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1 JOHDANTO 

Riskifaktorit ovat sijoitustyylejä, joilla pyritään ansaitsemaan pitkällä aikavälillä 

markkinoita korkeampia tuottoja. Tuotot eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi, sillä faktorit 

voivat hävitä markkinoille lyhyellä aikavälillä. Erilaisiin riskin lähteisiin, faktoreihin, 

perustuva faktorisijoittaminen on yksi rahoituksen kuumimmista tutkimusaiheista tällä 

hetkellä. Sharpen (1964), Lintnerin (1965) ja Mossinin (1966) Capital Asset Pricing – 

mallin (jäljempänä CAPM-malli) ajatuksena on, että osakkeiden tuotot riippuvat vain 

ja ainoastaan niiden riskistä suhteessa markkinoihin. CAPM-mallissa osakkeen tuoton 

takana on vain yksi riskin lähde, markkinariski. CAPM-mallin paikkansapitävyys on 

kuitenkin kyseenalaistettu lukuisissa myöhemmissä tutkimuksissa. Ajatus siitä, että 

kaikkien osakkeiden riski muodostuu samasta riskinlähteestä, on kumottu, ja mukaan 

on lisätty muita riskin lähteitä. Riskifaktoreina voidaan pitää esimerkiksi 

makrotaloudellisia tekijöitä, kuten talouskasvua, inflaatiota tai tuottavuuden kasvua. 

Tässä kandidaatintutkielmassa keskitytään kuitenkin osakesijoittajalle helposti 

ymmärrettäviin, ja kaupankäynniltään suhteellisen helppoihin riskifaktoreihin. Näitä 

ovat arvo-, momentum-, koko- ja defensiivinen faktori.  

Tutkielmassa esitellään faktorit, niistä tehty empiirinen tutkimus sekä mahdollisia 

syitä niiden olemassaoloon. Lisäksi käydään läpi faktoreiden keskinäisiä korrelaatioita 

sekä salkun muodostamista pelkästään faktoreista. Tutkielmassa pyritään vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin: Voiko faktorisijoittamisella päästä markkinoiden 

keskimääräistä tuottoa korkeampiin riskiin suhteutettuihin tuottoihin? Onko 

sijoittajalle hyötyä käsitellä riskifaktoreita erikseen vai yhdessä yhtenä 

kokonaisuutena? Ovatko riskifaktorit relevantteja osakkeiden tuottojen selittäjiä? 

Edellä mainitut neljä riskifaktoria on valittu käsiteltäväksi Angin (2014, s. 455–456) 

antamien hyvän riskifaktorin ominaisuuksien perusteella. Näitä ovat: 1) Faktorin 

olemassaolo on akateemisessa kirjallisuudessa laajasti todistettu ja sille on löydetty 

rationaalinen tai behavioristinen selitys. 2) Faktorilla on ansaittu merkittäviä 

tuottopreemioita ja saman oletetaan jatkuvan tulevaisuudessa ainakin lyhyellä 

aikavälillä. 3) Faktorin tuottoja on tutkittu historiassa huonoina aikoina, sillä 

faktoripreemiot ovat palkintoja huonojen aikojen tuottoriskistä. 4) Faktoristrategiat 

ovat toteutettavissa likvideillä kaupankäyntivälineillä. Valitut faktorit täyttävät 
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pääosin Angin (2014, s. 455–456) asettamat ehdot. Edellä mainittujen lisäksi faktorin 

tärkeänä ominaisuutena voidaan pitää yksinkertaisuutta. Jokaisen valitun riskifaktorin 

muodostus tulee olla helposti ymmärrettävissä osakesijoittajan näkökulmasta. Lisäksi 

faktoririskin mittarit, kuten kokofaktorissa kokonaismarkkina-arvo ja arvofaktorissa 

kirjanpito-arvo suhteessa markkina-arvoon, tulee olla helposti ymmärrettävissä. Tähän 

tutkielmaan valituilla faktoreilla edellä mainitut ehdot voidaan sanoa pätevän suurilta 

osin.  

Faktorisijoittamisen yksi haaste sijoittajan kannalta on lyhyeksi myynti. Saadakseen 

markkinariskin neutraloitua ja faktorituoton puhtaasti esiin, joutuu sijoittaja 

harjoittamaan osakkeiden lyhyeksi myyntiä. Lyhyeksi myynti ei ole kaikkien 

sijoittajien käytössä tai sen käyttö voi olla hyvin hankalaa tai kallista. Sijoittajan on 

kuitenkin hyväksyttävä tämä hankala puoli faktorisijoittamisessa. Toki sijoittaja 

pystyy ottamaan pelkkiä pitkiä positioita faktoristrategian pitkän puolen osakkeisiin, 

mutta tällöin ainakin osa, ellei kaikki riskifaktorituotoista jää saamatta. Sijoittajan on 

myös tärkeää tunnistaa faktoreiden ominaispiirteet sekä olla tietoinen niiden 

keskinäisistä korrelaatioista. 

Kaikki tutkielmassa käsitellyt riskifaktorit kokoa lukuun ottamatta näyttävät eri 

tutkimusten perusteella tuottavan keskimääräisen markkinatuoton ylittävää 

riskikorjattua tuottoa. Kokofaktorin olemassaolosta käydään kirjallisuudessa väittelyä. 

1980-luvulla löydetyn kokofaktorin olemassaolon väitetään hävinneen sen 

hyväksikäytön myötä. Toisaalta voi olla liian aikaista sanoa tätä varmaksi, sillä 

osakemarkkinoiden tuottojen pitkän aikavälin vaihtelu on suurta. Kysymykseen siitä, 

onko sijoittajalle hyötyä käsitellä riskifaktoreita yhdessä yhtenä kokonaisuutena, on 

kirjallisuuden perusteella selvä vastaus. Momentum- ja arvofaktoreiden tuotot ovat 

keskenään negatiivisesti korreloituneita. Arvofaktorin tuotot riippuvat osakkeen 

kokonaismarkkina-arvosta, siis kokofaktorista. Momentum-faktorin riskikorjatut 

tuotot ovat korkeita jokaisessa kokoluokassa, siis koolla ei ole suurta merkitystä. 

Defensiivisen faktorin riskikorjatut tuotot eivät juurikaan korreloi muiden faktorien 

kanssa. Faktorien välisiä keskinäisiä korrelaatioita siis löytyy, joten sijoittajan 

salkunmuodostuksen kannalta on järkevää käsitellä faktoreita yhtenä kokonaisuutena. 

Riskifaktorit ovat myös relevantteja osakkeiden tuottojen selittäjiä. Kysymys siitä, 

mitkä faktorit ovat parhaita osakkeiden tuottojen selittäjiä, on sitten toinen tarina.  
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Tämä tutkielma jatkuu seuraavalla tavalla. Luvussa 2 käsitellään Capital Asset Pricing 

– mallia, tehokkaiden markkinoiden hypoteesia sekä tutkittuja multifaktorimalleja. 

Luku 3 koostuu arvo-, momentum-, koko- ja defensiivisen faktorin esittelystä, 

empiriasta niiden taustalla sekä selityksistä niiden olemassaololle. Luvussa 4 

käsitellään faktoreiden keskinäisiä yhteyksiä sekä tuottojen korrelaatioita ja selityksiä 

mahdollisesti löytyviin yhteyksiin. Luvussa 5 tehdään loppupäätelmät ja lyhyt 

yhteenveto tuloksista. 
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2 HINNOITTELUMALLIT SEKÄ MARKKINOIDEN TEHOKKUUS 

2.1 Capital Asset Pricing - malli 

Sharpen (1964), Lintnerin (1965) ja Mossinin (1966) erillään samanaikaisesti 

kehittelemä arvopapereiden hinnoittelumalli, Capital Asset Pricing – malli (jäljempänä 

CAPM-malli) on ollut käytetyimpiä osakkeiden tuotto-odotuksen määrittämiseen 

käytetyistä teorioista. Markowitzin (1952) hajautuksen tutkimiseen liittyvän työn ja 

modernin portfolioteorian päälle rakennetun CAPM-mallin tavoitteena on pystyä 

määrittämään teorian avulla osakkeelle asianmukainen tuotto-odotus. Tuotto-

odotuksen avulla taas saadaan määritettyä osakkeelle sovelias hinta yritysten pystyessä 

arvioimaan tulevat kassavirtansa.  

Markowitzin (1952) mallissa sijoittajat joko valitsevat osakeportfoliolleen tuotto-

odotuksen ja minimoivat portfolion tuoton riskiä eli sen tuottojen varianssia, tai 

maksimoivat odotettua tuottoa valitsemallaan riskin määrällä. Mallin oletuksien 

mukaiset sijoittajat toimivat markkinoilla tehokkaasti, ovat riskiä kaihtavia ja 

maksimoivat omaa hyötyään ja näin valitsevat portfolionsa painotukset siten, että 

portfolio on tehokkaalla rintamalla. Mallin mukaan sijoittajien sijoitushorisontti on 

yhden jakson mittainen ja sijoittaja keskittyy tämän aikavälin portfolion 

muodostamisessa ainoastaan portfolion tuottoon ja tuoton varianssiin.  

CAPM-mallin takana olevat oletukset ovat Markowitzin (1952) mallin oletukset 

lisättynä Sharpen (1964), Lintnerin (1965) ja Mossinin (1966) lisäoletuksilla. Nämä 

oletukset ovat: 1) Kaikki sijoittajat valitsevat hyötyä maksimoivalta tehokkaalta 

rintamalta portfolionsa sijainnin. Sijoittajat ovat riskiä kaihtavia, maksimoivat omaa 

hyötyään ja keskittyvät vain ja ainoastaan sijoitustensa keskiarvotuottoon ja siihen 

liittyvään riskiin, eli tuoton varianssiin. Sijoittajan valitsema sijainti tehokkaalla 

rintamalla riippuu riski–tuotto-suhteesta ja sijoittajan omasta hyötyfunktiosta. 2) 

Sijoittajat pystyvät ottamaan ja antamaan lainaa minkä tahansa summan rahaa 

riskittömällä korkokannalla. 3) Kaikilla sijoittajilla on homogeeniset oletukset, eli 

kaikkien sijoittajien odotukset tulevaisuuden tuottojen todennäköisyysjakaumasta ovat 

samat. 4) Kaikkien sijoittajien sijoitushorisontti on yhden jakson mittainen, eli 

sijoittajat tekevät sijoituksena ajanhetkellä t-1 ja realisoivat sijoituksensa ajanhetkellä 
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t. 5) Sijoittajat pystyvät ostamaan ja myymään pieniä osia osakkeista tai pitämistään 

portfolioista. 6) Veroja ei ole eikä kaupankäynnistä aiheudu kustannuksia. 7) 

Inflaatiota ei ole eikä korkokanta vaihtele missään vaiheessa ajanjaksoa. 8) 

Pääomamarkkinat ovat tasapainotilassa ja kaikki sijoitukset ovat oikein hinnoiteltuja. 

Sijoittajat ottavat hinnat annettuna, eivätkä pysty omalla toiminnallaan vaikuttaman 

niihin. 

 Fama ja French (2004) selittävät sijoittajan sijoitusmahdollisuuksia käyttämällä alla 

olevaa kuvaa. Kuviossa (1) yhdistetään yksittäisistä arvopapereista muodostettu 

tehokas rintama sekä mahdollisuus sijoittaa riskittömään korkokantaan. Portfolion 

riskiä mitataan sen tuottojen keskihajonnalla, mikä on esitettynä kuvion (1) 

horisontaalisella akselilla. Portfolion odotettua tuottoa taas kuvataan kuvion (1) 

pystyakselilla. Minimivarianssirintama, joka on esitettynä kaarella (a,b,c), näyttää 

riskisistä osakkeista muodostetun portfolion erilaiset kombinaatiot odotetun tuoton ja 

riskin suhteen, kun sijoittajan oletetaan minimoivan riskiä eri odotetun tuoton tasoilla 

tai maksimoivan tuottoa eri riskitasoilla. Tehokkaalle rintamalle sijoittuneet portfoliot 

eivät sisällä anto- ja ottolainauksesta syntyvää riskitöntä tuottoa tai kulua. Sijoittajat 

valitsevat riskipreferenssiensä mukaisesti sopivan odotetun tuoton ja riskin tason, ja 

näin paikkansa tehokkaalla rintamalla. Esimerkiksi piste (a) näyttää sijoittajan, joka 

haluaa portfoliolleen korkeaa odotettua tuottoa ja on näin valmis hyväksymään 

korkean riskin, eli korkean tuoton volatiliteetin. Pisteessä (b) sijoittajalla on 

kohtuullinen tuotto-odotus pienemmällä riskillä. Mikäli riskitöntä otto- ja 

antolainausta ei ole olemassa, ainoastaan kaarella (a, b, c) pisteen (b) yläpuolella olevat 

portfoliot kuuluvat tehokkaaseen rintamaan, sillä vain ne maksimoivat odotettua 

tuottoa eri riskitasoilla.  

Riskittömän korkokannan Rf lisääminen kuvioon antaa sijoittajalle mahdollisuuden 

ottaa ja antaa lainaa riskittömällä tuotolla. Siten tehokkaiden portfolioiden joukko 

siirtyy suoralle janalle Rf – g. Sijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa osan sijoituksestaan 

riskittömään arvopaperiin ja loput riskilliseen osakeportfolioon. Sijoittajan päättäessä 

sijoittaa kaikki rahansa riskittömään arvopaperiin päätyy hän kuviossa (1) pisteeseen 

Rf, jossa riskiä ei ole ja tuotto on riskittömän korkokannan antama tuotto. Toisaalta jos 

sijoittaja sijoittaa vain osan rahoistaan riskittömään korkokantaan ja loput riskilliseen 

portfolioon, päätyy hän janalla Rf – g valitsemaansa pisteeseen. Pisteiden Rf ja g väliin 
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jäävä pistejoukko kuvaa portfolioita, joissa osa rahoista on sijoitettu riskittömään 

arvopaperiin. Pisteen g jälkeen jäävä pistejoukko kuvaa portfolioita, jossa sijoittaja on 

lainannut lisää rahaa sijoittaakseen portfolioon g. (Fama ja French 2004.) 

E(R) = odotettu tuotto, σ(R) = tuoton keskihajonta, kaari (a, b, c) = tehokas rintama, 

Rf = riskitön korkokanta, T = tangenttiportfolio, g = portfolio tehokkaan rintaman 

sisällä. 

Tobinin (1958) separaatioteoreema osoittaa, että riskittömän korkokannan otto- ja 

antolainauksen ollessa mahdollista, sijoittajat sijoittavat tehokkaaseen portfolioon, 

joka maksimoi odotettua tuottoa eri riskitasoilla ja minimoi riskiä eri odotetun tuoton 

tasoilla. Täten sijoittaja liikkuu pisteestä Rf suoraa viivaa pitkin kohti 

tangenttiportfoliota T kuviossa (1). Näin kaikki tehokkaat portfoliot sisältävät osan 

riskitöntä arvopaperia ja riskistä portfoliota T. Fama ja French (2004) selventävät 

asiaa. Kun sijoittajien kesken vallitsee täysi yhteisymmärrys tuottojen jakaumasta, 

näkevät he kaikki saman mahdollisuuden (Kuvio 1) ja yhdistelevät samaa 

tangenttiportfoliota T ja riskitöntä otto- tai antolainaamista. Koska kaikki sijoittajat 

omistavat samaa riskillisten osakkeiden portfoliota T, täytyy sen olla osakkeiden 
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arvoilla painotettu riskillisten osakkeiden markkinaportfolio. Tarkkaan ottaen, 

jokaisen riskillisen osakkeen paino tangenttiportfoliossa, siis markkinaportfoliossa M, 

täytyy olla yksittäisen yhtiön kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden markkina-arvo 

jaettuna jokaisen yhtiön kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden markkina-arvolla. 

Lisäksi riskittömän korkokannan täytyy olla asettunut tasolle, jossa se asettuu 

tasapainoon otto- ja antolainauksen suhteen.  

CAPM-mallin oletukset johtavat siihen, että markkinoiden ollessa tasapainossa 

markkinaportfolion M täytyy olla minimivarianssirintamalla. Tämä tarkoittaa, että 

matemaattinen relaatio, joka pätee mille tahansa minimivarianssiportfoliolle, täytyy 

päteä myös markkinaportfoliolle. Näin, jos on olemassa N kappaletta riskisiä 

osakkeita, pätee minimivarianssiehto markkinaportfoliolle M. 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝐸(𝑅𝑍𝑀) +  [𝐸(𝑅𝑀) −  𝐸(𝑅𝑍𝑀)]𝛽𝑖𝑀, 𝑖 = 1, … , 𝑁. (1) 

Yhtälössä (1) E(Ri) on osakkeen i odotettu tuotto, βiM on osakkeen i beeta, joka on 

osakkeen i tuoton kovarianssi markkinaportfolion tuoton kanssa jaettuna 

markkinaportfolion tuoton varianssilla, 

  𝛽𝑖𝑀 =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑖,𝑅𝑀)

𝜎2(𝑅𝑀)
.    (2) 

Yhtälön (1) oikean puolen ensimmäinen termi E(RZM) on tuotto-odotus osakkeelle, 

jonka beeta on nolla. Tällaisen osakkeen tuotot eivät korreloi markkinatuoton kanssa. 

Toinen termi on riskipreemio: Osakkeen i beeta βiM, kerrottuna beetan 

yksikköpreemiolla, joka on markkinoiden odotettu tuotto E(RM) vähennettynä E(RZM). 

(Fama ja French 2004.) 

Koska osakkeen i beeta on myös sen tuottojen ja markkinoiden tuottojen välisen 

regressiosuoran kulmakerroin, voidaan beetan tulkita olevan osakkeen tuottojen 

herkkyys markkinatuottojen vaihtelulle. Toinen tulkinta liittyy taloudelliseen aspektiin 

ja portfolioteoriaan CAPM-mallin taustalla.  Markkinaportfolion riski, jota mitataan 

sen tuottojen varianssilla, on painotettu keskiarvo yksittäisten osakkeiden 

kovarianssista markkinoiden kanssa. Täten βiM on yksittäisen osakkeen 
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kovarianssiriski markkinoiden kanssa suhteessa keskimääräisen osakkeen 

kovarianssiriskiin markkinoiden kanssa, joka on markkinasalkun tuottojen varianssi. 

Siispä toinen yhtä perusteltu tulkinta on, että beeta on verrannollinen riskiin, jonka 

yhden rahayksikön sijoittaminen osakkeeseen i aiheuttaa markkinaportfolioon. (Fama 

ja French 2004.)  

Viimeinen askel CAPM-mallin kehityksessä on käyttää oletusta riskittömästä anto- ja 

ottolainauksesta. Osakkeen, jonka beeta on nolla, odotettu tuotto on E(RZM). Tällaisen 

osakkeen tuotto ei ole korreloitunut markkinatuoton kanssa, kun osakkeen tuoton 

keskimääräinen kovarianssi muiden osakkeiden tuottojen kanssa kompensoi osakkeen 

oman tuoton vaihtelut. Tällainen osake on riskitön markkinaportfoliossa, sillä se ei 

muuta markkinaportfolion tuoton varianssia mitenkään. (Fama ja French 2004.) 

Kun markkinoilla on mahdollista tehdä otto- ja antolainausta riskittömään 

korkokantaan, markkinoiden kanssa ei-korreloituneiden osakkeiden tuoton täytyy olla 

riskittömän korkokannan Rf suuruinen. Näin tuotto-odotuksen ja beetan välinen suhde 

tulee CAPM-mallin yleisesti tunnettuun muotoon  

 𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑖𝑀[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓], 𝑖 = 1, … , 𝑁.  (3) 

Minkä tahansa osakkeen i odotettu tuotto E(Ri) on siis riskitön korkokanta Rf lisättynä 

riskipreemioon, joka on osakkeen i beeta βiM kerrottuna yksikkökohtainen beetariski, 

E(RM) – Rf, joka koostuu markkinasalkun odotetun tuoton E(RM) ja riskittömän 

korkokannan Rf erotuksesta. (Fama ja French 2004.)  

2.2 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

Fama (1970) luo ideaaleita markkinoita kuvaavan teorian, jonka hän nimeää 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesiksi. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

mukaan osakkeiden hinnat heijastavat jokaisena hetkenä kaikkea markkinoilla olevaa 

informaatiota. Tehokkailla markkinoilla on kolme muotoa. Heikossa muodossa 

osakkeiden hinnat heijastavat ainoastaan historiallisia hintoja, siis tietoja 

historiallisesta kurssikehityksestä. Keskivahvassa muodossa osakkeiden hinnat 
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heijastavat myös kaikkea muuta julkisesti saatavilla olevaa tietoa, esimerkiksi 

tilinpäätöstietoja, tulosjulkistuksia sekä julkaistuja investointisuunnitelmia. Vahvassa 

muodossa osakkeen hinta heijastaa kaikkea mahdollista osakkeen 

hinnanmuodostukseen liittyvää tietoa, esimerkiksi sisäpiiritietoa. Näin osakkeiden 

hinnat heijastavat täydellisesti kaikkea niihin liittyvää informaatiota, ja osakkeet ovat 

aina oikein hinnoiteltuja. Vahva muoto on Faman (1970) mukaan liian tiukka 

voidakseen toteutua tosimaailmassa. Heikko ja keskivahva muoto taas voivat hänen 

mukaansa päteä myös todellisuudessa. 

Faman (1970) mukaan hypoteesi markkinoiden tehokkuudesta toimii paremmin ja 

osakkeiden hinnat heijastavat kaikkea saatavilla olevaa informaatiota seuraavien 

oletusten ollessa voimassa. 1) Markkinoilla ei ole kaupankäyntikuluja. Jokainen 

sijoittaja voi siis käydä kauppaa osakkeilla maksamatta erillistä korvausta 

kaupankäynnistä ja 2) kaikki olemassa oleva informaatio on ilmaiseksi tarjolla kaikille 

markkinaosapuolille sekä 3) kaikki markkinaosapuolet ovat samaa mieltä olemassa 

olevan informaation merkityksestä osakkeiden nykyhintaan sekä osakkeiden 

tulevaisuuden tuottojen jakaumaan. Faman (1970) mukaan todellisilla markkinoilla 

kaupankäyntikuluja on, mutta sijoittajien ottaessa ne huomioon, ei markkinoiden 

tehokkuus kärsi paljoakaan. Lisäksi markkinat ovat tehokkaat, mikäli informaatio on 

tarjolla tarpeeksi suurelle joukolle sijoittajia. Vaikka markkinaosapuolten näkemys 

hinnoista ja tuottojakaumasta olisikin toisistaan eroavia, ei tämä aiheuta liikaa 

tehottomuutta, ellei yksi osapuolista pääse jatkuvasti hyödyntämään omaa 

näkemystään. 

Fama (1970) laskee Capital Asset Pricing – mallin avulla osakkeille odotetun tuoton. 

Näin hän pääsee kokeilemaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesia osakkeen 

odotetun tuoton ja kaiken informaation jo sisältävän toteutuneen tuoton avulla. Tässä 

on kuitenkin ongelma. Jos CAPM-mallin antama odotettu tuotto kuvaa hintoja täysin, 

eli CAPM-malli toimii, ovat markkinat tehokkaat. Toisaalta jos CAPM-malli ei toimi, 

eli sen antama odotettu tuotto on todelliseen tuottoon nähden virheellinen, on 

mahdotonta sanoa onko virhe tapahtunut odotetun tuoton laskemisessa, vai eivätkö 

markkinat vain ole tehokkaat. Fama (1970) kuitenkin hyväksyy tämän, sillä 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaamiseksi on jonkin hinnoittelumallin 

käyttö välttämätöntä. 
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2.3 Tehottomat markkinat 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ja Faman siihen liittämä CAPM-malli ovat 

keränneet myöhemmässä tutkimuksessa runsaasti kritiikkiä. Rollin (1977) mukaan 

CAPM-mallissa käytettävä markkinasalkku vaatisi sisälleen jokaisen olemassa olevan 

omaisuusluokan. Näitä ovat osakkeiden lisäksi esimerkiksi taide ja inhimillinen 

pääoma. Tutkimuksissa yleensä käytettävät osakemarkkinoita laajasti seuraavat 

indeksit eivät siis ole tarpeeksi hyviä markkinasalkun approksimaatioita. Lisäksi 

Markowitz (2005) kritisoi tehokkaiden markkinoiden hypoteesin oletuksia. Hänen 

mukaansa oletus siitä, että sijoittajat voivat ottaa rajattomasti lainaa riskittömällä 

korkokannalla, on kriittinen. Jätettäessä tämä oletus pois markkinasalkku ei enää 

Markowitzin (2005) mukaan olekaan tehokkain mahdollinen. Markkinasalkku ei ole 

tehokkain edes tilanteessa, jossa jotkin sijoittajat pystyvät lainaamaan vapaasti ja 

rajatta. 

Merkittävä kritiikki CAPM-mallia kohtaan on myöhemmässä tutkimuksessa 

markkinoilta löytyneet anomaliat eli riskifaktorit. Faman ja Frenchin (1996) mukaan 

anomaliaksi kutsutaan keskimääräisiä osaketuottoja, joita Capital Asset Pricing – malli 

ei pysty selittämään. Toisaalta anomalioiden olemassaolosta on vaarallista vetää 

johtopäätös markkinoiden tehottomuudesta. Yhtä hyvin ongelmana voi olla CAPM-

mallin epäonnistuminen hinnoittelumallina. 

2.4 Multifaktorimallit 

Sharpen (1964), Lintnerin (1965) ja Mossinin (1966) kehittämän CAPM-mallin 

jälkeen on tutkimuksessa käynyt ilmi, ettei CAPM-malli pysty selittämään 

markkinoilla olevien osakkeiden hintojen muodostusta. CAPM-mallissa 

perusajatuksena on, että osakkeiden odotettu tuotto riippuu niiden riskistä, tuoton 

vaihtelusta, suhteessa markkinoihin. Myöhempi tutkimus kehittää CAPM-mallia ja tuo 

mukaan uusia riskin lähteitä, riskifaktoreita, joilla hintojen vaihtelua yritetään selittää 

CAPM-mallia tarkemmin. Fama ja French (1993) ehdottavat ensimmäisessä osakkeen 

hinnoittelumallissaan osakemarkkinoiden riskipreemion lisäksi faktoreiksi siihen 

mennessä tutkimuksessa esiin nousseita riskifaktoreita, arvofaktoria ja kokofaktoria. 

He muodostavat kolmifaktorimallin selittämään portfolion odotettua tuottoa. 
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Huomatessaan kolmifaktorimallin epäonnistumisen osakkeiden tuottojen selittäjänä, 

Carhart (1997) lisää omassa tutkimuksessaan kolmifaktorimalliin vielä momentum-

faktorin. Tarkemmat selitykset arvo-, koko- ja momentum-faktorista sekä empiiriset 

perusteet niiden käytölle löytyvät luvusta 3.  

Faman ja Frenchin (1993) sekä Carhartin (1997) lisäyksen jälkeen nelifaktorimalli 

tulee muotoon: 

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑅𝐹(𝑡) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖[𝑅𝑀(𝑡) − 𝑅𝐹(𝑡)] + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵(𝑡) + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿(𝑡) +

 𝑤𝑖𝑊𝑀𝐿(𝑡) + 𝑒𝑖(𝑡),     (4) 

missä Ri(t) = osakkeen i tuotto kuukautena t, RF(t) = riskitön korkokanta, RM(t) = 

markkinasalkun tuotto, SMB(t) = kokofaktori, eli pienistä ja isoista osakkeista 

muodostettujen hajautettujen portfolioiden erotus, HML(t) = arvofaktori, eli korkean 

ja matalan B/P-luvun osakkeista muodostettujen hajautettujen portfolioiden erotus, 

WML(t) = momentum-faktori, eli edellisen vuoden voittajien ja häviäjien osakkeista 

muodostettujen hajautettujen portfolioiden erotus, ai = vakiotermi, bi = osakkeen i 

markkinariskikerroin, si = osakkeen i kokoriskikerroin, hi = osakkeen i 

arvoriskikerroin, wi = osakkeen i momentum-riskikerroin, ei(t) = jäännöstermi 

Nelifaktorimallia käytetään Faman ja Frenchin (2010) mukaan yleisesti portfolion 

menestyksen arvioimiseen. Toisaalta kolmifaktorimallin esittelevässä artikkelissaan 

Fama ja French (1993) toteavat, että vaikka kolmifaktorimalli selittääkin osakkeiden 

keskimääräisiä tuottoja CAPM-mallia paremmin, on mallin selitys osakkeiden 

keskimääräisistä tuotoista kaukana täydellisestä. Samankaltaisesti Avramov ja 

Chordia (2006) näyttävät, että nelifaktorimalli epäonnistuu selittämään kaikkea USA:n 

keskimääräisiä osaketuotoista. 

Faman ja Frenchin (2012) mukaan nelifaktorimalli voi epäonnistua hintojen 

selityksessä erinäisistä syistä. Näitä ovat muun muassa se, että kaikki hinnoittelumallit 

ovat vain approksimaatioita hinnoitteluprosessista. Lisäksi faktoreiden 

muodostaminen on vaikeaa, ja huonosti muodostettuna faktori johtaa huonoon 

lopputulokseen hinnoittelumallissa. Lisäksi on mahdotonta saada kuvaan kaikki arvo- 

tai momentum-faktoreiden aiheuttamat muutokset käyttämällä luvussa 3 esiteltäviä 
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yksinkertaisia arvo- tai momentum-tyyppejä. Fama ja French (2012) mainitsevat 

sijainnin yhdeksi hinnoittelumallien epäonnistumisen syyksi. Nelifaktorimalli (4) voi 

epäonnistua selittämään joidenkin alueiden osakkeiden hintoja, sillä näiden alueiden 

hinnanmuodostumisprosessi ja sitä kautta hinnoittelumalli voivat erota globaalista 

hinnoittelumallista, mitä nelifaktorimalli (4) edustaa. Globaali hinnoittelumalli ei siis 

välttämättä toimi paikallisesti, eikä paikallinen globaalisti. Fama ja French (2012) ovat 

tutkimuksessaan tyytyväisiä nelifaktorimalliin globaalien osaketuottojen selittäjänä, 

kunhan portfoliossa ei ole vahvaa painotusta kooltaan todella pieniin osakkeisiin tai 

jonkin maantieteellisen alueen osakkeisiin. Lisäksi huomionarvoista on se, että monet 

globaalit hinnoittelumallit jättävät valuuttakurssiriskin huomioonottamatta, olettaen 

siis täydellistä ostovoimapariteettia. Täydellisessä ostovoimapariteetissa 

valuuttakurssien oletetaan nollaavan eri maiden hintojen erotukset. Fama ja French 

(2012) tutkivat hinnoittelua neljällä eri alueella, joita ovat: Pohjois-Amerikka, 

Eurooppa ja Japani sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. He eivät anna testiensä 

perusteella vahvaa kannatusta ajatukselle, että yhtenäinen hinnoittelu heidän tutkimien 

neljän alueen välillä toimisi. Toisaalta paikalliset mallit, jotka käyttävät paikallisia 

tuottoja selittävänä muuttujana, antavat välttävät selitykset koon ja arvon perusteella 

muodostetuille portfolioille. Koon ja momentumin tuottojen selityksessä 

paikallisetkaan mallit eivät pärjää. 

Asness, Ilmanen, Israel ja Moskowitz (2015) sekä Frazzini ja Pedersen (2014) 

ehdottavat hintoja selittäväksi riskifaktoriksi myös osakkeen volatiliteettia tai beetaa 

seuraavaa defensiivistä faktoria, joka otetaan myös tarkempaan tarkasteluun luvussa 

3. Kirjallisuudessa esitetään myös muita riskifaktoreita selittämään osakkeiden 

tuottoja. Esimerkiksi Faman ja Frenchin (2015) viisifaktorimallissa mukana on 

yritysten investointeja ja kannattavuutta mittaavat riskifaktorit. Pastor ja Stambaugh 

(2003) näyttävät osakkeen likviditeetin olevan tärkeä riskifaktori osakkeen tuoton 

takana. Osakkeista muihin omaisuusluokkiin, esimerkiksi valuuttoihin siirryttäessä, 

Asness ym.(2015) käyttävät yhtenä selittävänä riskifaktorina niin sanottua carrya, jolla 

ansaitaan tuottoa, mikäli arvo-osuuden hinta ei muutu. Valuutoissa tämä tarkoittaa sitä, 

että ottamalla lainaa matalan korkotason maista ja antamalla summa lainaksi korkean 

korkotason maihin pystytään ansaitsemaan erotuksena voittoa, mikäli korkotasot ja 

valuuttakurssit eivät muutu 
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Nämä mainitut ja monet muut riskifaktorit on kuitenkin tutkielman aiheen rajaussyistä 

pakko jättää pois tarkastelusta. Lisäksi mukaan valitut neljä faktoria, arvo, koko, 

momentum ja defensiivinen on jossakin muodossaan jo pitkään tiedettyjä faktoreita, 

joihin liittyvää tutkimusta löytyy paljon. Riskifaktoreita löytyy luultavasti 

tulevaisuudessa myös lisää, ja on todennäköistä, että osakkeen hinnanmuodostusta ei 

koskaan pystytä selittämään täysin auki, sillä osakemarkkinoiden toiminta ei aina ole 

johdonmukaista. Eri riskifaktoreiden tai anomalioiden olemassaolo ei välttämättä 

kyseenalaista markkinoiden tehokkuutta. Hinnoitteluvirheiden jäädessä satunnaisiksi 

ja lyhytaikaisiksi siten, ettei kukaan pysty niitä järjestelmällisesti hyödyntämään, 

markkinoiden voidaan ajatella olevan riittävän tehokkaat. Tämä on hyvin 

järkeenkäypää. Mikäli markkinoilta löytyy jokin riskifaktori, jota helposti 

hyödyntämällä sijoittaja ansaitsee keskimääräistä korkeampaa riskikorjattua tuottoa, 

kaikki sijoittajat alkavat tätä hyödyntämään, joka aiheuttaa kyseisen riskifaktorin 

omaavien osakkeiden hinnannousua ja näin odotettujen tuottojen laskua 

keskimääräiselle riskikorjatulle tasolle. 
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3 KÄSITELTÄVÄT RISKIFAKTORIT 

3.1 Riskifaktoreista 

Osakkeista ansaitaan riskipreemiota, koska ne ovat alttiina faktoririskeille. CAPM-

mallin mukaan kaikki osakkeet ovat altistuneita ainoastaan markkinariskille, ja niiden 

tuotto-odotus pystytään laskemaan suhteuttamalla osakkeen riski markkinariskiin. 

Korkeampi markkinariski tarkoittaa suurempaa riskipreemiota. Multifaktorimallien 

mukaan riskin lähteitä on markkinariskin lisäksi muitakin. Faktorit selittävät 

markkinoilla ilmeneviä riskejä CAPM-mallia monipuolisemmin. Faktoririskille 

altistuva sijoittaja odottaa, samoin kuin CAPM-mallissa, saavansa kompensaationa 

korkeamman tuottopreemion.  Angin (2014, s. 442) mukaan on olemassa monia 

faktoristrategioita, joiden tuotto ylittää markkinoiden keskimääräisen tuoton. 

Sijoittajan kannalta optimaalisten riskifaktorien valinta riippuu siitä, kuinka hyvin 

sijoittaja pystyy kestämään huonoja aikoja suhteessa keskimääräisen sijoittajan 

huonojen aikojen sietokykyyn. Löytämällä vastauksen tähän kysymykseen sijoittaja 

pystyy valitsemaan altistuksensa lyhyen aikavälin faktoririskille osakkeiden 

hinnanlaskusta. Pitkällä aikavälillä sijoittaja kuitenkin ansaitsee faktoripreemioita 

palkintona faktoririskille altistumisesta. Faktorit ovat siis sijoitustyylejä, joilla 

pyritään ansaitsemaan pitkällä aikavälillä markkinoita korkeampia tuottoja. Tuotot 

eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi, sillä faktorit voivat hävitä markkinoille lyhyellä 

aikavälillä.  

Ang (2014, s. 455–456) neuvoo sijoittajaa faktoreiden valinnassa antamalla hyvälle 

faktorille neljä ominaisuutta. Hänen mukaansa faktorin olemassaololle täytyy olla 

löydettävissä rationaalinen tai behavioristinen selitys ja faktorin olemassaolo on oltava 

todistettu laajasti akateemisessa kirjallisuudessa. Lisäksi hyvään faktoriin perustuvalla 

sijoitustyylillä on historiallisesti ansaittu merkittäviä tuottopreemioita ja saman 

oletetaan jatkuvan ainakin lyhyen aikavälin tulevaisuudessa. Hyvän faktorin tuottoja 

on myös tutkittu historiassa huonoina aikoina, sillä faktoripreemiot ovat palkintoja 

huonojen aikojen tuottoriskistä. Lisäksi faktoristrategioiden tulee olla toteutettavissa 

likvideillä kaupankäyntivälineillä. 
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3.2 Arvofaktori 

Arvosijoittaminen on luultavasti parhaiten tunnettu faktori erityisesti osakkeiden 

osalta. Idea osakkeiden ostamisesta niiden ollessa aliarvostettuja ja myymisestä niiden 

ollessa yliarvostettuja on vanha, 1960-luvulle Benjamin Grahamin aikoihin asti 

ulottuva. Arvosijoittamisen toteuttaminen on hyvin suoraviivaista.  Arvofaktoria 

muodostettaessa otetaan joukko osakkeita tarkasteluun ja järjestetään ne 

suhteuttamalla jokin fundamentaalinen arvo hintaan. Esimerkiksi B/P-luku, eli 

kirjanpitoarvo suhteessa markkina-arvoon, on tunnettu arvon mittari. Muina mittareina 

käytetään liikevaihdon, tuloksen tai kassavirtojen suhdetta markkina-arvoon. Suuren 

fundamentaalisen arvon suhde markkina-arvoon on tarkoittaa kyseessä olevan arvo-

osake. Arvo-osakkeiden vastakohtana pidetään kasvuosakkeita, eli osakkeita joiden 

fundamentaalinen arvo, esimerkiksi kirjanpitoarvo, on pieni suhteessa markkina-

arvoon. Järjestämisen jälkeen arvosijoittamisen toteutetaan ottamalla pitkä positio tai 

suuri painotus arvo-osakkeisiin, ja lyhyt positio tai pieni painotus kasvuosakkeisiin. 

(Asness ym. 2015.) 

Asnessin ym. (2015) mukaan ottamalla portfolioon selvät pitkät ja lyhyet positiot, 

syntyvällä portfoliolla on hyvin pieni korrelaatio koko osakemarkkinoiden kanssa, ja 

kun portfolioon valitaan paljon osakkeita, voi se mukailla arvofaktorin 

kokonaistuottoja samalla hajauttaen osakekohtaisen idiosynkraattisen riskin pois. Siis 

käyttämällä lyhyeksi myyntiä normaalin pitkän position lisäksi, saadaan markkinariski 

hajautettua pois ja arvofaktorin todelliset tuotot esiin. Valitsemalla enemmän arvon 

mittareita tarkasteluun saadaan arvofaktorin tuotot pysyvimmiksi ja kestävämmiksi. 

Israel ja Moskowitz (2013) todistavat, että mitä enemmän arvon ja kasvun mittareita 

on käytössä, sitä vakaammaksi ja paremmin ennustettavaksi portfolion tuotot tulevat. 

Arvofaktorin tuotot on tunnettu ja todistettu kirjallisuudessa laajasti jo pitkän aikaa. 

De Bondt, Werner ja Thaler (1985), Fama ja French (1992) sekä Lakonishok, Shleifer 

ja Vishny (1994) todistavat USA:n osakemarkkinoilta, että arvo-osakkeet, eli 

osakkeet, joilla on kirjanpitoarvo tai kassavirrat korkeita suhteessa markkina-arvoon, 

tuottavat keskimäärin paremmin, kuin kasvuosakkeet, eli osakkeet, joiden 

kirjanpitoarvo tai kassavirrat matalia suhteessa markkina-arvoon. Toisaalta Israel ja 

Moskowitz (2013) tutkivat kansainvälisiä osaketuottoja vuosilta 1972–2011. 
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Tutkimuksessaan he näyttävät, että tilastollisesti merkitsevä arvopreemio löytyy myös 

kansainvälisiltä osakemarkkinoilta, Iso-Britanniaa ja Eurooppaa lukuun ottamatta. 

Myös Iso-Britannian ja Euroopan arvostrategiat antavat positiivisia tuottoja, mutta 

tilastollinen merkitsevyys jää liian pieneksi. Ainoastaan pitkää positiota käyttävät 

arvoportfoliot tuottavat jokaisella tutkitulla alueella tilastollisesti merkitsevää alfaa, eli 

CAPM-mallin yli menevää tuottoa. 

Asness ym. (2015) käyttävät tutkimuksessaan dataa vuosilta 1990–2013 

kansainvälisiltä osakemarkkinoilta koostuen Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Manner-

Euroopan sekä Japanin osakemarkkinoista. Arvostrategialla ansaittava Sharpen luku, 

eli riskittömän korkokannan ylittävän tuoton suhde volatiliteettiin, on 0,26. Puhtaan 

arvofaktorin tuottojen korrelaatio yleiseen 60/40-salkun, eli salkun jossa on 60 % 

osakkeita ja 40 % velkakirjoja, tuottojen kanssa kyseisellä ajanjaksolla on -0,01. 

Arvofaktorin tuottojen korrelaatio osakemarkkinoiden tuottojen kanssa kyseisellä 

ajanjaksolla on 0,00. Korrelaatiota osakemarkkinoiden ja yleisen 60/40-salkun kanssa 

ei siis käytännössä ole ja Asness ym. (2015) tarjoavatkin arvofaktoria oivaksi 

lisähajautusmahdollisuudeksi jo olemassa oleviin salkkuihin.  

Fama ja French (2015) tutkivat NYSE:n, AMEX:iin ja NASDAQ:iin listattuja 

osakkeita ajanjaksolta 1963–2013. Tutkimuksessa osakkeet jaetaan B/P-luvun mukaan 

viiteen eri arvoluokkaan. Fama ja French (2015) löytävät aineistosta arvoefektin: 

Arvo-osakkeiden tuotot ovat kasvuosakkeita suurempia järjestäen myös tässä 

aineistossa.  Fama ja French (2012) Tutkivat neljän eri alueen osaketuottoja. Alueet 

ovat Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Japani sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Kaikilla 

alueilla Japania lukuun ottamatta keskimääräisissä osaketuotoissa on arvopreemio, 

joka pienenee koon, eli osakkeen kokonaismarkkina-arvon kasvaessa. Koon 

vaikutusta arvopreemioon käsitellään enemmän luvussa 4. 

Arvofaktori on todistetusti olemassa monella markkina-alueella ja eripituisina 

ajanjaksoina. Kysymys siitä, miksi arvo-osakkeiden odotetut tuotot ovat korkeampia 

kuin kasvuosakkeiden on Zhangin (2005) mukaan hankala rationaalisten odotusten 

vallitessa. Kasvumahdollisuudet riippuvat tulevaisuuden taloudellisesta tilasta ja ovat 

siten riskisempiä kuin jo olemassa oleva varallisuus, jota arvoyhtiöillä on jo olemassa 

taseessaan. Gomesin, Koganin ja Zhangin (2003) selitys tukee tätä tulosta. He 
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ennustavat kasvumahdollisuuksien olevan aina olemassa olevaa varallisuutta 

riskisempää, sillä kasvumahdollisuudet ovat vipuvoimalla vahvistettua olemassa 

olevaa varallisuutta. Siispä kasvuosakkeiden, joiden markkina-arvo perustuu 

kasvumahdollisuuksista, täytyy olla riskisempiä kuin arvo-osakkeiden, joiden 

markkina-arvo perustuu olemassa olevaan varallisuuteen ja sen tuottoon. Tämä 

riskisyys ei kuitenkaan näy tuotoissa.  

Grinblatt ja Titman (2011, s. 392) väittävät kasvumahdollisuuksien olevan korkean 

beetan lähteitä johtuen siitä, että kasvumahdollisuudet ovat tyypillisesti suurimpia 

hyvinä aikoina. Hyvät ajat aiheuttavat epäsuoraa vipuvaikutusta 

kasvumahdollisuuksiin. Tämä vipuvaikutus nostaa osakkeen beetaa, eli osakkeiden 

systemaattinen riski kasvaa. Toisaalta Fama ja French (1996) selittävät arvopreemiota 

juuri arvo-osakkeiden riskisyydellä. Heidän mukaansa arvo-osakkeiden velkojen 

maksamattajättämisriski on keskimääräistä suurempi. Malloy, Moskowitz ja Vissing-

Jorgensen (2009) löytävät tutkimuksessaan arvo-osakkeille korkeamman pitkän 

aikavälin kulutusriskin. Yksityisen kulutuksen ja osakemarkkinoiden tuottojen välillä 

on korrelaatio. Sijoittajat tietävät tulevaisuuden kulutuksensa pienevän, mikäli 

osakkeet tuottavat huonosti. Tämän vuoksi sijoittaja vaatii kulutusriskipreemion 

omistamiensa osakkeiden tuottoihin.  

Lakonishok ym. (1994) eivät löydä todisteita arvo-osakkeiden kasvuosakkeita 

suuremmalle riskisyydelle, vaan he selittävät arvopreemiota sijoittajien 

käyttäytymisharhana. Sijoittajat innostuvat liiaksi menneisyydessä hyvin pärjänneistä 

osakkeista, siis kasvu-osakkeista, ja aiheuttavat kovalla kysynnällä hinnannousun yli 

todellisen arvon. Historiassa hyvin pärjännyt yritys arvioidaan hyväksi sijoitukseksi, 

vaikka hinta olisikin korkea. Samoin sijoittavat ovat liian pettyneitä huonommin 

pärjänneisiin osakkeisiin ja myyvät niitä aiheuttaen osakkeen hinnanlaskun alle 

todellisen arvonsa. Tällöin näistä osakkeista tulee arvo-osakkeita. Hintojen myöhempi 

korjaantuminen oikeaan arvoonsa selittää arvopreemion olemassaolon.  

3.3 Momentum-faktori 

Asnessin ym.(2015) mukaan momentum-sijoittaminen on lähes yhtä hyvin tunnettu 

strategia, kuin arvosijoittaminen, syystä että sen tuotot ovat todistettu yhtä 
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kokonaisvaltaisesti ja vankasti kuin arvosijoittamisen tuototkin.  Momentumilla 

tarkoitetaan osakkeiden kurssien taipumusta ajautua samaan suuntaan kuin 

aiemminkin lyhyellä aikavälillä. Viime aikoina hyvin menestyneellä osakkeella on 

taipumus menestyä lyhyen aikavälin tulevaisuudessa ja toisaalta viime aikoina 

huonosti menestyneellä osakkeella on taipumus tuottaa huonosti myös lyhyen 

aikavälin tulevaisuudessa. Jegadeeshin ja Titmanin (1993) löydettyä momentumin 

yhdysvaltaisista osakkeista, on sitä tutkittu laajasti eri ympäristöissä. 

Tyypillisesti momentum-strategia muodostetaan tutkimalla osakkeiden viimeistä 

kuukautta edeltävän 12 kuukauden tuottoja, ottamalla pitkä positio vertaisiaan tai 

keskiarvoa paremmin pärjänneisiin osakkeisiin ja ottamalla lyhyt positio vertaisiaan 

tai keskiarvoa huonommin pärjänneisiin osakkeisiin. Ottamalla portfolioon selvät 

pitkät ja lyhyet positiot, syntyvällä portfoliolla on hyvin pieni korrelaatio passiivisen, 

koko osakemarkkinat kattavan portfolion kanssa, ja kun portfolioon valitaan paljon 

osakkeita, voi se mukailla momentum-faktorin kokonaistuottoja samalla hajauttaen 

osakekohtaisen idiosynkraattisen riskin pois. Siis käyttämällä lyhyeksi myyntiä 

normaalin pitkän position lisäksi, saadaan markkinariski neutraloitua pois ja 

momentum-faktorin todelliset tuotot esiin.  (Asness ym. 2015.) 

Momentum-faktorin muodostamiseen löytyy edellä mainitun lisäksi erilaisia 

mahdollisuuksia. Momentumia voidaan mitata osakkeen tuottojen momentumin 

lisäksi fundamentaalien, kuten tuloksen, kannattavuuden tai analyytikoiden 

ennusteiden momentumilla. Kaikki edellä mainitut fundamentaalit ovat korreloituneita 

edellisessä kappaleessa määritellyn osakkeen tuoton momentumin kanssa, mutta eivät 

kuitenkaan sama asia. Kaikille edellä mainituille strategioille löytyy kirjallisuudesta 

kokonaisvaltainen, riskit huomioon ottava todistus vahvoista tuotoista yli ajan ja eri 

markkinoilla. (Asness ym. 2015.) 

Jegadeesh ja Titman (1993) tutkivat momentum-ilmiötä NYSE:n ja AMEX:iin 

listautuneiden osakkeiden tuotoista vuosina 1965–1989. Heidän tutkimuksessaan 

osakkeet, jotka ovat tuottaneet keskimääräistä huonommin viimeisen 12 kuukauden 

aikana tyypillisesti tuottavat huonosti myös tulevien 3-12 kuukauden aikana ja 

osakkeet ja osakkeet, jotka ovat tuottaneet keskimääräistä paremmin viimeisen 12 

kuukauden aikana tyypillisesti tuottavat hyvin myös tulevien 3-12 kuukauden aikana. 
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Tärkeä huomio tutkimuksessa on kuitenkin, että osa momentum-faktorin 

epänormaaleista portfolion muodostamisen jälkeisen ensimmäisen vuoden tuotoista 

häviää seuraavien kahden vuoden aikana.  

Israel ja Moskowitz (2013) tutkivat kansainvälisiä osaketuottoja vuosilta 1972–2011 

neljältä eri alueelta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Euroopasta ja Japanista. 

Tutkimuksessaan he näyttävät, että tilastollisesti merkitsevä momentum-preemio 

löytyy myös kansainvälisiltä osakemarkkinoilta, Japania lukuun ottamatta. Myös 

Japanin momentum-strategiat antavat positiivisia tuottoja, mutta ne ovat tilastollisesti 

merkityksettömiä. Ainoastaan pitkää positiota käyttävät momentum-portfoliot 

tuottavat jokaisella tutkitulla alueella Japania lukuun ottamatta tilastollisesti 

merkitsevää alfaa, eli CAPM-mallin yli menevää tuottoa. Asness ym. (2015) käyttävät 

tutkimuksessaan dataa vuosilta 1990–2013 kansainvälisiltä osakemarkkinoilta 

koostuen Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Manner-Euroopan sekä Japanin 

osakemarkkinoista. Momentum – strategialla ansaittava Sharpen luku, eli riskittömän 

korkokannan ylittävän tuoton suhde volatiliteettiin, on 0,82. Puhtaan Momentum-

strategian tuottojen korrelaatio osakemarkkinoiden tuottojen kanssa kyseisellä 

ajanjaksolla on -0,03 ja korrelaatio 60/40-salkun tuottojen kanssa kyseisellä 

ajanjaksolla on -0,02. Korrelaatiota osakemarkkinoiden kanssa ei siis käytännössä ole. 

Momentum-strategia voidaan pitää sopivana lisähajautuksena jo olemassa oleviin 

sijoitussalkkuihin.  

Fama ja French (2012) tutkivat neljää eri aluetta, johon kuuluu Pohjois-Amerikka, 

Eurooppa ja Japani sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Tutkimuksessaan he löytävät 

Japania lukuun ottamatta jokaiselta alueelta tilastollisesti merkitsevän momentum-

preemion. Lisäksi keskimääräiset momentum-faktorin tuotot ovat hieman suurempia 

kokonaismarkkina-arvoltaan pienillä osakkeilla kuin suuremmilla. Koon merkitystä 

momentum-faktorin tuottoihin käsitellään luvussa 4 lisää. Asnessin, Moskowitzin ja 

Pedersenin (2013) mukaan momentum-ilmiö on maailmanlaajuinen. Yksien 

markkinoiden momentum-faktorin tuotot ovat positiivisesti korreloituneet muiden 

markkinoiden momentum-faktorin tuottojen kanssa maailmanlaajuisesti. Siis täysin 

erilaisten markkinoiden momentum-faktoreiden tuotot ovat positiivisesti 

korreloituneita keskenään yli markkinarajojen. 
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Momentum-faktorin olemassaolon selitykseen löytyy kirjallisuudesta kahta eri 

koulukuntaa. Ensimmäinen on momentumin riskeihin perustuvat teoriat ja toinen on 

käyttäytymistieteelliset teoriat. Riskeihin perustuvat teoriat esittävät että korkean 

momentumin osakkeet ovat riskisempiä ja siten niiden tuottojenkin tulee olla 

keskimääräistä suurempi. Asness ym. (2013) löytävät vahvaa korrelaatiota 

momentum-osakkeiden keskinäisissä tuotoissa. Tämä tarkoittaa heidän mukaan 

yhteisen riskilähteen olemassaoloa momentum osakkeille. Gomesin ym. (2003) ja 

Zhangin (2005) mukaan korkean momentumin osakkeiden yritykset sisältävät 

enemmän tulojen kasvumahdollisuuksia. Nämä taas ovat herkempiä koko 

markkinoihin iskeville shokeille kuin keskimääräiset osakkeet. Momentum-

osakkeiden markkinariski on siis suurempi.  

Pastor ja Stambaugh (2003) tutkivat vuosien 1966–1999 Yhdysvaltalaisten osakkeiden 

likviditeetin merkitystä osakkeiden tuottoihin. Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään 

osakkeitaan heti haluamallaan hetkellä tai joutuu myymään alihintaan, sillä joidenkin 

osakkeiden vaihto pörssissä on vähäistä. Tällä tarkoitetaan likviditeettiriskiä. Pastorin 

ja Stambaughin (2003) mukaan likviditeettiriski on osaselittäjä korkean momentumin 

osakkeiden ylituotoissa. Sijoittajat siis vaativat tuottopreemiota ostaakseen alhaisesti 

likvidejä osakkeita.  

Barberis, Shleifer ja Vishny (1998) toisaalta argumentoivat momentumin selittäjäksi 

sijoittajakäyttäytymisen. Lyhyellä aikavälillä sijoittajat alireagoivat uuteen 

informaatioon, esimerkiksi tulosjulkistukseen, osakkeeseensa ankkuroitumisen tai 

pelkän tarkkaamattomaisuuden takia. Keskipitkällä aikavälillä tapahtuu 

palautekaupankäynnistä johtuva ylireagoiminen hinnan vaihteluun. Sijoittavat eivät 

ole oikein varmoja uudesta informaatiosta, mutta alkavat luottaa omaan valintansa 

oikeellisuuteen enemmän muiden sijoittajien valitessa samankaltaisesti. Sijoittajien 

laumakäyttäytyminen on siis merkittävä selittäjä momentum-ilmiölle. Grinblattin ja 

Hanin (2005) sekä Frazzinin (2006) tutkimuksien mukaan merkittävä tekijä 

momentumin taustalla on dispositioefekti, joka tarkoittaa sijoittajien taipumusta 

myydä hyvin tuottaneita osakkeita liian aikaisin ja pitää huonosti pärjänneitä osakkeita 

portfoliossaan liian pitkään.  

Momentum-ilmiön puuttumista Japanissa on ihmetelty pitkään. Chui, Titman ja Wei 
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(2010) ehdottavat tutkimuksessaan, että momentum-tuotot ovat suuremmat 

kulttuureissa, joissa individualismi on iso kulttuurillinen tekijä. Japanissa 

individualismin taso on matala, mikä on syynä Japanin momentum-tuottojen 

puuttumiseen. Fama ja French (2012) kääntävät väitteen kuitenkin päälaelleen: Matala 

individualismi saattaa johtaa siihen, että reagointi uuteen informaatioon on hidasta, 

mikä aiheuttaisi hintoihin hitautta. Siis juuri päinvastaisen ilmiön, kuin 

momentumissa. Momentumin puuttuminen Japanissa voikin olla pelkkää sattumaa.  

3.4 Kokofaktori 

Kokofaktori on yksi eniten tutkituista ja kuuluisimmista faktoreista. Yrityksen kokoa 

mitataan sen osakkeiden kokonaismarkkina-arvolla. Kokonaismarkkina-arvo saadaan 

kertomalla yksittäisen osakkeen markkina-arvo kaikilla markkinoilla liikkeellä olevien 

osakkeiden määrällä. Ensimmäisen kerran koko-anomalia tuli kirjallisuuteen jo 1980-

luvulla. Banz (1981) osoittaa tutkimuksessaan, että kokonaismarkkina-arvoltaan 

pienillä osakkeilla on tyypillisesti korkeat riskikorjatut tuotot. Hän vertaa New Yorkin 

pörssin (NYSE) osakkeiden kokonaismarkkina-arvoa ja tuottoa viimeisen 40 vuoden 

ajalta ja päätyy tulokseen, että pienempien kokonaismarkkina-arvon osakkeiden 

riskiin suhteutetut tuotot ovat keskimääräisesti suurempia kuin suurten osakkeiden 

riskiin suhteutetut tuotot. Kokofaktorin tuotot eivät kuitenkaan Banzin (1981) mukaan 

ole lineaarisia. Ainoastaan todella pienten osakkeiden riskiin suhteutetut tuotot ovat 

keskimääräistä korkeampia. Keskikokoisten ja suurten osakkeiden riskiin 

suhteutettujen tuottojen välillä ei ole merkittävää eroa. Kokofaktoria hyödynnetään 

puhtaasti ottamalla pitkä positio kooltaan pieniin osakkeisiin ja lyhyt positio kooltaan 

suuriin osakkeisiin. Oikeilla painotuksilla pitkä ja lyhyt positio neutraloivat 

markkinoiden vaikutuksen tuoden esiin kokofaktorista mahdollisesti ansaittavat 

tuotot. Banzin (1981) jälkeen kokopreemiota tutkittiin ahkerasti 1980-luvulla. Van 

Dijkin (2011) mukaan 1981–1992 kokofaktorista tehdyissä tutkimuksissa löydettyjen 

kokopreemioiden suuruudet vuositasolla ovat huomattavia. 

Fama ja French (2015) tutkivat NYSE:n, AMEX:iin ja NASDAQ:iin listattuja 

osakkeita ajanjaksolta 1963–2013. Tutkimuksessa osakkeet jaetaan 

kokonaismarkkina-arvon mukaan viiteen eri kokoluokkaan. Fama ja French (2015) 

löytävät aineistosta kokoefektin: Kokonaismarkkina-arvoltaan pienten osakkeiden 
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tuotot ovat tyypillisesti suurempia kuin suurten osakkeiden tuotot. Ainoan 

poikkeuksen muodostavat vahvat kasvuosakkeet, joiden tuotto kasvaa koon kasvaessa. 

Tätä käsitellään tarkemmin luvussa 4. Koko on muutenkin tärkeässä roolissa. Fama ja 

French (2015) käyttävät tutkimuksessaan markkinariskifaktorin, koon ja arvon lisäksi 

investointeja ja kannattavuutta selittämään osakkeiden tuottoja. Koko korreloi myös 

näiden faktorien tuottojen kanssa, riippumatta muista faktoreista pienet osakkeet 

tuottavat suuria osakkeita paremmin. Muiden faktorien tarkastelu jää kuitenkin tämän 

tutkielman ulkopuolelle. 

Kokofaktorin olemassaolosta ja riskikorjattujen tuottojen olemassaolosta käydään 

kiistaa. Israel ja Moskowitz (2013) käyttävät tutkimuksessaan USA:n 

osakemarkkinadataa vuosilta 1926–2011 ja kansainvälistä osakemarkkinadataa 

vuosilta 1972–2011. He tutkivat tutkimuksessaan osakkeen kokofaktoria järjestämällä 

osakkeet niiden edellisen vuoden kesäkuun kokonaismarkkina-arvon perusteella ja 

jakamalla tämän jälkeen aineiston osakkeiden määrän perusteella kymmeneen 

samankokoiseen osaan, desiileihin. Tämän jälkeen kokofaktorin markkinoista 

neutraalit tuotot tuodaan esiin ottamalla pitkä positio kooltaan pieniin osakkeisiin ja 

lyhyt positio kooltaan suuriin osakkeisiin. Israel ja Moskowitz (2013) eivät löydä 

desiileistä kokopreemiota eli CAPM-mallin ylittäviä tilastollisesti merkitseviä 

epänormaaleja tuottoja koko tutkimallaan 85 vuoden ajanjaksolla eikä edes jakamalla 

ajanjaksoja 20 vuoden ajanjaksoihin. Viedessään tutkimustaan pidemmälle he löytävät 

kuitenkin kokopreemion painottamalla portfoliossa ainoastaan todella ääripään pieniä 

osakkeita. 

Kokofaktorin sanotaan hävinneen 1980-luvun alun jälkeen. Chan, Karceski ja 

Lakonishok (2000) tutkivat kokofaktoria USA:n osakemarkkinoilla vuosina 1984–

1998. Heidän mukaansa kokofaktori on hävinnyt osakemarkkinoilta kyseisellä 

ajanjaksolla. Samaan tulokseen päätyvät muun muassa Eleswerapu ja Reinganum 

(1993) tutkimuksessaan USA:n osakemarkkinoilta vuosilta 1980–1990. Van Dijkin 

(2011) mukaan on liian aikaista sanoa kokofaktorin hävinneen kokonaan markkinoilta. 

Osakkeiden tuotot ovat hyvin meluisia, eli häiriöille alttiita, ja kokopreemion 

estimaattien keskivirheet suuria. On siis hankalaa sanoa, onko kokofaktorista 

ansaittava preemio pienentynyt tai kasvanut verrattuna siihen, mitä se oli esimerkiksi 

1980-luvulla Banzin (1981) tutkiessa sitä. 
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Kokofaktorin mahdolliselle olemassaololle on yritetty tutkimuksessa löytää selityksiä. 

Koko-anomaliasta ansaittavia tuottoja selitetään riskillä. Faman ja Frenchin (1996) 

mukaan koko-faktori liittyy huonossa taloudellisessa tilassa oleviin yrityksiin. Chanin 

ja Chenin (1991) tulokset tukevat tätä väitettä. Heidän mukaansa pienten yritysten 

aineisto sisältää yritykset, jotka ovat huonon menestyksen takia menettäneet 

markkina-arvoaan. Näillä yrityksillä on tyypillisesti korkea vieraan pääoman määrä 

sekä ongelmia kassavirtojen hallinnan kanssa. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa 

ongelmia muun muassa rahoituksen saamiseen. Tällaisten yritysten mahdollisuudet 

selvitä huonoina taloudellisina aikoina ovat pienet ja tämän takia niiden osakkeisiin 

liittyvä riski on suuri. Chan ja Chen (1991) siis väittävät että kokoefektiä selittää 

ennemminkin nämä huonossa tilassa olevat marginaaliset yritykset, sillä niiden osuus 

pienistä yrityksistä on suuri.  

Kokoefektiä selitetään myös sijoittajakäyttäytymisellä. Van Dijkin (2011) mukaan 

sijoittajat kammoksuvat huonosti menestyneiden yritysten osakkeita. Tämä aiheuttaa 

osakkeen hinnan laskemisen liian alas, alle todellisen arvonsa. Siten tulevaisuudessa 

osakkeen hinnan korjautuessa todelliselle tasolleen tuotot ovat suurempia. Myös 

Gombers ja Metrick (2001) selittävät kokoefektiä sijoittajakäyttäytymisellä. Heidän 

mukaansa USA:n osakemarkkinoista yhä suurempi osa on institutionaalisten 

sijoittajien hallussa. Tämä nostaa kysyntää suurille ja likvideille osakkeille. Kysynnän 

kasvu taas vaikuttaa hintoihin ja sitä kautta odotettuihin tuottoihin. Pienet osakkeet 

ovat siis jääneet isojen ja likvidien osakkeiden varjoon.  

Kokofaktoria selitetään myös pienten osakkeiden huonolla likviditeetillä. Pienten 

osakkeiden kaupankäyntimäärät ovat suuria osakkeita huomattavasti pienempiä. 

Sijoittaja ei siis välttämättä saa osakkeitaan heti kaupaksi tai joutuu myymään ne 

alihintaan. Pastor ja Stambaugh (2003) tutkivat vuosien 1966–1999 Yhdysvaltalaisten 

osakkeiden likviditeetin merkitystä osakkeiden tuottoihin. Järjestämällä osakkeet 

niiden likviditeetin perusteella ansaitaan epälikvideillä osakkeilla 7,5 %:n vuotuista 

ylituottoa suhteessa korkean likviditeetin osakkeisiin ja markkinoihin. Heidän 

mukaansa huono likviditeetti aiheuttaa suuren vaikutuksen erittäin pienten osakkeiden 

tuottoihin. 
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3.5 Defensiivinen faktori 

Defensiivinen faktori, tai toiselta nimeltään matalan beetan tai matalan riskin faktori 

on pitkän historian omaava strategia, joka on kokenut uuden nousun viime vuosien 

aikana. Alkuperäisen defensiivisinen strategian toi kirjallisuuteen Black (1972) 

huomatessaan Yhdysvaltalaisten osakkeiden arvopaperimarkkinasuoran, joka kuvaa 

osakkeen tuoton ja beetan eli riskisyyden välistä yhteyttä, olevan CAPM-mallin 

teoriaan antamaan ennusteeseen nähden liian loiva. Toisin sanoen, korkean riskin 

osakkeet eivät tuota riskiinsä nähden tarpeeksi suuria tuottoja verrattaessa matalan 

riskin osakkeisiin. Frazzinin ja Pedersenin (2014) myöhempi tutkimus osoittaa tämän 

ilmiön toteutuvan erilaisilla markkinoilla ja osakkeiden lisäksi myös muissa 

omaisuusluokissa. Asnessin ym. (2015) mukaan järjestämällä osakkeet niiden 

ennustetun beetan perusteella, ottamalla pitkä positio matalan beetan osakkeisiin ja 

ottamalla lyhyt positio korkean beetan osakkeisiin, ansaitaan positiivisia 

riskikorjattuja tuottoja. Vähentämällä korkean beetan osakkeiden lyhyen position 

beetapainotus vastaamaan pitkän position, matalan beetan osakkeiden beetapainotusta 

saadaan portfoliossa säilytettyä neutraliteetti markkinoiden suhteen. Samalla kuitenkin 

ansaitaan matalan beetan osakkeiden korkeampi riskin suhteen mukautettu tuotto 

verrattuna korkean beetan osakkeisiin. Hajauttamalla portfolio suureen joukkoon 

osakkeita saadaan hajautettua yksittäisen osakkeen idiosynkraattinen riski pois 

samalla ansaiten defensiivisen tyylin tuottopreemion.  

Novy-Marxin (2013) ja Asnessin ym. (2013) mukaan termejä defensiivinen ja laatu 

käytetään päällekkäin tällä hetkellä sekä tutkimuksessa että käytännössä. 

Defensiivinen matalan riskin ja korkean riskin osakkeiden vastakkainasettelukonsepti 

voidaan laajentaa tilastollisten mittareiden, kuten beetan, lisäksi koskemaan 

osakkeiden fundamentaalisia riskejä, tai kääntäen laatua, etsimällä korkean 

kannattavuuden, matalan velkaantumisasteen ja vakaiden tulostuottojen yhtiöiden 

osakkeita (Asness ym. 2015). Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin pelkästään 

lähtökohtaisesti matalaan volatiliteetin ja beetan tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Baker, Bradley ja Wurgler (2011) tutkivat CRSP:n (Center for Research in Security 

Prices) datalla osakkeiden matalan volatiliteetin ja matalan beetan yhteyttä osakkeiden 

tuottoihin vuosina 1968–2008. Tutkimuksessa jaetaan osakkeet kuukausittain viiteen 
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eri kategoriaan joko niiden volatiliteetin tai beetan perusteella. Riippumatta yksittäisen 

osakkeen riskin mittarista, volatiliteetista tai beetasta, kuukausittain tarkistettujen 

matalariskisten osakkeiden tuotot ovat koko ajanjakson aikana huomattavasti 

korkeariskisten osakkeiden tuottoja korkeampia. Vuonna 1968 volatiliteetiltaan 

matalariskisimpään viidennekseen osakkeista sijoitettu yksi dollari oli 

inflaatiokorjattuna 10,12 dollaria vuonna 2008, siis noin 5,8 %:m vuosittainen 

reaalituotto. Volatiliteetiltaan korkeariskisimpään viidennekseen osakkeista sijoitettu 

yksi dollari oli inflaatiokorjattuna 0,10 dollaria vuonna 2008, siis vuosittainen -5,46 

%:n reaalituotto. Käytettäessä riskin mittarina beetaa tulokset ovat hyvin 

samankaltaisia. Rajattaessa dataa koskemaan tuhatta kokonaismarkkina-arvoltaan 

suurinta osaketta ero matalan riskin ja korkean riskin osakkeiden tuotoissa pysyy 

selvänä. Volatiliteetiltaan matalat osakkeet tuottavat yli seitsenkertaisen voiton 

ajanjakson aikana suhteessa korkean volatiliteetin osakkeisiin. Beetan kanssa luku on 

lähes 17. Tulosten lisäksi Bakerin ym.(2011) mukaan matalan volatiliteetin 

osakkeiden tuottokäyrän volatiliteetti on korkean volatiliteetin osakkeiden 

tuottokäyrän volatiliteettia huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden 1983 jälkeen 

tuottoero on vain laajentunut. Bakerin ym.(2011) mukaan korkean volatiliteetin 

matalampi tuotto olisi hyväksyttävissä, jos esimerkiksi niiden kokonaisriski olisi 

matalan volatiliteetin osakkeita pienempi tai jos ne tarjoaisivat sijoittajalle suojaa 

huonoina aikoina. Näin ei kuitenkaan ollut vuosina 1973–1974, 2000–2002, 1987 ja 

2008. markkinoiden tuoton laskiessa voimakkaasti korkean beetan tai volatiliteetin 

osakkeet tuottivat myös huonosti. 

Asness ym. (2015) käyttävät tutkimuksessaan dataa vuosilta 1990–2013 

kansainvälisiltä osakemarkkinoilta koostuen Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Manner-

Euroopan sekä Japanin osakemarkkinoista. Defensiivisellä strategialla ansaittava 

Sharpen luku, eli riskittömän korkokannan ylittävän tuoton suhde volatiliteettiin, on 

0,61. Sekä pitkää että lyhyttä positiota käyttävä defensiivisen strategia ja 

osakemarkkinoiden välinen korrelaatio on -0,31 vuosina 1990–2013. Defensiivinen 

strategia antaa siis jonkinasteista suojaa osakemarkkinoiden romahdusta vastaan. 

Defensiivisen-strategian tuottojen korrelaatio yleiseen 60 % osakkeita ja 40 % 

velkakirjoja -salkun tuottojen kanssa kyseisellä ajanjaksolla on -0.29. Defensiivinen 

strategia tarjoaa siis oivaa lisähajautusta jo olemassa oleviin salkkuihin huonoja aikoja 

vastaan. 
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Defensiivisen faktorin korkeiden riskin suhteen mukautettujen tuottojen selitykseen 

löytyy viime vuosilta eri tutkimuksia.  Yksi selitys on lyhyeksi myynnin rajoitteet. 

Lyhyeksi myynti ei ole kaikkien sijoittajien käytössä muun muassa sen kalleuden ja 

vaikean toteuttavuuden takia. Millerin (1977) mukaan markkinoilla, joissa lyhyeksi 

myyntiä harjoitetaan vähän tai ei ollenkaan, yksittäisen arvopaperin kysynnän 

aiheuttaa pieni joukko sijoittajia, joiden näkemys osakkeen tuotosta on kaikkein 

optimistisin. Riskin kasvaessa sijoittajien näkemyserot odotetusta tuotosta 

todennäköisesti kasvavat. Korkean riskin osakkeiden hinnat ovat suuremmalla 

todennäköisyydellä ylihinnoiteltuja, kuin matalan riskin osakkeet, sillä korkean riskin 

osakkeiden omistajien näkemys on hajaantuneempi ja siten puolueellisempi. Blitzin, 

Falkensteinin ja Van Vlietin (2014) mukaan lyhyeksi myynnin rajoitukset vääristää 

riski–tuotto-suhdetta, sillä se estää markkinoilla toimivia arbitraasin, eli 

hinnoitteluvirheistä ansaittavan riskittömän tuoton, tavoittelijoita käymästä 

tehokkaasti kauppaa. Tämä estää hintojen korjaantumisen. 

Bakerin ja Haugenin (2012) mukaan markkinoilla toimivien rahastojen 

salkunhoitajien palkkiot perustuvat peruspalkkaan ja tulospalkkaan. Tulospalkka on 

sitä korkeampi, mitä paremmin sijoitussalkku menestyy. Tämä kannustaa ottamaan 

enemmän riskiä ja painottamaan salkkua korkeariskisiin osakkeisiin, joka nostaa 

kysynnän nousun kautta hintaa ja näin laskee odotettuja tuottoja. Ammattimaisten 

sijoittajien ja heidän asiakkaiden välillä on siis eturistiriita, sillä asiakkaat ovat yleensä 

riskiä kaihtavia, missä taas ammattimaiset sijoittajat etsivät korkeampaa riskiä 

suuremman palkan toivossa. Samansuuntaisen selityksen antaa Asness ym. (2015) 

Heidän mukaansa vakuuttavin syy matalan riskin osakkeiden ylivoimaan on siinä, että 

saadakseen matalan riskin osakkeiden kokonaisriskin ja tuotto-odotuksen 

korkeammaksi, sijoittajan täytyy ottaa käyttöön velan vipuvaikutus. Useimmat 

sijoittajat suhtautuvat kielteisesti velkaan tai eivät sitä pysty ottamaan ja valitsevat 

siten korkeamman riskin osakkeita alentaen samalla niiden tulevaisuuden tuottoja. 

Blackin (1993) mukaan velkavivun käyttämiseen liittyvät rajoitteet ovat kiristyneet 

entisestään. Frazzinin ja Pedersenin (2014) mukaan tämä ilmiö pätee myös 

omaisuusluokkiin, jossa velkakirjat ovat matalan beetan ja osakkeet korkean beetan 

omaisuusluokkia. Tuloksena sijoittaja, joka on valmis hyppäämään tämän ilmiön 

kääntöpuolelle ja pitämään velalla vivutetut, matalan riskin osakkeet, saattaa saada 

pitkällä aikavälillä ylimääräistä kompensaatiota. Frazzini ja Pedersenin (2014) 
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mukaan Warren Buffet on elävä esimerkki tällaisesta, erittäin menestyneestä 

sijoittajasta.  
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4 KÄSITELTÄVÄT RISKIFAKTORIT YHDESSÄ 

4.1 Korrelaatioista 

Edellisessä luvussa esiteltiin tutkielmaan valitut riskifaktorit erillään. Sijoittajan 

kannalta on hyvä tietää, kuinka edellä esitellyistä riskifaktoreista muodostetaan 

portfolio. Tätä ennen on hyvä tutkia riskifaktoreiden korrelaatioita toistensa kanssa. 

Mikäli riskifaktoreiden tuotot ovat täysin positiivisesti korreloituneita keskenään, ei 

hajauttaminen eri faktoreihin ole mielekästä, sillä hajautushyötyä ei pääse syntymään. 

Toisaalta mikäli riskifaktoreiden tuottojen välinen korrelaatio on negatiivinen, antaa 

se mahdollisuuden löytää hajautushyötyjä. Riskifaktoreiden keskinäisen korrelaation 

ollessa nolla ovat riskifaktorit neutraaleja toisiaan kohtaan. Tuottojen muodostumisen 

välillä ei tällöin ole yhteyttä. Riskifaktorit eivät näin anna suojaa toistensa 

romahdukselta, mutta toisaalta eivät myöskään riipu toistensa tuotoista. Tämä voidaan 

lukea hajautushyödyksi. Jo riskifaktoreiden muodostamisvaiheessa pyritään 

neutraliteettiin markkinoita kohtaan. Markkinoiden tuottojen ja riskifaktoreiden 

tuottojen keskinäinen korrelaatio tulisi siten olla lähellä nollaa. 

4.2 Arvofaktori ja momentum-faktori 

Asness ym. (2013) tutkivat arvoa ja momentumia yhdessä ja löytävät merkittävän 

tuottopreemion jokaisessa omaisuusluokassa, sekä vahvaa tuottojen samanaikaista 

vaihtelua omaisuusluokkien välillä. He tutkivat, kuinka paljon variaatiota ja 

korrelaatiota ilmenee arvo- ja momentum-preemioissa omaisuusluokkien välillä Ison-

Britannian, Yhdysvaltojen, Japanin ja Euroopan markkinoilla. Omaisuusluokkina 

tutkimuksessa ovat osakkeet, velkakirjat, valuutat ja hyödykkeet. Momentum- ja 

arvofaktoreiden tuotot ja korrelaatio siis ulottuu osakkeiden lisäksi muihinkin 

omaisuusluokkiin. Lisäksi momentum-faktoreiden tuotot ovat positiivisesti 

korreloituneita muiden momentum-faktoreiden tuottojen kanssa maailmanlaajuisesti 

ja arvofaktorin tuotot ovat positiivisesti korreloituneita hyvin erilaisten markkinoiden 

välisten arvofaktorien tuottojen kesken. Toisaalta momentum- ja arvofaktorien tuotot 

kuitenkin ovat negatiivisesti korreloituneita keskenään, sekä omaisuusluokkien sisällä, 

että niiden välillä. Asnessin ym. (2013) mukaan erilliset faktorit momentumille ja 

arvolle selittävät tuottoja paremmin kuin yksi yhteinen, sillä kummatkin strategiat 
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tuottavat positiivisia tuottoja, mutta ovat korreloituneita negatiivisesti. Momentumin 

ja arvon tuottojen välinen negatiivinen korrelaatio sekä korkeat positiiviset odotetut 

tuotot viittaavat siihen, että faktoreiden kombinaatio pääsee lähemmäksi tehokasta 

rintamaa, kuin kumpikin erikseen. 

Vayanos ja Woolley (2013) väittävät, että sijoitusrahastojen välisten rahavirtojen 

hitaus aiheuttaa sekä momentum-strategian että arvostrategian tilastollisesti 

merkitsevät positiiviset tuotot. He selittävät ilmiötä seuraavasti: Sijoitusrahastot 

realisoivat matalia tuottoja negatiivisen shokin iskiessä joidenkin osakkeiden 

fundamentaalisiin arvoihin. Sijoittajat huomaavat tämän ja vetävät rahojaan pois 

rahastosta. Pystyäkseen vastaamaan sijoittajien vaateeseen rahasto joutuu myymään 

omistamiaan arvopapereita, mikä aiheuttaa osakkeiden hintoihin vielä lisää 

laskupainetta alkuperäisen negatiivisen shokin lisäksi. Momentumia ilmenee, mikäli 

rahastosta virtaa rahaa ulos asteittain ja jos niiden negatiivinen vaikutus osakkeiden 

hintaan ja sitä kautta myös tippuviin odotettuihin tuottoihin on asteittainen. Arvo-

faktori tulee kuvaan siinä vaiheessa, kun negatiivisen shokin ja rahaston omaisuuden 

realisoinnin yhteisvaikutus on ajanut markkinahinnat niiden fundamentaalisten 

arvojen, kuten kirjanpitoarvon alapuolelle. Tämä johtaa lopulta odotettujen tuottojen 

nousuun. Asteittaiset pääomavirrat voivat johtua esimerkiksi sijoittajien hitaasta 

reagoinnista uuteen informaatioon tai esimerkiksi sääntelyn aiheuttamista rajoitteista 

rahastoille.  

Asness ym. (2013) selittävät arvon ja momentumin välistä yhteyttä seuraavalla tavalla. 

Momentum edustaa kaikkein suosituimpia kaupankäyntikohteita. Sijoittajat jahtaavat 

tuottoja ja valitsevat arvopapereita, joiden tuotot ovat olleet korkeita äskettäin. 

Osakkeen kysyntä kasvaa ja kaupankäyntimäärät myös, nostaen sekä hintaa että 

omistajien tuottoja. Arvo-osakkeet taas käyttäytyvät päinvastoin. Arvo-osakkeiden 

hinta on voinut laskea tai pysyä tasollaan pitkään, nostaen B/P-lukua. Historialliset 

tuotot eivät kuitenkaan ole olleet korkeita tehden niistä vähemmän houkuttelevia. 

Sijoittajin kysyntä momentum-osakkeille nostaa niiden hintaa nostaen samalla tuottoja 

ja alhainen kysyntä arvo-osakkeille painaa niiden hintaa nostaen tulevaisuuden 

odotettuja tuottoja. Momentum-faktori siis tuottaa ilmiön lyhyen aikavälin tuoton ja 

arvofaktori pitkän aikavälin tuoton. 
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4.3 Arvofaktori ja kokofaktori 

Israel ja Moskowitz (2013) tutkivat tutkimuksessaan osakkeiden koko ja arvo-

anomalioiden yhteyttä järjestämällä osakkeet ensin osakkeiden kokonaismarkkina-

arvon perusteella viiteen eri kokoluokkaan ja tämän jälkeen muodostamalla 

arvoportfoliot jokaisen kvintiilin sisällä. He käyttävät tutkimuksessaan USA:n 

osakemarkkinadataa vuosilta 1926–2011 ja näyttävät osakkeesta ansaittavan 

arvopreemion pienenevän monotonisesti osakkeen kokonaismarkkina-arvon 

kasvaessa. Pienimpien osakkeiden arvokvintiilin antama keskimääräinen tilastollisesti 

merkitsevä vuosittainen riskittömän korkokannan ylittävä tuotto on noin kolme kertaa 

suurimpien osakkeiden kvintiilin vuosittaista tuottoa suurempi. CAPM-mallin 

ylittävät alfat ovat samansuuntaisia. Pienten osakkeiden arvostrategia tarjoaa 

tilastollisesti merkitsevää alfaa missä taas suurten osakkeiden tarjoama arvoalfa ei ole 

enää tilastollisesti merkitsevä. Tämä pätee sekä pitkien ja lyhyiden positioiden 

arvoportfolioihin että pelkästään pitkän position arvoportfolioihin. Israel ja Moskowitz 

(2013) ottavat huomioon tosiseikan, että pienten osakkeiden lyhyeksi myyminen on 

vaikeaa toteuttaa ja voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia vähentäen näin 

nettotuottoja. He tutkivat portfolioiden tuottoja erikseen pitkän position ja lyhyen 

position tuottoina. Tuloksena on että ainoastaan pitkien positioiden arvostrategian 

antama tuotto eri kokoluokissa on myös taloudellisesti ja tilastollisesti merkitsevä. 

Markkinariskistä piittaamaton, ainoastaan pitkän position arvosijoittaja voi siis ansaita 

strategiallaan jopa paremmin kuin ottamalla sekä pitkiä että lyhyitä positioita 

portfolioonsa. Osakkeen kokonaismarkkina-arvon kasvaessa pitkän position antaman 

tuoton osuus kokonaistuotosta lähenee 90 %. Pienillä osakkeilla vastaava luku on 47 

%. Siis yksinkertaistettuna pienten osakkeiden tarjoama CAPM-mallin ylittävä 

arvostrategian antama alfa voi pienetä johtuen lyhyen position suuresta koosta. 

Kooltaan suurten osakkeiden antama tuotto tulee lähes kokonaan pitkistä positioista, 

mutta toisaalta tällainen strategia ei tarjoa ylimääräistä alfaa. 

Fama ja French (2015) tutkivat NYSE:n, AMEX:iin ja NASDAQ:iin listattuja 

osakkeita ajanjaksolta 1963–2013. Tutkimuksessa osakkeet jaetaan ensin 

kokonaismarkkina-arvon mukaan viiteen eri kokoluokkaan ja luokitellaan tämän 

jälkeen kokoluokkien sisällä B/P-luvun perusteella arvo-osakkeisiin ja 

kasvuosakkeisiin ja välimuotoihin, viiteen eri luokkaan. Fama ja French (2015) 
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löytävät aineistosta vahvan arvoefektin, joka riippuu koosta: Kokonaismarkkina-

arvoltaan pienten osakkeiden tuotot ovat tyypillisesti suurempia kuin suurten 

osakkeiden tuotot lähes kaikissa arvoluokissa. Ainoastaan pienimmän B/P-luvun 

omaavien osakkeiden luokan, eli voimakkaiden kasvuosakkeiden, tuotot kasvavat 

kokonaismarkkina-arvon kasvaessa pysyen kuitenkin muita arvoluokkia selvästi 

matalampana. Pienten arvo-osakkeiden keskimääräinen kuukausituotto oli 

ajanjaksolla lähes 4,5 kertaa suurempi kuin pienten kasvuosakkeiden keskimääräinen 

vuosituotto Pienten arvo-osakkeiden keskimääräinen kuukausituotto on myös kaksi 

kertaa suurten kasvuosakkeiden kuukausituoton verran. Kokoefekti arvo-osakkeissa 

on huomattava. Suurimpien arvo-osakkeiden keskimääräinen kuukausituotto on lähes 

puolet vähemmän kuin pienillä arvo-osakkeilla. Fama ja French (2015) tutkivat myös 

koon ja arvon tuottoja yhdessä investointien ja kannattavuuden kanssa. Edellä mainittu 

pienten arvo-osakkeiden tarjoamat korkeat tuotot suhteessa suuriin arvo-osakkeisiin ja 

kaikenkokoisiin kasvuosakkeisiin näkyvät myös otettaessa huomioon investoinnit ja 

kannattavuus. 

4.4 Kokofaktori ja momentum-faktori 

Israel ja Moskowitz (2013) tutkivat tutkimuksessaan osakkeiden koko- ja momentum-

faktoreiden yhteyttä järjestämällä osakkeet ensin osakkeiden kokonaismarkkina-arvon 

perusteella viiteen eri kokoluokkaan ja tämän jälkeen muodostamalla momentum-

portfoliot jokaisen kvintiilin sisällä. He käyttävät tutkimuksessaan USA:n 

osakemarkkinadataa vuosilta 1926–2011. Tuloksissaan Israel ja Moskowitz (2013) 

näyttävät että momentum-faktori tarjoaa vahvaa ennustettavuutta jokaisessa 

kokoluokassa. Momentum-strategian tarjoama ylituotto ja alfa ovat tilastollisesti 

merkitseviä jokaisessa kokoluokassa. Momentum-faktorin tarjoamat ylituotot ovat 

pienten osakkeiden kvintiileissä suurempien osakkeiden tarjoamia ylituottoja hiukan 

korkeammat, mutta ero on tilastollisesti merkityksetön. Suurimmat ylituotot tulevat 

kuitenkin keskikoon osakkeista. Tosin erotus muihin kokoluokkiin ei ole tilastollisesti 

merkitsevä, mutta johtopäätöksenä voidaan sanoa, että koon ja momentumin 

tarjoamien tuottojen välinen yhteys ei ole monotoninen. Lisäksi huomionarvoista on 

se, että momentum-preemio on jokaisessa kokoluokassa suurempi kuin arvopreemio, 

lukuun ottamatta pienintä kokoluokkaa, jossa preemiot ovat samansuuruiset. 

Ainoastaan pitkää positiota käyttävien momentum-strategioiden tuotto ja alfa 
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vaihtelevat eri kokoluokissa tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Pienimmän 

kokoluokan tarjoama momentum-portfolion tuotto ja alfa ovat suurimmat ja 

suurimman kokoluokan pienimmät. Kuitenkin kaikkien kokoluokkien portfolioiden 

tarjoamat tuotot ja alfat ovat tilastollisesti merkitseviä.  

Israel ja Moskowitz (2013) ottavat tutkimuksessaan huomioon lyhyeksi myynnistä 

mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Ottamalla huomioon pitkän position ja lyhyen 

position tuotot erikseen he päätyvät tulokseen, että markkinariskistä piittaamaton, 

ainoastaan pitkän position, siis ainoastaan menneisyyden menestyjiin pitkän position 

ottava momentum-sijoittaja saa strategiallaan tilastollisesti merkitseviä tuottoja joka 

kokoluokassa. Toisaalta, haluttaessa nollata markkinariskin pitkien ja lyhyiden 

positioiden yhdistelmällä, momentum-strategian pitkän position tuotot ovat 71 % 

kokonaistuotosta pienissä osakkeissa ja 38 % isoissa osakkeissa, siis juuri 

päinvastainen arvostrategian kanssa. Momentum-strategian lyhyen position merkitys 

tuotoissa pienenee osakkeen koon pienetessä. Tämä on sijottajan kannalta 

merkitsevää, sillä juuri pieniä osakkeita voi olla vaikeaa ja kallista myydä lyhyeksi. 

Israelin ja Moskowitzin (2013) tutkimus kattaa USA:n osakemarkkinoiden aineiston 

vuosilta 1926–2011. Lyhemmillä aineistolla tehdyissä tutkimuksissa pienten 

osakkeiden lyhyen position merkitys momentum-strategiassa on ollut Israelin ja 

Moskowitzin (2013) tuloksiin nähden päinvastainen. Hong, Lim ja Stein (2000) 

käsittelevät tutkimuksessaan aineistoa vuosilta 1980–1996 ja Grinblatt ja Moskowitz 

(2004) aineistoa vuosilta 1963–1999. Kummassakin edellä mainituista tutkimuksista 

päädytään tulokseen, että momentumin tarjoamat tuotot ovat suurempia pienillä 

osakkeilla ja että lyhyeksi myynti selittää jopa kaksi kolmasosaa pienten osakkeiden 

momentum-strategian tuotoista. Israel ja Moskowitz (2013) selittävät eriäviä tuloksia 

tutkitun ajanjakson erilaisuudella. Hong ym. (2000) ja Grinblatt ja Moskowitz (2004) 

ajoittavat tutkimuksensa ajanjaksoon, jolloin heidän tuloksensa ovat pitäviä. 

Pidemmällä ajanjaksolla tulokset ovat kuitenkin Israelin ja Moskowitzin (2013) 

mukaan juuri päinvastaisia.  
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4.5 Defensiivinen faktori yhdessä momentum-, arvo- ja kokofaktorin kanssa 

Frazzini ja Pedersen (2014) tutkivat defensiivisistä faktoria USA:n osakkeita 

ajanjaksolta 1926–2012. He järjestävät osakkeet niiden beetojen mukaan Tämän 

jälkeen he selittävät dataa CAPM-mallilla, arvon ja koon sisältämällä 

kolmifaktorimallilla ja edelliset plus momentumin sisältävällä nelifaktorimallilla. 

Matalan beetan osakkeet tuottavat CAPM-mallin selittämättä jättämää tilastollisesti 

merkitsevää kuukausittaista 0,52 %:n alfaa. Korkean beetan osakkeet taas tuottavat 

CAPM-mallin alittavaa -0,10 %:n kuukausittaista alfaa, mutta tulos on tilastollisesti 

merkityksetön. Lisättäessä CAPM-malliin koko- ja arvofaktorit, selittämättä jäävä 

erityisesti matalan beetan osakkeiden alfa pienenee, mutta ei kovinkaan paljoa. 

Matalan beetan osakkeet tuottavat kolmifaktorimallin selittämättä jättämää 

tilastollisesti merkitsevää kuukausittaista 0,40 %:n alfaa. Korkean beetan osakkeet taas 

tuottavat kolmifaktorimallin alittavaa tilastollisesti merkitsevää -0,22 %:n 

kuukausittaista alfaa. Tulokset eivät muutu huomattavasti lisättäessä momentum 

kuvaan. Matalan beetan osakkeet tuottavat nelifaktorimallin selittämättä jättämää 

tilastollisesti merkitsevää kuukausittaista 0,40 %:n alfaa. Korkean beetan osakkeet 

tuottavat aineistoissa nelifaktorimallin selittämättä jättämää -0,13 %:n alfaa, mutta 

tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Tuloksista voitaneen kuitenkin perustella 

defensiivisen faktorin mukana olo. Muodostamalla pitkän position matalan beetan 

osakkeisiin ja lyhyen position korkean beetan osakkeisiin saadaan CAPM-mallin 

selittämättä jättävä 0,73 %:n tilastollisesti merkitsevä alfa, kolmifaktorimallin 

selittämättä jättävä 0,55 %:n tilastollisesti merkitsevä alfa ja nelifaktorimallin 

selittämättä jättävä 0,55 %:n alfa. Näiden alfojen voidaan tulkita olevan defensiivisen 

riskifaktorin tuottoja. Huomionarvoista tuloksissa on se, että siirryttäessä CAPM-

mallista kolmifaktorimalliin ja edelleen nelifaktorimalliin, tilastollisesti merkitsevä 

alfa ei pienene huomattavasti. Toki siirryttäessä CAPM-mallista kolmifaktorimalliin 

koko- ja arvofaktorien mukaantulo pienentää kuukausittain selittämättä jäävää alfa 

0,18 prosenttiyksiköllä, mutta suhteessa alfan kokoon muutos ei ole huomattava. 

Pienellä varauksella voidaan sanoa, että lisäriskifaktorien lisääminen 

hinnoittelumalliin ei selitä tuottoja enempää, joten tuottopreemion voidaan tulkita 

tulevan defensiivisestä faktorista.  
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Defensiivisen faktorin riippumattomuutta muista faktoreista ovat tutkineet muutkin, ja 

päätyneet samankaltaisiin tuloksiin. Asness ym. (2015) käyttävät tutkimuksessaan 

dataa vuosilta 1990–2013 kansainvälisiltä osakemarkkinoilta koostuen Yhdysvaltojen, 

Ison-Britannian, Manner-Euroopan sekä Japanin osakemarkkinoista. Defensiivisen 

strategian ja arvostrategian tuottojen välinen korrelaatio on negatiivinen -0.04. Tämä 

on niin lähellä nollaa, että voidaan tulkita tuottojen muodostumisen välisen 

korrelaation puuttuvan kokonaan. 

Fama ja French (1992) käyttävät tutkimuksessaan vuosien 1963–1990 NYSE:n, 

AMEX:in ja NASDAQ:in osakkeiden tuottoja, jakavat ne kokonaismarkkina-arvon 

perusteella kymmeneen desiiliin. Tämän jälkeen he järjestävät kunkin kokodesiilin 

niiden sisältämien osakkeiden beetan mukaan kymmeneen eri portfolioon. Fama ja 

French (1992) eivät löydä yhteyttä defensiivisen faktorin ja kokofaktorin tuottojen 

väliltä.  

Asness ym. (2015) käyttävät tutkimuksessaan dataa vuosilta 1990–2013 

kansainvälisiltä osakemarkkinoilta koostuen Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Manner-

Euroopan sekä Japanin osakemarkkinoista. Defensiivisen strategian ja momentum-

strategian tuottojen välinen korrelaatio on hieman positiivinen 0.03. Tämä on 

kuitenkin niin lähellä nollaa kyseisellä ajanjaksolla, että voidaan suhteellisen 

turvallisesti sanoa, että korrelaatiota tuottojen muodostumisen välillä ei ole. 

Defensiivinen faktori vaikuttaa tutkimusten mukaan olevan irrallinen muista tässä 

tutkielmassa käsitellyistä faktoreista, arvosta, koosta ja momentumista. Lisäksi sen 

antama tuottopreemio on todistetusti sekä taloudellisesti että tilastollisesti merkitsevä. 

Edellä mainittujen syiden takia se on erinomainen lisä sijoittajan faktorisalkkuun. 

4.6 Salkunmuodostus riskifaktoreilla 

Asness ym. (2015) käyttävät tutkimuksessaan dataa vuosilta 1990–2013 

kansainvälisiltä osakemarkkinoilta koostuen Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Manner-

Euroopan sekä Japanin osakemarkkinoista. He käyttävät tutkimuksessaan neljää 

faktoria: arvo, momentum, defensiivinen ja carry. Näistä faktoreista kolmea on 

käsitelty jo aiemmin tässä tutkielmassa. Tutkimuksessa on myös käytetty eri 
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omaisuusluokkia, kuten velkakirjoja, valuuttoja ja hyödykkeitä, faktoreiden 

muodostamisessa, mutta Asnessin ym. (2015) mukaan jäljempänä kuvatut 

faktorisijoittamisen edut pätevät myös pelkästään osakemarkkinoilla. Asness ym. 

(2015) muodostavat faktoreista kokonaisuuden, faktorisalkun, ja havainnollistavat sen 

etuja perinteisen 60/40-salkun avulla. 60/40-salkku koostuu 60 %:sti osakkeista ja 40 

%:sti velkakirjoista ja sen yleisesti ajatellaan olevan hyvä hajautuskeino. Ajanjaksolla 

1990–2013 perinteinen 60/40-salkku on tuottanut riskittömän korkokannan päälle 

vuosittainen 3,0 % ylituottoa ja sen volatiliteetti on ollut 9,5 %. Riski-tuotto-suhdetta 

kuvaava Sharpen luku on siis 0,31 ja korrelaatio osakkeisiin 0,99. Lisäämällä 60/40-

salkkuun 10 % faktoreista muodostettua salkkua, nousee vuosittainen ylituotto 4.4 

%:iin, volatiliteetti laskee 8,5 %:iin ja Sharpen luku nousee 0,52:n. Salkun ja 

osaketuottojen välinen korrelaatio on edelleen todella korkea 0.98. Lisäämällä 60/40-

salkkuun 30 % faktoripainotusta, tutkitun ajanjakson vuosittainen ylituotto on ollut 7,3 

%, volatiliteetti 7,0 %, Sharpen luku 1,04 ja korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa 

0.89. Faktoripainotuksen lisääminen salkussa aiheuttaa siis kaikkien tuottoa ja riskiä 

kuvaavien tunnuslukujen muuttumista parempaan suuntaan. 

Fama ja French (2015) käyttävät tutkimuksessaan faktoreina markkinafaktorin lisäksi 

kokoa ja arvoa sekä investointeja ja kannattavuutta onnistuen selittämään aineistonsa 

osakkeiden tuottoja. Muitakin faktoreita tässä tutkielmassa käsitellyn lisäksi on 

olemassa. Niitä on niin monta, ettei osakkeiden tuottoja onnistuta koskaan selittämään 

täysin. On kuitenkin tärkeää löytää tärkeimmät faktorit tuottojen takana, ja siihen 

faktoreihin perustuva tuottojen tarkastelu antaa välineet. 

Asnessin ym. (2015) mukaan edellä mainituista eduista huolimatta faktoreihin 

sijoitetaan edelleen suhteellisen pienissä määrin. Tähän on kolme eri syytä. 

Ensimmäinen on tiedon puute. Vaikka kirjallisuudessa faktorisijoittamisen edut on 

tunnettu jo jonkin aikaa, on tieto kuitenkin hajallaan ja huonosti keskenään linkittyvää. 

Sijoittajat myös yleensä käyttävät faktoreita yksinään eri aikoina vaihtaen faktorista 

toiseen, vaikka niiden hajautusedut pääsevät valloilleen yhdessä käytettäessä. 

Yksittäisen faktorin huono menestys turhauttaa sijoittajan ja rapauttaa uskon 

faktoreihin. Toinen syy on sijoittajien jatkuva alfan etsiminen. Sijoittajat kuvittelevat 

pystyvänsä löytämään alfaa markkinoilta, vaikka sen löytäminen on paitsi haastavaa 

myös kallista. Todellisuudessa sijoittajat pääsevät helpommalla löytämällä faktorit. 
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Kolmas syy faktorisijoittamisen vähäisyyteen on sijoittajien haluttomuus käyttää 

velkavipua, lyhyeksi myyntiä ja johdannaisia. Markkinariskistä eroon pääseminen on 

mahdotonta ilman lyhyeksi myyntiä. Täydellisen hajautuksen saavuttaminen ja 

korkeaan tuotto-odotukseen pääseminen on hankalaa ilman velkavipua. Lisäksi 

makrotaloudellisilta riskeiltä suojautuminen on vaikeaa ilman johdannaisia. Näitä 

kolmea sijoittajien karttamaa välinettä käyttämällä pääsee Asnessin ym. (2015) 

mukaan vakaisiin ja korkeisiin tuottoihin.  
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5 PÄÄTELMÄT 

Sharpen (1964), Lintnerin (1965) ja Mossinin (1966) kehittämän yhden riskifaktorin 

CAPM-mallin puutteita on korjattu myöhemmässä tutkimuksessa lisäämällä malliin 

muitakin tuottoja selittäviä riskifaktoreita. Hajauttamalla sijoituksensa eri 

riskifaktoreiden perusteella sijoittaja pääsee pois liiallisesta altistuksesta 

markkinariskille. Altistamalla salkkunsa riskin arvo-, momentum- ja defensiiviseen 

riskifaktoriin sijoittaja pääsee markkinoiden keskimääräistä tuottoa korkeampiin 

riskikorjattuihin tuottoihin. Kokofaktorin riskikorjatut ylituotot jäävät kirjallisuuden 

perusteella todistamatta, mutta sijoittajan on hyvä tiedostaa sen mahdollinen 

olemassaolo.  

Kirjallisuuden perusteella sijoittajalle on hyötyä käsitellä riskifaktoreita yhdessä 

yhtenä kokonaisuutena. Momentum- ja arvofaktoreiden tuotot ovat keskenään 

negatiivisesti korreloituneita. Arvofaktorin tuotot riippuvat osakkeen 

kokonaismarkkina-arvosta, siis kokofaktorista. Momentum-faktorin riskikorjatut 

tuotot ovat korkeita jokaisessa kokoluokassa, siis koolla ei ole suurta merkitystä. 

Defensiivisen faktorin riskikorjatut tuotot eivät juurikaan korreloi muiden faktorien 

kanssa. Faktorien välisiä keskinäisiä korrelaatioita siis löytyy, joten sijoittajan 

salkunmuodostuksen kannalta on järkevää käsitellä faktoreita yhtenä kokonaisuutena. 

Riskifaktoreiden relevanttiudesta osakkeiden tuottojen selittäjinä ollaan 

kirjallisuudessa suhteellisen yksimielisiä. Osakkeiden tuotoista merkittävä osa 

pystytään selittämään riskifaktoreiden avulla.  

Markkinariskifaktorin lisäksi osakkeiden tuottoja selittäviä faktoreita on löydetty 

kymmeniä. Tulevaisuuden tutkimuksessa korostuu kysymys siitä, mitkä riskifaktorit 

tai faktorikombinaatiot selittävät osakkeiden tuottoja parhaiten ja miten näitä 

faktoreita päästään tehokkaimmin hyödyntämään. Tutkimus ei loppune koskaan, 

koska osakemarkkinoiden tuottojen muodostus ei ole eksaktia tiedettä. Markkinoilla 

toimivat sijoittajat eivät aina toimi rationaalisesti, näin väkisinkin osa osakkeiden 

tuotoista jää selittämättä. Lisäksi huomionarvoista on se, että taloudellisesti 

hyödynnettävissä olevan riskifaktorin löytyessä osakemarkkinoilta, loogisesti 

ajatellen pitäisi sen hävitä ajan mittaan. Sijoittajien huomatessa ylituottojen 

mahdollisuuden tietyllä strategialla, nostaa se kysyntää kyseisen strategian piiriin 
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kuuluviin osakkeisiin ja näin nostaa kyseisten osakkeiden hintaa, laskien samalla 

niiden tulevaisuuden odotetut tuotot markkinoiden keskimääräiselle tasolle. Näin 

epäillään käyneen kokofaktorille. Toisaalta arvo-, momentum- ja defensiivinen faktori 

ovat myös pitkään tiedettyjä, mutta edelleen niiden riskikorjatut tuotot voittavat 

markkinat. Tuottoja selittäviä riskifaktoreita löytynee tulevaisuudessa lisää ja toisaalta 

vanhat, tunnetut riskifaktorit hävinnevät niiden hyväksikäytön myötä. Tulevaisuuden 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia faktoreita ovat erityisesti osakkeiden 

likviditeetti, yritysten investoinnit sekä yritysten kannattavuus. Tutkittavaa riittää 

myös osakemarkkinoiden ulkopuolella, muissa omaisuusluokissa, ja niiden tuottoja 

selittävissä riskifaktoreissa. Lisäksi faktoreiden välisten yhteyksien tutkiminen on 

tärkeää salkunmuodostuksen kannalta. Mielenkiintoinen kysymys onkin faktorisalkun 

painotukset, siis kysymys siitä kuinka painottaa kutakin faktoria salkussa.  
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