

Quality Minus Junk -strategioita hyödyntäen voidaan saavuttaa epänormaaleja 

tuottoja, samalla tavoin kuin esimerkiksi Faman ja Frenchin (1994) kolmen faktorin 

mallin pienten osakkeiden ja arvo-osakkeiden preemioilla. Asnessin, Frazzinin ja 

Pedersenin löydöksiä käyttäen voidaan muodostaa myös Betting Against Beta (BAB) 

ja Quality Minus Junk (QMJ) -faktorit, joita voidaan käyttää tuottojen 

analysoinnissa. Tässä tutkielmassa BAB- ja QMJ-faktorit on yhdistetty Carhartin 

neljän faktorin mallin jatkoksi, jolloin syntyvä uusi faktorimalli mittaa portfolion 

altistumista yhteensä kuudelle faktorille. 

Quality Minus Junk -faktori  perustuu havainnolle, jonka mukaan tietyt arvopaperit, 

joita nimitetään laatuarvopapereiksi, ovat muita arvopapereita kalliimpia hyvän 

”laatunsa” takia. Laatuarvopaperi määritellään voittoa tuottavaksi, kasvavaksi, 

turvalliseksi sekä osinkoja jakavaksi. Laatuarvopaperit ovat muita arvopapereita 

kalliimpia, mutta marginaali ei ole kovin suuri. Koska hintaero laatuosakkeiden ja 

muiden välillä saattaa olla pienempi kuin sen pitäisi, tuottaa Quality Minus Junk 

(QMJ) -faktori huomattavia riskikorjattuja tuottoja. QMJ-faktori muodostuu 

portfoliosta, joka sisältää pitkiä positioita laadukkaista arvopapereista ja lyhyitä 

positioita huonolaatuisista arvopapereista. QMJ-faktorin tuotto vaihtelee sen mukaan, 

kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan arvopaperin laatuominaisuuksista. 

(Asness, Frazzini & Pedersen 2014.) 

Betting Against Beta -faktori perustuu eri sijoittajien erilaiseen kykyyn käyttää 

velkavipua. Jotkut sijoittajat eivät pysty käyttämään velkavipua ollenkaan ja toisilla 

velkavivun vaatimat takaukset tai muut ehdot (margin constraints) rajoittavat 
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velkavivun käyttöä. Ensin mainitut sijoittajat sijoittavat arvopapereihin joiden beta-

kerroin on korkea, johtuen kyvyttömyydestä käyttää velkavipua. Jälkimmäiset 

sijoittajat voivat yrittää hyötyä tästä ostamalla velkavivulla arvopapereita joiden 

beta-kerroin on matala. BAB-faktori on portfolio, joka sisältää pitkän velkavivulla 

tehostetun position pienen beta-kertoimen arvopapereita ja lyhyen position korkean 

beta-kertoimen osakkeita. Myös tämä mekaaninen strategia tuottaa huomattavia 

riskikorjattuja tuottoja. Kun velkavivun käytön rajoitukset lisääntyvät, molempien 

positioiden beta-kertoimet lähestyvät arvoa 1 ja BAB-faktorin tuotot kääntyvät 

negatiivisiksi. (Frazzini & Pedersen 2014.) 
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8 AIEMPI TUTKIMUS AKTIVISTISTEN HEDGE-RAHASTOJEN 

TUOTOISTA JA TUOTTOJA SELITTÄVISTÄ PIIRTEISTÄ 

Tärkein kysymys hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismissa sijoittajien 

kannalta on sen toimiminen sijoitusstrategiana. Toisin sanoen, erityisen huomion 

kohteena on se, miten tuottavia aktivistiset hedge-rahastot ovat. Tämän tutkielman 

empiirisessä osiossa tutkitaan tätä seikkaa käyttäen luvussa 7 esiteltyjä 

tuottojenmittausmetodeja. Tässä luvussa luodaan katsaus aiempien tutkimusten 

tuloksiin ja tutkimusmetodeihin. 

8.1 Aktivistirahastojen tuotot 

Institutionaalisten sijoittajien menestyminen aktivisteina on ollut pääsääntöisesti 

hyvin heikkoa johtuen paitsi rankasta sääntelystä, myös rakenteellisista vaikeuksista 

kuten vapaamatkustaja-ongelmasta (Brav, Jiang & Kim 2010). Kuten luvussa 3 

todettiin, yhden osakkeenomistajan ei välttämättä ole järkevää toimia aktivistina, 

koska tämä joutuu kantamaan monitorointikustannukset myös kaikkien muiden 

puolesta mutta saa mahdolliset hyödyt vain itselleen. Osakkeenomistaja-aktivismin 

tuottojen tulisi siis olla monitorointikustannukset ylittäviä. Empiirinen 

todistusaineisto puhuu aktivismin tuottavuuden puolesta, vaikka esimerkiksi 

Cliffordin (2008) mukaan monitorointikustannusten mittaaminen on haasteellista. 

Bradley, Brav, Goldstein ja Jiang (2010) määrittelevät aktivismin arbitraasin 

ilmentymäksi. Jos hedge-rahastoaktivismia ajatellaan arbitraasina, täytyy sen olla 

tuottava strategia rahastojen säilymisen vuoksi, koska kilpailijoiden määrän 

kasvaessa myös arbitraasimahdollisuudet pienenevät. Jos aktivismin tuottojen 

havaitaan olevan positiivisia huolimatta havainnosta, jonka mukaan 

aktivistirahastojen määrä on jatkuvasti kasvanut, tulee aktivismi jatkossakin olemaan 

keskeinen tekijä yritysten hallinnossa (Brav, Jiang & Kim 2010). Arbitraasiteorian 

mukaan aktivismistrategia voi jatkuvasti menestyä ainoastaan silloin, kun hedge-

rahastoilla on yksityistä informaatiota (private information) kohdeyrityksistä. 

Rahastojen tuottavuus kertoo siis myös sen, perustuuko aktivismin menestyminen 

yksityisen informaation hallussapitoon. 
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Useat tutkimukset vahvistavat aktivismin olevan tuottava sijoitusstrategia. Brav, 

Jiang, Partnoy & Thomas (2008b) tutkivat aktivististen hedge-rahastojen tuottoja 

käyttäen yhden ja neljän faktorin alfoja tuoton mittareina. Tutkimuksessa 

tarkastellaan aktivististen hedge-rahastojen tuottoja vuosien 1995 (tammikuu) ja 

2007 (kesäkuu) välillä yhdistäen hedge-rahastojen tuottoaineistoa kahdesta eri 

tietokannasta ja valiten mukaan rahastot, joilla on aineistoa vähintään 12 kuukauden 

ajalta. Tutkimuksessa käytetään aktivistirahastojen vertailukohtana muista kaikista 

muista hedge-rahastoista muodostettua indeksiä.  

Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) havaitsevat aktivismin tuottaman alfan 

olevan huomattava: kuukausittainen keskimääräinen yhden faktorin alfa on 

aktivisteilla 0,71 %, eli vuosittaiseksi muutettuna 8,52 %. Neljän faktorin mallilla 

mitattuna alfat ovat 0,64 % ja 7,68 %. Muilla hedge-rahastoilla keskimääräiset alfat 

jäävät pienemmiksi niiden ollessa 0,41 % ja 4,92 % (yhden faktorin) sekä 0,39 % ja 

4,68 % (neljän faktorin), eli aktivismistrategia on tutkitulla aikavälillä ollut 

tuottavampi kuin hedge-rahastojen muut strategiat keskimäärin. Brav, Jiang, Partnoy 

ja Thomas analysoivat myös neljän faktorin mallin antamia painoja eri faktoreille eli 

markkina-, koko-, book-to-market- sekä momentumfaktoreille ja saavat niiden 

arvoiksi 0,33, 0,27, 0,17 ja 0,04. Painot tukevat aiempia havaintoja aktivistien 

kohdeyrityksistä, joiden mukaan kohteet ovat arvoyrityksiä ja markkina-arvoltaan 

keskimäärin kilpailijoitaan pienempiä. Tutkijoiden mukaan markkinafaktorin 

suhteellisen pieni paino viittaa siihen, että aktivistit käyttävät pelkkien pitkien 

positioiden lisäksi myös velkavipua ja johdannaisia.  

Myös Boyson ja Mooradian (2007) päätyvät samankaltaisiin tuloksiin tutkiessaan 

aktivistirahastojen tuottoja vuosina 1994 – 2005. Boyson ja Mooradian tutkivat 

aktivistirahastojen tuottoja ennen ja jälkeen aktivismin sekä vertaavat tuottoja muihin 

hedge-rahastoihin käyttäen sekä neljän että seitsemän faktorin malleja. Vuotta ennen 

aktivismia aktivistirahastojen keskimääräiset alfat ovat kuukausitasolla 0,74 % 

(neljän faktorin) ja 0,79 % (seitsemän faktorin), vuositasolla siis 8,88 % ja 9,48 %. 

Vastaavasti ei-aktivististen hedge-rahastojen alfat ovat 0,46 % ja 0,52 %, vuositasolla 

5,52 % ja 6,24 %. Kun Boyson ja Mooradian tarkastelevat aktivistirahastojen 

tuottojen muutoksia vuoden päästä aktivistisen omistusosuuden hankinnasta, he eivät 

havaitse tuottojen keskimäärin parantuneen, vaikka ne kuitenkin yhä selvästi ylittävät 
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vertailtavien hedge-rahastojen tuotot. Tämä havainto vaikuttaa olevan ristiriidassa 

oletuksen kanssa, jonka mukaan nimenomaan aktivistitoimet ovat aktivistirahastojen 

voittojen taustalla. Brav, Jiang ja Kim (2010) tarkastelevat Boysonin ja Mooradianin 

tuloksia ja huomauttavat, että aktivismitoimet ovat yleensä hyvin kalliita toteuttaa, 

joten kohdeyrityksen osakkeen arvonnousu ei välttämättä tuota suoraan voittoa 

hedge-rahastolle, mikä voi selittää sen, etteivät tuotot ole nousseet aktivismia 

seuraavana vuonna. On myös huomattava, että kyseiseen tulokseen päädyttiin 

tarkastelemalla kaikkia aktivistisia hedge-rahastoja, myös niitä, jotka käyttävät 

aktivismin lisäksi muita strategioita ja joiden aktivismi ei välttämättä ole yhtä 

aggressiivista kuin toisilla. Tämän takia Boyson ja Mooradian perehtyvät 

tutkimuksessaan tarkemmin aktivististen hedge-rahastojen tuottoihin ja havaitsevat, 

että rahastot, jotka käyttävät aggressiivisempia aktivistitoimia ja joiden aktivistiset 

omistusosuudet ovat suurempia, kasvattavat myös epänormaaleja tuottojaan (eli 

neljän ja seitsemän faktorin alfojaan) aktivismia seuraavana vuonna. Tämä tulos 

osoittaa sen, että ainakin ne rahastot, jotka todella panostavat aktivismiin, myös 

keskimäärin kasvattavat sen avulla tuottojaan ja ylittävät voitoillaan aktivismista 

aiheutuneet kustannukset. 

Tulokset aktivististen hedge-rahastojen tuotoista viittaavat siihen, että 

aktivistirahastot pystyvät toiminnallaan ratkaisemaan vapaamatkustaja-ongelman. 

Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin (2008b) sekä Boysonin ja Mooradianin 

(2007) tulokset aktivististen hedge-rahastojen tuotoista tukevat Cliffordin (2008) 

oletuksia, jonka mukaan aktivismin tuotot ovat selvät, ja ne voivat olla tarpeeksi 

suuria kattaakseen monitorointikustannukset. Nämä havainnot tukevat myös Bravin, 

Jiangin ja Kimin (2010) oletusta, jonka mukaan tuottavat aktivistirahastot tulevat 

olemaan merkittävä ovat yritysten hallintoa pitkälle tulevaisuuteen. 

8.2 Aktivistirahastojen piirteet ja niiden osuus tuottojen selittäjinä 

Aktivistisilla hedge-rahastoilla on tiettyjä erityispiirteitä muihin hedge-rahastoihin 

verrattuna. Erityispiirteet liittyvät kokoon, ikään, riskiin sekä managereiden 

palkkioihin ja rajoituksiin sijoittajille. Näiden piirteiden toimimisesta aktivistien 

epänormaaleja tuottoja selittävinä tekijöinä on kuitenkin vain vähän todisteita. 
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Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) havaitsevat aktivistirahastojen olevan 

keskimäärin kaksi kertaa vanhempia ja kaksi kertaa suurempia kuin muut hedge-

rahastot. Aktivistirahastojen riskitaso on keskimäärin sama kuin muilla rahastoilla, 

mikäli riskiä mitataan tuoton volatiliteetilla eli vuosittaisella keskihajonnalla. 

Myöskään managereiden palkkioissa ei ole käytännössä mitään eroja. Brav, Jiang, 

Partnoy ja Thomas huomaavat sijoittajien varojen lukitsemisperiodien olevan 

aktivistirahastoilla pidempiä kuin muilla hedge-rahastoilla. Tämä havainto tukee 

käsityksiä, joiden mukaan osakkeenomistaja-aktivismi on pitkän tähtäimen 

sijoitusstrategia, joka vaatii pitkäaikaista varojen sitomista tiettyyn yritykseen. Myös 

Clifford (2008) havaitsee selkeän eron likviditeetissä aktivistirahastojen ja muiden 

välillä, mikä tukee teoriaa pitkän tähtäimen strategiasta. Cliffordin mukaan sekä 

lukitsemisperiodit että ilmoitusperiodit ovat aktivisteilla merkittävästi pidempiä kuin 

hedge-rahastoilla keskimäärin. Myöskään Clifford ei havaitse aktivistien ja muiden 

hedge-rahastojen välillä eroja managereiden palkitsemisessa. Boyson ja Mooradian 

(2007) saavat samansuuntaisia tuloksia. Boyson ja Mooradian tutkivat hedge-

rahastojen ja muiden rahastojen ominaisuuksia vuotta ennen aktivismia ja vuosi sen 

jälkeen ja havaitsevat, että hedge-rahastojen ja muiden rahastojen kokoero selittyy 

aktivismiin liittyvällä kasvulla. Keskimäärin aktivistirahastot kasvattavat kokoaan yli 

kaksinkertaiseksi aktivistitoimien aikana. Muut erot ovat myös Boysonin ja 

Mooradianin mukaan hyvin pieniä. 

Voidaanko näitä edellä mainittuja piirteitä hyväksi käyttäen tunnistaa erityisen 

tuottavia aktivistirahastoja? Toisin sanoen, selittävätkö rahastokohtaiset 

erityispiirteet rahastokohtaisia epänormaaleja tuottoja? Sekä tutkimukset että 

todisteet tästä seikasta ovat harvassa. Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) 

tarkastelevat rahastojen piirteitä aktivistirahastojen tuottoja selittävinä tekijöinä 

regressioanalyysin keinoin. Tutkimuksessa käytetään yhden ja neljän faktorin alfoja 

selitettävinä muuttujina. Selittävät muuttujat perustuvat sekä aktivismityyleihin että 

rahastojen piirteisiin, kuten palkkioihin, lukitsemisperiodien pituuksiin, kokoon ja 

ikään. Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas kuitenkin havaitsevat, että lähes mikään 

hedge-rahaston piirre ei kykene selittämään epänormaaleja tuottoja. Ainoat 

merkittävät korkeita tuottoja selittävät muuttujat ovat korkeat hallinnointi- ja 

kannustinpalkkiot. Brav, Jiang ja Kim (2010) toteavat, että aktivistirahaston 

piirteiden perusteella on hyvin vaikeaa ennustaa sen menestystä tulevaisuudessa. 
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Vaikka aktivististen hedge-rahastojen havaitaan menestyvän muita hedge-rahastoja 

paremmin ja eroavan myös piirteiltään niistä, on aktivististen hedge-rahastojen 

välisten tuottoerojen syiden löytäminen haasteellista. Boyson ja Mooradian (2007) 

huomaavat, että aktivismityyli sen sijaan voi olla yhteydessä epänormaalien tuottojen 

suuruuteen. Boysonin ja Mooradianin havaintojen perusteella aggressiivista 

aktivismia harjoittavat ja erityisesti hallinnon parantamiseen keskittyvät rahastot 

tuottavat passiivisempia rahastoja paremmin. 
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9 TULOKSIIN MAHDOLLISESTI VAIKUTTAVAT VÄÄRISTYMÄT 

Hedge-rahastojen tuottoja tutkittaessa ja tuloksia analysoitaessa tulisi ottaa huomioon 

erilaiset vääristymät (biases). Hedge-rahastojen ollessa hyvin vähän säänneltyjä ei 

niiden tarvitse raportoida tuottojaan tai muitakaan tunnuslukujaan viranomaisille. 

Hedge-rahastotutkimus perustuukin suurilta osin erilaisten vapaaehtoisten 

tietokantojen käyttöön joihin hedge-rahastot voivat halutessaan raportoida tuottojaan. 

Vapaaehtoisuus voi kuitenkin tietyiltä osin vääristää tuloksia. Tässä luvussa 

vääristymiä käsitellään kaikkien hedge-rahastojen tasolla, mutta vääristymät 

vaikuttavat samalla tavalla myös aktivistirahastoihin. 

Hyvin menestyvän hedge-rahaston kannattaa raportoida tuottonsa tietokantoihin 

ainakin siksi, että aiempi menestys voi toimia hyvänä mainoksena mahdollisille 

sijoittajille. Stulz (2007) luettelee hedge-rahastojen syitä olla raportoimatta tuottojaan 

tietokantoihin. Hedge-rahasto voi olla suljettu, joten se ei hyödy mainonnasta. Sen 

tuotot voivat olla huonoja, joten rahaston ei kannata raportoida tuottojaan ainakaan 

mainostusmielessä. Fung ja Hsieh (2000) määrittelevät eri syistä johtuvia 

vääristymiä, joita eri hedge-rahastotietokantojen aineisto pitää sisällään. 

Oleellisimpia vääristymiä ovat 

1. Valintavääristymä 

2. Selviytyjävääristymä 

3. Backfill-vääristymä 

Valintavääristymä (self-selection bias) johtuu hedge-rahastojen vapaasta valinnasta 

raportoida tai olla raportoimatta tuottoja tietokantoihin. Rahaston voi olla 

kannattavaa ilmoittaa tuottonsa tietokantaan vain silloin, jos ne ovat positiivisia, 

ainakin silloin kun rahasto pyrkii houkuttelemaan uusia sijoittajia. Tästä syystä 

tietokanta ei välttämättä anna todellista kuvaa kaikkien hedge-rahastojen 

menestyksestä, vaan keskimääräiset tuotot vaikuttavat todellista paremmilta. (Fung 

& Hsieh 2000.) 

Selviytyjävääristymä (survivorship bias) syntyy siitä, että tietokannat sisältävät 

tyypillisesti tietoa ainoastaan toiminnassa olevista rahastoista. Toimintansa 
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lopettaneet rahastot sen sijaan yleensä poistuvat tietokannoista eri syistä. Jos 

toiminnan loppuminen liittyy usein huonoon menestykseen ja konkurssiin, voi 

tietokanta antaa kaikkien hedge-rahastojen tuotoista liian hyvän kuvan. Tietokanta 

siis sisältää ainoastaan voittajia, ei häviäjiä. (Fung & Hsieh 2000.) 

Backfill-vääristymä (backfill bias, instant history bias) johtuu hedge-rahastojen 

tavasta raportoida menneisyyden tuotoistaan (back filling) tietokantoihin sillä 

hetkellä kun ne tulevat osaksi sitä. Rahastot raportoivat menneisyyden tuottonsa 

usein vain silloin jos tuotot ovat hyviä. Backfill-vääristymän taustavalla ovat usein 

niin sanotut hautomorahastot (incubator funds), jossa ennen varsinaista rahaston 

avaamista rahaston manageri sijoittaa koemielessä sukulaisten ja ystävien rahoja. 

Mikäli hautomoperiodi on menestyksekäs, hedge-rahasto voidaan avata suurelle 

yleisölle ja lisätä tietokantaan.  Myös backfill-vääristymä aiheuttaa sen, että 

rahastojen tuotot vaikuttavat todellista paremmilta. (Fung & Hsieh 2000.) 

Joenväärä, Kosowski ja Tolonen (2014) osoittavat, että myös tietokannan valinnalla 

on merkitystä tulosten kannalta. Tietokantojen otannan ollessa erilaisia niin hedge-

rahastojen määrän, piirteiden kuin koonkin puolesta, eri tietokantoja käyttämällä 

voidaan samasta tutkittavasta asiasta saada eri tuloksia riippuen tietokannasta. 

Joenväärä, Kosowski ja Tolonen ratkaisevat tämän ongelman koostamalla yhdistetyn 

hedge-rahastotietokannan, joka heidän mukaansa edustaa hyvin hedge-rahastojen 

todellista populaatiota. Suurin osa hedge-rahastoista raportoi ainoastaan yhteen 

tietokantaan, joten yhdistettyä tietokantaa käyttäen saadaan tutkittua useampia 

rahastoja ja näin ollen parannettua tulosten tarkkuutta. On olemassa myös rahastoja, 

jotka eivät raportoi mihinkään tietokantaan. 

Erilaisia vääristymiä voidaan kontrolloida eri tavoin. Raportoimattomien hedge-

rahastojen aiheuttaman harhan ei pitäisi Joenväärän, Kosowskin ja Tolosen (2014) 

mukaan aiheuttaa vääristymää yhdistettyä tietokantaa käytettäessä. Yhdistetyn 

tietokannan käyttäminen ratkaisee siten valintavääristymästä aiheutuvia ongelmia. 

Backfill-vääristymää voidaan kontrolloida pudottamalla hedge-rahastotuottojen 

aikasarjoista ensimmäisiä kuukausittaisia tuottoja pois. Joenväärä, Kosowski ja 

Tolonen havaitsevat keskimääräisen backfill-periodin eli kirjattujen historiallisten 

tuottojen määrän olevan 31 kuukautta, ja tästä syystä he kontrolloivat kyseistä 
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vääristymää pudottamalla saman määrän tuottohavaintoja pois hedge-rahaston 

aikasarjan alusta. Selviytyjävääristymän suuruus voidaan Joenväärän, Kosowskin ja 

Tolosen mukaan selvittää muodostamalla portfolio selviytyneistä rahastoista ja 

vähentämällä sen ylituotto koko tietokannan rahastojen ylituotosta. 

Vääristymät ja tietokannan valinta asettavat omat haasteensa hedge-rahastojen 

tuottojen analysointiin ja johtopäätösten tekemiseen. Joenväärä, Kosowski ja 

Tolonen suosittelevat käyttämään yhdistettyä tietokantaa, koska yksittäisten 

tietokantojen aineistossa on vain vähän päällekkäisyyttä. Aiempia tutkimuksia 

tarkasteltaessa käytetty tietokanta tulisi ottaa huomioon, koska tietokannan valinnalla 

on merkitystä tuloksiin. Myös erilaiset vääristymät tulee ottaa huomioon tuloksissa ja 

uusissa tehdyissä tutkimuksissa niitä tulee mahdollisuuksien mukaan kontrolloida. 
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10 TUTKIMUSASETELMA, TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUS-

METODIT 

Tässä luvussa määritellään tutkimusasetelma, kerrotaan tutkimuksessa käytettävästä 

aineistosta sekä tutkimusmetodeista. Tutkielman empiirisen osion tarkoituksena on 

selvittää, päihittävätkö aktivistiset hedge-rahastot muita strategioita käyttävät 

rahastot, sekä tarkastella, pystyvätkö aktivististen rahastojen piirteet selittämään 

niiden tuottoja. Tutkimuksessa käytettävät aineisto on poikkeuksellisen laaja, ja sitä 

tarkastellaan kahdella eri periodilla. Tutkimusmetodeina käytetään lähinnä erilaisia 

multifaktorimalleja tuottojen mittaamiseen sekä myös aktivistien ja muiden 

strategioiden tuottojen erotusta mittaavien erotusportfolioiden alfojen estimointiin. 

10.1 Tutkimusasetelma 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on valaista aktivististen hedge-rahastojen 

menestystä tuottavina sijoituskohteina. Tutkielmassa tarkastellaan aktivistista 

strategiaa käyttävien hedge-rahastojen lisäksi myös muita hedge-rahastoja, joiden 

tuottoihin aktivistirahastojen tuottoja verrataan. Tavoitteena on selvittää, onko 

aktivistirahastojen tuotoissa havaittavia eroja muihin rahastoihin verrattuna.  

Pelkkien keskimääräisten tuottojen tarkastelu on kuitenkin ongelmallista. Hedge-

rahastot ovat kaikki aktiivisesti hallinnoituja rahastoja, joissa sijoittaja maksaa suuria 

palkkioita managerin taidosta. Rahasto voi saavuttaa korkeita tuottoja sijoittamalla 

pelkästään erilaisiin passiivisiin strategioihin. Tästä syystä tuottojen mittaamiseen 

käytetään erilaisia regressioanalyysiin perustuvia multifaktorimalleja, jotka teoriassa 

kuvaavat managerin taidoista riippuvia passiiviset strategiat päihittäviä tuottoja. 

Multifaktorimallien ja niistä saatavien alfojen käyttäminen on standardi, jota 

käyttävät myös kaikki tässä tutkielmassa aiemmin mainitut hedge-rahastoaktivismin 

tuottoja käsittelevät tutkimukset. 

Tutkielmassa tarkastellaan eri hedge-rahastojen kuukausittaista tuottoaineistoa ja 

muita rahastojen ominaisuuksia. Tuottoaineistosta muodostetaan aikasarja-indeksit 

eri strategioille. Alfat estimoidaan indekseille erikseen ja tuloksia vertaillaan 

keskenään. Paitsi alfoja, tutkielmassa tarkastellaan myös eri passiivisille strategioille 
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altistumisen suuruusluokkaa kuvaavia beta-kertoimia. Näin ollen tutkielma myös 

selvittää, mikä on näiden passiivisten strategioiden osuus aktivistirahastojen tuottojen 

selittäjinä. 

Empirian toinen pääasiallinen tarkastelun kohde on aktivistirahastojen ominaisuudet. 

Eri piirteitä tarkastelemalla havainnoidaan aktivististen ja ei-aktivististen hedge-

rahastojen eroja. Tutkielmassa myös selvitetään, pystytäänkö aktivistirahastojen 

piirteiden avulla tunnistamaan hyvin menestyviä aktivistirahastoja. 

10.2 Tutkimusaineisto 

Empirian tarkastelukohde on laaja, viidestä kaupallisesta tietokannasta yhdistetty 

suuri tutkimusaineisto, joka sisältää tietoa hedge-rahastojen tuotoista ja hallinnassa 

olevista varoista sekä rahastojen ominaisuuksista. Tuotto- ja varallisuusaineisto ovat 

aikasarjamuodossa, ominaisuusaineisto paneelimuodossa. Aineistosta tunnistetaan 

rahastoille eri strategialuokat sekä poimitaan aktivistirahastot. Tässä alaluvussa 

selitetään myös aineistolle tehtävät muokkaukset vääristymien poistamiseksi sekä 

määritellään tuoton mittauksessa käytettävien faktorien muodostaminen. 

10.2.1 Yhdistetty tietokanta 

Tutkimusaineisto on koottu useita kaupallisia hedge-rahastotietokantoja yhdistävästä 

Joenväärän, Kosowskin ja Tolosen (2014) tietokannasta, tästä eteenpäin yhdistetystä 

tietokannasta. Kuten luvussa 9 kerrottiin, yhdistetyn tietokannan käyttö on 

mielekästä koska se antaa yksittäisiä tietokantoja kattavamman ja tarkemman kuvan 

hedge-rahastojen tuotoista sekä vähentää tietokannan valinnasta aiheutunutta 

mahdollista vääristymää. Yhdistetty tietokanta yhdistää hedge-rahastoaineistoa 

viidestä eri tietokannasta, jotka ovat EurekaHedge, BarclayHedge, HFR 

(HedgeFundResearch), Morningstar ja Lipper TASS. Vaikka aineiston rahastot ovat 

painottuneet Yhdysvaltoihin ja Karibian veroetuvaltioihin, sisältää aineisto myös 

huomattavasti Eurooppaan ja muualle maailmaan rekisteröityneitä rahastoja. 

Perinteisesti hedge-rahastoaktivismia käsittelevä tutkimus on tarkastellut ainoastaan 

Yhdysvaltoihin ja Karibialle rekisteröityneitä rahastoja. 
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Yhdistetty tietokanta sisältää edellä mainituista tietokannoista koottua kuukausittaista 

rahastokohtaista tuottoaineistoa sekä aineistoa rahastojen erilaisista ominaisuuksista, 

kuten hallinnoitavien varojen määrästä, palkkiojärjestelyistä sekä rajoitteista 

sijoittajille. Tuotot on ilmaistu nettotuottoina eli kulujen jälkeisinä tuottoina. 

Yhdistettyyn tietokantaan koottua tuottoaineistoa on suodatettu siten, että 

mahdollisista virheistä johtuvat yksittäiset äärimmäiset arvot on poistettu. Myös 

rahastot, joista on tuottoaineistoa vähemmän kuin 12 kuukauden ajalta, on hävitetty 

tietokannasta. Joenväärän, Kosowskin ja Tolosen (2014) mukaan eri tietokannat 

sisältävät useita tuottovirtoja samasta rahastosta, eli toisin sanoen yliarvioivat 

rahastojen todellisen määrän. Tämä voi johtua esimerkiksi rahaston eri 

velkavipuasteesta tai rakenteellisista seikoista. Joenväärä, Kosowski ja Tolonen 

poistavat useat samasta rahastosta peräisin olevat tuottovirrat kontrolloidakseen tästä 

seikasta johtuvaa vääristymää. 

10.2.2 Aikasarja-aineisto ja paneeliaineisto 

Tämän tutkielman tutkimusperiodi on tammikuu 1995 – joulukuu 2012. Valittu 

tutkimusperiodi mukailee Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin (2008b) valitsemaa 

väliä tammikuu 1995 – joulukuu 2007 aloitusajankohdan osalta. Koska tähän 

tutkimukseen on saatavilla aineistoa vuoden 2012 loppuun asti, käytetään sitä 

tutkimusperiodin päättymisajankohtana. Tutkimuksessa tarkastellaan myös 

lähempänä nykypäivää olevaa periodia 2005 – 2012, ja verrataan tältä aikaväliltä 

saatua tuloksia koko alkuperäiseltä periodilta saatuihin tuloksiin. Tästä voidaan 

mahdollisesti nähdä, miten aktivistien tuotot  eroavat toisistaan ja muiden 

strategioiden tuotoista eri periodeilla. Aikasarja-aineisto sisältää myös eri hedge-

rahastojen hallinnoimien varojen määrän, joten tätä kautta voidaan selvittää 

aktivistirahastojen hallinnoimien varojen määrä eri vuosina aikavälillä 1995 – 2012. 

Tutkimusaineisto sisältää aikavälillä tammikuu 1995 – joulukuu 2012 yhteensä 

2 273 063 yksittäistä kuukausittaista aikasarjahavaintoa sekä hedge-rahastojen 

tuotoista että hallinnoitavien varojen määrästä. Tuotto ilmaistaan rahaston arvon 

nousuna tai laskuna edellisen kuukauden arvoon nähden, kuukausittainen 

hallinnoitavien varojen määrä (AUM, assets under management) ilmaistaan 
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miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa. Yksittäisiä rahastoja tällä aikavälillä on 

aineistossa 36 479. Rahastot erotetaan toisistaan nimen ja yksilöllisen koodin avulla.  

Tutkimusaineisto sisältää aikasarja-aineiston lisäksi myös paneelimuotoista aineistoa 

yksittäisten rahastojen eri ominaisuuksista. Tähän tutkimukseen valitaan seuraavat 

ominaisuudet lähemmin tarkasteltaviksi ja vertailtaviksi: 

- Hallinnointipalkkio (management fee) 

- Kannustinpalkkio (incentive fee) 

- High water mark -periaate kannustinpalkkioissa 

- Ilmoitusperiodi (notice period) 

- Lunastusperiodi (redemption period) 

- Lukitsemisperiodi (lockdown period) 

- Hallinnointiyhtiön aktivismikampanjoiden määrä 

10.2.3 Hedge-rahastojen päästrategialuokat ja aktivistirahastojen tunnistaminen 

paneeliaineistosta 

Koska tarkoituksena on vertailla hedge-rahastoaktivismia ja muita hedge-rahastojen 

strategioita, jaetaan rahastot eri päästrategialuokkiin paneeliaineistossa ilmoitetun 

strategian mukaan. Strategialuokat on kuvattu alaluvussa 2.3. Jaottelu mukailee 

Agarwalin, Danielin ja Naikin (2009) strategialuokituksia. Jakoperusteet eri 

päästrategialuokkiin löytyvät tutkielman Liitteestä 1.  Jaon yhteydessä tiettyjä 

epätyypillisiä strategioita noudattavat rahastot poistetaan aineistosta (Liite 1). 

Poistojen jälkeen tutkittavien rahastojen määrä putoaa 30 447:ään, ja mukana ovat 

ainoastaan seuraavat neljä päästrategialuokkaa: 

1. Suunnattu kaupankäynti (Directional trading, taulukoissa lyhenne SUUN.) 

2. Suhteellinen arvo (Relative value, lyhenne SUHT.) 

3. Arvopaperin valinta (Security selection, lyhenne VALINTA) 

4. Multiprosessi (Multiprocess, lyhenne MULTI) 
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Ainoastaan muutamalla aineiston rahastolla strategiaksi on määritelty 

osakkeenomistaja-aktivismi, joten tietokannassa ilmoitettu strategia ei toimi 

yleispätevänä keinona aktivistirahastojen poiminnassa. Eri tietokannat käyttävät 

useita eri piirteitä aktivismin indikaattorina, mutta yhdistetty tietokanta yhdistää 

nämä indikaattorit, joten aktivistien tunnistaminen helpottuu. TASS-tietokanta 

käyttää rahastokohtaista aktivismitunnistetta, HedgeFundResearh alastrategiaa, 

BarclayHedge päästrategiaa ja alastrategiaa. Eureka- ja Morningstar-tietokannat eivät 

sisällä varsinaista aktivismi-indikaattoria. 

Pelkkää indikaattoria käyttäen osa tutkimusaineiston aktivistirahastoista jää 

havaitsematta, koska kahdella tietokannalla ei ole lainkaan aktivismitunnistetta. Kun 

tarkastellaan rahastoja lähemmin, huomataan myös, että indikaattoritunniste ei ole 

täydellinen, koska se jättää huomiotta monia tunnettuja aktivistirahastoja, 

esimerkiksi Third Point Partners L.P.:n. Näistä syistä toisena aktivismitunnisteena 

käytetään rahaston hallinnointiyrityksen toteuttamien aktivistikampanjoiden määrää, 

koska tämä tieto on saatavilla kaikista tietokannoista. On huomattava, että tietokanta 

sisältää ainoastaan tiedon hedge-rahaston hallinnointiyhtiön toteuttamista 

kampanjoista, joten ei tiedetä, mikä yksittäinen rahasto todellisuudessa kampanjoi. 

Sama hallinnointiyhtiö voi hallinnoida useita rahastoja. Kriittisenä rajana käytetään 

20:ntä aktivismikampanjaa: jos tämä raja ylittyy, luetaan aktivistirahastoiksi kaikki 

hallinnointiyhtiön rahastot. Tätä keinoa käytettäessä aktivististrategialuokka sisältää 

todennäköisesti myös joitain rahastoja, jotka eivät todellisuudessa ole aktivistisia, 

mutta mikäli ainoana keinona käytettäisiin valmista aktivismi-indikaattoria, jäisi 

paljon aktivistirahastoja otoksen ulkopuolelle. Näitä metodeja käyttäen 

aktivistirahastoja saadaan poimittua yhteensä 347 kappaletta. Nämä rahastot 

muodostavat oman strategialuokkansa eli Aktivistit (taulukoissa lyhennetty AKT.). 

10.2.4 Backfill-vääristymä ja aineiston rajaus aikavälille 2005 – 2012 

Luvussa 9 määriteltyä backfill-vääristymää kontrolloidaan jättämällä aikasarjoista 

pois kunkin rahaston 12 ensimmäistä havaintoa. Backfill-vääristymän kontrollointi 

vähentää rahastojen kokonaismäärän 29 538:aan ja aktivistirahastojen määrän 

344:ään. Aikasarjahavaintojen määrä putoaa 1 585 527:ään. 
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Tutkielmassa käsitellään myös lähempänä nykypäivää olevaa lyhyempää aikaväliä 

tammikuusta 2005 joulukuuhun 2012. Tällä periodilla hedge-rahastojen 

kokonaismäärä on rajausten jälkeen 25 323, joista aktivistirahastoja on 289. 

Aikasarjahavaintojen määrä on 1 011 662. Kuten näistä luvuista nähdään, on aineisto 

painottunut rahastojen määrän ja tätä kautta myös havaintojen osalta tälle aikavälille. 

10.2.5 Faktorimallien aineisto ja faktorien muodostaminen 

Tutkielman empiirisessä osiossa käytetään luvussa 7 kuvattuja tuoton mittaamisen 

menetelmiä, erityisesti erilaisia faktorimalleja. Faktorimallien käytännön sovelluksiin 

tarvitaan eri faktoreita kuvaavaa aineistoa. Hedge-rahastojen aikasarja-

tuottoaineiston muutoksia pyritään selittämään faktorimallien faktoreita kuvaavan 

aineiston muutoksilla. Tutkielmassa käytettyjä faktorimalleja ovat yhden indeksin 

malli (Jensenin alfa), Carhartin neljän faktorin malli, Fung-Hsieh -malli sekä 

Carhart-malli, johon on lisätty Betting Against Beta (BAB) ja Quality Minus Junk 

(QMJ) -faktorit. 

Neljän faktorin mallin faktorit muodostetaan Faman ja Frenchin (1993) sekä 

Carhartin (1997) periaatteiden mukaisesti. Carhartin neljän faktorin malli sisältää 

markkinoiden ylituoton (lyhenne MKTRF), kokopreemiofaktorin (SMB), book-to-

market -faktorin (HML) ja momentum-faktorin (MOM) MKTRF-faktori muodostuu 

markkinoiden tuotosta, jota kuvataan arvopainotetulla
14

 Yhdysvaltain 

osakemarkkinoiden NYSE-, NASDAQ- ja AMEX –pörssien osakkeiden tuotolla, 

sekä riskittömästä korkokannasta, jota kuvataan yhden kuukauden Yhdysvaltain 

valtion velkasitoumuksen (treasury bill) korolla. Yhden indeksin malli sisältään 

ainoana faktorina MKTRF-faktorin. Kokopreemiofaktorissa (SMB) edellä 

mainittujen pörssien kaikki osakkeet jaetaan kahteen portfolioon, suurten tai pienten 

osakkeiden, riippuen niiden koosta. Kokopreemiofaktorin tuotto saadaan, kun 

pienten osakkeiden portfolion tuotosta vähennetään suurten osakkeiden portfolion 

                                                 
14

 Arvopainotettu (value-weighted) tuotto esimerkiksi osake-indeksissä tarkoittaa sitä, että indeksin eri 

osakkeet painotetaan niiden pääoman kokonaisarvon mukaan. Esimerkiksi, yritys A jonka pääoma on 

viisi kertaa suurempi kuin yrityksen B, saa myös indeksissä viisi kertaa suuremman painon. 

Arvopainottamista voidaan käyttää myös rahastoista muodostetuissa indekseissä, jolloin rahastojen 

tuotot painotetaan niiden hallinnassa olevien varojen (AUM) mukaan. (Bodie, Kane & Marcus 2014: 

48.) 
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tuotto. Book-to-market -faktorissa osakkeet jaetaan book-to-market -luvun mukaan 

kolmeen portfolioon, korkeaan (30 %), keskikokoiseen (40 %) ja matalaan (30 %), ja 

korkean book-to-market -luvun portfolion tuotosta vähennetään matalan portfolion 

tuotto. Momentumfaktori (WML, Winners Minus Losers tai MOM) muodostetaan 

samalla periaatteella: osakkeet jaetaan voittaja- ja häviäjäportfolioihin edellisten 1–

12 kuukauden menestyksen perusteella ja vähentää voittajaportfolion tuotoista 

häviäjäportfolion tuoton. Faktorien kuukausittaiset tuotot ovat saatavilla Kenneth 

Frenchin kotisivuilta (2014). 

Fung-Hsieh -malli sisältää seitsemän faktoria. Markkinaportfoliofaktori (SP) on 

muodostettu S&P500 -markkinaindeksistä. Kokoerotusfaktori (SCLC) kuvaa pienten 

ja suurten osakkeiden tuottojen eroa ja se on muodostettu Russell 2000  

-indeksin ja S&P500-indeksin kuukausittaisten tuottojen erotuksesta. 

Velkasitoumusten markkinafaktori (CGS10) kuvaa muutosta kuukauden alusta 

kuukauden loppuun Yhdysvaltain keskuspankin velkasitoumuksen 10 vuoden 

korossa. Luoton erotus -faktori (CREDSPR) kuvaa valtion velkasitoumuksen 10 

vuoden koron ja Moody’s -luottoluokituslaitoksen BAA-luokiteltujen velkakirjojen 

koron erotusta. PTFSBD, PTFSFX ja PTFSCOM faktorit ovat niin sanottuja 

markkinatrendejä seuraavia faktoreita. Faktorit muodostetaan lookback-optioita 

sisältävien portfolioiden tuotoista. Portfoliot on muodostettu erikseen 

velkasitoumuksille (PTFSBD), valuutoille (PTFSFX) sekä hyödykkeille 

(PTFSCOM). Fung-Hsieh -mallin faktorien kuukausituotot ovat saatavilla David A. 

Hsiehin kotisivuilla (2014). 

Carhart + QMJ + BAB -mallissa selittävinä muuttujina ovat lisäksi QMJ- ja BAB-

faktoreiden tuotot. BAB-faktori (Frazzini & Pedersen 2014) muodostetaan 

järjestelemällä kaikki arvopaperit niiden beta-kertoimen mukaan ja jakamalla ne 

korkean tai matalan beta-kertoimen portfolioon. Matalan beta-kertoimen portfoliosta 

ostetaan pitkä positio velkavivun avulla siten, että sen lopullinen paino on yli 1. 

Korkean beta-kertoimen portfoliota myydään lyhyeksi siten, että sen lopullinen paino 

on alle 1. BAB-faktorin kokonaisbeta-kerroin on 0. BAB-faktorit lasketaan erikseen 

jokaiselle arvopaperiluokalle ja portfoliot tasapainotetaan kuukausittain. Esimerkiksi 

Yhdysvaltain osakemarkkinoita kuvaava BAB-faktori muodostuu pitkän position 

portfoliosta jonka paino on 1,5 ja lyhyen position portfoliosta jonka paino on 0,7. 
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QMJ-faktori (Asness, Frazzini & Pedersen 2014) muodostetaan määrittelemällä 

jokaiselle arvopaperille neljä laatua kuvaavaa tunnuslukua jotka kuvaavat 

arvopaperin voitokkuutta, kasvua, turvallisuutta ja osingonjakoa. Arvopaperit jaetaan 

näiden tunnuslukujen sekä koon perusteella yhteensä kuuteen portfolioon Faman ja 

Frenchin (1993) faktorien rakennusprosessia mukaillen. QMJ-faktoria varten 

lasketaan ensin suurten arvopaperien QMJ-faktorin tuotto (suuret korkean laadun 

arvopaperit miinus suuret matalan laadun arvopaperit) ja tähän lisätään pienten 

arvopaperien QMJ-faktorin tuotto (pienet korkean laadun arvopaperit miinus pienet 

matalan laadun arvopaperit). Tämä summa kerrotaan 0,5:llä, eli QMJ-faktori on siis 

kahden korkean laadun portfolion keskimääräisen tuoton ja kahden matalan laadun 

portfolion keskimääräisen tuoton erotus. QMJ- ja BAB-faktorien tuotot ovat 

saatavilla Andrea Frazzinin kotisivuilta (2014). 

10.2.6 Päätutkimusaineisto lopullisen rajauksen jälkeen ja erityisrajaukset 

Tutkielmassa käytetään muutamia eri aineistonrajauskriteerejä riippuen tarkastelun 

kohteesta. Kaikissa kohdissa käytetään backfill-vääristymän korjausta. Tutkittava 

aineisto vaihtelee erityisesti tarkasteluperiodin mukaan. Kahtena 

päätarkasteluperiodina käytetään aikavälejä 1995 – 2012 sekä 2005 – 2012. 

Seuraavaan taulukkoon on merkitty aineiston sisältämä rahastojen määrät 

strategioittain. 

Taulukko 1. Aineiston sisältämät yksittäiset rahastot strategiaindeksiä kohden eri 

tarkasteluperiodeilla 

STRATEGIA MÄÄRÄ 1995 – 2012 MÄÄRÄ 2005 – 2012 

Aktivisti 344 289 

Suora 7954 7186 

Multi 6574 5501 

Suhteellinen 5504 4769 

Valinta 9162 7578 

Ei-aktivisti 29194 25034 

YHTEENSÄ 29538 25323 

Taulukosta 1 nähdään, että aineisto painottuu rahastojen määrän osalta vahvasti 

vuosiin 2005 – 2012, koska rahastojen kokonaismäärä vähenee alkuperäisestä 

periodista vain 4215:lla, vaikka kyseisellä periodilla vuodet 1995 – 2004 jätetään 
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huomiotta. Havainto mukailee yleistä käsitystä hedge-rahastojen määrän 

kehityksestä, jonka mukaan varsinainen hedge-rahastoboomi käynnistyi vasta 

vuosituhannen alkuvuosina (Stulz 2007). Myös aktivistirahastojen määrä painottuu 

vahvasti myöhemmälle tarkasteluperiodille. 

Taulukko 2 esittää statistiikkaa aikasarja-aineistosta rajauksien jälkeen. Aikasarjat 

sisältävät havaintoja yksittäisten hedge-rahastojen tuotoista ja hallinnoitavien varojen 

määrästä. Myös taulukossa tässä tarkastellaan molempia tutkimuksessa käytettäviä 

periodeja. On huomattava, että taulukko sisältää kaikkien aikasarja-havaintojen 

keskiarvot ja keskihajonnat. Esimerkiksi hallinnoitavien varojen määrä (AUM, assets 

under management) taulukossa 2 ei tarkoita yksittäisten hedge-rahastojen 

keskimääräistä hallinnoitavien varojen määrää, vaan aikasarja-havaintojen 

keskiarvoa. Joillain hedge-rahastoilla aikasarja-havaintoja niin tuotoista kuin 

hallinnoitavien varojen määrästäkin on enemmän kuin toisilla. Hedge-rahastojen 

keskimääräisiä tuottoja, varojen määrää ja muita ominaisuuksia tarkastellaan 

lähemmin seuraavassa luvussa. Aikasarja-aineiston havaintojen määrä on suuri ja 

sisältää suurta vaihtelua niin tuotoissa kuin hallinnoitavien varojen määrässäkin. 

Keskihajonnat ovat molemmissa kategorioissa suuria johtuen tuottojen suuresta 

vaihtelevuudesta sekä tuloksiin vaikuttavista hyvin suurista miljardiluokan 

rahastoista. Taulukko 2 antaa kuitenkin suuntaa vertailtaessa aktivistien ja ei-

aktivistien tuottoja ja rahastojen kokoja eri periodeilla. Taulukosta havaitaan myös 

aineiston osittainen puutteellisuus: molemmilla aikaperiodeilla sekä aktivistien että 

ei-aktivistien AUM-havaintojen määrä on huomattavasti tuottohavaintojen määrää 

pienempi. 
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Taulukko 2. Aikasarja-aineiston havaintojen statistiikkaa eri strategioiden ja periodien välillä 

AKTIVISTIT 

 
1995 - 2012 2005-2012 

Muuttuja Määrä Keskiarvo Keskihajonta Määrä Keskiarvo Keskihajonta 

Tuotto 30160 0,84 5,78  16640 0,52  6,13  

Vuosituotto  10,02  20,02   6,24  21,23  

AUM 23810 297.28 732.92 13698 364.71 906.46 

EI-AKTIVISTIT 

 
1995-2012 2005-2012 

Muuttuja Määrä Keskiarvo Keskihajonta Määrä Keskiarvo Keskihajonta 

Tuotto 1543448 0,65 5,62  988452 0,47  5,63  

Vuosituotto  7,78  19,47   5,58  19,50  

AUM 1112534 181,81 729,87 712933 212,83 863,65 

 
 
Taulukko kuvaa aineiston yksittäisten, kuukausittaisten aikasarjahavaintojen statistiikkaa. ”Määrä”-sarake 

ilmaisee kuukausittaisten havaintojen määrän. Tuotot ja niiden keskihajonta on ilmaistu prosenteissa. Tuottojen 

alapuoliselle riville on laskettu myös vuosituotto sekä tuottojen vuotuinen keskihajonta eli volatiliteetti (σ). AUM 

eli hallinnassa olevien varojen määrä on ilmaistu miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa. 

 

Strategioihin jakamisen lisäksi tutkimusosiossa tutkitaan muutamaa erityistapausta 

aktivistirahastojen osalta, löyhimmillä kriteereillä rajattuja aktivisteja sekä suurien ja 

pienten aktivistirahastojen tuottojen eroja. Mikäli aktivistien rajauksessa käytetään 

löyhempiä kriteerejä kuin alaluvussa 10.2.3 mainittuja, nousee ”aktivistirahastojen” 

määrä 1573:een. Tätä määrää varten aktivismikriteerejä on muutettu siten, että kaikki 

rahastot, joiden hallinnointiyhtiö on täyttänyt edes kerran lomakkeen 13D tai joilla 

on edes yksi aktivismikampanja, lasketaan aktivistirahastoiksi. Tutkimusosio tutkii 

myös rahastojen koon vaikutusta aktivistirahastojen tuottoihin. Päätutkimusaineiston 

aktivistirahastot jaetaan kahteen osaan niiden keskimääräisten hallinnoitavien 

varojen mukaan. Suuriksi laskettavia aktivisteja löytyy näillä kriteereillä vuosina 

1995 – 2012 57 kappaletta, pieniä 287 kappaletta. Vastaavat luvut periodilla 2005 – 

2012 ovat 39 ja 250. 

10.3 Tutkimusmetodit 

Teoria tutkimuksessa käytettävien metodien taustalla on käsitelty luvussa 7. Tässä 

luvussa kerrotaan, kuinka eri tuottomittareita on sovellettu käytännössä. Pääosassa 
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ovat erilaiset faktorimallit, joita käyttäen rahastojen epänormaaleja tuottoja tutkitaan 

vertaillen mallien antamia alfa-arvoja. Tutkielman toisessa osiossa tarkastellaan 

yksittäisten aktivistirahastojen alfoja sekä rahastojen ominaisuuksia niiden selittäjinä. 

10.3.1 Indeksien muodostaminen, painottaminen ja tarkasteluperiodit 

Jokaiselle yksittäiselle rahastolle määritellään strategia alaluvun 10.2.3 kriteerien 

mukaisesti. Strategiat yhdistetään aikasarja-aineistoon rahastokohtaisten koodien 

perusteella. Koska jokaisella kuukausittaisella aikasarja-havainnolla on nyt myös 

strategia, voidaan jokaiselle kuukaudelle laskea keskimääräinen tuotto per strategia. 

Tutkimuksessa tarkastellaan ylituottoa, eli riskittömän korkokannan ylittävää tuottoa. 

Riskitön korkokanta on määritelty alaluvussa 10.2.3. 

Keskimääräinen tuotto lasketaan tasapainotettuna ja arvopainotettuna. 

Tasapainotuksessa jokainen rahasto saa yhtä suuren painon, arvopainotuksessa 

rahastojen tuotot painotetaan niiden hallinnoitavien varojen mukaan. Tutkimuksessa 

käytetään molempia painotuksia. Näiden toimien jälkeen saadaan aikasarja-indeksit, 

jossa jokaiselle kuukaudelle on laskettu keskimääräinen strategiakohtainen tuotto. 

Näistä tasa- ja arvopainotetuista aikasarjoista voidaan laskea erilaisia tunnuslukuja ja 

niihin voidaan soveltaa faktorimalleja. Tarkasteluperiodit saadaan, kun tarkasteluun 

otettavia aikasarjahavaintoja rajoitetaan väleille 1995 – 2012 tai 2005 – 2012. 

Päästrategialuokkien lisäksi aktivisteja vertaillaan myös ei-aktivisteihin, eli kaikista 

muista paitsi aktivistirahastoista muodostettuun strategiaindeksiin. 

10.3.2 Yhden faktorin malli, Carhartin neljän faktorin malli, Fung-Hsieh -malli sekä 

QMJ ja BAB -faktorit 

Faktorimallien eri faktorien muodostaminen on selitetty alaluvussa 10.2.6. Faktorien 

kuukausituotot yhdistetään strategia-indeksien aikasarjatuottoihin kuukauden 

mukaan. Faktorimalleilla mitataan eri strategioiden aikasarjatuottojen altistumista eri 

faktoreille eli sitä, miten eri faktorit ja niistä muodostetut mallit selittävät hedge-

rahastojen ylituottoja. Erityisen tarkastelun kohteena on alfa, eli se osuus ylituotosta, 

jota faktoreille altistuminen ei selitä. Tuottojen mittaaminen faktorimalleilla 
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toteutetaan aikasarjaregressioanalyysinä, jossa selitettävänä muuttujana on rahaston 

ylituotto ja selittävänä muuttujana kussakin mallissa käytetyt faktorit. 

Regressioanalyysien tulokset kertovat strategia-indeksien alfojen ja faktoreille 

altistumisen lisäksi myös niiden t-arvot. T-arvot voivat olla esimerkiksi pelkkiä alfoja 

parempia tarkastelukohteita, koska alfojen t-arvo on skaalattu niiden keskivirheellä.
15

 

Regressioanalyysi kertoo t-arvojen kautta myös tulosten tilastollisen 

merkitsevyyden
16

. Huomion kohteena on myös mallin selitysaste eli R
2
-arvo

17
 

(neliöity R, R-squared), joka kertoo, kuinka hyvin käytettävä malli kykenee 

selittämään havaintojen varianssia. 

Yhden faktorin mallissa selitettävänä  muuttujana on ainoastaan 

markkinaylituottofaktori, Carhartin mallissa markkinafaktorin lisäksi SMB-, HML- 

ja momentumfaktorit sekä Fung-Hsieh -mallissa osake- ja velkasitoumuskohtaiset 

riskifaktorit ja markkinatrendejä seuraavat faktorit. QMJ- ja BAB-faktoreita testataan 

siten, että ne lisätään Carhartin mallin jatkoksi, jolloin tässä niin sanotussa Carhart + 

QMJ + BAB -mallissa on yhteensä kuusi faktoria. Erityisen tarkastelun kohteena on 

eri strategiaindeksien altistuminen näille kahdelle faktorille ja mallin kyky toimia 

hedge-rahastojen tuottojen selittäjänä. Faktorimalleista pääasiallisessa käytössä ovat 

kuitenkin ensin mainitut kolme tavallisina faktorimallia. 

Hedge-rahastojen tuottoja analysoidaan faktorimallien avulla eri aikaperiodeilla ja 

sekä tasa- että arvopainotettuna. Erityisesti tutkitaan alfojen eroja strategioiden 

välillä, eri aikaväleillä ja erilaisella tuottojen painotuksella. Faktorimalleja käyttäen 

                                                 
15

 T-arvo (t-statistic) kertoo tarkasteltavan estimaattorin, esimerkiksi alfan, suuruuden jaettuna 

estimaattorin keskivirheellä. T-arvoa tarkastelemalla nähdään myös estimaattorin tilastollinen 

merkitsevyys. (Stock & Watson 2012: 187.) 
16

 Tilastollinen merkitsevyys (statistical significance) kertoo, millä todennäköisyydellä nollahypoteesi 

voidaan hylätä. Nollahypoteesi tarkoittaa sitä, että havainto ei eroa nollasta. Tilastollinen 

merkitsevyys voidaan esittää merkitsevyystason (significance level) avulla. Merkitsevyystaso on 

ennalta määritelty todennäköisyys, jolla nollahypoteesi hylätään tilanteessa jossa sitä ei olisi pitänyt 

hylätä. Mitä pienemmällä merkitsevyystasolla (esim. 1 %) estimaattori on tilastollisesti merkitsevä, 

tilastollisesti merkitsevämpi estimaattori on. (Stock & Watson 2012: 118, 812.) 
17

 R
2
-arvo eli mallin selitysaste kertoo, kuinka hyvin regressioanalyysin selittävät muuttujat kuvaavat 

selitettävän muuttujan varianssia. Kun malliin lisätään uusi muuttuja, selitysaste nousee lähes aina. 

(Stock & Watson 2012: 235 – 236.) 
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tarkastellaan myös aktivismin kriteerien valinnan sekä aktivistirahaston koon 

vaikutusta  tuottoihin. 

10.3.3 Erotusportfolioiden tuotot 

Toimiva keino tarkastella eri strategioiden tuottojen eroja on muodostaa niin sanottu 

erotusportfolio (spread portfolio). Kun vertaillaan aktivistirahastojen tuottojen eroa 

muihin, erotusportfolio muodostetaan siten, että jokaiselle tarkasteluajanjaksolle 

lasketaan aktivisti-indeksin ja muiden strategioiden indeksien erotukset. Nämä 

erotukset muodostavat oman aikasarjansa, jota voidaan analysoida edellisessä 

alaluvussa mainituilla faktorimalleilla ja estimoida alfat myös erotusportfoliolle. 

Tällä metodilla saadaan selville myös erotusportfolioiden alfojen suuruus ja 

tilastollinen merkitsevyys. Aktivistien ja ei-aktivistien erotusportfolion 

tuottoanalyysi esimerkiksi Carhartin neljän faktorin mallilla voidaan kuvata 

matemaattisesti seuraavasti: 

rAKT. – rEI-AKT. = αep +  βeprM + βepSMBSMB + βepHMLHML + βepWMLWML + ep,       (10) 

missä rAKT = aktivisti-indeksin ylituotto  

 rEI-AKT. = ei-aktivisti-indeksin ylituotto 

 αep +  βeprM + βepSMBSMB + βepHMLHML + βepWMLWML + ep = Carhartin 

neljän faktorin malli, jolla selitetään erotusportfolion tuottoja 

Erotusportfoliot muodostetaan kaikille strategia-indekseille tarkasteluperiodeilla 

1995 – 2012 ja 2005 – 2012. Aikasarjana, josta eri strategioiden tuotot vähennetään, 

toimii aktivististrategiaindeksi. Erotusportfolioiden analyysissa käytetään sekä tasa- 

että arvopainotetusti laskettuja tuottoja. Erotusportfolio lasketaan myös vertailtaessa 

suurten ja pienten aktivistirahastojen tuottojen erotusta: aktivistirahastot jaetaan 

kahteen portfolioon riippuen ovatko ne keskimääräistä aktivistirahastoa suurempia 

vai pienempiä, lasketaan näiden kahden portfolion tuottojen erotus ja estimoidaan 

alfat erotusten muodostamasta aikasarjasta. 
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10.3.4 Aktivistirahastojen piirteet ja niiden osuus yksittäisten rahastojen alfojen 

selittäjinä sekä yksittäiset rahastopoiminnat 

Tuottojen analysoinnin lisäksi tutkielmassa tarkastellaan myös tarkemmin itse 

aktivistirahastoja ja niiden ominaisuuksia. Tutkielmassa vertaillaan 

aktivistirahastojen keskimääräisiä ominaisuuksia ei-aktivistisia strategioita käyttäviin 

hedge-rahastoihin, ja tutkitaan, ovatko erot tilastollisesti merkitseviä. Eri 

ominaisuuksista muodostetaan korrelaatiomatriisi, josta voidaan nähdä rahastojen eri 

piirteiden keskinäinen korrelaatio. Vertailtavat piirteet liittyvät rahastojen kokoon, 

palkitsemiseen ja sijoittajille asetettuihin rajoitteisiin. Vertailtavat piirteet ovat 

seuraavat: 

- Keskimääräinen hallinnoitavien varojen määrä 

- Hallinnointipalkkion suuruus 

- Kannustinpalkkion suuruus 

- High water mark -periaatteen sovellus 

- Ilmoitusperiodin pituus 

- Lukitsemisperiodin pituus 

- Lunastusperiodin pituus 

Tutkielmassa pyritään myös selvittämään, selittävätkö aktivistirahastojen piirteet 

niiden epänormaaleja tuottoja, eli voidaanko eri ominaisuuksien perusteella päätellä, 

mitkä aktivistirahastot menestyvät paremmin kuin toiset. Tätä selvitystä varten 

yksittäisille rahastoille estimoidaan alfat niiden rahastokohtaisia tuottoaikasarjoja 

käyttäen. Yksittäisiä alfoja estimoitaessa käytetään backfill bias -kontrollin lisäksi 

myös vähintään kahden vuoden pituisia aikasarjoja, eli alle 24 kuukausihavaintoa 

sisältävät rahastot pudotetaan otoksesta pois. Tämä vähentää poikkeavia äärimmäisiä 

havaintoa, joita lyhyet aikasarjat voivat synnyttää. Näistä toimista huolimatta voivat 

joidenkin rahastojen keskivirheet olla melko suuria, joten regressioanalyysissä 

selitettävinä muuttujina käytetään neljän ja seitsemän faktorin alfojen t-arvoja 

pelkkien alfojen sijaan. 

Regressioanalyysissä käytetään selittävinä muuttujina samoja piirteitä kuin aiemmin 

mainitussa rahastojen ominaisuuksien vertailussa sekä rahaston hallinnointiyhtiön 
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toteuttamien aktivistikampanjoiden määrää. Regressioanalyysissä 

aktivismikampanjoiden määrästä sekä hallinnoitavien varojen määrästä käytetään 

logaritmisia arvoja ja palkkioiden suuruudet mitataan prosenttiyksiköissä, kuten ovat 

tehneet myös Brav, Jiang, Partnoy ja Thomas (2008b) tutkiessaan samaa aihetta. 

Lopuksi aineistosta poimitaan kolme varsin hyvin menestynyttä aktivistirahastoa 

yksityiskohtaisempaa tutkimista varten. Valitut rahastot ovat Third Point Partners 

L.P., Pershing Square L.P. ja Farallon Capital Offshore Investors. Rahastojen eri 

ominaisuuksia vertaillaan toisiinsa sekä aktivistirahastoihin yleensä. Rahastoille 

estimoidaan neljän ja seitsemän faktorin alfojen lisäksi keskimääräinen ylituotto ja 

Sharpen luku sekä tarkastellaan niiden tuottojen ja AUM:n kehitystä ajan kuluessa.  
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11 AKTIVISTISTEN HEDGE-RAHASTOJEN TUOTTOANALYYSIN 

TULOKSET 

Empiirisen osion havainnot mukailevat aiempien tutkimuksien tuloksia aktivististen 

rahastojen ylivoimaisuudesta, kun tuottoja tarkastellaan välillä tammikuu 1995 –  

joulukuu 2012. Lyhyemmällä periodilla tammikuu 2005 – joulukuu 2012 ei tässä 

tutkielmassa eroja kuitenkaan havaita. Poikkeuksellinen tässä tutkielmassa saatu 

tulos on myös se, että suuret aktivistirahastot vaikuttavat menestyvän pieniä 

paremmin. Koon lisäksi ainoastaan kannustinpalkkion suuruudella vaikuttaisi olevan 

yhteys suurempiin tuottoihin. Yleisesti ottaen muita paremmin menestyviä 

aktivistirahastoja ei voida tunnistaa niiden ominaisuuksia tarkastelemalla. 

11.1 Rahastojen tuotot ja hallinnoitavien varojen määrä 

Taulukko 3 kertoo aktivistirahastojen hallinnoitavien varojen kokonaismäärän sekä 

rahastojen määrän vuosittain tutkittavalla aikavälillä 1995 – 2012. Aktivistien 

kehitys mukailee koko hedge-rahastosektorin yleistä suuntaa, jota on tarkkaillut 

muun muassa Stulz (2007): sekä rahastojen määrä että hallinnoitavat varat ovat 

kasvaneet jatkuvasti 1990-luvun alusta finanssikriisiin asti, ja erityisen nopeaa kasvu 

on ollut vuosituhannen vaihtumisen jälkeen. 2000-luvun alkuvuosina 

aktivistirahastojen määrä kaksinkertaistui ja niiden hallinnoimat varat 

viisinkertaistuivat. 
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Taulukko 3. Aktivistirahastojen hallinnoimien varojen suuruus ja rahastojen määrä vuosittain. 

Vuosi 
Vuoden keskimääräinen AUM, 

miljoonaa USD 

Aktivistirahastojen määrä 

vuoden lopussa 

1995 6068 54 

1996 10361 62 

1997 14498 74 

1998 13409 99 

1999 11567 105 

2000 13711 109 

2001 14803 132 

2002 17939 147 

2003 22508 170 

2004 30073 186 

2005 41200 198 

2006 53249 215 

2007 71616 233 

2008 79018 184 

2009 44227 190 

2010 49128 184 

2011 53918 160 

2012 49150 150 

 

 

Kuvio 3. Aktivististen hedge-rahastojen määrä ja hallinnoimat varat 1995 – 2012. 

0

50

100

150

200

250

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ta
m

m
ik

u
u
 1

9
9
5

lo
k

ak
u
u

 1
9
9

5

h
ei

n
äk

u
u

 1
9

9
6

h
u
h

ti
k

u
u

 1
9
9

7

ta
m

m
ik

u
u
 1

9
9
8

lo
k

ak
u
u

 1
9
9

8

h
ei

n
äk

u
u

 1
9

9
9

h
u
h

ti
k

u
u

 2
0
0

0

ta
m

m
ik

u
u
 2

0
0
1

lo
k

ak
u
u

 2
0
0

1

h
ei

n
äk

u
u

 2
0

0
2

h
u
h

ti
k

u
u

 2
0
0

3

ta
m

m
ik

u
u
 2

0
0
4

lo
k

ak
u
u

 2
0
0

4

h
ei

n
äk

u
u

 2
0

0
5

h
u
h

ti
k

u
u

 2
0
0

6

ta
m

m
ik

u
u
 2

0
0
7

lo
k

ak
u
u

 2
0
0

7

h
ei

n
äk

u
u

 2
0

0
8

h
u
h

ti
k

u
u

 2
0
0

9

ta
m

m
ik

u
u
 2

0
1
0

lo
k

ak
u
u

 2
0
1

0

h
ei

n
äk

u
u

 2
0

1
1

h
u
h

ti
k

u
u

 2
0
1

2

R
ah

as
to

je
n
 m

ää
rä

 

M
il

jo
o

n
aa

 U
S

D
 

Hallinnassa olevien varojen määrä Aktivistirahastojen määrä



102 

Kuvio 3 näyttää sekä rahastojen määrän että AUM:n kehityksen aikavälillä 1995 – 

2012. Kuvio on muodostettu kuukausittaisesta aineistosta, ja se havainnollistaa hyvin 

vuoden 2008 finanssikriisin vaikutuksen aktivistirahastoihin. Erityisen voimakkaasti 

kriisi iski hallinnoitavien varojen määrään: vuoden 2008 elokuun ja lokakuun välillä 

aktivistirahastojen AUM lähes puolittui, kun sijoittajat lunastivat osuuksiaan 

rahastoista ja osakkeiden hinnat syöksyivät alaspäin. Myös rahastojen määrä laski 

jyrkästi. Varojen määrä on osoittanut toipumisen merkkejä, mutta kuten kuviosta 3 

nähdään, rahastojen määrä on jatkanut laskuaan. Tämä osoittaa, että aktivistien 

hallussa olevat varat ovat jakautuneet yhä pienemmälle joukolle rahastoja. 

Aktivistirahastojen ja ei-aktivistirahastojen kumulatiiviset ylituotot on esitetty 

kuviossa 4. Tuotot on esitetty tasapainotettuina, eli jokaiselle rahastolle on annettu 

sama painoarvo keskimääräistä tuottoa laskiessa. Vertailukohtana kuviossa on myös 

usein markkinaindeksinä käytetty S&P500 -indeksi. Kuviosta nähdään, että 

aktivistiset hedge-rahastot ovat keskimäärin päihittäneet reilusti sekä 

markkinaindeksin että ei-aktivistiset rahastot. 1990-luvun nousukauden aikana 

hedge-rahastot eivät keskimäärin pystyneet päihittämään markkinaindeksiä, mutta 

IT-kuplan puhjetessa vuosituhannen vaihteessa hedge-rahastot säästyivät suurelta 

laskulta. Hedge-rahastot jatkoivat menestymistään, ja erityisesti aktivistirahastojen 

tuotot olivat runsaita. Vuoden 2008 finanssikriisiltä eivät hedge-rahastotkaan 

pelastuneet, tosin niiden tuotot eivät painuneet yhtä paljon negatiivisiksi kuin 

markkinoiden tuotot yleensä. Huomionarvoista on, kuten kuviosta 4 nähdään, että 

aktivistirahastojen tuotot laskivat muita hedge-rahastoja enemmän finanssikriisin 

aikana. Vaikka aktivistiset hedge-rahastot näyttävät kuvion 4 perusteella päihittävän 

selvästi ei-aktivistiset rahastot, on syytä huomata, että tämä ero on muodostunut 

enimmäkseen 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkuvuosina. 
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Kuvio 4. Aktivististen ja ei-aktivististen hedge-rahastojen kumulatiivinen ylituotto 

Taulukko 4 vertailee eri strategioiden ylituottoja aikaväleillä 1995 – 2012 sekä 2005 

– 2012. Pitkällä aikavälillä aktivististen hedge-rahastojen tuotot ovat selvästi 

korkeimmat, vuosittainen ylituotto on noin 9,3 %. Seuraavaksi menestynein strategia 

on arvopaperin valinta noin 8,2 prosentin ylituotolla. Keskimäärin ei-aktivistien 

ylituotto on noin 7,2 %. Eri strategioille lasketaan myös Sharpen luvut, jolloin 

aktivististen hedge-rahastojen ylivoimaisuus ei ole yhtä selkeää. Vaikka hedge-

rahastojen Sharpen luku on suurempi kuin ei-aktivististen rahastojen, on suurin 

riskikorjattu tuotto multiprosessi- ja suhteellinen arvo -strategioilla, johtuen niiden 

tuottojen huomattavasti pienemmästä volatiliteetista. Aikavälillä 2005 – 2012 eivät 

aktivistit enää erotu tuottojen osalta edukseen. Kaikkien hedge-rahastojen 

vuosittaiset ylituotot ovat tällä aikavälillä pudonneet, mutta tuottojen keskihajonnat 

ovat jopa hieman nousseet. Aktivistirahastojen riskikorjattu tuotto on itse asiassa ei-

aktivistisia rahastoja matalampi kyseisellä aikavälillä. Suurin Sharpen luku tällä 

periodilla on edelleen multiprosessi- ja suhteellinen arvo -strategioilla, vaikka se on 

niilläkin laskenut noin puoleen. 
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Taulukko 4. Eri strategioiden Sharpen luvut, ylituottojen keskiarvo ja volatiliteetti 

1995 – 2012 2005 – 2012 

Strategia Sharpe Ylituotto σ Strategia Sharpe Ylituotto σ 

AKT. 0,98 9,32 9,45 AKT. 0,44 4,78 10,88 

SUORA 0,72 7,71 10,76 SUORA 0,50 6,01 11,94 

MULTI 1,03 6,84 6,57 MULTI 0,53 4,29 8,02 

SUHT. 1,05 5,31 5,03 SUHT. 0,51 3,46 6,79 

VALINTA 0,80 8,18 10,20 VALINTA 0,37 3,81 10,33 

EI-AKT. 0,90 7,23 8,03 EI-AKT. 0,46 4,29 9,40 

 

Taulukossa ylituotto on ilmaistu vuosittaisena ja prosenttimuodossa. Ylituottojen keskihajonta ilmaistaan 

volatiliteettina (σ) eli vuotuisena keskihajontana. Myös volatiliteetti on prosenttimuodossa. On huomattava, että 

tähän taulukkoon ylituotot ja niiden keskihajonta lasketaan tasapainotetuista tuotoista muodostettujen 

strategiaindeksien aikasarjoista eikä yksittäisten rahastojen havainnoista, kuten puolestaan tehtiin taulukossa 2. 

 

 

11.2 Faktorimallien tulokset ja erotusportfolio 1995 – 2012, aktivistit vastaan 

ei-aktivistit 

Varsinainen tuottoanalyysi toteutetaan faktorimalleilla, jotka on esitelty luvussa 7. 

Taulukko 5 näyttää regressioanalyysin tulokset, jossa on käytetty sekä 

tasapainotetuista että arvopainotetuista tuotoista koottuja ylituottojen aikasarjoja 

vuosilta 1995 – 2012 selitettävinä muuttujina. Vertailussa ovat aktivistirahastojen 

strategia-indeksi sekä ei-aktivistien strategiaindeksi. 

Periodilla 1995 – 2012 sekä aktivistit että ei-aktivistit ovat keskimäärin menestyneet 

hyvin. Molempien strategiaindeksien alfat ovat sekä Carhart- että Fung-Hsieh  

-malleilla estimoituina positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä 1 %:n 

merkitsevyystasolla sekä tasa- että arvopainotetuista tuotoista laskettuna.  
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Taulukko 5. Tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 1995 – 2012 

Arvopainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. 
 

9,430*** 0,452 
   

0,306 

 
t-arvo (3,61) (9,72) 

    
AKT. 

 
7,465*** 0,486 0,202 0,052 0,186 0,415 

 
t-arvo (3,03) (10,10) (3,31) (0,80) (4,79) 

 
EI-AKT. 

 
5,315*** 0,287 

   
0,496 

 
t-arvo (4,78) (14,51) 

    
EI-AKT. 

 
4,561*** 0,297 0,090 0,035 0,061 0,554 

 
t-arvo (4,25) (14,16) (3,39) (1,23) (3,60) 

 
Tasapainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 1995 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

5,051*** 0,344 0,230 0,058 0,416 -0,022 0,012 -0,007 0,747 

 
t (4,24) (14,49

) 

(8,06) (1,21) (7,76) (-3,14) (2,17) (-0,90) 
 

EI-AKT. 
 

3,702*** 0,328 0,190 0,072 0,297 -0,008 0,012 0,008 0,709 

 
t 3,408 (15,16

) 

(7,30) (1,66) (6,06) (-1,20) (2,38) (1,09) 
 

Arvopainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 1995 – 2012, Fung-Hsieh-malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

7,299*** 0,347 0,240 0,181 0,375 -0,044 0,021 0,003 0,378 

 
t (2,80) (6,69) (3,85) (1,73) (3,20) (-2,86) (1,79) (0,16) 

 
EI-AKT. 

 
4,292*** 0,244 0,133 0,106 0,249 -0,009 0,011 0,014 0,585 

 
t 4,038 (11,51

) 

(5,25) (2,48) (5,22) (-1,40) (2,21) (2,05) 
 

 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10  % merkitsevyystaso, ** = 5  % merkitsevyystaso, *** = 1  % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

Aktivistien alfat ovat kuitenkin selvästi ei-aktivististen rahastojen alfoja suurempia. 

Yhden faktorin tasapainotettu alfa on aktivisteilla 6,27 %, neljän faktorin 5,13 % ja 

seitsemän faktorin 5,05 %. Vastaavat alfat ei-aktivisteilla ovat 4,59 %,  

3,96 % ja 3,70 %.  Tulokset mukailevat Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin 

(2008b), Boysonin ja Mooradianin (2007) sekä Cliffordin (2008) tuloksia niiltä osin, 

että aktivistirahastojen alfat on keskimäärin ei-aktivististen rahastojen alfoja 

Tasapainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. 
 

6,273*** 0,453 
   

0,598 

 
t-arvo (4,39) (17,82) 

    
AKT. 

 
5,134*** 0,444 0,225 0,175 0,012 0,687 

 
t-arvo (3,98) (17,60) (7,04) (5,11) (0,57) 

 
EI-AKT. 

 
4,588*** 0,392 

   
0,620 

 
t-arvo (3,90) (18,68) 

    
EI-AKT. 

 
3,959*** 0,382 0,144 0,049 0,029 0,669 

 t-arvo (3,51) (17,36) (5,15) (1,64) (1,63)  
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suurempia. Molemmissa tutkimuksissa estimoidut alfat ovat kuitenkin tämän 

tutkielman alfoja suurempia. Eroihin on todennäköisesti kaksi syytä: backfill-

vääristymä ja tutkimusperiodi. Kumpikaan tutkimuksista ei ota huomioon backfill-

vääristymää, mikä ajaa rahastojen havaittuja tuottoja todellista positiivisemmiksi. 

Kummassakaan tutkimuksessa ei myöskään ole mukana vuoden 2008 finanssikriisin 

vaikutusta, koska tutkimusperiodit ovat sijoittuvat vuosiin 1995 – 2007 ja 1994 – 

2005. 

Myös aktivistien altistumiset eri faktoreille mukailevat aiempaa tutkimusta. Carhart-

mallin faktoreiden saamat painot ovat 0,44, 0,23, 0,18 ja 0,01. Markkinoille 

altistumisen lisäksi aktivistit sijoittavat suhteellisen pieniin yrityksiin (SMB) ja 

arvoyhtiöihin (HML) kasvuyhtiöiden sijaan. Momentum-faktorille (MOM) 

altistuminen lähes olematonta. Fung-Hsieh –mallin faktoripainot mukailevat joiltain 

osin Carhart-mallia. Pienten yritysten preemio (SCLC) saavat myös tässä mallissa 

suuren painon. Erityisen huomattavaa on aktivistien altistuminen CREDSPR-

faktorille, joka kertoo, että CREDSPR-faktorin muodostavien korkojen välisen 

erotuksen kasvaessa aktivistirahastot kokevat suurempia tappioita kuin muut hedge-

rahastot.
18

 Tämä havainto tulee aiemmin tehtyä havaintoa, jonka mukaan 

aktivistirahastot kärsivät voimakkaampia tappioita finanssikriisissä vuonna 2008, 

koska faktorin sisältämien korkojen erotus kasvaa markkinoiden voimakkaan 

laskusuhdanteen aikana (Fung & Hsieh 2004). 

Taulukko 5 kertoo estimointien tulokset käyttäen selitettävänä muuttujana myös 

arvopainotettuja tuottoja. Arvopainotettuja tuottoja käytettäessä aktivistirahastot 

vaikuttavat varsin ylivoimaisilta ei-aktivisteihin verrattuna: yhden, neljän ja 

seitsemän faktorin alfat ovat 9,43 %, 7,47 % ja 7,30 %. Vastaavat luvut ei-

aktivisteilla ovat 5,32 %, 4,56 % ja 4,29 %. 

                                                 
18

 Tulos voi osoittaa, että aktivistiset hedge-rahastot ovat herkkiä ns. firesale-myynnille. CREDSPR-

faktorin tuotot vaihtelevat markkinoiden yleisen likviditeetin mukaan (Fung & Hsieh 2004). 

Markkinoiden voimakkaan laskusuhdanteen aikana, kuten vuoden 2008 finanssikriisin aikaan, 

rahastot voivat olla pakotettuja myymään tiettyjä osakkeita erittäin halvalla eli ns. firesale-hintaan, 

mikäli likviditeetti on heikko (Boyson, Helwege & Jindra 2013). Aktivistirahastojen suuret ja 

konsentroituneet positiot voivat olla syynä tähän. Arvopaperin valinta -strategialuokka, joka on 

sijoitustyyliltään lähinnä aktivisteja, saa samalla aikavälillä CREDSPR-faktorille pienemmän arvon 

0,187 (ks. alaluku 11.4). Aktivistit siis todennäköisesti eroavat tästä strategialuokasta muun muassa 

epälikvidimpien positioiden kautta. 
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Vaikka erot aktivistien ja ei-aktivistien alfoissa näyttävät hyvin selkeiltä, parhaiten 

kysymykseen aktivistirahastojen paremmuudesta vastaa erotusportfoliolle tehty 

tuottoanalyysi. Erotusportfolio on aikasarja, joka on muodostettu aktivistien ja ei-

aktivistien tuottojen erotuksesta. Erotusportfolion tuottoanalyysin tulokset on kuvattu 

taulukossa 6. Erotusportfolioille estimoidut alfat ovat kauttaaltaan positiivisia, mutta 

eivät erityisen suuria. Yhden faktorin alfat ovat tilastollisesti merkitseviä 10 %:n 

merkitsevyystasolla sekä tasa- että arvopainotetuista tuotoista estimoituina. 

Erotusportfolion tuottoanalyysin tulokset kuitenkin tukevat päätelmiä, joiden mukaan 

aktivistirahastot keskimäärin päihittävät ei-aktivistiset rahastot aikavälillä 1995 – 

2012. 

Taulukko 6. Erotusportfolioiden tuottoanalyysin tulokset, aktivistit miinus ei-aktivistit, 1995 – 

2012. 

Tasapainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. -  

EI-AKT. 
 

1,685* 0,061 
   

0,063 

t-arvo (1,86) (3,78) 
    

AKT. - 

EI-AKT. 
 

1,175 0,061 0,081 0,126 -0,017 0,216 

t-arvo (1,38) (3,70) (3,87) (5,60) (-1,30) 
 

Arvopainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. -  

EI-AKT. 
 

4,115* 0,165 
   

0,081 

t-arvo (1,93) (4,34) 
    

AKT. - 

EI-AKT. 
 

2,904 0,189 0,112 0,017 0,125 0,170 

t-arvo (1,39) (4,65) (2,17) (0,31) (3,81) 
 

Tasapainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 1995 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. - 

EI-AKT. 
 

1,348 0,016 0,040 -0,014 0,119 -0,014 0,000 -0,014 0,233 

t (1,56) (0,91) (1,93) (-0,41) (3,07) (-2,82) (0,01) (-2,62) 
 

Arvopainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 1995 – 2012, Fung-Hsieh-malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. - 

EI-AKT. 
 

3,007 0,104 0,107 0,075 0,126 -0,035 0,011 -0,011 0,134 

t (1,38) (2,39) (2,04) (0,85) (1,28) (-2,74) (1,07) (-0,81) 
 

 
Erotusportfolio on kahden eri aikasarjan erotuksesta muodostettu tuottoaikasarja, joka on määritelty alaluvussa 

10.3.3. Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja 

on kahden hedge-rahaston strategiaindeksin ylituottojen erotus. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit 

ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 
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11.3 Faktorimallien tulokset ja erotusportfolio 2005 – 2012, aktivistit vastaan 

ei-aktivistit 

Taulukko 7 kuvaa tuottoanalyysin tuloksia aktivisti- ja ei-aktivistirahastoille 

lähempänä nykypäivää olevalla aikavälillä 2005 – 2012. Erityisesti on huomattava, 

että tällä aikavälillä on jätetty pois 1990-luvun loppu ja 2000-luvun alkuvuodet, 

jolloin aktivistirahastojen hallinnoimien varojen määrä, rahastojen lukumäärä ja 

tuotot kasvoivat eniten. Lyhyempi aikaväli myös suhteessa voimistaa vuoden 2008 

finanssikriisin vaikutusta. Taulukosta 7 havaitaan, että aikaperiodin rajaaminen 

vaikuttaa tuloksiin huomattavasti. Yhden, neljän ja seitsemän faktorin 

tasapainotetuista tuotoista estimoidut alfat ovat aktivistirahastoilla 2,36 %, 2,36 % ja 

1,93 %. Vastaavat alfat ovat ei-aktivisteilla 2,30 %, 2,43 % ja 1,98 %. Finanssikriisin 

voidaan siis päätellä iskeneen hedge-rahastoista erityisesti aktivistirahastoihin, kuten 

myös kuviosta 4 nähtiin. 

Aikavälillä 2005 – 2012 myös aktivistien eri faktoreille altistuminen muuttuu. 

Pienien yritysten faktori (SMB) saa huomattavasti pienemmän painon molemmissa 

malleissa. Carhart-mallin arvoyhtiöfaktorille (HML) altistuminen kääntyy 

negatiiviseksi. Tuoreemmalla aikavälillä ja finanssikriisin aika mukaan lukien 

faktoreille altistuminen ei ole enää niin selvää kuin finanssikriisiä edeltävissä 

tutkimuksissa on havaittu. Kun selitettävänä muuttujana käytetään arvopainotettuja 

tuottoja, huomataan kuitenkin, että alfat ovat erityisesti aktivistirahastoilla 

suurempia. Arvopainotetut alfat ovat aktivisteilla 5,34 %, 5,27 %, ja 5,11 % sekä ei-

aktivisteilla 3,62 %, 3,71 % ja 3,53 %. Aktivistit siis edelleen vaikuttavat päihittävän 

ei-aktivistit, kun tarkastellaan arvopainotettuja tuottoja. 

Taulukko 8 esittää aikavälillä 2005 – 2012 muodostetun aktivistien ja ei-aktivistien 

erotusportfolion tulokset, jotka mukailevat taulukosta 7 tehtyjä päätelmiä. Siinä 

missä aikavälillä 1995 – 2012 aktivistit selvästi päihittävät ei-aktivistit, osoittaa 

taulukko 8, että aikavälillä 2005 – 2012 ero on käytännössä olematon. Itse asiassa, 

alfa on tasapainotettujen tuottojen erotuksesta estimoituna negatiivinen neljän ja 

seitsemän faktorin malleilla mitattuna. Arvopainotetut tuotot ovat tosin jälleen 

aktivistien puolella: niiden erotuksista estimoidut alfat ovat selvästi positiivisia, 

vaikkakaan eivät tilastollisesti merkitseviä. 



109 

Taulukko 7. Tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 2005 – 2012 

Arvopainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. 
 

5,343** 0,467 
   

0,623 

 
t-arvo (2,55) (12,45) 

    
AKT. 

 
5,265** 0,476 0,092 -0,124 0,016 0,640 

 
t-arvo (2,53) (10,46) (1,06) (-1,64) (0,44) 

 
EI-AKT. 

 
3,620** 0,347 

   
0,566 

 
t-arvo (2,07) (11,07) 

    
EI-AKT. 

 
3,709** 0,407 -0,102 -0,130 0,027 0,605 

 
t-arvo (2,18) (10,88) (-1,44) (-2,09) (0,90) 

 
Tasapainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 2005 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSP

R 

PTFSBD PTFSFX PTFSCO

M 

R2
 

AKT. 
 

1,933 0,409 0,094 -0,061 0,414 -0,011 0,008 -0,008 0,839 

 
t (1,10) (10,43) (1,50) (-0,84) (6,81) (-0,90) (0,86) (-0,78) 

 
EI-AKT. 

 
1,978 0,395 -0,035 -0,030 0,286 -0,010 0,008 0,008 0,722 

 
t (0,99) (8,89) (-0,49) (-0,36) (4,14) (-0,76) (0,77) (0,71) 

 
Arvopainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 2005 – 2012, Fung-Hsieh-malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSP

R 

PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

5,107** 0,294 0,063 -0,121 0,364 -0,014 0,003 -0,005 0,728 

 
t (2,53) (6,57) (0,87) (-1,46) (5,24) (-1,03) (0,29) (-0,46) 

 
EI-AKT. 

 
3,532* 0,295 -0,080 -0,043 0,227 -0,007 0,004 0,015 0,627 

 
t (1,92) (7,22) (-1,22) (-0,57) (3,58) (-0,55) (0,42) (1,39) 

 
 
Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasapainotettu, aktivistit vastaan ei-aktivistit, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. 
 

2,359 0,583 
   

0,752 

 
t-arvo (1,22) (16,87) 

    
AKT. 

 
2,364 0,559 0,094 -0,090 -0,047 0,762 

 
t-arvo (1,22) (13,23) (1,17) (-1,28) (-1,37) 

 
EI-AKT. 

 
2,307 0,478 

   
0,675 

 
t-arvo (1,21) (13,97) 

    
EI-AKT. 

 
2,425 0,518 -0,078 -0,135 -0,007 0,692 

 
t-arvo (1,28) (12,47) (-0,99) (-1,96) (-0,21) 
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Taulukko 8. Erotusportfolioiden tuottoanalyysin tulokset, aktivistit miinus ei-aktivistit, 2005 – 

2012 

Tasapainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. -  

EI-AKT. 
 

0,052 0,106 
   

0,181 

t-arvo (0,04) (4,55) 
    

AKT. - 

EI-AKT. 
 

-0,061 0,041 0,172 0,045 -0,040 0,316 

t-arvo (-0,05) (1,55) (3,42) (1,03) (-1,87) 
 

Arvopainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. -  

EI-AKT. 
 

1,722 0,119 
   

0,167 

t-arvo (1,12) (4,35) 
    

AKT. - 

EI-AKT. 
 

1,556 0,070 0,194 0,006 -0,011 0,251 

t-arvo (1,05) (2,14) (3,14) (0,10) (-0,41) 
 

Tasapainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 2005 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. - 

EI-AKT. 
 

-0,045 0,013 0,129 -0,031 0,128 0,000 0,000 -0,017 0,382 

t (-0,04) (0,46) (2,85) (-0,60) (2,92) (-0,04) (-0,02) (-2,20) 
 

Arvopainottu erotusportfolio, aktivistit - ei-aktivistit, 2005 – 2012, Fung-Hsieh-malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. - 

EI-AKT. 
 

1,575 -0,001 0,142 -0,078 0,136 -0,007 -0,001 -0,021 0,404 

t (1,07) (-0,04) (2,72) (-1,29) (2,69) (-0,71) (-0,13) (-2,37) 
 

 

Erotusportfolio on kahden eri aikasarjan erotuksesta muodostettu tuottoaikasarja, joka on määritelty alaluvussa 

10.3.3. Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja 

on kahden hedge-rahaston strategiaindeksin ylituottojen erotus. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit 

ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

 

 

11.4 Aktivistit vastaan muut strategiat 

Eri aikavälien tuottoanalyysit on toteutettu myös kaikille aiemmin määritellyille 

strategiaindekseille. Taulukossa 9 on kuvattu tuottoanalyysin tulokset eri strategioille 

aikavälillä 1995 – 2012. Arvopainotettujen tuottojen analyysi, tulokset aikaväliltä 

2005 – 2012 sekä aktivistien ja eri strategiaindeksien tuottojen erotuksista 

muodostettujen erotusportfolioiden tuottoanalyysin tulokset on esitetty tutkielman 

liitteissä (Liitteet 2 – 8). Taulukot ovat tutkielman liitteissä niiden suuren koon sekä 

sen takia, että pääpaino on aktivistien ja ei-aktivististen hedge-rahastojen tuottojen ja 

niiden erojen tarkastelussa, eikä niinkään yksittäisissä strategioissa.  
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Taulukko 9. Tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012. 

Tasapainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. 
 

6,273*** 0,453 
   

0,598 

 
t-arvo (4,39) (17,82) 

    
AKT. 

 
5,134*** 0,444 0,225 0,175 0,012 0,687 

 
t-arvo (3,97) (17,60) (7,05) (5,12) (0,56) 

 
SUORA 

 
4,364** 0,496 

   
0,554 

 
t-arvo (2,55) (16,31) 

    
SUORA 

 
3,940** 0,477 0,150 0,042 0,006 0,580 

 
t-arvo (2,31) (14,33) (3,55) (0,93) (0,22) 

 
MULTI 

 
5,371*** 0,218 

   
0,286 

 
t-arvo (4,06) (9,26) 

    
MULTI 

 
4,492*** 0,235 0,081 0,115 0,035 0,335 

 
t-arvo (3,43) (9,17) (2,49) (3,33) (1,67) 

 
SUHT. 

 
3,933*** 0,204 

   
0,429 

 
t-arvo (4,35) (12,69) 

    
SUHT. 

 
3,415*** 0,212 0,054 0,080 0,013 0,464 

 
t-arvo (3,80) (12,10) (2,42) (3,35) (0,92) 

 
VALINTA 

 
4,619*** 0,528 

   
0,698 

 
t-arvo (3,46) (22,24) 

    
VALINTA 

 
3,947*** 0,500 0,227 -0,002 0,049 0,786 

 
t-arvo (3,42) (22,21) (7,94) (-0,07) (2,67) 

 
Tasapainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

5,051*** 0,344 0,230 0,058 0,416 -0,022 0,012 -0,007 0,747 

 
t (4,24) (14,49) (8,06) (1,21) (7,76) (-3,13) (2,17) (-0,90) 

 
SUORA 

 
3,393** 0,399 0,186 0,036 0,415 -0,015 0,011 0,004 0,627 

 
t (2,05) (12,15) (4,71) (0,54) (5,60) (-1,54) (1,50) (0,37) 

 
MULTI 

 
4,178*** 0,192 0,104 0,131 0,307 -0,001 0,021 0,018 0,459 

 
t (3,44) (7,97) (3,59) (2,69) (5,62) (-0,19) (3,73) (2,39) 

 
SUHT. 

 
2,666*** 0,147 0,058 0,119 0,308 -0,014 0,004 0,000 0,609 

 
t (3,37) (9,33) (3,07) (3,74) (8,67) (-3,04) (1,04) (0,04) 

 
VALINTA 

 
4,225*** 0,458 0,313 0,024 0,187 -0,006 0,009 0,006 0,762 

 
t (3,38) (18,41) (10,47) (0,48) (3,33) (-0,83) (1,52) (0,71) 

 
 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

Taulukosta 9 nähdään, että kaikkien strategioiden alfat ovat tilastollisesti merkitseviä 

ja positiivisia. Aktivismi on myös faktorimalleilla mitattuna kaikkein 

menestyksekkäin hedge-rahastostrategia aikavälillä 1995 – 2012. Lähimmäksi pääsee 

multiprosessi-strategia, jonka yhden, neljän ja seitsemän faktorin alfat ovat 5,37 %, 

4,49 % ja 4,18 %. Sijoitusprofiililtaan aktivismin kanssa samoja piirteitä jakava 

arvopaperin valinta -strategialuokka saa alfat 4,62 %, 3,95 % ja 4,23 %. Arvopaperin 
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valinta -strategialuokan faktoreille altistuminen on hyvin samankaltainen 

aktivistirahastojen kanssa lukuun ottamatta Carhart-mallin arvo-osakkeille ja Fung-

Hsieh -mallin CREDSPR-faktorille altistumista lukuun ottamatta, jotka ovat 

aktivistirahastoilla selvästi korkeampia. Sekä arvo-osakkeiden faktorille että 

CREDSPR-faktorille altistuminen on aktivisteilla voimakkaampaa kuin muilla 

strategialuokilla. Selitysasteista nähdään, että sekä Carhart- että Fung-Hsieh-mallit 

selittävät aktivistien ylituottojen vaihtelua melko hyvin aikavälillä 1995 – 2012 

muihin strategialuokkiin verrattuna. Ainoastaan arvopaperin valinta -

strategialuokassa molempien mallien selitysasteet ovat korkeammat. 

Liite 2 kuvaa eri strategioiden arvopainotettujen tuottojen analyysiä aikavälillä 1995 

– 2012. Aktivismi on myös arvopainotettuja tuottoja käytettäessä menestyksekkäin 

strategia. Arvopainotetusti laskettuna erot aktivistien ja muiden strategioiden välillä 

näyttävät entistä suuremmilta. Myös tällä laskentatavalla seuraavaksi paras strategia 

on multiprosessi. Liitteissä 3 ja 4 nähdään tuottoanalyysin tulokset tasaisesti ja arvon 

mukaan painotetuista tuotoista lasketuista erotusportfolioista aktivistien ja eri 

strategioiden välille. Erotusportfolioiden mukaan aktivistirahastojen nähdään 

päihittävän kaikki strategiat. Erotusportfolioiden alfat ovat aikavälillä 1995 – 2012 

kauttaaltaan positiiviset, erityisen suuret ja tilastollisesti merkitsevät ne ovat 

aktivistien ja suhteellinen arvo -strategian välillä, joka on faktorimalleilla mitaten 

kautta aineiston huonoiten menestynyt strategia. 

Liitteet 5 ja 6 kuvaavat tasaisesti ja arvon mukaan painotetuista tuotoista laskettujen 

tuottoanalyysien tuloksia eri strategiaindekseille vuosina 2005 – 2012. Taulukot 

näyttävät, että kaikkien strategioiden alfat ovat huomattavasti pienemmät kuin 

pidempää tarkasteluperiodia käytettäessä. Aktivistirahastojen alfat eivät erotu 

edukseen, vaan kaikkein menestyksekkäin strategia tasapainotetuista tuotoista 

estimoituna on suora kaupankäynti, jonka yhden, neljän ja seitsemän faktorin alfat 

ovat 3,62 %, 3,83 % ja 3,10 %. Kuitenkin, arvon mukaan painotettuja tuottoja 

käytettäessä on aktivismi menestyksessään lähes tasavertainen ja seitsemän faktorin 

alfalla mitattuna suoraa kaupankäyntiä parempi strategia myös aikavälillä 2005 – 

2012. Liitteestä 5 huomataan, että aktivisteilla sekä Carhart- että Fung-Hsieh -

mallien selitysasteet ovat muita strategialuokkia korkeammat aikavälillä 2005 – 

2012. Fung-Hsieh -mallin selitysaste on peräti 0,839, joten malli vaikuttaa sopivan 
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aktivistien tuottojen analysointiin varsin hyvin kyseisellä aikavälillä. Liitteet 7 ja 8 

esittävät erotusportfolioiden tuottoanalyysin tulokset käyttäen sekä tasaisesti että 

arvon mukaan laskettuja tuottoja. Erotusportfoliot mukailevat aiemmin mainittuja 

tuloksia: tasapainotettujen erotusportfolioiden alfat ovat olemattomia ja paikoin 

negatiivisiakin, mutta arvopainotetut erotusportfoliot puhuvat enimmäkseen 

aktivistien paremmuuden puolesta. 

11.5 Aktivistirahaston koko ja tuotot 

Tässä luvussa on tarkasteltu aktivistirahastojen alfoja eri aikaväleillä sekä tasaisesti 

että arvon mukaan painotetuista tuotoista laskettuna. Kautta linjan arvon mukaan 

painotetut aktivistirahastojen tuotot ovat tuottaneet muita suurempia alfoja. Tämä 

voisi olla merkkinä siitä, että aktivistirahastojen menestys johtuu tietyistä suurista 

aktivistirahastoista jotka menestyvät erityisen hyvin. 

Asiaa voidaan tutkia erotusportfolion avulla, jossa aktivistirahastot jaetaan pieniin ja 

suuriin rahastoihin niiden hallinnassa olevien varojen mukaan. Kaikkien yksittäisten 

aktivistirahastojen keskimääräinen AUM on 244,40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 

Mikäli yksittäisen rahaston keskimääräinen AUM on tätä pienempi, lasketaan se 

pieneksi rahastoksi ja jos se on tätä isompi, lasketaan se isoksi rahastoksi. Näin 

määriteltynä aikavälillä 1995 – 2012 pieniä rahastoja (AUM < 244,40) on yhteensä 

287 ja suuria (AUM > 244,40) yhteensä 57. Aikavälillä 2005 – 2012 vastaavat 

määrät ovat 250 ja 39. Isoista ja pienistä rahastoista muodostetaan omat portfolionsa 

ja lasketaan aikasarjoista erotusportfolio suuret miinus pienet rahastot. 

Erotusportfoliolle estimoidaan alfat aikaväleillä 1995– 2012 ja 2005 – 2012. 

Erotusportfolion tuottoanalyysien tulokset näyttävä Taulukko 10 osoittaa, että erot 

pienten ja suurten rahastojen välillä ovat selviä. Erotusportfolioiden alfat ovat 

positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä kaikilla malleilla mitattuina ja molemmilla 

aikaväleillä paitsi Fung-Hsieh -mallilla aikavälillä 2005 – 2012. Tämä viittaa siihen, 

että suuret aktivistirahastot menestyvät selvästi pieniä paremmin. 
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Taulukko 10. Erotusportfolioiden tuotot 1995 – 2012 ja 2005 – 2012, suuret miinus pienet 

aktivistirahastot. 

Erotusportfolio, suuret miinus pienet aktivistit, 1995 – 2012, Carhart-malli 

  
Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

SUURET -  

PIENET 
 

2,594** -0,059 
   

0,030 

t-arvo (2,03) (-2,59) 
    

SUURET -  

PIENET 
 

2,394* -0,030 -0,077 -0,097 0,090 0,185 

t-arvo (1,99) (-1,28) (-2,60) (-3,05) (4,77) 
 

Erotusportfolio, suuret miinus pienet aktivistit, 2005 – 2012, Carhart-malli 

  
Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

SUURET -  

PIENET 
 

1,996* -0,193 
   

0,461 

t-arvo (1,66) (-8,97) 
    

SUURET -  

PIENET 
 

1,990* -0,167 -0,064 0,028 0,039 0,490 

t-arvo (1,67) (-6,39) (-1,29) (0,65) (1,86) 
 

Erotusportfolio, suuret miinus pienet aktivistit, 1995 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

  
Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2

 

SUURET -  

PIENET 
 

2,251* -0,046 -0,055 0,033 -0,059 -0,015 0,008 0,002 0,076 

t (1,71) (-1,78) (-1,75) (0,62) (-0,99) (-1,88) (1,26) (0,27) 
 

Erotusportfolio, suuret miinus pienet aktivistit, 2005 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

  
Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2

 

SUURET -  

PIENET 
 

1,848 -0,188 -0,072 -0,021 -0,011 -0,005 -0,005 0,004 0,471 

t (1,37) (-6,28) (-1,51) (-0,37) (-0,23) (-0,55) (-0,71) (0,44) 
 

 

Erotusportfolio on kahden eri aikasarjan erotuksesta muodostettu tuottoaikasarja, joka on määritelty alaluvussa 

10.3.3. Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja 

on suurista ja pienistä aktivistirahastoista muodostettujen indeksien ylituottojen erotus. Mallin vakiotermi on alfa. 

Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % 

merkitsevyystaso, *** = 1 % merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden 

alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

 

11.6 Aktivistien valintakriteerien vaikutus tuottoanalyysin tuloksiin 

Taulukko 11 havainnollistaa, miten aktivistien valintakriteerit vaikuttavat aktivistien 

tuottoanalyysin tuloksiin. Aktivistien valintakriteerit on määritelty alaluvussa 10.2.3, 

ja samassa alaluvussa on myös määritelty mahdollisimman löyhät kriteerit 

aktivistirahastoille. Mikäli näitä kriteerejä käytetään, nousee ”aktivistirahastojen” 

määrä 1573:een. 

Taulukosta 11 nähdään, että alfat ovat suurimmassa mahdollisessa aktivistiotoksessa 

lähes samat kuin varsinaisessa aktivistiotoksessa. Yhden faktorin alfa on 

varsinaisella otoksella hieman suurta otosta suurempi, neljän ja seitsemän faktorin 

alfat ovat sen sijaan hieman pienempiä. Aktivistien valintakriteerien tiukkuuden 
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voidaan ajatella eräällä tavalla kertovan aktivismin voimakkuudesta: mitä löyhemmät 

kriteerit, sitä enemmän otos sisältää myös rahastoja joiden aktivismi ei ole niin 

voimakasta. Nämä tulokset tosin osoittavat, että aktivismin voimakkuus (eli 

käytännössä hallinnointiyhtiön aktivismikampanjoiden määrä) ei välttämättä ole 

yhteydessä rahastojen tuottoihin. On tosin huomioitava, että näitä kriteerejä 

käytettäessä suurin osa vertailun rahastoista tuskin on todella aktivistisia, joten 

tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. 

Taulukko 11. Tuotto-analyysi mahdollisimman löyhin kriteerein valituille aktivistirahastoille. 

Tasapainotettu, maksimimäärä ”aktivisteja”, 1995 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

5,259*

** 

0,361 0,233 0,011 0,318 -0,015 0,011 -0,002 0,793 

 
t (5,21) (17,97)

1( 

(9,64) (0,27) (7,00) (-2,49) (2,48) (-0,38) 
 

EI-AKT. 
 

3,551*

** 

0,325 0,186 0,078 0,299 -0,007 0,012 0,008 0,698 

 
t (3,23) (14,81) (7,05) (1,76) (6,04) (-1,11) (2,39) (1,19) 

 
 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

 

 

 

11.7 QMJ- ja BAB -faktorien tuottoanalyysi 

Taulukko 10 osoittaa eri strategioiden tuottoanalyysien tulokset, kun käytetään 

Carhartin neljän faktorin mallia, johon on lisätty Quality Minus Junk (QMJ) ja 

Betting Against Beta (BAB) -faktorit. Nämä uudet faktorit on määritelty alaluvussa 

7.7 ja faktorien rakentaminen on selitetty alaluvussa 10.3.2. Erityinen huomio on 

faktorien painoissa sekä uuden Carhart + QMJ + BAB -mallin toimivuudessa 

rahastojen ylituottojen selittäjänä. 

Tasapainotettu, maksimimäärä ”aktivisteja”, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2 

AKT. 
 

5,968*** 0,452 
   

0,681 

 
t-arvo (5,01) (21,36) 

    
AKT. 

 
5,228*** 0,432 0,205 0,085 0,013 0,753 

 
t-arvo (4,87) (20,62) (7,71) (2,99) (0,79) 

 
EI-AKT. 

 
4,464*** 0,387 

   
0,609 

 
t-arvo (3,75) (18,26) 

    
EI-AKT. 

 
3,830*** 0,379 0,139 0,050 0,030 0,656 

 
t-arvo (3,34) (16,93) (4,92) (1,63) (1,66) 
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Taulukko 12. Carhart + QMJ + BAB -mallin tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut 

strategiat ja ei-aktivistit, 1995 – 2012 

Tasapainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Carhart + QMJ + BAB -malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM QMJ BAB R2 adjR2 

AKT. 
 

4,270*** 0,427 0,195 0,020 -0,025 -0,136 0,252 0,786 0,780 

 
t (3,70) (15,60) (6,00) (0,63) (-1,33) (-2,82) (9,74) 

  
SUORA 

 
5,057*** 0,385 0,043 -0,078 0,004 -0,315 0,188 0,646 0,636 

 
t (3,00) (9,60) (0,91) (-1,63) (0,16) (-4,46) (4,96) 

  
MULTI 

 
5,054*** 0,178 0,014 0,025 0,029 -0,205 0,143 0,425 0,408 

 
t (3,84) (5,70) (0,36) (0,67) (1,39) (-3,72) (4,85) 

  
SUHT. 

 
3,500*** 0,180 0,013 -0,001 0,002 -0,134 0,130 0,570 0,558 

 
t (4,02) (8,72) (0,54) (-0,04) (0,15) (-3,68) (6,63) 

  
VALINT

A 
 

4,784*** 0,434 0,150 -0,085 0,048 -0,226 0,130 0,822 0,817 

 
t (4,21) (16,09) (4,68) (-2,66) (2,66) (-4,75) (5,10) 

  
EI-AKT. 

 
4,699*** 0,318 0,068 -0,043 0,026 -0,228 0,145 0,735 0,728 

 
t (4,31) (12,26) (2,20) (-1,39) (1,49) (-5,00) (5,92) 

  
Tasapainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Carhart + QMJ + BAB -malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM QMJ BAB R2
 adjR2

 

AKT. 
 

4,287*** 0,372 0,117 -0,169 -0,020 -0,436 0,255 0,887 0,880 

 
t (2,99) (9,06) (1,99) (-2,86) (-0,73) (-5,09) (5,99) 

  
SUORA 

 
8,088*** 0,348 -0,199 -0,445 0,071 -0,792 0,074 0,759 0,743 

 
t (3,51) (5,26) (-2,12) (-4,70) (1,64) (-5,76) (1,08) 

  
MULTI 

 
6,005*** 0,201 -0,120 -0,292 0,087 -0,581 0,026 0,704 0,685 

 
t (3,50) (4,09) (-1,71) (-4,15) (2,68) (-5,68) (0,51) 

  
SUHT. 

 
4,203*** 0,228 -0,140 -0,211 0,025 -0,366 0,054 0,719 0,700 

 
t (2,97) (5,62) (-2,41) (-3,63) (0,95) (-4,33) (1,28) 

  
VALINT

A 
 

4,965*** 0,357 -0,092 -0,302 0,073 -0,623 0,035 0,855 0,845 

 
t (3,21) (8,05) (-1,44) (-4,75) (2,51) (-6,74) (0,75) 

  
EI-AKT. 

 
5,733*** 0,296 -0,133 -0,321 0,064 -0,611 0,046 0,807 0,794 

 
t (3,53) (6,36) (-2,00) (-4,82) (2,10) (-6,30) (0,96) 

  
 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

AdjR2 on korjattu R2 -arvo, joka ei automaattisesti nouse, kun malliin lisätään uusia selittäviä muuttujia.  

 

Quality Minus Junk -faktori kuvaa altistumista laatuosakkeille, eli osakkeille, joiden 

tietyt ominaisuudet (voitokkuus, kasvu, turvallisuus ja osingot) ovat muita osakkeita 

parempia. Altistumiset QMJ-faktorille ovat kaikilla hedge-rahastojen 

strategiaindekseillä negatiiviset. Tämä on ymmärrettävissä, koska hedge-rahastojen 

dynaamisiin strategioihin voi kuulua sellaisten osakkeiden ostaminen, joita ei 

välttämättä lasketa laatuosakkeiksi. Suurin negatiivinen altistus matalan laadun 

osakkeille on suora kaupankäynti -päästrategialuokalla. Aktivistirahastojen 

negatiivinen paino QMJ-faktorille on huomattava erityisesti myöhemmällä 

periodilla. 
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Betting Against Beta -faktori kuvaa altistumista pienen beta-kertoimen osakkeille. Se 

myös kuvaa eräällä tavalla rahaston likviditeettiä, koska faktorin tuotot kääntyvät 

negatiivisiksi aikoina, jolloin velkavivun käytön rajoitukset tiukentuvat ja rahasto 

tarvitsee likvidiä omaisuutta velan hoitamiseen. Taulukko 12 osoittaa, että BAB-

faktorille altistuminen on kaikista suurinta aktivistista strategiaa käyttävillä 

rahastoilla molemmilla periodeilla. Faktorin painot aikaväleillä 1995 – 2012 ja 2005 

– 2012 ovat 0,252 ja 0,255. Aktivistirahastot siis sijoittavat muita enemmän matalan 

beta-kertoimen osakkeisiin ja/tai myyvät lyhyeksi suuren beta-kertoimen osakkeita. 

Kohtalaisen suuri altistuminen BAB-faktorille kertoo myös siitä, että velkavivun 

käytön rajoitusten tiukentuessa aktivistien tuotot voivat kärsiä pahasti. Tämän 

päätelmän todistaa oikeaksi se jo aiemmin todettu seikka, että aktivistirahastojen 

tuotot laskivat muita enemmän vuoden 2008 finanssikriisin aikana (kuvio 4). 

Aktivistirahastojen positiot voivat aktivististrategian luonteen takia olla hyvin 

konsentroituneita ja velkavivun avulla tehostettuja, mikä selittää BAB-faktorille 

altistumista. 

Taulukko 12 kertoo myös, että Carhart + QMJ + BAB -malli toimii melko hyvin 

hedge-rahastojen ylituottojen selittäjinä. R
2
 -arvon lisäksi viereisessä sarakkeessa 

oleva korjattu R
2 

-arvo
19

 (adjusted R
2
) on myös suuri erityisesti aktivistirahastoilla, ja 

se ei ole olennaisesti tavallista selitysastetta pienempi. Näillä kriteereillä arvioituna 

malli vaikuttaa toimivan itse asiassa paremmin kuin Carhart- tai Fung-Hsieh -malli, 

ainakin aktivistirahastoihin sovellettuna. Aikavälillä 1995 – 2012 R
2
 ja korjattu R

2
 

saavat arvot 0,768 ja 0,780 ja aikavälillä 2005 – 2012 arvot 0,887 ja 0,880. Jo 

aiemmin käytettyjen Carhart- ja Fung-Hsieh -mallien R
2
-arvot ovat aikavälillä 1995 

– 2012 0,687 ja 0,747 ja aikavälillä 2005 – 2012 arvot ovat 0,762 ja 0,839. 

                                                 
19

 Selitysaste eli R
2
-arvo nousee käytännössä aina kun malliin lisätään uusi selittävä muuttuja. Tästä 

syystä esimerkiksi tässä tapauksessa malliin lisätyt QMJ- ja BAB-faktorit eivät välttämättä 

todellisuudessa paranna mallin selittävyyttä, vaikka R
2
 kasvaa. Korjattu selitysaste eli korjattu R

2
-arvo 

on tässä tilanteessa parempi tarkastelun kohde, koska korjattu selitysaste nousee ainoastaan silloin kun 

lisätyt muuttujat todellisuudessa parantavat mallin selitysastetta. Korjattu R
2
 on aina pienempi kuin 

saman mallin tavallinen R
2
. (Stock & Watson 2012: 236.) 
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11.8 Aktivistirahastojen ominaisuudet ja niiden keskinäinen korrelaatio 

Tuottoanalyysit ovat osoittaneet, että aktivistirahastot eroavat tuottojen ja eri 

faktoreille altistumisen osalta merkittävästi muita strategioita käyttävistä hedge-

rahastoista. Tässä alaluvussa tarkastellaan myös aktivistirahastojen muita 

ominaisuuksia ja verrataan niitä ei-aktivisteihin, ja havaitaan, että myös 

rahastokohtaisten piirteiden osalta erot ovat hyvin selkeitä. Taulukko 13 näyttää  

yksittäisten rahastojen keskimääräiset piirteet sekä aktivistisia että ei-aktivistisia 

strategioita käyttävien rahastojen osalta. 

Taulukko 13. Aktivistien ja ei-aktivistien ominaisuuksien keskiarvot ja niiden erotukset 

Ominaisuus Aktivistit Ei-aktivistit Erotus t-arvo 

Keskimääräinen AUM 244,40 140,29 104,11*** (3,19) 

Hallinnointipalkkio 1,51 1,47 0,04 (1,50) 

Kannustinpalkkio 18,35 16,57 1,78*** (6,28) 

High water mark 0,83 0,70 0,13*** (6,17) 

Ilmoitusperiodi 0,13 0,07 0,05*** (11,44) 

Lukitsemisperiodi 0,50 0,20 0,30*** (8,29) 

Lunastusperiodi 0,28 0,12 0,16*** (9,33) 

 

Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat tilastollisia merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 

% merkitsevyystaso, *** = 1 % merkitsevyystaso. Keskimääräinen AUM ilmaistaan miljoonissa Yhdysvaltain 

dollareissa. Palkkiot on ilmaistu prosentteina. High water mark -periaate on binäärimuuttuja joka saa arvon 1 tai 0 

riippuen siitä onko periaate rahastolla käytössä. Periodien pituudet on ilmaistu vuosissa. 

 

Kuten taulukosta 13 nähdään, lähes kaikki erot ovat positiivisia ja tilastollisesti 

merkitseviä. Aktivistirahastot ovat keskimäärin kooltaan muita rahastoja isompia, 

niiden palkkiot ovat suurempia ja sijoittajalle asetetut rajoitteet merkittävämpiä. 

Tulokset mukailevat suurilta osin Bravin, Jiangin, Partnoyn ja Thomasin (2008b) 

sekä Cliffordin (2008) saamia tuloksia aktivistien ja muiden rahastojen eroista, mutta 

he eivät havaitse tutkimuksissaan yhtä suuria eroja kannustinpalkkioissa. Ero voi 

johtua eri tutkimusperiodien käytöstä sekä erosta tietokantojen käytössä. 

Aktivististen rahastojen keskimääräinen AUM on noin sata miljoonaa Yhdysvaltain 

dollaria suurempi kuin ei-aktivisteilla. Erotus voi selittyä osin ainakin sillä, että 

aktivismi on paljon pääomaa vaativa strategia, koska todelliseen vaikuttamiseen 

vaaditaan suhteellisen suurten osuuksien hankkimista kohdeyrityksistä. 
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Hallinnointipalkkio on ainut tarkasteltavista ominaisuuksista, joka aktivisteilla ei 

juuri eroa ei-aktivisteista. Kannustinpalkkiossa ja siihen liittyvässä high water mark  

-periaatteessa erot sen sijaan ovat suuret. Molemmat palkitsemiseen liittyvät piirteet 

ovat aktivisteilla korkeammat, joten voidaan ajatella, että aktivisteilla on keskimäärin 

suuremmat kannustimet tavoitella mahdollisimman suuria voittoja. Ilmoitus-, 

lunastus- ja lukitsemisperiodi ovat aktivistirahastoilla pidempiä kuin muilla 

rahastoilla keskimäärin. Myös nämä sijoittajille asetettuja rajoitteita kuvaavat piirteet 

ovat ymmärrettäviä aktivismin näkökulmasta, koska aktivistikampanjat ovat usein 

hyvin paljon aikaa vieviä, eikä sijoittajien mielellään anneta helposti lunastaa 

omistusosuuttaan, vaikka aktivismitoimet eivät heti tehoaisikaan. 

Taulukko 14. Aktivistirahastojen piirteiden keskinäinen korrelaatio matriisimuodossa 
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Hall. palk. ( %) 1,00 
       

Kann. palk. ( %) 0,22 1,00 
      

Lukitsemisperiodi 0,03 0,19 1,00 
     

High water mark 0,19 0,47 0,26 1,00 
    

Ilmoitusperiodi 0,20 0,27 0,33 0,26 1,00 
   

Lunastusperiodi -0,08 0,13 0,32 0,11 0,32 1,00 
  

log (AUM) 0,01 -0,00 0,03 0,01 0,08 0,06 1,00 
 

log (#kampanjat) -0,16 -0,18 -0,35 -0,16 -0,32 -0,22 -0,07 1,00 

 
Taulukossa hallinnointipalkkio (Hall. palk.) sekä kannustinpalkkio (Kann. palk.) on ilmaistu 

prosenttiyksiköissä. Periodien pituudet mitataan vuosissa. High water mark -periaate on binäärimuuttuja joka 

saa arvon 1 tai 0 riippuen siitä onko periaate rahastolla käytössä. Hallinnoitavien varojen määrä ja 

aktivismikampanjoiden määrät ilmaistaan logaritmisesti (log(AUM) ja log(#kamp.)). 

Taulukko 14 osoittaa tarkasteltavien piirteiden keskinäisen korrelaation. Piirteiden 

esittämistapaa on hieman muutettu edellisestä taulukosta. Taulukkoa 14 varten 

palkkiot on ilmaistu prosenttiyksiköissä ja hallinnassa olevien varojen määrästä on 

otettu logaritmi. Uudeksi piirteeksi on lisätty logaritmi aktivismikampanjoiden 

määrästä. Näitä uudelleen muotoiltuja piirteitä käytetään myös seuraavassa 



120 

alaluvussa selittämään aktivistirahastojen alfojen t-arvoja. Tiettyjä piirteitä on 

muutettu logaritmi- ja prosenttiyksikkömuotoon mukaillen Bravin, Jiangin, Partnoyn 

ja Thomasin (2008b) tutkimusta samasta aiheesta. Taulukko 14 näyttää, ettei eri 

piirteiden välillä ole voimakasta korrelaatiota. Suurin korrelaatio, 0,47, on 

kannustinpalkkion ja high water mark -käytännön välillä, mikä on luonnollista, koska 

suuri kannustinpalkkio voidaan usein perustella sillä, että se maksetaan ainoastaan 

tuottojen ylittäessä tietyn vertailuarvon, ja päinvastoin. Myös sijoittajille asetettujen 

rajoitteiden välillä on kohtalaista korrelaatiota, mikä on myös luonnollista, koska eri 

rajoitteita käytetään usein yhtä aikaa. Muiden piirteiden välillä korrelaatio on 

enimmäkseen heikkoa. Huomattavaa on, että erityisesti rahaston koolla ei 

käytännössä ole minkäänlaista korrelaatiota muiden piirteiden kanssa. 

11.9 Yksittäisten aktivistirahastojen alfat ja niitä selittävät rahastojen piirteet 

Aktivistista strategiaa käyttäville rahastoille estimoidaan rahastokohtaiset neljän ja 

seitsemän faktorin alfat. Mukana ovat aktivistirahastot aikaväliltä 1995 – 2012. 

Backfill-vääristymän kontrolloinnin lisäksi tähän tarkasteluun otetaan ainoastaan 

rahastot, joilla on aikasarjatuottoaineistoa backfill-kontrolloinnin jälkeen vähintään 

24 kuukauden ajalta, jotta tarkasteltavat aikasarjat olisivat mahdollisimman pitkiä ja 

tulokset tätä kautta luotettavia. Tämä toimenpide pudottaa rahastojen määrän 

263:een. 

Taulukko 15 näyttää yksittäisille rahastoille estimoitujen alfojen statistiikkaa. Edellä 

mainituista kontrolleista huolimatta otos sisältää muutamia rahastoja, joiden alfat 

ovat erittäin suuria tai erittäin pieniä. Tämän takia myös alfojen keskihajonta on 

vaikuttaa hyvin suurelta. Neljän faktorin alfojen keskiarvo aktivisteilla on 3,99 % ja 

seitsemän faktorin 4,71 %. Kuvio 5 näyttää neljän faktorin alfojen ja niiden t-arvojen 

jakauman. Muutamat ääriarvoja saavat rahastot ovat selvästi nähtävissä kuviosta, 

vaikka suurin osa alfoista on melko tiiviisti jakautunut keskiarvon tienoille.  
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Taulukko 15. Aktivistirahastojen neljän ja seitsemän faktorin alfojen statistiikkaa 

Neljän faktorin alfat 

 
Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe Minimi Maksimi Määrä 

Alfa 3,99 12,24 0,75 -55,64 83,75 263 

t-arvo (1,37) (2,13) 
 

(-3,59) (10,86)  

Seitsemän faktorin alfat 

 
Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe Minimi Maksimi Määrä 

Alfa 4,71 12,65 0,78 -60,76 63,04 263 

t-arvo (1,43) (2,10) 
 

(-2,76) (12,81)  

 

Taulukossa alfat sekä niiden keskihajonta on ilmaistu annualisoituina ja prosenttimuotoisina. Tässä taulukossa 

alfojen keskiarvo on laskettu siten, että jokaiselle rahastolle on estimoitu yksilöllinen alfa, ja keskiarvo on 

laskettu näistä. 

 

 

 

Kuvio 5. Neljän faktorin alfojen jakauma 

Edellisessä alaluvussa havaittiin aktivistirahastojen eroavan piirteiltään merkittävästi 

muista hedge-rahastoista. Voidaanko näitä piirteitä hyväksi käyttäen tunnistaa 

erityisen menestyneitä aktivistirahastoja? Taulukko 16 näyttää, kuinka hyvin eri 

piirteet selittävät neljän ja seitsemän faktorin alfojen t-arvoja. Selitettävinä 

muuttujina käytetään alfojen t-arvoja pelkkien alfojen sijaan, koska kuten taulukosta 

15 ja kuviosta 5 nähdään, alfoista muodostettu otos sisältää vääristymien 

kontrolloinnista huolimatta muutamia hyvin äärimmäisiä arvoja. T-arvot on skaalattu 
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alfojen keskivirheellä, joten niiden käyttäminen on tässä tapauksessa 

mielekkäämpää. 

Taulukko 16. Regressioanalyysin tulokset aktivistirahastojen alfoja selittävistä piirteistä 

 

  SELITETTÄVÄ MUUTTUJA 

  4-faktorin alfan t-arvo 7-faktorin alfan t-arvo 

 
 

parametri t-arvo parametri t-arvo 

S
E

L
IT

T
Ä

V
Ä

 M
U

U
T

T
U

J
A

 log(#kampanjat) 0.164 (1.11) 0.200 (1.33) 

log(keskim. AUM) 0.224* (1.74) 0.232* (1.76) 

Hallinnointipalk. (%) 0.413 (0.86) 0.076 (0.16) 

Kannustinpalk. (%) 0.090 (1.65) 0.114** (2.04) 

High water mark  -0.021 (-0.04) -0.146 (-0.24) 

Ilmoitusperiodi -1.360 (-0.41) -2.928 (-0.86) 

Lukitsemisperiodi 0.271 (0.74) 0.199 (0.53) 

Lunastusperiodi -0.549 (-0.85) -0.112 (-0.17) 

 R
2
 0.075 

 
0.073 

 
 

Taulukko kertoo tulokset regressioanalyysistä, jossa selitettävinä muuttujina ovat yksittäisten aktivististen hedge-

rahastojen alfojen t-arvot ja selittävinä muuttujina rahastojen ominaisuudet (taulukon vasen puoli). Taulukossa 

”*”-merkit ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, 

*** = 1 % merkitsevyystaso. R2-arvo kertoo, kuinka hyvin malli selittää selitettävän muuttujan varianssia. 

Taulukossa hallinnointipalkkio sekä kannustinpalkkio on ilmaistu prosenttiyksiköissä. Periodien pituudet 

mitataan vuosissa. High water mark -periaate on binäärimuuttuja joka saa arvon 1 tai 0 riippuen siitä onko 

periaate rahastolla käytössä Hallinnoitavien varojen määrä ja aktivismikampanjoiden määrät on 

regressionanalyysia varten ilmaistu logaritmisesti (log(keskim. AUM) ja log(#kampanjat)). 

 

Taulukosta 16 nähdään, että aktivistirahastojen eri piirteet eivät kuitenkaan toimi 

kovin hyvin tuottoja selittävinä tekijöinä. Tämä tulos on samansuuntainen aiempien 

aiheesta tehtyjen tutkimusten kanssa (Brav, Jiang, Partnoy & Thomas 2008b, Boyson 

& Mooradian 2007). Ainoa tilastollisesti merkitsevä muuttuja, joka selittää sekä 

neljän että seitsemän faktorin alfojen t-arvoja, on rahaston koko. Tämä tulos 

vahvistaa tämän tutkielman aiempia havaintoja, jonka mukaan suuret 

aktivistirahastot menestyvät keskimäärin paremmin kuin pienet rahastot. Myös 

kannustinpalkkion suuruus on tilastollisesti merkitsevä selittäjä, mutta ainoastaan 

silloin, kun selitetään seitsemän faktorin alfojen t-arvoja. Bravin, Jiangin, Thomasin 

ja Partnoyn tutkimuksessa ainoaksi alfoja selittäväksi tekijäksi havaittiin 

managereiden palkkiot. Erot voivat johtua erilaisesta tutkimusotoksesta sekä 

tarkasteltavan aikavälin eroavaisuuksista. 
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Vaikka aktivistirahastot ovat selvästi omanlaisiaan hedge-rahastoja ja näyttävät 

joissain tilanteissa menestyvän muita rahastoja paremmin, ei niiden ominaisuuksia 

tarkastelemalla, kokoa ja palkkioita lukuun ottamatta, pysty päättelemään juuri 

mitään niiden menestyksestä. Myös mallien hyvin alhaiset selitysasteet kertovat, 

etteivät piirteet juuri selitä epänormaaleja tuottoja. Toisaalta, koska piirteitä 

tarkastelemalla ei voida sanoa juuri mitään rahastojen menestyksestä, voidaan tästä 

päätellä, että aktivistirahastojen suurempien tuottojen taustalla ovat itse aktivistiset 

toimet, mihin koko osakkeenomistaja-aktivismin teho perustuukin. 

11.10   Kolmen aktivistirahaston tarkastelua 

Tässä alaluvussa tarkastellaan lopuksi kolmea varsin hyvin menestynyttä 

aktivistirahastoa lähemmin erityisesti tuottojen osalta. Valitut rahastot ovat Third 

Point Partners, L.P., Pershing Square, L.P. sekä Farallon Capital Offshore Investors. 

Kaksi ensin mainittua ovat hallinnointiyhtiöidensä lippulaivarahastoja jotka ovat 

kirjoilla Yhdysvalloissa, Farallon taas hallinnointiyhtiön pienempi, ulkomaisille 

sijoittajille suunnattu rahasto, joka on perustettu Karibialle. 

Kuvio 6 näyttää eri rahastojen kumulatiiviset ylituotot sekä hallinnassa olevien 

varojen määrän kehityksen vuosien 1995 – 2012 välillä. Third Point Partners ja 

Farallon Capital ovat molemmat lopettaneet raportoinnin tietokantaan vuoden 2005 

tienoilla. Pershing Square sen sijaan on perustettu vasta vuonna 2004 (Bloomberg 

Businessweek 2014), ja se on raportoinut tuotoistaan säännöllisesti siitä lähtien. 

Kuten kaikki hedge-rahastotutkimus, perustuu näidenkin rahastojen tarkastelu osin 

puutteelliseen aineistoon, mikä näkyy hyvin selvästi kuviosta 6. Esimerkiksi Farallon 

Capitalin AUM:n raportoinnissa on suuria aukkoja, minkä takia sen tarkastelu ei 

välttämättä ole mielekästä. 
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Kuvio 6. Kolmen aktivistirahaston AUM ja kumulatiivinen tuotto 

Vaikka Third Point ja Farallon Capital ovat lopettaneet raportoinnin, ovat molemmat 

rahastot kuitenkin yhä toiminnassa ja myös kasvaneet varsin suuriksi. Third Pointin 

hallinnassa olevien varojen uutisoitiin olevan noin 14 miljardia dollaria vuonna 2013 

(Fontevecchia 2013) ja Farallon Capitalin noin 21 miljardia dollaria (Doiron 2013). 

Myös Pershing Square on kasvanut melkoisesti tarkasteluperiodin loppumisen 

jälkeen, vuonna 2014 sen hallinnassa olevien varojen määrä oli noin 14 miljardia 

dollaria (Delevigne 2014). Erityisesti Third Point on kasvanut huimasti, koska sen 

lopettaessa raportoinnin heinäkuussa 2005 oli sen AUM ainoastaan 463 miljoonaa 

dollaria. 
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Taulukko 17. Kolmen aktivistirahaston tuottojen statistiikkaa ja ominaisuuksia 

Rahasto 
Third Point 

Partners, L.P. 

Pershing Square, 

L.P. 

Farallon Capital 

Offshore Investors  

Keskimääräinen vuosittainen 

ylituotto 
20,79 % 15,24 % 10,36 % 

Ylituoton keskihajonta 12,84 % 15,10 % 4,16 % 

Sharpe 1,620 1,01 2,49 

Keskimääräinen AUM 112,64 1866,68 467,68 

Hallinnointipalkkio 1,0 % 1,5 % 1,0 % 

Kannustinpalkkio 20 % 20 % 20 % 

High water mark Kyllä Kyllä Kyllä 

Lukitsemisperiodi Ei 2 vuotta Ei 

Ilmoitusperiodi  Ei 45 päivää 45 päivää 

Lunastusperiodi  1 vuosi 3 kuukautta 3 kuukautta 

Akt. kampanjoiden määrä 45 13 51 

 

Taulukko 17 näyttää rahastojen tuottojen statistiikkoja. Kuten myös kuviosta 6 voi 

myös päätellä, paras vuosittainen ylituotto, 20,79 %, on Third Pointilla. Pershing 

Squaren ylituotto on vuositasolla 15,24 % ja Farallon Capitalin 10,36 %. Myös 

tuottojen volatiliteetissa on suuria eroja. Suurin tuottojen vaihtelevuus on Pershing 

Squarella, keskimäärin 15,10 % vuodessa. Farallon Capitalin ylituottojen 

volatiliteetti sen sijaan on vain 4,16 %. Rahastojen Sharpen luvut kertovat Farallon 

Capitalin riskikorjatun tuoton olevan pienen volatiliteetin ansiosta ylivoimainen. 

Farallon Capitalin Sharpen luku on 2,494, Third Pointin 1,620 ja Pershing Squaren 

vain 1,008, johtuen suuresta volatiliteetista. Alaluvussa 11.1 käsiteltyyn aktivistien 

keskiarvoon verrattuna erityisesti Third Point ja Pershing Square päihittävät muut 

aktivistit tuotoissa mitattuna (aktivistien keskiarvo 9,32 %), mutta myös niiden 

ylituottojen keskihajonta on muita aktivisteja suurempi. Farallon Capitalin tuotto 

eroaa vain hieman aktivistien keskiarvosta, mutta sen tuottojen keskihajonta on alle 

puolet aktivistien vastaavasta (9,45 %). 

Farallon Capitalin eroaa tuotoiltaan ja volatiliteetiltaan kahdesta muusta rahastosta 

ainakin osittain sen takia, että se ei ole puhtaasti aktivistirahasto. Third Pointia ja 

Pershing Squarea nimitetään usein uutisoinnissa aktivistirahastoiksi. Farallon Capital 

sen sijaan on rahasto jolla on aktivistisia piirteitä, sen päästrategia on määritelty 
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lähdeaineistossa tapahtumavetoiseksi ja se on toteuttanut useita 

aktivismikampanjoita. 

Taulukko 17 näyttää myös muita rahastojen ominaisuuksia. Rahastot ovat 

palkkioidensa osalta lähes identtisiä ja noudattavat kannustimien osalta alan yleistä 

käytäntöä, eli 20 % kannustinpalkkiota ja siihen liitettyä high water mark  

-periaatetta. Sijoittajille asetetuissa rajoitteissa Third Point ei lukitse sijoittajien 

varoja lainkaan, mutta varojen lunastaminen on mahdollista ainoastaan vuoden 

lunastusperiodin jälkeen. On myös otettava huomioon, että Third Pointin 

raportointiajanjakson aikana se on ollut varsin pieni aktivistirahasto. Varojen 

lisääntyessä vuoden 2005 jälkeen se on saattanut muuttaa sijoittajille asetettuja 

rajoitteita. Pershing Squaressa huomion herättää poikkeuksellisen pitkä kahden 

vuoden lukitsemisperiodi. Lisäksi se käyttää 45 päivän ilmoitusperiodia, ja varojen 

lunastaminen on mahdollista kolmen kuukauden odotuksen jälkeen. Farallon 

Capitalin rajoitteet mukailevat Pershing Squaren vastaavia, lukuun ottamatta 

lukitsemisperiodia, jota myöskään Farallon Capitalilla ei ole. Sekin on tosin saattanut 

raportoinnin lopettamisen jälkeen ja varojen kasvaessa tiukentaa rajoitteitaan.  

Taulukko 18 näyttää kolmen eri rahaston tuottoanalyysin tulokset neljän ja seitsemän 

faktorin malleilla toteutettuna. Kaikkien rahastojen molemmilla malleilla estimoidut 

alfat ovat positiivisia, tilastollisesti merkitseviä ja myös huomattavan suuria. Neljän 

faktorin alfat ovat Third Pointilla ja Pershing Squarella lähes yhtä suuret, 12, 31 % ja 

12,61 %, mutta seitsemän faktorin alfa on Third Pointilla jopa 18,03 %, kun taas 

Pershing Squarella se on 11,96 %. Farallon Capitalin alfat ovat 7,65 % ja 8,63 %. 

Huomattavaa tosin on, että Farallon Capitalin alfojen t-arvot ovat huomattavasti 

kahden muun rahastojen alfojen t-arvoja suurempia, mikä johtuu rahaston tuottojen 

merkittävästi pienemmästä volatiliteetista. 
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Taulukko 18. Kolmen aktivistirahaston tuottojen analyysi 

Kolmen eri rahaston tuottojen analyysi, Carhart-malli 

Rahasto 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

Third 

Point 
 

12,310*** 0,440 0,407 0,474 0,115 0,376 

 
t-arvo (3,37) (5,89) (5,48) (4,89) (2,26) 

 
Pershing 

 
12,614*** 0,473 0,332 0,037 0,022 0,371 

 
t-arvo (2,89) (4,96) (1,83) (0,23) (0,29) 

 
Farallon 

 
7,651*** 0,185 0,152 0,174 -0,013 0,516 

 
t-arvo (7,93) (8,89) (7,32) (6,46) (-0,90) 

 
Kolmen eri rahaston tuottojen analyysi, Fung-Hsieh -malli 

Rahasto 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

Third 
 

18,027*** 0,265 0,328 0,073 0,117 -0,010 0,009 0,044 0,252 

 
t (4,51) (3,62) (4,18) (0,44) (0,41) (-0,45) (0,45) (1,76) 

 
Pershing 

 
11,064*** 0,404 0,366 0,033 -0,046 -0,052 0,013 -0,035 0,408 

 
t (2,36) (3,87) (2,19) (0,17) (-0,28) (-1,65) (0,54) (-1,25) 

 
Farallon 

 
8,634*** 0,119 0,112 0,025 0,179 -0,017 0,003 -0,001 0,465 

 
t (8,65) (6,10) (5,38) (0,62) (2,41) (-2,92) (0,69) (-0,12) 

 
 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

tietyn hedge-rahaston ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat alfojen 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. Rahastojen nimet on 

lyhennetty, ”Third” = Third Point Partners, L.P., ”Pershing” = Pershing Square, L.P., ”Farallon” = Farallon 

Capital Offshore Investors. R2 on mallin selitysaste. 

Tuloksia tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon tarkasteluperiodit. Pershing Square on 

rahastoista ainoa, jonka tuottoaineisto kattaa myös vuoden 2008 finanssikriisin, joka 

vaikutti suuresti myös hedge-rahastojen tuottoihin. Kuten kuviosta 6 nähdään, tuona 

aikana myös Pershing Squaren tuotot putosivat, mutta lasku ei kuitenkaan ollut yhtä 

suuri kuin esimerkiksi hedge-rahastoilla keskimäärin. Pershing Square on myös 

tarkasteltavista rahastoista ylivoimaisesti suurin raportoitujen varojen perusteella. 

Suuri AUM yhdistettynä suuriin tuottoihin tekee itse asiassa Pershing Squaresta 

malliesimerkin hyvin menestyvästä miljardiluokan aktivistirahastosta. Kuten 

alaluvussa 11.5 otaksuttiin, Pershing Squaren kaltaiset suuret menestyjät ovat syy 

sille, että arvopainotettu aktivisti-indeksi päihittää tasapainotetun. 

Faktoreiden saamat painot kertovat rahastojen sijoitustyylistä. Kaikki kolme rahastoa 

altistuvat useimpien aktivistirahastojen pienten osakkeiden faktorille. Third Pointin 

altistuu suuresti myös arvo-osakefaktorille, Third Pointin faktoripainot pienten ja 

arvo-osakkeiden faktoreille ovat 0,407 ja 0,474. Third Point saa kohtalaisesti painoa 

myös Momentum-faktorille toisin kuin muut rahastot, paino tälle faktorille on 0,115. 

Pershing Square poikkeaa aktivistirahastojen keskiarvosta arvo-osakefaktoripainonsa 
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osalta. Olemattoman HML-faktorin painon perusteella vaikuttaa, että Pershing 

Square ei sijoita sen enempää arvo- kuin kasvuosakkeisiinkaan. Farallon Capital 

mukailee muita aktivistirahastoja ja saa kohtalaiset painot sekä pienille osakkeille 

että arvo-osakkeille. Seitsemän faktorin mallin osalta painot mukailevat 

aktivistirahastojen keskiarvoa lukuun ottamatta CREDSPR-faktoria. Korkoeroille 

altistumista kuvaava faktori saa huomattavan painon aktivisteilla keskimäärin, mutta 

kolmella esimerkkirahastolla se on huomattavasi pienempi. Korkoerojen kasvaessa, 

esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana, faktorin tuotto kääntyy 

negatiiviseksi. Näiden kolmen rahaston alhainen altistuminen faktorille kertoo siitä, 

että ne saattoivat selvitä kriisistä muita rahastoja vähemmillä vaurioilla, mikä voisi 

pitää paikkansa ainakin sillä perusteella, että uutisoinnin mukaan kaikki kolme 

rahastoa ovat yhä toiminnassa ja ovat myös kasvattaneet kokoaan huomattavasti. 

Tuottoanalyysin perusteella sijoitustyyli ei kovin selvästi yhdistä näitä kolmea 

menestyvää rahastoja, kuten myöskään yksittäisten rahastojen piirteet eivät juuri 

selitä niiden alfoja. Nämä rahastot ovat esimerkkejä erittäin hyvin tuottavista 

aktivistirahastoista, mutta kuten alaluvun 11.9 kuviosta 5 nähdään, on joidenkin 

aktivistirahastojen tuotto voimakkaasti negatiivinen. Tietyt aktivistirahastot voivat 

toisaalta olla sijoittajille erittäin tuottoisia sijoituskohteita. Näyttää kuitenkin siltä, 

että näitä rahastoja ei juuri pystytä tunnistamaan ulkoisten piirteiden perusteella. 
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12 YHTEENVETO 

Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismi vaikuttaa sijoitusstrategiana 

päihittävän paitsi markkinaindeksin, myös muita strategioita käyttävät hedge-

rahastot. Ero aktivistien hyväksi johtuu kuitenkin enimmäkseen tarkasteluperiodin 

valinnasta: 1990-luvun loppu ja 2000-luvun alkuvuodet olivat aktivistirahastojen 

menestyksekkäintä aikaa, mutta vuoden 2005 jälkeen niiden menestys ei juuri ole 

eronnut muista hedge-rahastoista. Näyttää siltä, että vuoden 2008 finanssikriisi iski 

aktivisteihin muita hedge-rahastoja pahemmin. Lisäksi, suuret aktivistirahastot 

menestyvät pieniä rahastoja paremmin, johtuen aktivismistrategian vaatimasta 

suuresta pääomasta. 

Aktivistiset hedge-rahastot eroavat muista hedge-rahastoista suuremman kokonsa, 

suurempien kannustinpalkkioiden sekä tiukempien sijoittajille asetettujen rajoitteiden 

osalta. Aktivististen hedge-rahastojen tuottoja ei kuitenkaan juuri pystytä selittämään 

rahastojen ulkoisia piirteitä hyväksi käyttäen lukuun ottamatta rahaston kokoa, eli 

rahastojen ominaisuuksia tarkastelemalla ei pystytä ennustamaan, mitkä rahastoista 

ovat menestyvämpiä kuin toiset. 

Osakkeenomistaja-aktivisti on ilmiö, jossa yrityksen osakkeenomistajat pyrkivät 

vaikuttamaan yrityksen toimintaan oman omistusosuutensa kautta, usein 

tarkoituksenaan hyötyä rahallisesti. Hedge-rahastot ovat ensimmäisiä 

osakkeenomistaja-aktivisteja, jotka hyödyntävät aktivismia menestyksekkäästi 

sijoitusstrategiana. Hedge-rahastojen menestys aktivisteina johtuu 

sääntelemättömyyden suomasta vapaudesta käyttää erilaisia strategioita ja työkaluja 

aktivismin toteuttamiseksi. Hedge-rahastoilla on myös erittäin suuret kannustimet 

onnistua aktivismissaan johtuen muun muassa palkitsemisjärjestelmistä ja 

managereiden omista sijoituksista rahastoon. 

Hedge-rahastot käyttävät lukuisia taktiikoita tavoitteidensa saavuttamiseen, 

vaihdellen hallituspaikoista ja yhtiökokouskampanjoista aina avoimiin kirjeisiin ja 

julkiseen painotukseen. Aktivismin seurauksena kohdeyritykset muun muassa 

jakavat enemmän  osinkoja, fuusioituvat joko kokonaan tai osittain kilpailevan 

yrityksen kanssa, muuttavat liiketoimintamallejaan ja vaihtavat avainhenkilöitään. 



130 

Markkinat reagoivat positiivisesti paitsi aktivismitoimiin, myös tietoon aktivistisen 

hedge-rahaston tekemästä omistusosuuden hankinnasta. 

Tutkielmassa käytetty aineisto on poikkeuksellisen laaja, ja se sisältää 

yhdysvaltalaisten ja karibialaisten hedge-rahastojen lisäksi rahastoja myös muualta 

maailmasta. Myös tutkittava aikaperiodi on vertailututkimuksia laajempi, ja 

erityisesti kahden eri periodin tulosten vertailu antaa uutta tietoa aktivistirahastojen 

menestyksestä viime vuosina ja eritoten vuoden 2008 finanssikriisin aikaan. 

Tutkielmassa on myös poikkeuksellisesti havaittu suurten aktivististen hedge-

rahastojen menestyvän pieniä aktivistirahastoja paremmin. Tulokset ovat 

yleistettävissä tutkimusaineiston laajuuden, vääristymien kontrolloinnin ja useiden 

toteutettujen saman tuloksen antavien analyysien takia. 

Aktivismin tunnistaminen on suurin yksittäinen mahdollinen epätarkkuutta 

aiheuttava tekijä tutkimuksessa. Pelkkä tutkimusaineiston aktivismi-indikaattori 

jättää tunnistamatta osan aktivistirahastoista, joten toisena tunnisteena käytetään 

rahaston hallinnointiyhtiön tekemien aktivistikampanjoiden määrää. Tämän 

seurauksena poimintaan tulee myös rahastoja, jotka eivät todellisuudessa ole 

aktivistisia. Nämä virheellisesti valitut rahastot eivät kuitenkaan todennäköisesti 

vääristä tuloksia merkittävästi, koska suurimmalla osalla hallinnointiyhtiöistä on vain 

yksi rahasto. 

Vaikka osakkeenomistaja-aktivismin teho on hiipunut viime vuosina, on aktivismi 

ollut pitkällä aikavälillä ylivoimainen sijoitusstrategia muihin hedge-rahastojen 

strategioihin verrattuna. Hedge-rahastot ovat kasvattaneet suosiotaan myös 

esimerkiksi suomalaisten eläkeyhtiöiden portfolioissa, mistä johtuen hedge-

rahastojen menestys vaikuttaa välillisesti myös suurimpaan osaan suomalaisista. 

Hedge-rahastoaktivismin vaikutukset ulottuvat rahaston sijoittajien lisäksi myös 

kohdeyrityksiin, jotka ovat vuodesta toiseen alkaneet olla yhä suurempia. Tästä 

syystä hedge-rahastoaktivismi on paitsi erittäin mielenkiintoinen, myös 

yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimusaihe. 

Hedge-rahastojen osakkeenomistaja-aktivismi näyttää monelta kantilta olevan paitsi 

toimiva sijoitusstrategia, myös ratkaisu markkinoiden tehokkuuden ja yritysten 
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liiketoiminnan parantamiseen sekä agenttiongelmien ratkaisemiseen. On kuitenkin 

syytä muistaa, että hedge-rahastojen motiivi on voiton tekeminen, usein keinoja 

kaihtamatta. Hedge-rahastojen tavoitteet osakkeenomistaja-aktivisteina kiteyttää 

hyvin yhden nykyajan tunnetuimman aktivistimanagerin, Daniel S. Loebin sitaatti 

(Fishman, 2013): 

”The only thing I care about … is making money to my investors.” 

Kuten tässäkin pro gradu -tutkielmassa on todistettu, rahan tekemisessä tietyt 

aktivistiset hedge-rahastot toden totta onnistuvat. Ja onnistuessaan ne ottavat 

parinkymmenen prosentin siivun synnyttämistään voitoista itselleen. Aika näyttää 

hedge-rahastoaktivismin menestyksen tulevaisuudessa, mutta osakkeenomistaja-

aktivismi itsessään tulee todennäköisesti jatkossakin olemaan mahdollisuus hyötyä 

rahallisesti yrityksissä esiintyvistä epäkohdista. Niin kauan kuin yrityksiä johtavat 

ihmiset, tulee inhimillisistä seikoista johtuen yrityksissä esiintymään huonoa 

johtamista ja sellaista päätöksentekoa, joka ei hyödytä osakkeenomistajia. 
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 LIITTEET 

Liite 1 – Päästrategialuokkien muodostaminen 

 NELJÄ PÄÄSTRATEGIALUOKKAA (Agarwal, Daniel & Naik 2009) 

 Directional traders Relative value Security selection Multiprocess 

S
u

o
m

en
n
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Suora kaupankäynti 

(lyh. SUORA) 

Suhteellinen arvo 
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MARKET 

NEUTRAL 
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EVENT  

DRIVEN 

GLOBAL  

MACRO 

 

RELATIVE 

VALUE 
 

MULTI-

STRATEGY 

SECTOR 

 
   

SHORT BIAS    

 

Taulukko osoittaa tutkielmassa käytettyjen neljän päästrategialuokan 

muodostamisen. Päästrategialuokat mukailevat Agarwalin, Danielin ja Naikin (2009) 

käyttämää luokittelua. Kunkin päästrategialuokan alla luetellaan sen sisältämät 

alkuperäiset strategiat, jotka on määritelty kullekin rahastolle Joenväärän, Kosowskin 

ja Tolosen (2014) muodostamassa yhdistetyssä tietokannassa. 

Aineistosta poistetaan Agarwalin, Danielin ja Naikin (2009) tavoin CTA-rahastot 

(commodity trading advisors), ainoastaan pitkiä positioita hallussaan pitävät rahastot 

(long-only) sekä rahastot, joiden strategiaa ei olla merkitty tietokantaan. 

Aktivistirahastot muodostavat oman strategialuokkansa, ja ne on poimittu 

tietokannasta erilleen ennen yllä olevien päästrategialuokkien muodostamista. 

Päästrategialuokkien sijoitustyylit on kuvattu hedge-rahastostrategioista kertovassa 

alaluvussa 2.3. 

On huomattava, että myös yhdistetyn tietokannan alkuperäiset strategiat ovat itse 

asiassa strategialuokkia, jotka pitävät kukin sisällään useita erilaisia alkuperäisten 
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yksittäisten tietokantojen rahastoille määrittelemiä strategioita. Tämä ei kuitenkaan 

aiheuta ongelmaa hedge-rahastojen luokittelussa. Kun verrataan yhdistetyn 

tietokannan strategialuokkien sisältämiä strategioita Agarwalin, Danielin ja Naikin 

(2009) päästrategialuokkien sisältämiin strategioihin, huomataan, että pelkkiä 

yhdistetyn tietokannan strategialuokkia käyttäen hedge-rahastot voidaan helposti ja 

luotettavasti jakaa Agarwalin, Danielin ja Naikin päästrategialuokkiin, koska 

lopputulos on sama riippumatta siitä, käytetäänkö alkuperäisiä strategioita vai 

yhdistetyn tietokannan strategialuokkia. 
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Liite 2 – Tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 

2012, arvopainotetut tuotot 

Arvopainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

AKT. 
 

9,430*** 0,452 
   

0,306 

 
t-arvo (3,60) (9,72) 

    
AKT. 

 
7,464*** 0,486 0,202 0,052 0,186 0,415 

 
t-arvo (3,03) (10,10) (3,31) (0,80) (4,78) 

 
SUORA 

 
6,067*** 0,375 

   
0,399 

 
t-arvo (3,44) (11,92) 

    
SUORA 

 
5,155*** 0,384 0,115 0,084 0,050 0,431 

 
t-arvo (2,92) (11,16) (2,64) (1,80) (1,81) 

 
MULTI 

 
6,149*** 0,128 

   
0,148 

 
t-arvo (5,22) (6,10) 

    
MULTI 

 
5,372*** 0,151 0,038 0,078 0,049 0,195 

 
t-arvo (4,58) (6,58) (1,31) (2,51) (2,65) 

 
SUHT. 

 
3,501*** 0,201 

   
0,439 

 
t-arvo (4,00) (12,93) 

    
SUHT. 

 
3,233*** 0,203 0,036 0,045 0,004 0,452 

 
t-arvo (3,64) (11,74) (1,65) (1,90) (0,26) 

 
VALINTA 

 
4,973*** 0,473 

   
0,628 

 
t-arvo (3,55) (19,00) 

    
VALINTA 

 
4,037*** 0,472 0,167 -0,012 0,097 0,722 

 
t-arvo (3,25) (19,47) (5,43) (-0,35) (4,94) 

 
Arvopainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995-2012, Fung – Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

7,299*** 0,347 0,240 0,181 0,375 -0,044 0,021 0,003 0,378 

 
t (2,80) (6,69) (3,85) (1,72) (3,20) (-2,85) (1,79) (0,15) 

 
SUORA 

 
4,520*** 0,288 0,144 0,135 0,452 -0,016 0,011 0,015 0,500 

 
t (2,66) (8,54) (3,55) (1,97) (5,93) (-1,56) (1,42) (1,40) 

 
MULTI 

 
5,116*** 0,125 0,061 0,129 0,204 -0,001 0,018 0,021 0,326 

 
t (4,64) (5,67) (2,33) (2,91) (4,11) (-0,15) (3,57) (2,99) 

 
SUHT. 

 
2,357*** 0,141 0,037 0,095 0,303 -0,015 0,001 0,001 0,612 

 
t (3,08) (9,26) (2,02) (3,09) (8,80) (-3,36) (0,36) (0,23) 

 
VALINTA 

 
4,276*** 0,420 0,260 0,066 0,151 -0,013 0,010 0,009 0,672 

 
t (3,08) (15,22) (7,84) (1,18) (2,42) (-1,58) (1,53) (1,08) 

 
 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 
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Liite 3 – Erotusportfolion tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut 

strategiat, 1995 – 2012, tasapainotetut tuotot 

Tasapainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

AKT. - 

SUORA 

 

 
1,909 -0,044 

   
0,018 

t-arvo (1,52) (-1,96) 
    

AKT. - 

SUORA 

 

 
1,193 -0,033 0,075 0,133 0,006 0,097 

t-arvo (0,97) (-1,37) (2,48) (4,08) (0,28) 
 

AKT. - 

MULTI 

 

 
0,902 0,235 

   
0,346 

t-arvo (0,72) (10,63) 
    

AKT. -

MULTI 

 

 
0,641 0,209 0,145 0,059 -0,023 0,414 

t-arvo (0,53) (8,90) (4,85) (1,86) (-1,21) 
 

AKT. -

SUHT. 

 

 
2,340** 0,248 

   
0,453 

t-arvo (2,23) (13,32) 
    

AKT. -

SUHT. 

 

 
1,719 0,231 0,171 0,095 -0,002 0,567 

t-arvo (1,79) (12,38) (7,23) (3,76) (-0,10) 
 

AKT. -

VALINTA 

 

 
1,654* -0,076 

   
0,071 

t-arvo (1,58) (-4,05) 
    

AKT. -

VALINTA 

 

 
1,186 -0,057 -0,001 0,177 -0,037 0,323 

t-arvo (1,29) (-3,16) (-0,06) (7,29) (-2,55) 
 

Tasapainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. -

SUORA 

 

 
1,658 -0,055 0,044 0,022 0,001 -0,007 0,000 -0,011 0,044 

t (1,27) (-2,13) (1,41) (0,42) (0,01) (-0,92) (0,07) (-1,29) 
 

AKT. - 

MULTI 

 

 
0,873 0,151 0,126 -0,073 0,109 -0,021 -0,009 -0,025 0,534 

t (0,792) (6,89) (4,76) (-1,65) (2,19) (-3,17) (-1,76) (-3,61) 
 

AKT. -

SUHT. 

 

 
2,384*

* 

0,197 0,172 -0,061 0,108 -0,008 0,008 -0,007 0,574 

t (2,44) (10,16) (7,37) (-1,55) (2,46) (-1,36) (1,81) (-1,13) 
 

AKT. -

VALINTA 

 

 
0,826 -0,114 -0,083 0,034 0,229 -0,016 0,003 -0,012 0,222 

t (0,81) (-5,67) (-3,44) (0,83) (5,03) (-2,67) (0,67) (-1,94) 
 

AKT. -

SUORA 

 

 
1,658 -0,055 0,044 0,022 0,001 -0,007 0,000 -0,011 0,044 

t (1,27) (-2,13) (1,41) (0,42) (0,01) (-0,92) (0,08) (-1,29) 
 

 

Erotusportfolio on kahden eri aikasarjan erotuksesta muodostettu tuottoaikasarja, joka on määritelty alaluvussa 

10.3.3. Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja 

on kahden hedge-rahaston strategiaindeksin tasapainotettujen ylituottojen erotus. Mallin vakiotermi on alfa. 

Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % 

merkitsevyystaso, *** = 1 % merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden 

alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 

 

 



143 

 

Liite 4 – Erotusportfolion tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut 

strategiat, 1995 – 2012, arvopainotetut tuotot 

Arvopainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

AKT. - 

SUORA 

 

 
3,363 0,078 

   
0,020 

t-arvo (1,59) (2,06) 
    

AKT. - 

SUORA 

 

 
2,310 0,102 0,087 -0,032 0,136 0,132 

t-arvo (1,13) (2,55) (1,71) (-0,59) (4,22) 
 

AKT. - 

MULTI 

 

 
3,282 0,324 

   
0,212 

t-arvo (1,36) (7,58) 
    

AKT. -

MULTI 

 

 
2,093 0,335 0,164 -0,026 0,137 0,310 

t-arvo (0,91) (7,43) (2,86) (-0,42) (3,75) 
 

AKT. -

SUHT. 

 

 
5,928** 0,251 

   
0,134 

t-arvo (2,41) (5,74) 
    

AKT. -

SUHT. 

 

 
4,232* 0,282 0,166 0,007 0,182 0,274 

t-arvo (1,83) (6,28) (2,90) (0,12) (5,01) 
 

AKT. -

VALINTA 

 

 
4,457** -0,021 

   
0,001 

t-arvo (2,07) (-0,55) 
    

AKT. -

VALINTA 

 

 
3,428 0,014 0,035 0,064 0,089 0,037 

t-arvo (1,58) (0,32) (0,64) (1,11) (2,60) 
 

Arvopainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 1995 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. -

SUORA 

 

 
2,779 0,059 0,096 0,046 -0,077 -0,028 0,010 -0,012 0,062 

t (1,27) (1,36) (1,84) (0,52) (-0,78) (-2,21) (1,03) (-0,91) 
 

AKT. - 

MULTI 

 

 
2,183 0,223 0,179 0,051 0,171 -0,043 0,003 -0,018 0,276 

t (0,90) (4,61) (3,07) (0,52) (1,56) (-3,00) (0,30) (-1,19) 
 

AKT. -

SUHT. 

 

 
**4,942 0,206 0,203 0,086 0,072 -0,029 0,020 0,001 0,180 

t (1,97) (4,11) (3,37) (0,84) (0,64) (-1,94) (1,74) (0,09) 
 

AKT. -

VALINTA 

 

 
3,023 -0,073 -0,020 0,115 0,224 -0,031 0,012 -0,007 0,054 

t (1,37) (-1,65) (-

0,37) 

(1,29) (2,25) (-2,38) (1,15) (-0,49) 
 

AKT. -

SUORA 

 

 
2,779 0,059 0,096 0,046 -0,077 -0,028 0,010 -0,012 0,062 

t (1,27) (1,36) (1,84) (0,52) (-0,78) (-2,21) (1,03) (-0,90) 
 

 

Erotusportfolio on kahden eri aikasarjan erotuksesta muodostettu tuottoaikasarja, joka on määritelty alaluvussa 

10.3.3. Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja 

on kahden hedge-rahaston strategiaindeksin arvopainotettujen ylituottojen erotus. Mallin vakiotermi on alfa. 

Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % 

merkitsevyystaso, *** = 1 % merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden 

alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 
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Liite 5 – Tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 

2012, tasapainotetut tuotot 

Tasapainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

AKT. 
 

2,359 0,583 
   

0,752 

 
t-arvo (1,22) (16,86) 

    
AKT. 

 
2,364 0,559 0,094 -0,090 -0,047 0,762 

 
t-arvo (1,22) (13,23) (1,17) (-1,27) (-1,37) 

 
SUORA 

 
3,620 0,576 

   
0,609 

 
t-arvo (1,36) (12,10) 

    
SUORA 

 
3,827 0,637 -0,132 -0,207 -0,020 0,636 

 
t-arvo (1,46) (11,10) (-1,21) (-2,17) (-0,42) 

 
MULTI 

 
2,759 0,368 

   
0,550 

 
t-arvo (1,43) (10,72) 

    
MULTI 

 
2,821 0,410 -0,062 -0,111 0,017 0,570 

 
t-arvo (1,47) (9,78) (-0,78) (-1,59) (0,49) 

 
SUHT. 

 
2,118 0,325 

   
0,597 

 
t-arvo (1,37) (11,80) 

    
SUHT. 

 
2,273 0,364 -0,114 -0,106 -0,014 0,628 

 
t-arvo (1,51) (11,04) (-1,82) (-1,93) (-0,54) 

 
VALINTA 

 
1,507 0,554 

   
0,752 

 
t-arvo (0,82) (16,87) 

    
VALINTA 

 
1,567 0,582 -0,032 -0,109 -0,001 0,760 

 
t-arvo (0,85) (14,42) (-0,41) (-1,63) (-0,02) 

 
Tasapainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

1,933 0,409 0,094 -0,061 0,414 -0,011 0,008 -0,008 0,839 

 
t (1,09) (10,43

) 

(1,50) (-0,84) (6,81) (-0,90) (0,86) (-0,78) 
 

SUORA 
 

3,104 0,468 -0,076 -0,042 0,389 -0,015 0,011 0,008 0,666 

 
t (1,11) (7,56) (-0,77) (-0,36) (4,05) (-0,82) (0,83) (0,47) 

 
MULTI 

 
3,037 0,320 -0,026 -0,055 0,221 0,000 0,010 0,015 0,597 

 
t (1,47) (7,00) (-0,35) (-0,64) (3,11) (0,00) (1,00) (1,23) 

 
SUHT. 

 
1,032 0,256 -0,078 0,074 0,272 -0,013 0,000 0,002 0,707 

 
t (0,69) (7,76) (-1,48) (1,21) (5,32) (-1,36) (0,05) (0,17) 

 
VALINTA 

 
1,322 0,465 0,008 -0,067 0,245 -0,013 0,006 0,010 0,779 

 
t (0,67) (10,67

) 

(0,10) (-0,82) (3,62) (-0,97) (0,61) (0,85) 
 

 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 
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Liite 6 – Tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 

2012, arvopainotetut tuotot 

Arvopainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

AKT. 
 

5,342** 0,467 
   

0,623 

 
t-arvo (2,55) (12,45) 

    
AKT. 

 
5,265** 0,476 0,092 -0,124 0,016 0,640 

 
t-arvo (2,53) (10,42) (1,06) (-1,63) (0,44) 

 
SUORA 

 
5,458** 0,497 

   
0,559 

 
t-arvo (2,14) (10,91) 

    
SUORA 

 
5,671** 0,566 -0,144 -0,222 -0,013 0,597 

 
t-arvo (2,29) (10,42) (-1,40) (-2,46) (-0,30) 

 
MULTI 

 
3,714** 0,205 

   
0,305 

 
t-arvo (2,08) (6,41) 

    
MULTI 

 
3,741** 0,268 -0,103 -0,074 0,060 0,367 

 
t-arvo (2,16) (7,04) (-1,42) (-1,17) (1,95) 

 
SUHT. 

 
2,888* 0,302 

   
0,559 

 
t-arvo (1,86) (10,91) 

    
SUHT. 

 
3,053** 0,334 -0,089 -0,132 -0,032 0,597 

 
t-arvo (2,02) (10,10) (-1,42) (-2,41) (-1,21) 

 
VALINTA 

 
2,521 0,478 

   
0,674 

 
t-arvo (1,31) (13,94) 

    
VALINTA 

 
2,546 0,535 -0,061 -0,127 0,044 0,700 

 
t-arvo (1,36) (13,01) (-0,78) (-1,86) (1,34) 

 
Arvopainotettu, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. 
 

5,107** 0,294 0,063 -0,121 0,364 -0,014 0,003 -0,005 0,728 

 
t (2,53) (6,57) (0,87) (-1,46) (5,23) (-1,03) (0,29) (-0,46) 

 
SUORA 

 
5,045* 0,402 -0,112 -0,049 0,367 -0,014 0,008 0,012 0,629 

 
t (1,90) (6,84) (-1,19) (-0,45) (4,02) (-0,77) (0,59) (0,76) 

 
MULTI 

 
4,169** 0,203 -0,082 -0,046 0,134 0,004 0,005 0,024 0,385 

 
t (2,19) (4,82) (-1,21) (-0,58) (2,05) (0,30) (0,57) (2,12) 

 
SUHT. 

 
1,972 0,223 -0,086 0,024 0,273 -0,015 0,001 0,000 0,683 

 
t (1,32) (6,76) (-1,63) (0,39) (5,32) (-1,54) (0,13) (-0,04) 

 
VALINTA 

 
2,404 0,405 -0,035 -0,085 0,209 -0,014 0,003 0,014 0,705 

 
t (1,16) (8,82) (-0,47) (-0,99) (2,93) (-1,03) (0,31) (1,11) 

 
 

Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja on 

hedge-rahaston strategiaindeksin ylituotto. Mallin vakiotermi on alfa. Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat 

merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % merkitsevyystaso, *** = 1 % 

merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 
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Liite 7 – Erotusportfolion tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut 

strategiat, 2005 – 2012, tasapainotetut tuotot 

Tasapainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

AKT. - 

SUORA 

 

 
-1,261 0,007 , , , 0,000 

t-arvo (-0,70) (0,21) , , , , 

AKT. - 

SUORA 

 

 
-1,463 -0,078 0,226 0,118 -0,027 0,158 

t-arvo (-0,87) (-2,12) (3,23) (1,92) (-0,91) , 

AKT. - 

MULTI 

 

 
-0,400 0,215 , , , 0,390 

t-arvo (-0,25) (7,75) , , , , 

AKT. -

MULTI 

 

 
-0,458 0,149 0,156 0,021 -0,063 0,469 

t-arvo (-0,31) (4,60) (2,54) (0,39) (-2,43) , 

AKT. -

SUHT. 

 

 
0,241 0,259 , , , 0,550 

t-arvo (0,17) (10,72) , , , , 

AKT. -

SUHT. 

 

 
0,091 0,195 0,208 0,016 -0,032 0,627 

t-arvo (0,07) (7,10) (3,99) (0,35) (-1,46) , 

AKT. -

VALINTA 

 

 
0,852 0,029 , , , 0,016 

t-arvo (0,65) (1,24) , , , , 

AKT. -

VALINTA 

 

 
0,797 -0,023 0,126 0,020 -0,046 0,123 

t-arvo (0,63) (-0,82) (2,39) (0,43) (-2,06) , 

Tasapainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. -

SUORA 

 

 
-1,171 -0,059 0,170 -0,020 0,025 0,005 -0,004 -0,016 0,110 

t (-0,61) (-1,38) (2,49) (-0,25) (0,38) (0,36) (-0,41) (-1,40) , 

AKT. - 

MULTI 

 

 
-1,105 0,089 0,120 -0,007 0,193 -0,011 -0,003 -0,023 0,590 

t (-0,76) (2,76) (2,34) (-0,11) (3,89) (-1,10) (-0,36) (-2,72) , 

AKT. -

SUHT. 

 

 
0,901 0,153 0,172 -0,136 0,142 0,003 0,007 -0,010 0,673 

t (0,69) (5,28) (3,72) (-2,52) (3,17) (0,32) (1,11) (-1,25) , 

AKT. -

VALINTA 

 

 
0,611 -0,057 0,086 0,005 0,169 0,002 0,002 -0,018 0,266 

t (0,47) (-1,98) (1,89) (0,09) (3,82) (0,25) (0,25) (-2,38) , 

AKT. -

SUORA 

 

 
-1,171 -0,059 0,170 -0,020 0,025 0,005 -0,004 -0,016 0,110 

t (-0,61) (-1,38) (2,49) (-0,25) (0,38) (0,36) (-0,41) (-1,40) , 

 

Erotusportfolio on kahden eri aikasarjan erotuksesta muodostettu tuottoaikasarja, joka on määritelty alaluvussa 

10.3.3. Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja 

on kahden hedge-rahaston strategiaindeksin tasapainotettujen ylituottojen erotus. Mallin vakiotermi on alfa. 

Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % 

merkitsevyystaso, *** = 1 % merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden 

alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 
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Liite 8 – Erotusportfolion tuottoanalyysin tulokset, aktivistit vastaan muut 

strategiat, 2005 – 2012, arvopainotetut tuotot 

Arvopainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Carhart-malli 

Strategia 
 

Alfa MKTRF SMB HML MOM R2
 

AKT. - 

SUORA 

 

 
-0,116 -0,030 

   
0,010 

t-arvo (-0,06) (-0,97) 
    

AKT. - 

SUORA 

 

 
-0,406 -0,090 0,236 0,098 0,030 0,158 

t-arvo (-0,24) (-2,51) (3,48) (1,65) (1,02) 
 

AKT. - 

MULTI 

 

 
1,628 0,262 

   
0,383 

t-arvo (0,85) (7,63) 
    

AKT. -

MULTI 

 

 
1,524 0,209 0,195 -0,050 -0,043 0,432 

t-arvo (0,81) (5,08) (2,50) (-0,73) (-1,31) 
 

AKT. -

SUHT. 

 

 
2,455 0,164 

   
0,242 

t-arvo (1,46) (5,47) 
    

AKT. -

SUHT. 

 

 
2,212 0,142 0,181 0,008 0,048 0,319 

t-arvo (1,36) (4,00) (2,68) (0,13) (1,70) 
 

AKT. -

VALINTA 

 

 
2,821* -0,012 

   
0,002 

t-arvo (1,69) (-0,38) 
    

AKT. -

VALINTA 

 

 
2,720 -0,059 0,153 0,003 -0,028 0,063 

t-arvo (1,65) (-1,62) (2,23) (0,04) (-0,96) 
 

Arvopainotettu erotusportfolio, aktivistit vastaan muut strategiat, 2005 – 2012, Fung-Hsieh -malli 

Strategia 
 

Alfa SP SCLC CGS10 CREDSPR PTFSBD PTFSFX PTFSCOM R2
 

AKT. -

SUORA 

 

 
0,062 -0,108 0,174 -0,072 -0,003 0,000 -0,005 -0,017 0,170 

t (0,03) (-2,68) (2,72) (-0,97) (-0,04) (-0,01) (-0,54) (-1,63) 
 

AKT. - 

MULTI 

 

 
0,939 0,091 0,145 -0,075 0,229 -0,018 -0,002 -0,029 0,612 

t (0,54) (2,37) (2,37) (-1,06) (3,87) (-1,54) (-0,29) (-2,88) 
 

AKT. -

SUHT. 

 

 
3,136* 0,071 0,149 -0,146 0,091 0,001 0,002 -0,005 0,347 

t (1,77) (1,80) (2,37) (-2,00) (1,49) (0,12) (0,21) (-0,48) 
 

AKT. -

VALINTA 

 

 
2,703 -0,111 0,097 -0,037 0,155 0,000 0,000 -0,019 0,184 

t (1,58) (-2,91) (1,60) (-0,52) (2,63) (0,02) (-0,03) (-1,89) 
 

AKT. -

SUORA 

 

 
0,062 -0,108 0,174 -0,072 -0,003 0,000 -0,005 -0,017 0,170 

t (0,03) (-2,68) (2,72) (-0,97) (-0,04) (-0,01) (-0,54) (-1,63) 
 

 

Erotusportfolio on kahden eri aikasarjan erotuksesta muodostettu tuottoaikasarja, joka on määritelty alaluvussa 

10.3.3. Taulukko kertoo regressioanalyysin tulokset käyttäen luvussa 7 määriteltyjä malleja. Selitettävä muuttuja 

on kahden hedge-rahaston strategiaindeksin arvopainotettujen ylituottojen erotus. Mallin vakiotermi on alfa. 

Taulukossa ”*”-merkit ilmaisevat merkitsevyystasoja seuraavasti: * = 10 % merkitsevyystaso, ** = 5 % 

merkitsevyystaso, *** = 1 % merkitsevyystaso. Parametrien t-arvot ovat suluissa omalla rivillään niiden 

alapuolella. R2 on mallin selitysaste. 
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