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Riskifaktorit selittävät arvopapereiden tuottoja. Tämä on johtanut akateemiseen väittelyyn 

siitä, mitkä tekijät selittävät itse riskifaktoreiden olemassaoloa. Ensimmäinen leiri selittää 

riskifaktoreiden käyttäytymistä riskiperusteisesti eli tietynlaisesta riskistä saadaan 

tietynlaista kompensaatiota, kun taas toinen leiri selittää riskifaktoreita behavioristisilla 

selityksillä eli hinnoitteluvirheillä. Joidenkin faktoreiden osalta riskiperusteiset selitykset 

ovat suuremmassa roolissa ja vastaavasti toisten faktoreiden osalta behavioristisilla 

selityksillä on vahvempi pohja. Tämä tutkimus ottaa osaltaan kantaa tähän väittelyyn, ja 

saadut tutkimustulokset puoltavat ensimmäisen leirin riskiperusteisia selityksiä. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko makrotaloudellisilla tekijöillä 

vaikutusta riskifaktoreiden tuottoihin kolmella eri arvopaperimarkkina-alueella eli 

maailman, Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla. Tutkimusaineistona käytetään 

seitsemää MSCI:n tarjoamaa sijoituskelpoista riskifaktori-indeksiä ja kuutta 

makrotaloudellista tekijää kuvaavaa indeksiä. Valitut riskifaktorit ovat markkina-, koko-, 

arvo-, momentum-, volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktorit ja makrotaloudellisina tekijöinä 

toimivat bruttokansantuote, inflaatio, työttömyysaste, yksityinen kulutus- ja säästämisaste ja 

markkinavolatiliteetti. Kustakin indeksistä lasketaan kvartaalikohtaiset yksinkertaiset tuotot 

ajanjaksolta 1.1.2002–30.9.2015. Makrotaloudellisten tekijöiden selityskykyä riskifaktoreita 

kohtaan tutkitaan usean muuttujan regressioanalyysin avulla siten, että selitettävänä tekijänä 

on yksi riskifaktori ja selittävinä tekijöinä ovat kaikki makrotaloudelliset tekijät. 

Regressioanalyysistä saatujen tulosten mukaan makrotaloudelliset tekijät selittävät 

riskifaktoreiden kolmen kuukauden tuottoja kaikilla markkina-alueilla. Bruttokansantuote 

on merkittävin selittäjä riskifaktoreiden tuotoille, vaikka myös muiden makrotekijöiden 

merkitys kasvaa, kun siirrytään maailman markkinoista Euroopan ja Yhdysvaltojen 

markkinoille. Myös muut tutkimuksen ulkopuoliset tekijät selittävät erityisesti momentum-, 

volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden tuottoja.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti faktorisijoittamisessa mutta myös 

akateemisen väittelyn keskittämisessä. Ainoastaan sijoituskelpoisiin riskifaktori-indekseihin 

sijoittava kohtaa riskin olemattomasta hajautushyödystä reaalitalouden kehitystä kohtaan, ja 

siten talouden heikentyminen on riski sijoittajalle. Tämä riski on syytä ottaa huomioon 

riskifaktoreihin liittyvien sijoitusstrategioiden suunnittelussa. Regressioanalyysin tulokset 

puoltavat myös akateemisen väittelyn ensimmäistä leiriä, joka selittää riskifaktoreita 

riskiperusteisesti. Vaikka momentum-, volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden osalta 

behavioristisia syitä ei voida poissulkea, makrotaloudelliset eli riskiperusteiset syyt selittävät 

suurimman osan faktoreiden tuotoista. Näin ollen makrotalouden riskit ovat myös 

riskifaktoreiden ja edelleen arvopapereiden riskejä. 
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1 JOHDANTO 

Makrotaloudellisilla tekijöillä, kuten bruttokansantuotteella ja yksityisillä työttömyys-

, säästämis- ja kulutusasteilla, on selitysvoimaa arvopaperimarkkinoiden 

riskifaktoreita kohtaan kansainvälisillä markkinoilla. Riskifaktorit ovat arvopaperin 

hinnoittelumallista lähtöisin olevan faktoriteorian mukaisia faktoreita, esimerkiksi 

koko- ja arvofaktorit, jotka selittävät arvopapereiden tuottoja ja riskejä. Tämä tutkimus 

osoittaa, että riskifaktoreiden kvartaalikohtaisten tuottojen takana on erilaisia 

makrotaloudellisia, riskiperusteisia tekijöitä, erityisesti talouskasvu ja yksityiset 

työttömyys- ja kulutusasteet, jotka selittävät näiden riskifaktoreiden käyttäytymistä 

erilaisina makrotaloudellisina aikoina. Siten riskifaktoreiden hyvien (huonojen) 

aikojen korkeat (matalat tai negatiiviset) tuotot ajoittuvat makrotaloudellisiin aikoihin, 

jolloin yleisesti reaalitalous kasvaa (pienenee) tai tietylle faktorille ominaiset 

makrotalouden tekijät käyttäytyvät suotuisasti (epäsuotuisasti).  

Chan, Karceski ja Lakonishok (1998) tutkivat makrotaloudellisten tekijöiden 

selitysvoimaa suhteessa arvopapereiden – ei riskifaktoreiden – tuottoihin. He 

huomaavat, että nämä tekijät eivät kykene merkittävästi selittämän arvopapereiden 

tuottoja. Chan ym. (1998) käyttävät makrotaloudellisina tekijöinä kuukausittaisen 

teollisuustuotannon kasvua, velan laiminlyönnin riskiä, reaalikorkoa, tuottokäyrää ja 

inflaatiota. Vaikka makrotaloudelliset tekijät eivät Chan ym. (1998) tutkimuksen 

mukaan kykene selittämään yksittäisten arvopapereiden tuottoja, ne silti kykenevät 

tämän tutkimuksen tulosten perusteella selittämään riskifaktoreita, jotka rakentuvat 

yksittäisistä arvopapereista. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, selittävätkö makrotaloudelliset tekijät 

arvopaperimarkkinoiden riskifaktoreita maailmanlaajuisilla markkinoilla ja Euroopan 

ja Yhdysvaltojen markkinoilla ja minkälainen vaikutus näillä tekijöillä mahdollisesti 

on riskifaktoreiden tuottoihin. Siten tämä tutkimus ottaa omalta osaltaan kantaa 

akateemiseen väittelyyn siitä, mitkä syyt synnyttävät riskifaktorit markkinoille. Näitä 

syitä voivat olla joko riskiperusteiset perustelut tai behavioristiseen rahoitukseen 

liittyvät perustelut. Riskiperusteisiin perusteluihin liittyy ajatus riskiperusteisesta 

kompensaatiosta eli korkeampi riski takaa korkeammat tuotot, kun taas behavioristiset 

syyt liittyvät sijoittajien käyttäytymiseen ja sitä kautta käyttäytymisperusteisiin 
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hinnoitteluvirheisiin. Näin ollen makrotaloudellisten tekijöiden korkea 

determinaatiokerroin eli selitysaste regressioanalyysissä puoltaa riskiperusteisia syitä 

faktoripreemioiden takana, koska reaalitaloudessa tapahtuvat muutokset selittävät 

riskifaktoreiden tuottojen muutoksia, jotka edelleen selittävät yksittäisten 

arvopapereiden tuottoja ja riskejä. Siten tiettyjen arvopapereiden korkeammat tuotot 

muihin arvopapereihin nähden voidaan olettaa olevan kompensaatiota tästä 

makrotaloudellisesta riskistä. Makrotaloudellisten tekijöiden matala 

determinaatiokerroin regressioanalyysissä kertoo vastaavasti behaviorististen syiden 

mahdollisesta merkittävyydestä tuottojen takana. Koska matala determinaatiokerroin 

voi johtua joko väärinhinnoittelusta tai siitä, että tutkimuksessa mukana olevat 

selittävät muuttujat eivät ole oikeita makrotaloudellisia tekijöitä selittämään näiden 

riskifaktoreiden tuottoja, matalan determinaatiokertoimen tai merkitsevän vakiotermin 

tilanteissa voidaan ainoastaan todeta, että behavioristiset syyt ovat mahdollisia. 

Erilaisten makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus eri riskifaktoreihin kiinnostaa 

sijoittajaa, joka haluaa sijoittaa arvopapereihin, koska hänen taloudellinen 

kokonaishyvinvointinsa yleensä riippuu jostakin yhdestä tai useammasta 

makrotalouteen liittyvästä tekijästä. Jos sijoittajan taloudellinen hyvinvointi rakentuu 

ansiotyöstä saadusta työkorvauksesta ja sijoitusten arvosta, hän joutuu rakentamaan 

sijoitussalkkunsa siten, että sen tuotto on korreloimaton suhteessa työkorvauksen 

muutokseen. Näin siksi, koska ansiotyöstä saadun työkorvauksen suuruus on yleensä 

altis jollekin tekijälle, esimerkiksi kyseisen maan taloudelliselle kehitykselle. Koska 

sijoittaja haluaa hyvinvointinsa pysyvän vähintään nykyisellä tasolla, hän joutuu 

hajauttamaan sijoituksensa siten, että hänen hyvinvointiinsa vaikuttaa tietty 

taloudellinen tekijä ainoastaan yhden kerran. Nämä taloudelliset tekijät eivät 

kuitenkaan ole sellaisenaan sijoituskelpoisia eli sijoittaja ei pysty niihin sijoittamaan. 

Sitä vastoin riskifaktorit, jotka korreloivat eri tavoin eri taloudellisten tekijöiden 

kanssa, ja näistä rakennetut riskifaktori-ETF:t1 ovat sijoituskelpoisia, joihin sijoittajan 

on helppo laittaa rahansa. Siten sijoittaminen riskifaktoreihin, jotka eivät ole alttiita 

                                                 
1 Riskifaktori-ETF:llä tarkoitetaan ETF:ää (exchange traded fund), joka seuraa tiettyä riskifaktoria, 

esimerkiksi koko-ilmiötä. 
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esimerkiksi talouden kehitykselle, mahdollistaa sen, että sijoittajan 

kokonaishyvinvointi pysyy nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. 

Tämä tutkimus etenee siten, että ensin esitellään tutkimukset, jotka johtivat nykyiseen 

faktoriteoriaan. Näistä ensimmäinen liittyy arvopaperin hinnoittelumalliin ja viimeiset 

ilmiöihin, joita hinnoittelumalli ei pysty selittämään mutta jotka itse selittävät 

arvopapereiden tuottoja. Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin erilaisten riskifaktoreiden 

anatomiasta tehtyihin tutkimuksiin eli millaisina aikoina faktorit tuottavat hyvin tai 

huonosti ja mitkä syyt mahdollisesti selittävät faktoreiden tuottoja. Tämän jälkeen 

käydään läpi tutkimuksen aineisto ja tutkimusmetodit, joita seuraa tutkimustulosten 

esittely ja tulosten analysointi. Kuudennessa luvussa on tutkimuksen yhteenveto. 

Tutkimuksen lopusta löytyvät lähdeluettelo ja liitteet. 
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2 HINNOITTELUMALLISTA RISKIFAKTOREIHIN 

2.1 Arvopaperin hinnoittelumalli 

Treynor (1961), Sharpe (1964), Lintner (1965) ja Mossin (1966) kehittivät toisistaan 

erikseen arvopaperin hinnoittelumallin (capital asset pricing model, CAPM), joka 

olettaa lineaarisen mallinsa mukaisesti esimerkiksi arvopaperin tuoton yli riskittömän 

korkokannan riippuvan markkinoiden riskipreemiosta ja riskistä, tässä tapauksessa 

beeta-kertoimesta. CAPM-malli on kuvattuna yhtälössä (1). 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖,𝑀[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓]    (1) 

missä E(Ri) ja E(RM) ovat arvopaperin i ja markkinoiden M tuotto-odotukset, Rf on 

riskitön korkokanta ja βi,M on arvopaperin i herkkyys suhteessa markkinoihin M. 

Beeta-kerroin määritellään yhtälössä (2): 

𝛽𝑖,𝑀 =
𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖(𝑅𝑖,𝑅𝑀)

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖(𝑅𝑀)
     (2) 

missä Ri on arvopaperin i tuotto ja RM on markkinoiden M tuotto. Arvopaperin 

hinnoittelumallin beeta-kerroin kuvaa arvopaperin systemaattista riskiä suhteessa 

markkinoihin, ja tätä riskiä ei voida hajauttamalla poistaa. Arvopaperin markkinoita 

korkeampi tuotto on siten kompensaatiota markkinoita korkeammasta riskistä, ja 

päinvastoin. Hinnoittelumallin mukaisesti arvopaperikohtainen riski on sen sijaan 

hajautettavissa pois arvopaperisalkusta eikä sitä siksi hinnoitella arvopaperin arvoon.  

CAPM-mallin beeta-kerroin ei kuitenkaan muun muassa Blackin, Jensenin ja 

Scholesin (1972) tutkimusten mukaan pysty selittämään täysin arvopaperin odotettua 

ylituottoa (expected excess return). Näin ollen arvopaperin tuoton takana on muita 

tekijöitä, joita hinnoittelumalli – erityisesti beeta-kerroin suhteessa markkinoihin – ei 

ota huomioon. 
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2.2 Arbitraasihinnoitteluteoria 

Vaihtoehtona arvopaperin hinnoittelumallille Ross (1976) kehitti 

arbitraasihinnoitteluteorian (arbitrage pricing theory, APT), jossa arvopaperin hinta 

riippuu lineaarisesti tuntemattomista tekijöistä eli faktoreista. Yhtälössä (3) on 

esitettynä APT. 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + ∑ (𝛽𝑖,𝑗 ∗ 𝐹𝑗)𝑛
𝑗=1 + 𝜀𝑖     (3) 

missä αi on vakiotermi, βi,j on arvopaperin i herkkyys suhteessa tekijään j, Fj on 

tuntemattoman tekijän eli faktorin j arvo ja εi on satunnaisvirhe eli 

arvopaperikohtainen, hajautettavissa oleva riski. Satunnaisvirheelle pätee oletukset 

E(εi) = 0, E(εi
2) = σ2 ja εi ~ N(0, σ2).  

Cazalet ja Roncalli (2014) osoittavat, että arbitraasihinnoitteluteorian kaavaa 

johtamalla saadaan määritettyä arvopaperille riskipreemio. Tämä preemio vastaa 

lineaarisesti tuntemattomien faktoreiden riskipreemioita kerrottuna systemaattisilla 

kertoimilla: 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = ∑ 𝛽𝑖,𝑗(𝐸(𝐹𝑗) − 𝑅𝑓)𝑛
𝑗=1    (4) 

Näin ollen arbitraasihinnoitteluteoria on sama kuin arvopaperin hinnoittelumalli sillä 

erolla, että APT-teoria ei tarkenna tekijöitä Fj tietyiksi muuttujiksi, kun taas CAPM-

malli olettaa ainoaksi tekijäksi markkinoiden tuoton – markkina-faktorin. Toisin 

sanoen siinä missä hinnoittelumalli olettaa osakkeen ylituoton olevan seurausta 

ainoastaan markkina-faktorista ja siihen liittyvästä systemaattisesta riskistä, 

arbitraasihinnoitteluteoria olettaa tuoton syntyvän useiden tekijöiden ja näiden 

systemaattisten riskien vaikutuksesta. Näiden tekijöiden lukumäärä ja luonne saattavat 

lisäksi vaihdella yli ajan ja eri markkinoilla, toisin kuin markkina-faktori. 

Bender, Briand, Melas ja Subramanian (2013) ja Cazalet ja Roncalli (2014) toteavat, 

että monia lähestymistapoja arbitraasihinnoitteluteorian faktoreiden määrittelemiseksi 

on ehdotettu mutta ainoastaan kolme pääkategoriaa on säilynyt. Nämä kategoriat ovat 
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tilastotieteelliset faktorit, makrotaloudelliset faktorit ja markkinoiden riskifaktorit. 

Tilastotieteelliset faktorit pystytään löytämään erilaisilla tilastotieteellisillä keinoilla, 

kuten pääkomponenttianalyysillä (principal component analysis, PCA). 

Makrotaloudellisia faktoreita ovat esimerkiksi bruttokansantuote ja inflaatio, kun taas 

markkinoiden riskifaktoreihin lukeutuvat muun muassa Faman ja Frenchin (1993) 

fundamentaaliset faktorit. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tilastotieteellisiä faktoreita 

sen syvemmin, vaan keskitytään ainoastaan jälkimmäisiin eli makrotaloudellisiin 

faktoreihin ja markkinoiden riskifaktoreihin. 

2.3 Koko- ja arvo-faktori 

CAPM-mallin ja APT-teorian jälkeen löydettiin todisteita erilaisten 

arvopaperimarkkinoilla olevien ilmiöiden – anomalioiden – tuotoista, joita ei pystytty 

selittämään markkina-faktorilla, tarkemmin sanottuna beeta-kertoimella suhteessa 

markkinoihin. Näitä ilmiöitä olivat muun muassa kokoanomalia (size anomaly) ja 

arvoanomaliat (value anomaly) (Banz, 1981, Stattman, 1980, Rosenberg, Reid ja 

Lanstein, 1985, Chan, Hamao ja Lakonishok, 1991, ja Basu, 1983). Kokoanomaliassa 

pienimmän markkinakoon arvopaperit tuottavat paremmin kuin suuren markkinakoon 

arvopaperit, ja Banzin (1981) tutkimuksen mukaan markkinakoon huomioiminen lisää 

markkina-faktorin kykyä selittää arvopapereiden tuottoja. Arvoanomaliassa 

arvopaperi, jonka kirja-/markkina-arvo (book-to-market value, B/P) on korkea, on 

tuottoisampi kuin matalan B/P-tunnusluvun arvopaperi. Toisin sanoen, kuten Stattman 

(1980), Rosenberg ym. (1985) ja Chan ym. (1991) osoittavat, arvopapereiden 

keskiarvotuotot kasvavat suhteessa niiden B/P-tunnusluvun kasvuun. Sen sijaan Basu 

(1983) osoittaa, että myös yrityksen liikevoitto suhteessa arvopaperin markkinahintaan 

(earnings-to-price, E/P) auttaa selittämään arvopapereiden keskiarvotuottoja.  

Fama ja French (1992) tutkivat markkinakoon ja fundamenttiarvojen ilmiöitä, ja 

osoittavat, että nämä anomaliat kykenevät selittämään arvopapereiden tuottoa, kun 

taas beeta-kerroin suhteessa markkinoihin ei yksin kykene tuottoja selittämään. 

Heidän tutkimustulosten mukaan yrityksen markkinakoko yhdessä B/P-tunnusluvun 

kanssa kadottaa E/P-tunnusluvun vaikutuksen keskiarvotuottoja selittävänä 

muuttujana. Siten Faman ja Frenchin (1992) tutkimus osoittaa, että yrityksen koko ja 

B/P-tunnusluvun avulla määritetty arvo selittävät arvopapereiden keskiarvotuottoja. 
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Perustuen aiempaan tutkimukseensa Fama ja French (1993) kehittävät arvopaperin 

hinnoittelumallin rinnalle uuden usean muuttujan mallin, jossa uusina selittävinä 

tekijöinä ovat edellä esitetyt koko- ja arvoilmiöt. Faman ja Frenchin (1993) malli on 

esitetty yhtälössä (5). 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖,𝑀(𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) + 𝛽𝑖,𝑠𝑚𝑏𝐸(𝑅𝑠𝑚𝑏) + 𝛽𝑖,ℎ𝑚𝑙𝐸(𝑅ℎ𝑚𝑙) (5) 

missä Rsmb on pienen markkinakoon arvopapereiden tuotto vähennettynä ison 

markkinakoon arvopapereiden tuotto (small-minus-big, SMB) ja Rhml on korkean 

kirja-/markkina-arvon arvopapereiden tuotto vähennettynä matalan kirja-/markkina-

arvon arvopapereiden tuotto (high-minus-low, HML). Beetat mittaavat arvopaperin 

herkkyyttä suhteessa vertailtavaan faktoriin. 

Fama ja French (1993) löytävät tutkimuksessaan, että arvopaperimarkkinoilla koko- 

ja arvo-faktoreita mallintavat salkut vangitsevat vahvasti tuottojen vaihtelun 

riippumatta siitä, mitä muita selittäviä tekijöitä regressioyhtälössä on huomioitu. Näin 

ollen markkinakoko ja B/P-tunnusluku toimisivat riskifaktoreina arvopapereiden 

tuotoille. He lisäksi huomaavat, että regressioyhtälön alfa – eli tuotto, jota ei voida 

selittää mallin systemaattisilla parametreilla βi – lähenee nollaa, kun yhtälössä on 

selittävinä tekijöinä markkinoiden ylituotto, SMB ja HML. Siten nämä riskifaktorit 

selittävät lähes täysin arvopapereiden tuottoja. 

Cazaletin ja Roncallin (2014) mukaan Fama ja Frenchin (1992, 1993) tulosten tulkinta 

on herättänyt paljon väittelyä. Heidän mukaan arvopaperin pääomariskiä (equity risk) 

ei voida jakaa markkinariskiin ja yrityskohtaiseen riskiin, jos markkinoiden oletetaan 

olevan tehokkaat ja SMB- ja HML-tekijöiden oletetaan olevan riskifaktoreita. Tällöin 

arvopapereiden kokonaisriski on moniulotteinen ja sisältää muita riskejä, jotka 

liittyvät ainakin yrityksen markkinakokoon ja arvostustasoon. Cazaletin ja Roncallin 

(2014) mukaan ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, kuinka määritellä ne taloudelliset 

riskit, joista saadaan riskipreemio markkinoilla. 

Fama ja French (1995) osoittavat, että korkean kirja-/markkina-arvon yrityksillä on 

yleensä matala liikevoitto ja toisinpäin ja että markkinakooltaan pienten yritysten 
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liikevoitto on pienempi kuin markkinakooltaan isojen yritysten. Siten he päättelevät, 

että koko- ja arvofaktorista saatu korkeampi tuotto on kompensaatiota tästä 

suhteellisesta taloudellisen ahdingon riskistä (distress risk). Toisaalta Berk (1995) ja 

Daniel ja Titman (1997) osoittavat, että B/P-ilmiön riskipreemio ei ole kompensaatiota 

taloudellisen ahdingon riskistä. Myös arvoilmiön väärinhinnoitteluluonnetta on 

ehdotettu tekijäksi selittämään sen tuottoja (Haugen, 1994, Lakonishok, Shleifer ja 

Vishny, 1994, ja La Porta, Lakonishok, Shleifer ja Vishny, 1997). Cazalet ja Roncalli 

(2014) toteavatkin, että on vaikea tehdä johtopäätöstä siitä, onko arvoilmiö 

kompensaatiota suuremmasta riskistä vai onko se ainoastaan hinta-anomalia. 

Cochrane (1999) toteaa, että markkinoilla on oltava tekijöitä, tilamuuttujia (state 

variables) tai riskin lähteitä, jotka selittävät arvopapereiden korkeampaa 

keskiarvotuottoa toisiin arvopapereihin nähden. Hän antaa esimerkiksi tilanteen, jossa 

kahden arvopaperin beeta-kerroin suhteessa markkinoihin on sama. Arvopapereiden 

erona on se, että toinen pärjää hyvin markkinoiden noustessa, kun taas toinen pärjää 

parhaiten markkinoiden yleisesti laskiessa eli taantumassa. Koska sijoittajilla yleisesti 

on ansiotyö, heidän lopullinen hyvinvointinsa (wealth) syntyy sijoitusten ja ansiotyön 

yhteisvaikutuksesta. Kahden arvopaperin esimerkissä sijoittajat suosivat arvopaperia, 

joka tuottaa taantumassa paremmin, koska se tasaa heidän hyvinvointiaan yli ajan; 

taantumassa ansiotyöstä saatu työkorvaus pienenee, jolloin taantumassa paremmin 

pärjänneen arvopaperin tuotto tasaa tätä laskua kokonaishyvinvoinnissa.  

Taantumassa paremmin tuottavan arvopaperin arvo kasvaa ja odotettu tuotto pienenee, 

kun sijoittajat ovat halukkaita ostamaan sitä, ja vastaavasti taantumassa huonommin 

pärjäävän arvopaperin hinta laskee ja odotettu tuotto suurenee. Näin ollen 

arvopapereiden, jotka tuottavat parhaiten nousukausina ja huonoiten laskukausina, 

odotetun keskiarvotuoton on oltava korkeampi kuin niiden arvopapereiden 

keskiarvotuotto, jotka tuottavat parhaiten laskukausina. Siten Cochranen (1999) ja 

Ilmasen (2011: 68) mukaan arvopaperin arvonmuutoksen ja taantuman välisellä 

kovarianssilla on väliä, kun määritellään arvopaperin odotettua tuottoa: arvopaperi, 

joka pärjää huonosti ”huonoina aikoina”, on tarjottava korkeampaa odotettua 

keskiarvotuottoa kuin arvopaperi, joka pärjää kyseisinä aikoina paremmin. Huonojen 

aikojen määrittelyyn palataan tarkemmin alaluvussa 2.5 ja faktorikohtaisesti luvussa 

3. 
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2.4 Momentum ja muita riskifaktoreita 

Jegadeesh ja Titman (1993) osoittavat, että niin sanottu momentum-strategia, jossa 

ostetaan viimeisen 3–12 kuukauden aikana parhaiten tuottaneita arvopapereita ja 

lyhyeksi myydään (short selling) saman ajanjakson aikana huonoiten tuottaneita 

arvopapereita, tuottaa positiivista tuottoa, jota CAPM-mallin beeta-kertoimella ei 

pystytä selittämään. Muun muassa Chan, Jegadeesh ja Lakonishok (1996), Haugen ja 

Baker (1996) ja Rouwenhorst (1998) sekä myöhemmin Griffin, Ji ja Martin (2003) ja 

Asness, Moskowitz ja Pedersen (2013) vahvistavat Jegadeeshin ja Titmanin (1993) 

löydöksen. Carhart (1997) laajentaa Faman ja Frenchin (1993) multifaktorimallia 

yhdellä uudella selittävällä muuttujalla – momentum-faktorilla. Siten yhtälö tulee 

seuraavaan muotoon: 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖,𝑀(𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) + 𝛽𝑖,𝑠𝑚𝑏𝐸(𝑅𝑠𝑚𝑏) + 𝛽𝑖,ℎ𝑚𝑙𝐸(𝑅ℎ𝑚𝑙) +

𝛽𝑖,𝑤𝑚𝑙𝐸(𝑅𝑤𝑚𝑙)      (6) 

missä Rwml tarkoittaa 12 kuukauden aikana hyvin ja huonosti tuottaneiden 

arvopapereiden tuottojen eroa (winners-minus-losers, WML). Carhart (1997) osoittaa, 

että tämä neljän muuttujan malli, jota myös Fama-French-Carhart riskifaktorimalliksi 

kutsutaan, lähes täysin selittää arvopaperin tuoton ja tuottojen pysyvyyden yli ajan. 

Koko-, arvo- ja momentum-faktoreiden lisäksi myös muista arvopaperimarkkinoiden 

ilmiöistä on löydetty riskifaktoripiirteitä. Näistä muutamia ovat muun muassa matalan 

riskin anomalia (low risk anomaly) ja laatu-ilmiö (quality effect). Haugen ja Baker 

(1991) sekä Clarke, De Silva ja Thorley (2006) osoittavat, että minimivarianssisalkku 

(minimum variance portfolio) tuottaa markkinapainotettua salkkua (market-cap 

portfolio) paremmin. Minimivarianssisalkku rakentuu arvopapereista, jotka yhdessä 

muodostavat pienimmän mahdollisen varianssin salkun halutulle tuottotasolle. 

Myöhemmin myös Ang, Chen ja Xing (2006), Baker, Bradley ja Wurgler (2011) ja 

Jordan ja Riley (2013) osoittavat, että matalan riskin arvopaperit tuottavat korkean 

riskin arvopapereita paremmin, kun riskiä mitataan arvopaperin ja markkinoiden 
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välisen beeta-kertoimen tai arvopaperin volatiliteetin avulla2. Toisaalta Ang ym. 

(2006) ja Jordan ja Riley (2013) osoittavat myös, että kokonaisvolatiliteetin sijaan 

yrityskohtainen volatiliteetti on matalan volatiliteetin ilmiön (low volatility effect) 

ensisijainen ajuri. Jordan ja Riley (2013) määrittelevät yrityskohtaisen volatiliteetin 

seuraavasti: 

𝜎𝑡
2 = 𝛽𝑖,𝑀

2 ∗ 𝜎𝑀
2 + 𝜎𝑖

2     (7) 

missä σt
2 on arvopaperin kokonaisvarianssi, σm

2 on markkinoiden varianssi ja σi
2 on 

yrityskohtainen varianssi. Sen sijaan Frazzini ja Pedersen (2013) rakentavat matalan 

beetan anomaliasta beeta-faktorin (betting-agains-beta, BAB), jossa ostetaan matalan 

beetan arvopapereita ja lyhyeksi myydään korkean beetan arvopapereita. Beeta on 

laskettu suhteessa markkinoihin. Frazzini ja Pedersen (2013) osoittavat, että beeta-

faktori tuottaa positiivista ylituottoa maailmanlaajuisesti. 

Novy-Marx (2013) osoittaa, että kannattavat laadukkaat yritykset, joilla on korkea 

bruttoliikevoitto suhteessa pääomaan, tuottavat merkittävästi korkeampia 

keskiarvotuottoja arvopaperimarkkinoilla kuin kannattamattomat, matalan 

bruttoliikevoiton laaduttomat yritykset. Myös Piotroski (2000) ja Bender ym. (2013) 

osoittavat laadukkaiden yritysten tuottavan paremmin kuin laaduttomat yritykset 

riippumatta siitä, kuinka laatu määritellään. Piotroski (2000) määrittelee laadun 

syntyvän yrityksen kannattavuudesta, velkaisuudesta ja operationaalisesta 

tehokkuudesta lasketusta F-pisteestä, kun taas Bender ym. (2013) olettavat laadukkaan 

yrityksen omaavan muun muassa matalan velkaisuusasteen, tasaisen tulos- ja 

osinkokasvun ja hyvän johdon. Asness, Frazzini ja Pedersen (2014) kuitenkin toteavat, 

että heidän tutkimuksensa mukaan nämä laatua mittaavat muuttujat ovat ainoastaan 

variaatioita Asnessin ym. (2014) laatustrategiasta. 

Novy-Marx (2014) tutkii eri laatu-määritelmien eroavaisuuksia ja kuinka nämä erot 

vaikuttavat laatustrategian tuottoihin. Hän vertailee Grahamin (1973) 

laatumääritelmää, joka rakentuu muun muassa yrityksen vahvasta taloudellisesta 

                                                 
2 Katso myös Lappalainen (2014). 
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tilasta, tuottojen vakaudesta ja osinkotuotosta, Greenblattin (2010) sijoitetun pääoman 

tuottoa, Piotroskin (2000) F-pistejärjestelmää ja Novy-Marxin (2013) 

bruttokannattavuutta eli bruttotuottoja suhteessa pääomaan (gross profitability on 

asset, GPOA). Novy-Marx (2014) osoittaa tutkimuksessaan, että yksinomaan 

bruttokannattavuus synnyttää merkittäviä ylituottoja, vaikka myös muut laatumittarit 

näyttävät ennustavan tuottoja. Toisaalta hän myös toteaa, että bruttokannattavuus 

selittää suurimman osan muiden laatumittareiden ennustekyvystä.  

Asness ym. (2014) tutkivat laadukkaiden arvopapereiden (quality stocks) tuottoa 

verrattuna niin sanottujen roskapapereiden (junk stocks) tuottoon. He osoittavat, että 

laatupaperit tuottavat merkittävästi paremmin kuin roskapaperit ja että näistä kahdesta 

arvopaperityypistä rakennetun faktori-strategian QMJ tuotto on korkeampi kuin 

markkinoiden tuotto. QMJ-strategiassa ostetaan laadukkaita arvopapereita ja lyhyeksi 

myydään roskapapereita (quality-minus-junk). Asness ym. (2014) määrittelevät 

laadun rakentuvan neljästä eri yrityskohtaisesta tekijästä: kannattavuudesta, kasvusta, 

turvallisuudesta ja osinkomaksuista3. Kannattavuutta he mittaavat muun muassa 

Novy-Marxin (2013) bruttotuottojen ja oman pääoman tuoton (ROE) avulla, kun taas 

kasvua he mittaavat kannattavuuden eri tekijöiden muutoksilla ja turvallisuutta muun 

muassa matalalla beeta-kertoimella, matalalla yrityskohtaisella volatiliteetilla ja 

matalalla konkurssiriskillä. Osinkomaksu rakentuu osakkeiden liikkeellelaskusta ja 

osinkomaksuista verrattuna liikevoittoon. 

Vaikka yritysten maksamien osinkojen ei välttämättä ajatella lukeutuvan 

arvopaperimarkkinoiden riskifaktoreihin, niillä on tutkimusten mukaan merkittävä 

rooli arvopapereiden tuottoja selittävänä tekijänä. Fama ja French (1988, 1989) 

nimittäin osoittavat, että arvopaperin osinko suhteessa sen hintaan eli osinkotuotto 

(dividend yield) ennustaa arvopaperin tulevia tuottoja. Erityisesti he osoittavat, että 

ennustekyky paranee sen mukaan, mitä pidemmästä ajanjaksosta on kyse: 

lyhytaikaisia tuottoja ei kyetä osinkotuoton avulla realistisesti ennustamaan mutta 

pitkäaikaisten tuottojen suhteen ennustekyky on jo merkittävä. Myös Rozeff (1984), 

                                                 
3 Kannattavuus, kasvu, turvallisuus ja osinkomaksu on johdettu Gordonin kasvumallista, jossa 

arvopaperin hinta P vastaa osinkoa D jaettuna vaaditun tuoton K ja osinkokasvun G erotuksella eli P = 

D / (K-G).  
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Shiller (1984), Flood, Hodrick ja Kaplan (1986), Campbell ja Shiller (1988) ja Hodrick 

(1992) osoittavat osinkotuoton olevan yksi arvopapereiden tuottoja ennustava tekijä. 

Siten edellä mainittujen tutkimusten tulokset puoltavat osinkotuoton 

riskifaktorimaisuutta, sillä tulokset ovat linjassa Benderin ym. (2013) 

riskifaktorimääritelmän kanssa. Tämä määritelmä esitellään seuraavaksi. 

2.5 Faktoriteoria, huonot ajat ja makrotalous 

Benderin ym. (2013) mukaan riskifaktorina voidaan ajatella mitä tahansa tietyn 

sijoitusinstrumenttiryhmän, kuten arvopapereiden, joukkovelkakirjojen, valuutan tai 

raaka-aineiden, ominaisuutta, joka selittää kyseisen ryhmän tuottoja ja riskiä. Goltz 

(2015) toteaa kuitenkin, että faktorin riskipreemion takana on oltava taloustieteellinen 

syy mieluummin kuin behavioristinen syy, koska faktoripreemio, joka perustuu 

behavioristiseen selitykseen, voidaan oletettavasti poistaa markkinoilta rajoitetun 

arbitraasin (limits to arbitrage) avulla. Sen sijaan faktoripreemio, joka on seurausta 

taloustieteellisestä eli riskiperusteisesta (risk-based) selityksestä, esiintyy 

markkinoilla yleensä vielä tulevaisuudessakin. Riskiperusteinen riskipreemio on 

Angin (2014: 200) mukaan myös yksi CAPM-mallin opeista. Siten voidaan olettaa, 

että, jotta arvopaperimarkkinoiden ilmiö luokitellaan riskifaktoriksi, sen on oltava 

kaiken muun ohella myös pysyvä yli ajan eli se ei saa kadota markkinoilta. Tämä ehto 

riskifaktorin pysyvyydestä kuitenkin hankaloittaa faktoreiden määrittämistä, sillä, 

kuten Cazalet ja Roncalli (2014) osoittavat, Fama-French-kolmifaktorimallin 

determinaatiokertoimen ja CAPM-mallin determinaatiokertoimen välinen erotus eli 

∆R2 = R2
FF – R2

CAPM pieneni aiemmasta yli 30 prosentista 11 prosenttiin finanssikriisin 

lähivuosien aikana 2005–2008. Siten koko- ja arvo-faktoreiden selityskyky katosi 

lähes täysin markkinakriisin aikana. 

Riskiperusteinen selitys arvopapereiden riskipreemioille on modernin rahoitusteorian 

keskeisimpiä ajatuksia. Teoria olettaa Cochranen (2008: 239) mukaan arvopaperin 

hinnan määräytyvän yrityksen diskontatuista rahavirroista (payoff) yhtälön (8) 

mukaisesti. 

𝑝𝑡
𝑖 = 𝐸𝑡(𝑚𝑡+1𝑥𝑡+1

𝑖 )    (8) 
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missä pt on arvopaperin i hinta hetkellä t, mt+1 on stokastinen diskonttaustekijä 

(stochastic discount factor) hetkellä t+1 ja xi
t+1 on arvopaperin i rahavirta hetkellä t+1. 

E edustaa odotus-arvoa. Diskonttaustekijälle m pätee yhtälö (9): 

𝑚𝑡+1 = 𝛽
𝑢′(𝑐𝑡+1)

𝑢′(𝑐𝑡)
     (9) 

missä u´(c) on sijoittajan kulutusperusteisen hyvinvointifunktion derivaatta. Siten m 

mittaa sijoittajan taloudellisen hyvinvoinnin muutosta eli rajahyötyä. Yhtälöstä (8) 

saadaan johdettua, että arvopaperin riskipreemio vastaa negatiivista riskitöntä tuottoa 

kerrottuna arvopaperin tuoton ja diskonttaustekijän välisellä kovarianssilla. Tämä on 

esitetty yhtälössä (10). 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = −𝑅𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖)                      (10) 

Koska diskonttaustekijä mittaa sijoittajan kulutuksesta saaman hyvinvoinnin 

muutosta, arvopaperin tuoton kovarianssilla suhteessa aikoihin, jolloin sijoittajan 

taloudellinen hyvinvointi laskee eli rajahyöty on korkeimmillaan, on suuri merkitys 

riskipreemioon. Näin ollen odotettu tuotto yli riskittömän koron on korkea 

arvopapereille, joiden kovarianssi sijoittajan huonoihin aikoihin on negatiivinen.4 

Tästä johtuen tiettyjen arvopapereiden odotettu tuotto on toisia arvopapereita 

korkeampi, koska ne takaavat sijoittajalle euroja aikoina, jolloin yhtä lisäeuroa 

arvostetaan eniten. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että kyseisten arvopapereiden 

odotettu tuotto on muita arvopapereita pienempi silloin, kun sijoittajan taloudellinen 

hyvinvointi kasvaa eli rajahyöty on matalimmillaan.5 

Ilmasen (2011: 69), Benderin ym. (2013) ja Angin (2014: 196) mukaan 

riskifaktoreiden riski syntyy näiden lyhytaikaisesta syklisyydestä eli herkkyydestä 

tiettyihin huonoihin aikoihin, jotka ovat erilaisia eri faktoreille ja joiden aikana faktorit 

tuottavat huonosti tai negatiivisesti. Toisin sanoen riskifaktorit sisältävät riskin, että 

faktori menettää osan arvostaan lyhyellä aikavälillä, jos faktorille ominainen huono 

                                                 
4 Päätelmä perustuu siihen, että riskitön korkokanta ei voi olla negatiivinen. 
5 Yhtälö (8) on johdettu täydellisesti Liitteissä 1. 
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aika toteutuu. Sen sijaan pitkällä aikavälillä faktorit tuottavat hyvin, kun faktorin koko 

sykli käydään läpi, jolloin myös faktorin hyvä aika saavutetaan. Cazalet ja Roncalli 

(2014) osoittavat, että faktorin syklin keskimääräinen pituus vaihtelee kolmesta 

vuodesta kymmeneen vuoteen ja että faktoreiden tuotot ovat keskiarvoon palautuvia 

(mean-reverting). Näin ollen, kuten Ang (2014: 211–215) toteaa, riskifaktoreiden 

pitkäaikainen tuotto on kompensaatiota faktorien sykliriskistä. 

Teorian mukaisesti Cochrane (1999) määrittelee sijoittajan kulutuksen eli rajahyödyn 

olevan paras huonojen aikojen mittari – erityisesti markkina-faktorille. Myös Ang 

(2014: 206) toteaa sijoittajan rajahyödyn olevan paras huonojen aikojen mittari 

yksittäiselle sijoittajalle, joka sijoittaa markkinasalkkuun, koska korkean rajahyödyn 

aikoina yhden yksikön lisäys sijoittajan taloudelliseen hyvinvointiin lisää eniten 

sijoittajan kokonaishyvinvointia.6 Korkean rajahyödyn aikoja ovat Angin (2014: 206) 

mukaan muun muassa yksittäisen sijoittajan työttömyys, matala kulutustaso tai 

taloudellisen hyvinvoinnin suhteellinen muutos. Nämä kaikki ovat kuitenkin jossain 

määrin seurausta matalasta talouskehityksestä ja korkeasta inflaatiosta. 

Cochrane (1999) toteaa, että rajahyödyn lisäksi myös muita huonojen aikojen 

indikaattoreita voidaan käyttää, esimerkiksi markkinoiden tuottoa, taloudellisia 

tapahtumia ja yrityskohtaisia muuttujia. Markkinoiden tuotolla tarkoitetaan yleisesti 

arvopaperimarkkinoiden tuottoa, kun taas taloudelliset tapahtumat viittaavat 

esimerkiksi talouden nousukauteen tai taantumaan. Yrityskohtaisilla muuttujilla 

Cochrane (1999) tarkoittaa esimerkiksi arvopaperin hintaa suhteessa yrityksen 

maksamaan osinkoon eli P/D-tunnuslukua (price-to-dividend), joka siis ennustaa 

arvopaperin tulevia tuottoja.  

Markkinoiden volatiliteetti on Angin (2014: 196) mukaan myös yksi huonoja aikoja 

kuvaava tekijä rajahyödyn lisäksi. Hänen mukaansa monet arvopaperit ja 

sijoitusstrategiat menettävät osan arvostaan korkean volatiliteetin aikoina, kuten 

                                                 
6 Kun talouskasvu lähenee nollaa, se lisää sijoittajan riskiä menettää ansiotyö. Työttömyyden 

seurauksena yhdessä hintojen nousun kanssa sijoittajan kulutettavissa olevan rahan määrä pienenee, 

mikä laskee kulutusta. Koska työttömyys laskee käytettävissä olevan rahan määrää, sijoittaja arvostaa 

yhtä rahayksikköä enemmän kuin silloin, kun hänellä oli ansiotyö. Näin ollen sijoittajan rajahyöty on 

muuttunut korkeaksi. 
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finanssikriisin aikana nähtiin. Kolmas huonojen aikojen mittari on myös Angin (2014: 

196) mukaan talouskasvu eli bruttokansantuotteen muutos. Talouden supistuessa 

sijoittaja, jolla on sijoitusten lisäksi ansiotyö, voi menettää työnsä kokonaan tai hänen 

saama korvaus ansiotyöstä saattaa pienentyä. Siten kyseiselle sijoittajalle talouden 

negatiivinen muutos on riski. Ang (2014: 196) lisäksi toteaa, että riskifaktoreiden 

huonot ajat voivat liittyä joko taloudellisiin aikoihin, kuten matalaan talouskasvuun tai 

korkeaan inflaatioon, tai sitten sijoituksellisiin aikoihin, jolloin markkinatuotto on 

huono tai tietyt sijoitusstrategiat tuottavat huonosti. 

Tässä tutkimuksessa on tähän asti oletettu, että reaalitalouden tekijät vaikuttavat 

arvopaperimarkkinoiden riskifaktoreihin. Mutta mitä jos tämä vaikutussuhde onkin 

päinvastainen? Entä jos arvopaperimarkkinoiden riskifaktorit selittävät reaalitalouden 

tekijöiden muutoksia eikä toisinpäin? Liewin ja Vassaloun (1999) tutkimuksen 

tulokset antavat suuntaa antavan vastauksen tähän kysymykseen. He nimittäin 

osoittavat, että koko- ja arvo-faktorit ennustavat reaalitalouden eli 

bruttokansantuotteen kasvua. Siten yrityksen markkinakoolla ja arvostustasolla 

suhteessa kirja-arvoon voi olla vaikutusta reaalitalouden kehitykseen. Myös Cochrane 

(2005: 443) toteaa, että Faman ja Frenchin (1992, 1993) riskifaktorit eli markkina-, 

koko- ja arvo-faktorit voivat olla apu- eli korvikemuuttujia (proxies) 

makrotaloudellisille riskeille. Näin siksi, koska rahoitusmarkkinoiden riskit, jotka 

riskiperusteisen teorian mukaan voidaan täydellisesti selittää riskifaktoreiden avulla, 

ovat Cochranen (2005) mukaan myös makrotalouden riskejä. Siten riskifaktorit 

olisivat myös makrotaloudellisia riskejä. 

Miksi tässä tutkimuksessa sitten oletetaan makrotaloudellisten tekijöiden olevan 

selittäviä tekijöitä riskifaktoreille? Ensimmäiseksi tämän suuntainen vaikutussuhde 

voidaan johtaa matemaattisesti: Sijoittajan hyvinvointi rakentuu ansiotyöstä saadusta 

työkorvauksesta A ja sijoituksista I. Työkorvauksen oletetaan vastaavan euromääräistä 

korvausta a, jonka suuruuteen vaikuttaa tietty tuntematon tekijä Fx. Tämä on kuvattu 

yhtälössä (11). 

𝑈 = 𝐴 + 𝐼 = 𝑎𝐹𝑥 + 𝐼 = (𝐶 + 𝑆)𝐹𝑥 + 𝐼 = 𝐶𝐹𝑥 + 𝑆𝐹𝑥 + 𝐼                      (11) 
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Euromääräinen työkorvaus voidaan siis edelleen jakaa kulutettavaan osuuteen C ja 

säästettävään osuuteen S. Kulutus C muodostuu ostettujen tavaroiden, palveluiden, 

ynnä muiden, määrästä z ja näiden hinnoista P. Oletetaan, että sijoittaja haluaa 

maksimoida taloudellisen hyvinvointinsa yli ajan siten, että hänen hyvinvointinsa 

muutos ei ole koskaan negatiivinen. Tämä johtaa yhtälöön (12). 

∆𝑈 = ∆(−𝑧(−𝑃))𝐹𝑥 + ∆𝑆𝐹𝑥 + ∆𝐼 = −∆𝑃 ∗ 𝐹𝑥 + ∆𝐹𝑥 + ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1       (12) 

missä wi on sijoitusinstrumentin i paino sijoitussalkussa ja Ri on kyseisen instrumentin 

tuotto. Sijoitusten muutos vastaa siten sijoitussalkun kokonaistuottoa. Kulutuksen 

määrä z ja hinta P ovat negatiivisia, koska niiden muutoksen vaikutus hyvinvointiin 

on käänteinen. Koska määrän z oletetaan pysyvän muuttumattomana ja säästöt S 

edustavat nykyhetken säästöjä, niillä ei ole vaikutusta hyvinvoinnin muutokseen. Siksi 

ne jätetään pois yhtälöstä. Yhtälö (11) on johdettu täydellisesti Liitteissä 2. 

Sijoittajan taloudellisen hyvinvoinnin muutos on siis seurausta hintojen muutoksesta, 

työkorvaukseen vaikuttavan tekijän arvonmuutoksesta ja sijoitusten tuotoista. Kun 

sijoitustuottoja ei oteta huomioon, sijoittajan hyvinvoinnin muutos erilaisissa 

skenaarioissa, joissa hinta tai tekijä muuttuvat, on suurimmaksi osaksi negatiivinen 

(Liitteet 2 taulukko 21). Hyvinvoinnin muutosta ohjaa myös enemmän kulutukseen 

vaikuttava hintojen muutos kuin työkorvaukseen vaikuttava tuntematon tekijä. Siten 

välttääkseen riskin kulutuksen ja hyvinvoinnin laskusta tulevaisuudessa, sijoittaja 

ostaa nyt niitä arvopapereita, jotka tuottavat hyvin erityisesti silloin, kun hinnat 

nousevat. Näin ollen makrotaloudellinen tekijä (hintojen muutos ja kulutus) ohjaa 

sijoittajaa sijoittamaan tietyn ominaisuuden arvopapereihin, jotka yhdessä 

muodostavat tietyn riskifaktorin. 

Toiseksi Liewin ja Vassaloun (1999) tutkimustulosten ja Cochranen (2005: 443) 

ajatusten johtopäätökset eivät ole yksiselitteisiä. Liew ja Vassalou (1999) osoittavat, 

että yrityksen koko ja arvostustaso ennustavat tulevaa talouskehitystä (eriaikainen 

vaikutus) mutta he eivät osoita, että nämä faktorit selittäisivät reaalitaloutta 
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(samanaikainen vaikutus).7 Myöskään Cochranen (2005: 443) ajatukset eivät 

suoranaisesti liity samanaikaiseen vaikutukseen, vaan ainoastaan riskifaktoreiden ja 

makrotalouden väliseen yleiseen vaikutussuhteeseen. Tässä tutkimuksessa juuri tästä 

samanaikaisesta vaikutuksesta ollaan kiinnostuneita eli selittävätkö tietyt tekijät toisia 

tekijöitä. Cochrane (2008: 249) lisäksi toteaa, vastakohtana Liewin ja Vassaloun 

(1999) tuloksille, että lukuisat makrotaloudelliset tekijät8 vastaavasti ennustavat 

arvopapereiden tuottoja. Myös Lettau ja Ludvigson (2001, 2005) osoittavat, että 

yksityinen kulutus suhteessa ansiotuloon (hyvinvointiin) samaten ennustaa pitkän ajan 

arvopaperituottoja. Siten riskifaktoreiden ja makrotalouden välisestä 

vaikutussuhteesta ei voida tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Tämän ja 

matemaattisen johdatuksen takia tässä tutkimuksessa päädytään olettamaan, että 

samanaikaisen vaikutuksen suunta on reaalitalouden tekijöistä 

arvopaperimarkkinoiden riskifaktoreihin eli makrotalouden tekijät selittävät 

faktoreiden tuottoja. 

Riskifaktorien, huonojen aikojen ja faktoripreemioiden aiheuttajien määrittäminen 

ovat faktoriteorian suurimpia kysymyksiä. Kuten Cazalet ja Roncalli (2014) toteavat, 

yhdeksi ongelmaksi muodostuu se, mitkä tekijät oikeasti ovat keskeisiä tuottojen ja 

riskien selittäjiä, jotka voidaan ajatella lukeutuvan riskifaktoreiksi. Faktorikohtaisiin 

huonoihin aikoihin palataan kuitenkin tarkemmin luvussa 3, sillä seuraava alaluku 

keskittyy kertaamaan alfan käsitteen muutosta faktoriteorian myötä. 

2.6 Riskifaktorit ja alfa 

Arvopaperin hinnoittelumallissa alfana pidetään sitä osakkeen tuottoa, jota 

arvopaperin beeta-kerroin suhteessa markkinoihin ei pysty selittämään. Tällöin alfan 

voidaan olettaa olevan seurausta sijoittajan taidosta saada systemaattisesti riskitöntä 

tuottoa markkinoilta. Tämä alfan käsite pätee myös arbitraasihinnoitteluteoriassa, 

                                                 
7 Eriaikaisen vaikutuksen tilanteessa A:n arvo muuttuu, mikä johtaa B:n arvon muuttumiseen 

tulevaisuudessa. Samanaikaisen vaikutuksen tilanteessa A:n arvon muutos muuttaa samalla B:n arvoa. 
8 Näitä makrotaloudellisia tekijöitä ovat muun muassa yrityksen investoinnit suhteessa pääomaan, 

yksityishenkilöiden ansiotulot suhteessa kokonaistuloihin, kotitalouksien kulutuksen suhde 

kokonaiskulutukseen ja yksityisen kulutuksen suhde taloudelliseen hyvinvointiin. 
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jossa alfa esitetään vakioterminä regressioyhtälössä. Riskifaktoreiden myötä alfan 

käsite on kuitenkin muuttunut. 

Kuten alaluvussa 2.3 todetaan, Fama ja French (1993) osoittavat, että alfa katoaa 

suurimmaksi osaksi, kun tuottoja selitetään markkinoiden ylituoton, yhtiön 

markkinakoon ja arvopaperin arvostuksen avulla. Alfan osuus arvopaperin tuotosta 

pienenee edelleen, kun edellä mainittujen tekijöiden lisäksi tuottoa selitetään vielä 

aikaisemman hintakehityksen avulla, kuten Carhart (1997) osoittaa. Siten alfalla – 

taidolla – on enintään pieni rooli tuottoja selittävänä tekijänä. 

Myös Frazzinin, Kabillerin ja Pedersenin (2012) tutkimus puoltaa alfan pientä 

merkittävyyttä arvopaperisalkun tuotoissa. He nimittäin osoittavat, että Warren 

Buffetin omistaman Berkshire Hathaway -rahaston tuotto voidaan kokonaisuudessaan 

selittää BAB- ja laatu-faktoreiden avulla. Frazzini ym. (2012) löytävät 

tutkimuksessaan, että rahaston sijoitussalkku rakentuu osakkeista, jotka ovat 

turvallisia, halpoja ja laadukkaita9. Näin ollen kuka tahansa sijoittaja voisi saada 

Buffetin kanssa samanlaista tuottoa sijoituksilleen, jos hän rakentaisi salkkunsa näistä 

kyseisistä faktoreista. Siten Warren Buffetin alfaa ei ole olemassa. 

Kuviossa 1 esitetään arvopaperin tuottoihin vaikuttavat tekijät ennen ja jälkeen 

faktoriteorian ajatusmaailman hyväksymisen. CAPM-mallin mukaisesti ennen teorian 

hyväksymistä tuottojen ajateltiin syntyvän ainoastaan arvopaperin systemaattisesta 

riskistä suhteessa markkinatuottoon ja riskittömästä tuotosta eli alfasta. Faktoriteorian 

myötä arvopaperin tuotto nähdään nyt olevan seurausta niin arvopaperin 

systemaattisesta markkinariskistä kuin myös sen systemaattisista riskeistä suhteessa 

muihin tekijöihin, kuten markkinakokoon, arvostukseen ja historialliseen tuottoon 

(past performance) eli momentumiin. Näin ollen alfan merkitys arvopapereiden 

tuottojen selittäjänä jää häviävän pieneksi. 

  

                                                 
9 Turvallisuudella tarkoitetaan arvopaperin matalaa beeta-kerrointa tai volatiliteettia, halpuudella 

korkeaa kirja-arvoa suhteessa markkina-arvoon (B/P-luku) ja laadulla korkeaa kannattavuutta, vakautta, 

kasvua ja osinkomaksua. 
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Kuvio 1. Käsitys arvopaperin tuottoon vaikuttavien tekijöiden osuuksista faktoriteorian myötä 

(mukaillen Bender, Hammond ja Mok, 2014). 

Tässä luvussa käytiin läpi kuinka arvopaperin hinnoittelumallista päädyttiin 

arbitraasihinnoitteluteorian kautta Fama-French-Carhart riskifaktorimalliin ja 

faktoriteoriaan. Luvussa lisäksi esiteltiin teoriaa faktoreiden huonoista ajoista ja niiden 

olemassaoloon liittyvistä selityksistä sekä kuinka alfan käsite on muuttunut 

hinnoittelumallista faktoriteorian hyväksymisen myötä. Seuraava luku kuitenkin 

keskittyy tarkempaan analyysiin valituista riskifaktoreista. Luvussa 3 esitellään 

tarkempia tutkimustuloksia markkina-, koko-, arvo-, momentum-, volatiliteetti-, laatu- 

ja osinko-faktoreiden luonteesta ja hyvistä ja huonoista ajoista. 

Ennen Jälkeen

Alfa

Faktori-beetat

Markkina-beeta
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3  RISKIFAKTOREIDEN ANATOMIA 

Tässä luvussa tutustutaan tarkemmin aiemmin esitetyistä riskifaktoreista tehtyihin 

tutkimuksiin. Luvun tarkoitus on avata kunkin riskifaktorin anatomiaa tarkemmin eli 

millaisina aikoina faktori tuottaa parhaiten (hyvät ajat) ja milloin huonoiten (huonot 

ajat) ja mitkä syyt mahdollisesti selittävät faktorin tuottoja aikaisempien tutkimusten 

perusteella. Nämä syyt liittyvät joko taloudellisiin eli riski-perusteisiin selityksiin tai 

behavioristiseen rahoitukseen eli sijoittajan käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin. 

Faktorit käydään läpi siinä järjestyksessä, jossa ne aiemmin esitettiin. Ensimmäisenä 

siten CAPM-mallin markkina-faktori.  

3.1 Markkina-faktori 

Markkina-faktorilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa arvopaperin hinnoittelumallin ja 

siten myös Fama-French-Carhart riskifaktorimallin mukaista markkina-tekijää, jota 

edustaa halutun markkina-alueen yleisindeksi. Markkina-faktorin ajatellaan kuvaavan 

riittävällä prosentuaalisella osuudella tietyn markkinan arvopapereita tai markkina-

arvoa. Markkina-faktori siis kuvaa sitä, kuinka markkinat yleisesti liikkuvat. 

Asnessin, Frazzinin, Israelin ja Moskowitzin (2014) mukaan markkina-faktorin 

vuosituotto yli riskittömän korkokannan oli Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilla 6 

prosenttia 1963–2013 ja 8,2 prosenttia 1991–2013. Vuotuiset Sharpe-luvut samoilta 

ajanjaksoilta olivat 0,39 ja 0,54. Euroopassa markkinatuotot olivat Dimsonin, 

Marshin, Stauntonin ja Mauboussinin (2014) mukaan 6,2 prosenttia vuodessa 1964–

2013 ja 4,4 prosenttia vuodessa 2000–2013, kun taas maailmanlaajuisten 

markkinoiden historialliset vuosittaiset tuotot olivat 5,4 prosenttia 1964–2013 ja 1,7 

prosenttia 2000–2013. Jokainen ajanjakso sisälsi niin markkinoiden hyviä aikoja, 

jolloin markkinatuotot olivat korkeita, kuin myös huonoja aikoja, jolloin tappiot 

markkinoilta olivat suuria.  

Napier (2009: 294) ja Adrian ja Rosenberg (2008) osoittavat, että markkina-faktorin 

tuotot ovat korkeita aikoina, jolloin talouskasvu on positiivinen ja markkinoiden 

volatiliteetti on matala. Myös sijoittajien epävarmuus, joka liittyy 

markkinavolatiliteetin tasoon, ja erityisesti sijoittajien odotukset reaalitalouden 



25 

 

tulevaisuuden tilasta vaikuttavat markkinatuottojen suuruuteen. Sen sijaan markkina-

faktorin tuotot ovat alimmillaan huonon taloustilanteen, korkean volatiliteetin ja 

suuren epävarmuuden aikoina. Markkinatuotot ovat alhaisia myös aikoina, jolloin 

sijoittajat jättävät huomiotta talouden kannalta hyviä uutisia (Napier, 2009: 296) ja 

tietyt makrotaloudelliset tekijät, kuten inflaatio, jotka voivat johtaa yleiseen talouden 

taantumaan, ovat epäsuotuisassa tilassa (Fama ja Schwert, 1977). Markkinoiden 

epälikvidisyys kasvaa myös markkinoiden huonoina aikoina.10 

Markkina-faktorilla on epämiellyttäviä piirteitä, kuten arvopapereiden kurssien 

samansuuntainen liike (co-movement) taloudellisten syklien kanssa, merkittävät 

tappiot kurssiromahdusten aikana ja korkea volatiliteetti. Myös likviditeettiriski on 

yksi markkina-faktorin piirteistä. Markkinoiden arvopapereiden hinnoilla on myös 

tapana liikkua yhdessä – erityisesti huonoina aikoina. Siten arvopaperien välisellä 

hajauttamisella ei ole hyötyä juuri silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. 

Teorian mukaan markkina-faktorin tuotot ovat täydellisesti seurausta makro- ja 

mikrotalouden tapahtumista, etenkin pitkällä aikavälillä. Markkinat muodostuvat 

lukuisista eri yritysten arvopapereista, ja nämä arvopaperit ovat osuuksia näistä 

yrityksistä. Siten arvopaperin arvonmuutos on seurausta ainoastaan yrityksen 

fundamentaalisen (nykyisen ja tulevaisuuden) arvon muutoksesta. Yrityksen arvoon 

vaikuttavat tietyt taloudelliset tekijät, joiden muutos vaikuttaa yrityksen 

tuloksentekokykyyn, kustannuksiin, riskeihin ja niin edelleen. Osa tekijöistä on 

yrityskohtaisia eli ne vaikuttavat enemmän tiettyihin yrityksiin kuin toisiin ja jotkin 

tekijät ovat kokonaisvaltaisia eli ne vaikuttavat kaikkiin yrityksiin. Siten markkinoiden 

tuottoihin vaikuttavat ne reaalitalouden tekijät, joilla on vaikutusta suureen osaan 

markkinoiden yrityksistä.   

                                                 
10 Katso Napier (2009). Hän tutkii neljää suurta markkinaromahdusta 1921-, 1932-, 1949- ja 1982-

luvuilla. Hän osoittaa muun muassa kaikkien romahdusten sattuneen samaan aikaan yhdessä 

taloudellisten taantumien kanssa ja sijoittajien jättävän huomiotta hyvät talousuutiset romahduksen 

aikana. 
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3.2 Koko-faktori 

Kuten todettiin alaluvussa 2.3, Fama ja French (1992) määrittelevät koko-faktorin 

muodostuvan markkinakooltaan pienten yritysten arvopapereiden ostosta ja 

markkinakooltaan isojen yritysten arvopapereiden lyhyeksi myynnistä. Ang (2014: 

214–227) toteaa, että tällainen dynaaminen faktori, joka saadaan muodostettua 

erilaisten sijoitusinstrumenttien aktiivisella kaupankäynnillä eli normaalin omistuksen 

(long-position) lisäksi salkku sisältää lyhyeksi myyntiä (short-position), poistaa 

markkina-faktorin vaikutuksen kyseisen riskifaktorin tuotoista11. Sen sijaan strategian, 

jossa ostetaan normaalisti esimerkiksi pienen kokoluokan arvopapereita (long-only), 

tuottoihin vaikuttaa myös markkina-faktori jossain määrin. Juuri tällaisiin dynaamisiin 

oston ja lyhyeksi myynnin faktoreihin on käytännössä vaikea sijoittaa lyhyeksi 

myynnin rajoitusten takia. Siten käytännön faktorisijoittaminen sisältää pääasiassa 

ainoastaan suoria arvopaperiostoja sisältävän faktorisalkun ilman lyhyeksi myyntiä. 

Angin (2014: 228) mukaan 1980-luvun puolivälin jälkeen tilastollisesti merkitsevää 

riski-korjattua (risk adjusted) tuottoa koko-ilmiöstä, jossa pienet arvopaperit tuottavat 

isoja arvopapereita paremmin, ei enää ollut. Hänen mukaansa 1980-luvun puolivälin 

jälkeen pienen markkinakoon arvopapereista ei ole enää saanut riskitöntä preemiota, 

kun tuotot markkina-korjataan (market adjusted). Myös kansainväliset 

tutkimustulokset koko-preemiosta ovat olleet heikkoja: Fama ja French (2012) eivät 

löydä koko-preemiota kansainvälisesti viimeisten vuosien ajalta. Ang (2014: 229) 

toteaa kuitenkin, että pienten arvopapereiden keskiarvotuotto on isojen arvopapereiden 

keskiarvotuottoa korkeampi, mikä saattaa selittyä korkeammasta riskistä tai muista 

faktoreista. Pienet arvopaperit ovat nimittäin suuria arvopapereita epälikvidisempiä, 

mikä esimerkiksi kurssiromahdusten aikana on riski, kun markkinoiden yleinen 

likviditeetti laskee ja pieniä arvopapereita ei pystytä myymään. Lisäksi muun muassa 

Loughran (1997) ja Chen, Hong ja Stein (2002) osoittavat arvo- ja momentum-

faktoreiden olevan voimakkaampia pienissä arvopapereissa. 

                                                 
11 Yun, Rentzlerin ja Wolfin (2004) mukaan sijoitusstrategiat, jossa ostetaan tiettyjä arvopapereita ja 

lyhyeksi myydään toisia, ei poista täysin etenkään koko- ja arvo-faktoreiden vaikutusta kyseisten 

strategioiden tuotoista. 
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Dichev (1998) tutkii väitettä, jonka mukaan koko-faktori selittyy yrityksen 

vakavaraisuudella, esimerkiksi konkurssiriskillä. Hän kuitenkin osoittaa, että 

konkurssiriski ei liity pienten arvopapereiden korkeampaan tuottoon. Myöskään 

Vassalou ja Xing (2004) eivät löydä todisteita luottoriskin selittävyydestä koko-

faktorin tuottoihin. Sen sijaan Acharya ja Pedersen (2005) osoittavat, että pienillä 

arvopapereilla on keskimäärin huonompi likviditeetti kuin isoilla arvopapereilla ja 

siten ne altistuvat enemmän likviditeettiriskille. Myös Amihud (2002) osoittaa 

markkinakooltaan pienten yritysten arvopapereiden olevan suurten yritysten 

arvopapereita herkempiä markkinalikviditeetille. Toisaalta hänen tutkimustulosten 

perusteella epälikviditeetin vaikutus koko-faktorin tuottoihin on vähäinen. 

Amihud (2014) tutkii arvopaperin likvidisyyttä tuottoja selittävänä tekijänä. Hän 

osoittaa, että dynaamisen epälikviditeetti-tekijän (illiquidity-minus-liquidity, IML) 

alfa on noin neljä prosenttia vuodessa, kun tuotossa on huomioitu markkina-, koko-, 

arvo- ja momentum-faktoreiden tuotot. Amihud (2014) huomauttaa, että IML:n ja 

SMB:n välillä on vahva yhteys, koska pienet arvopaperit ovat myös vähemmän 

likvidejä, vaikka epälikviditeetti-tekijä ei hänen tutkimustulosten perusteella liity 

koko-faktoriin12. 

Amel-Zadeh (2011) osoittaa, että pienen markkinakoon arvopapereiden tappio 

arvopaperimarkkinoiden huonoina aikoina – kurssiromahduksissa – on suurempi kuin 

suurten arvopapereiden tappio. Vastaavasti markkinoiden hyvinä aikoina eli 

kurssinousuissa pienimpien arvopapereiden tuotto on suurempi kuin markkina-

arvoltaan suurempien arvopapereiden tuotto. Amel-Zadehin (2011) tutkimustulosten 

mukaan pienet arvopaperit tuottavat isompiaan merkittävästi paremmin ainoastaan 

sellaisessa tilanteessa, jossa kyseisten pienten arvopapereiden beeta-kertoimet ovat 

matalat ja markkinatilanne on hyvä. Kaikissa muissa tilanteissa suuret arvopaperit ovat 

tuottavampia. Sen sijaan Ang (2014: 216) osoittaa pienten arvopapereiden 

keskiarvotuottojen olevan korkeampi kuin suuren kokoluokan arvopapereiden 

keskiarvotuotot riippumatta makrotaloudellisesta ajasta. Taloudellisen taantuman ja 

                                                 
12Amihud (2014) osoittaa, että kun koko-faktorin tuotto otetaan huomioon epälikviditeetti-tekijän 

tuotossa, alfa muuttuu vain vähän. Siten koko-faktorin huomioimisella tai huomiotta jättämisellä ei ole 

suurta merkitystä epälikviditeetti-tekijän tuottoon. 
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nousukauden sekä matalan ja korkean bruttokansantuotteen, kulutustason ja inflaation 

aikoina pienet arvopaperit tuottavat keskimäärin isoja paremmin. Toisaalta, siinä 

missä tuotot ovat korkeammat, myös pienten arvopapereiden tuottojen volatiliteetti on 

isoja arvopapereita korkeampi.  

Riskiperusteisten selitysten, kuten suuremman konkurssiriskin, huonomman 

likviditeetin, suuremman volatiliteetin ja korkeamman talouden systemaattiseen 

suhdannevaihteluun liittyvän herkkyyden, lisäksi käyttäytymisperusteisia syitä on 

Benderin ym. (2013) mukaan esitetty selittämään pienten arvopapereiden korkeampia 

tuottoja. Heidän mukaan yksi näistä selityksistä liittyy sijoittajien virheellisiin 

odotuksiin tuottoja kohtaan. Sen sijaan Goltzin (2015) mukaan sijoittajien rajallista 

huomiota pieniä arvopapereita kohtaan on esitetty yhtenä behavioristisena syynä koko-

faktorille. Tämän tutkimuksen perusteella behavioristiset syyt eivät kuitenkaan selitä 

merkittävästi koko-faktorin tuottoja kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla. 

3.3 Arvo-faktori 

Arvo määritetään Faman ja Frenchin (1992) tutkimuksen mukaan yrityksen matalalla 

kirja-arvolla suhteessa arvopaperin hintaan eli markkina-arvoon. Kasvuosakkeella 

vastaavasti on korkea B/P-tunnusluku. Kuten koko-faktori, niin myös arvo-faktori 

sisältää lyhyeksi myyntiä, mikä voi estää kyseisen faktorin täysimittaisen 

hyödyntämisen käytännössä. Siten myös käytännön arvo-faktoristrategian tuottoihin 

vaikuttaa markkina-faktorin käyttäytyminen. 

Cazalet ja Roncalli (2014) osoittavat, että kolmena eri ajanjaksona, 1995–2000, 2000–

2009 ja 2009–2013, arvo-faktorin vuosituotot eroavat suuresti markkina-faktorin 

vuosituotoista yli riskittömän korkokannan Euroopan markkinoilla. Heidän 

tutkimustulosten mukaan arvo-faktorin vuosituotto on negatiivinen niiden 

ajanjaksojen aikana, kun markkina-faktori tuottaa positiivisesti. Vastaavasti arvo-

faktorin tuotto on positiivinen markkinoiden tuottaessa negatiivisesti. Yhdysvaltojen 

arvopaperimarkkinoilla tuottojen erot eivät ole niin selvät, mutta yleisesti voidaan 

todeta, että arvo-faktorin tuotto on pieni silloin, kun markkinatuotto on korkea ja 

toisinpäin. Sen sijaan niin Euroopan kuin Yhdysvaltojen markkinoilla arvo-faktorin 
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vuotuinen volatiliteetti samoille ajanjaksoille on pienempi kuin markkina-faktorin 

volatiliteetti. 

Arshanapalli, D’Ouville ja Nelson (2004) osoittavat, että seuraavan kuuden kuukauden 

aikana sattuvan taloudellisen taantuman todennäköisyyden kasvu (lasku) kasvattaa 

(pienentää) arvo-faktorin ehdollista varianssia. Tämä tarkoittaa sitä, että arvo-

strategian, jossa ostetaan arvo-osakkeita ja lyhyeksi myydään kasvuosakkeita, 

faktoripreemioon vaikuttaa taloudellisen taantuman riski. Samanlaisia tuloksia saavat 

myös Ang (2014: 213–231) ja Lettau ja Ludvigson (2001): Ang (2014: 213–231) 

toteaa, että arvo-strategia tuotti merkittäviä negatiivisia tuottoja tiettyinä huonoina 

taloudellisina aikoina, joita olivat muun muassa talouden taantuma vuosien 1970 ja 

1980 taitteessa, 1990-luvun alun taantuma, teknokupla 1990-luvun lopulla, 

finanssikriisi vuonna 2008 ja yleinen markkinoiden kurssilasku vuonna 2011. Sen 

sijaan Lettau ja Ludvigson (2001) osoittavat, että arvo-faktori on herkkä juuri huonoja 

aikoja koskeville huonoille uutisille. Siten riski taloustilanteen huononemisesta 

vaikuttaa arvo-faktorin tuottoihin. 

Angin (2014: 231) mukaan arvo-faktorin kurssilaskut eivät kuitenkaan aina ole yksi 

yhteen taloudellisten huonojen aikojen kanssa. Ang (2014: 231) toteaa nimittäin, että 

yrityksen investointiriski on mahdollinen riskiperusteinen syy arvo-preemiolle. 

Yrityksen investointiriskiin liittyvää teoriaa kehittivät muun muassa Berk, Green ja 

Naik (1999). He osoittavat, että yritysjohtajat toteuttavat investointivaihtoehtonsa 

silloin, kun markkinatuotot ovat matalat. Oletuksena on siis, että yritysjohtajat 

valitsevat erilaisten investointivaihtoehtojen väliltä kasvattaakseen yrityksen arvoa. 

Koska investointivaihtoehdot vaikuttavat suoraan yrityksen kirja-arvoon, 

investointien toteuttaminen tiettynä aikana kasvattaa yrityksen kirja-arvoa suhteessa 

markkina-arvoon kyseisenä aikana. Siten investointien toteuttaminen 

markkinatuottojen ollessa matalalla tasolla kasvattaa arvo-preemiota juuri näinä 

aikoina. 

Yrityksen investointiriskin teoriaan liittyy myös Zhangin (2005) tutkimus yrityksen 

tuotantoteknologian vaikutuksesta arvo-preemioon. Tämä tutkimus perustuu 

Cochranen (1991, 1996) kehittämään tuotantoperusteisen arvopaperin 

hinnoittelumalliin (production-based asset pricing, PBAP), jonka takana on Cochranen 
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ajatus tarkastella yrityksen investointeja, kun tutkitaan kyseisen yrityksen 

tulevaisuuden tuottoja. Cochranen (1991, 1996) ja Zhangin (2005) mukaan arvo-

osakkeet ja kasvuosakkeet eroavat toisistaan siinä, kuinka joustavia ne ovat ja kuinka 

nopeasti ne pystyvät reagoimaan talouden huonoihin aikoihin. Huonojen aikojen 

aikana arvo-osakkeet ovat riskisempiä, koska niiden taseessa on enemmän 

tuottamatonta pääomaa eli huonoja investointeja. Sen sijaan kasvuosakkeet kykenevät 

sopeutumaan nopeasti huonojen aikojen tilanteeseen, koska niiden työntekijät ovat 

pääosin nuoria ja yrityksen pääoma on enimmäkseen ihmispääomaa (human capital). 

Siten arvo-osakkeet ovat fundamentaalisesti kasvuosakkeita riskisempiä.  

Angin (2014: 230) mukaan arvo-faktorin faktoripreemiota selittävä rationaalinen 

teoria liittyy arvo-osakkeiden tietynlaiseen riskiin ja siitä saatavaan kompensaatioon. 

Koska arvo-osakkeiden tuotot liikkuvat yhdessä eli kaikki arvo-osakkeet tuottavat 

hyvin tai huonosti tiettyinä, samoina aikoina, riski huonosta ajasta kompensoidaan 

korkeammalla tuotolla hyvinä aikoina. Tämä teoria ei kuitenkaan liity pelkästään arvo-

faktoriin, vaan sen voidaan olettaa olevan kaikkien taloudellisten selitysten takana, 

jotka pyrkivät selittämään minkä tahansa faktorin tuottoja. Behavioristinen teoria 

keskittyy Angin (2014: 232) mukaan sijoittajien ylireagointiin viimeaikaisia uutisia 

kohtaan. Muun muassa Lakonishok, Shleifer ja Vishny (1994) tutkivat ylireagoinnin 

merkitystä arvo-osakkeiden tuotoissa. Barberis ja Huang (2001) sen sijaan selittävät 

arvo-faktorin preemiota menetyksen pelon (loss aversion) ja päänsisäisen laskennan 

(mental accounting) avulla. Jälkimmäisessä sijoittaja keskittyy ainoastaan yksittäisten 

osakkeiden tuottoihin, tappioihin ja riskeihin eikä sijoitussalkkuun kokonaisuutena.  

Bender ym. (2013) toteavat, että riskipohjaisen teorian mukaan arvo-osakkeet ovat 

kasvuosakkeita herkempiä taloudellisille shokeille eli makrotaloudellisille huonoille 

ajoille, kun taas behavioristisen teorian mukaan arvo-strategian tuotot johtuvat 

esimerkiksi sijoittajien odotusten virheellisyydestä tai menetyksen pelosta. Saman 

riskipohjaisen selityksen arvo-faktorin riskipreemiolle antaa Goltz (2005), jonka 

mukaan arvo-osakkeet ovat tosiaan herkempiä taloudellisille shokeille huonoina 

aikoina. Sen sijaan behavioristiseen rahoitukseen liittyviä syitä ovat hänen mukaansa 

muun muassa sijoittajien ylireagointi huonoihin uutisiin ja aikaisemman 

kurssikehityksen vaikutus alihinnoitteluun. Behavioristiset syyt eivät kuitenkaan selitä 

merkittävästi arvo-faktorin tuottoja, minkä osoittavat tämän tutkimuksen tulokset. 
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Arvo-faktori ja koko-faktori ovat jossain määrin kiinnittyneitä toisiinsa. Esimerkkinä 

ajatellaan tilannetta, jossa arvopaperin A hinta laskee ilman muutoksia kyseisen 

yrityksen kirja-arvossa. Kun arvopaperin A hinta on laskenut tarpeeksi, se lopulta 

luokitellaan arvo-osakkeeksi, koska sen B/P-tunnusluku on riittävän suuri. Nyt 

oletetaan arvopaperi B, joka on vastakohta A:lle eli sen hinta nousee, vaikka kyseisen 

yrityksen kirja-arvossa ei tapahdu muutoksia. Tällöin arvopaperin A markkina-arvo 

eli koko on pieni ja vastaavasti arvopaperin B markkina-arvo on suuri. Nyt sekä arvo-

strategiassa että koko-strategiassa ostetaan arvopaperia A, jolla on korkea kirja-arvo 

suhteessa markkina-arvoon ja joka on kooltaan pieni, ja lyhyeksi myydään arvopaperia 

B, joka on vastakohta A:lle. Tällaisessa tilanteessa voidaan olettaa vähintään 

likimääräistä kollineaarisuutta arvo- ja koko-faktoreiden ja näiden faktoripreemioihin 

vaikuttavien tekijöiden välillä.  

Cazalet ja Roncalli (2014) osoittavat, että koko-faktori ohjaa vähintään jossain määrin 

arvo-faktorin tuottoja. Näin ollen arvo-faktorista saatu tuotto ei olisi puhtaasti 

arvopreemiota. Samanlaisia tuloksia Cazalet ja Roncalli (2014) löytävät myös koko- 

ja momentum-faktorin välillä. Yhtälailla myös arvo- ja momentum-faktorit ovat 

jossain määrin kiinnittyneitä toisiinsa. Tähän kuitenkin palataan seuraavassa 

alaluvussa. 

3.4 Momentum-faktori 

Jegadeesh ja Titman (1993) määrittelevät momentum-faktorin muodostuvan 

viimeisten kuukausien aikana parhaiten tuottaneiden arvopapereiden ostosta ja saman 

ajanjakson aikana huonoiten tuottaneiden arvopapereiden lyhyeksi myynnistä. Siten 

momentum-faktori kohtaa saman käytännöllisyysongelman kuin koko- ja arvo-faktori. 

Myös momentum-faktorin olemassaolo ja mahdolliset syyt faktorin tuotoille ovat 

herättäneet aiemmin läpikäytyjen faktoreiden ohella väittelyä ja ristiriitaisia 

tutkimustuloksia. 

Daniel, Jagannathan ja Kim (2012) osoittavat, että momentum-strategioiden 

jakaumilla on korkea negatiivinen vinous (skewness) eli ne ovat vasemmalle vinoja. 

Tämä tarkoittaa, että strategiasta saatavan tuoton todennäköisyys olla negatiivinen on 

suurempi kuin, että se olisi positiivinen. Tätä häntäriskiä (tail risk) kutsutaan Danielin 
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ja Moskowitzin (2013) mukaan momentumin romahdukseksi (momentum crashes). 

Momentumin romahdus esiintyy erityisesti silloin, kun markkinat palautuvat 

voimakkaasti nopean kurssiromahduksen jälkeen. 

Daniel ja Moskowitz (2012) osoittavat, että yhdestätoista suurimmasta momentum-

faktorin tuottojen romahduksesta seitsemän tapahtui suuren laman aikaan 1930-

luvulla, yksi teknokuplan puhjettua vuonna 2001 ja loput kolme finanssikriisin aikana 

2007–2009. Kaikki romahdukset ovat siis sattuneet samaan aikaan yhdessä 

taloudellisten romahdusten kanssa. Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan välttämättä 

selitä momentum-faktorin faktoripreemiota, sillä suuren laman ja finanssikriisin 

aikana tapahtuneet romahdukset syntyivät Danielin ja Moskowitzin (2012) mukaan 

siitä, kun arvonsa menettäneiden häviäjäpapereiden hinnat palautuivat nopeasti 

takaisin normaalille tasolle. Momentum-strategiassa juuri näitä arvopapereita lyhyeksi 

myytiin, jolloin tappiot olivat suuret hintojen noustessa. 

Momentum-faktorin tuotot riippuvat ainakin markkinoiden riskisyyden suuruudesta, 

osoittavat Hammamin (2013) tutkimustulokset. Kun markkinoiden riskipreemiot ovat 

matalat, markkinoilla vallitsee hyvä aika ja momentum-faktorin tuotot ovat korkeita. 

Vastaavasti, kun riskipreemiot ovat korkealla, kyseessä ovat markkinoiden huonot ajat 

ja matalat tai olemattomat momentum-faktorin tuotot. Markkinoiden hyvät ja huonot 

ajat – ja siten momentum-faktorin käyttäytyminen – linkittyvät Hammamin (2011) 

mukaan markkinoiden tehokkuuden vaihteluun, joka taas on seurausta sijoittajien 

epäsymmetrisestä käyttäytymisestä eri aikoina. Korkea menetyksen pelko huonoina 

aikoina saa sijoittajat olemaan varovaisempia ja rationaalisempia sijoituspäätöstensä 

suhteen, kun taas liiallinen optimismi (overoptimism) ja liikaitsevarmuus 

(overconficende) hyvinä aikoina johtaa vääristyneisiin sijoituspäätöksiin. Siten 

markkinat ovat tehokkaat korkean riskin aikoina (huonot ajat) ja tehottomat matalan 

riskin aikoina (hyvät ajat). Vastaavasti momentum-faktorin tuotot ovat matalat 

markkinoiden ollessa tehokkaat ja korkeat markkinoiden ollessa tehottomat. Petkova 

ja Zhang (2005) ja Hammami (2011) osoittavat, että koko- ja arvo-faktoreiden ja 

syklisten sijoitusstrategioiden tuotot selittyvät riskistä markkinoiden huonoina aikoina 

mutta sijoittajien asenteesta hyvinä aikoina, kun ajan luonnetta mitataan riskipreemion 

avulla. 
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Ang (2014: 238) toteaa behavioristiseen rahoitukseen liittyvien selitysten olevan 

suuremmassa suosiossa momentum-faktorin kohdalla kuin riskiperusteiset selitykset. 

Sijoittajien saaman informaation virheellinen tulkinta, josta seuraa yli- tai 

alireagointia, on yksi behavioristinen syy momentum-faktorin tuotoille. Muun muassa 

Barberis, Shleifer ja Vishny (1998) ja Daniel, Hirshleifer ja Subrahmanyam (1998) 

tutkivat sijoittajien ylireagointia momentum-faktorin tuottoon, kun taas Hong, Lim ja 

Stein (2000) esittelevät sijoittajien alireagoinnin syyksi momentum-faktorille. 

Ylireagoinnin teoriaan liittyy vielä muita behavioristisen rahoituksen teorioita, jotka 

ovat konservatismivääristymä (conservatism bias), liika itsevarmuus ja puutteellinen 

itsekritiikki (self-attribution). 

Taloudellisena perusteena momentum-faktorin tuotolle on Goltzin (2015) mukaan 

esitetty teoria, jonka mukaan korkean odotetun kasvun yritykset ovat herkempiä 

odotetun kasvun shokeille kuin matalan kasvun yritykset. Benderin ym. (2013) 

mukaan juuri Danielin ym. (2012) osoittama momentum-faktorin tuottojen jakauman 

vinous- eli häntäriski on syynä faktoripreemiolle. Korkea negatiivinen vinous 

kompensoidaan korkeammalla tuotolla. Sen sijaan behavioristiseen rahoitukseen 

liittyvät selitykset perustuvat myös Benderin ym. (2013) mukaan sijoittajien yli- ja 

alireagointiin, josta syntyy systemaattisia hinnoitteluvirheitä, ja Goltzin (2015) 

mukaan sijoittajien liialliseen itsevarmuuteen ja puutteelliseen itsekritiikkiin, joista 

syntyy korkeiden tuottojen jatkuvuus lyhyellä aikavälillä. Tässä tutkimuksessa 

saatujen tulosten perusteella behaviorististen selitysten vaikutusta momentum-faktorin 

tuottoihin ei voida sulkea pois. 

Kuten arvo- ja koko-faktori, niin myös momentum- ja arvo-faktori ovat yhtälailla 

kiinnittyneitä toisiinsa. Ajatellaan taas tilannetta, jossa on arvopaperit A ja B. 

Arvopaperin A hinta on laskenut edellisten kuukausien aikana ilman muutoksia kirja-

arvossa, minkä seurauksensa se luokitellaan häviäjä-osakkeeksi momentum-

strategiassa ja arvo-osakkeeksi arvo-strategiassa. Arvopaperi B on A:n vastakohta eli 

sen hinta on noussut edellisten kuukausien aikana, ja siten se luokitellaan voittaja-

osakkeeksi ja kasvu-osakkeeksi. Nyt momentum-strategiassa ostetaan voittaja-

osaketta B ja lyhyeksi myydään häviäjä-osaketta A. Sen sijaan arvo-strategiassa 

tilanne on päinvastainen eli ostetaan arvo-osaketta A ja lyhyeksi myydään kasvu-

osaketta B. Tällöin voitaisiin siis ajatella, että strategiat ovat vastakohtia toisilleen. 
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Asness ym. (2013) osoittavat, että momentum- ja arvo-faktori ovat negatiivisesti 

korreloituneita. He myös todistavat, että likviditeettiriskillä on positiivinen yhteys 

momentum-faktoriin, kun taas sen vaikutus on negatiivinen arvo-faktoriin. Sen sijaan 

Novák (2014) osoittaa, että likviditeettiriski ei liity momentum-faktorin tuottoihin.  

Cazalet ja Roncalli (2014) osoittavat lisäksi, että koko-faktori vaikuttaa arvo-faktorin 

tuottojen ohella myös momentum-faktorin tuottoihin. Tämä vaikutus on kuitenkin 

pienempi kuin arvo-faktorin kohdalla.  

3.5 Volatiliteetti-faktori 

Matalan volatiliteetin strategiassa salkku rakennetaan ainoastaan arvopapereista, jotka 

kuuluvat siihen 10–20 prosenttiin markkinoiden arvopapereista, joilla on matalin 

historiallinen volatiliteetti. Volatiliteetti-faktorin tuotto ei siten ole riippuvainen 

lyhyeksi myynnistä. Näin ollen sen täysimääräinen hyödyntäminen käytännössä on 

mahdollista. Tässä tutkimuksessa volatiliteetti-faktorilla tarkoitetaan siis matalan 

volatiliteetin strategiaa, jossa matalimman volatiliteetin arvopaperit tuottavat 

paremmin kuin korkean volatiliteetin vertaisensa. 

Blitz ja van Vliet (2007) osoittavat, että matalan volatiliteetin arvopapereista 

rakennettu sijoitussalkku tuottaa markkinasalkkua huonommin markkinoiden 

nousukausina, kun taas markkinoiden laskukausina sen tuotto ylittää markkinasalkun 

tuoton. He myös osoittavat, että tuottoero matalan volatiliteetin salkun ja 

markkinoiden välillä on pieni nousukausina mutta suuri laskukausina, vaikka 

nousukausia on tutkimusajanjakson aikana esiintynyt useammin. Blitz ja van Vliet 

(2007) todistavat lisäksi, että matalan volatiliteetin salkun tuotto ei ole seurausta 

muista faktoreista, kuten koko-, arvo- ja momentum-faktorista. Toisin sanoen matalan 

volatiliteetin faktori on heidän tutkimuksensa mukaan oma ilmiönsä, vaikka muut 

faktorit saattavat kuitenkin vaikuttaa siihen. Myöskään Ang, Hodrick, Xing ja Zhang 

(2009) eivät löydä yhteyttä matalan riskin ja muiden faktoreiden välillä: heidän 

tutkimustulosten mukaan koko- ja arvo-faktorit eivät selitä lainkaan matalan 

volatiliteetin arvopapereiden parempaa tuottoa verrattuna korkean volatiliteetin 

arvopapereihin. 
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Jordanin ja Riley:n (2013) tutkimusten mukaan volatiliteetti-faktori on vahvempi 

kasvuyrityksissä kuin arvoyrityksissä, kun kasvu määritellään matalalla ja arvo 

korkealla B/P-tunnusluvulla. He kuitenkin huomaavat, että matalan volatiliteetin 

arvopaperit kuuluvat yleensä yritykselle, jolla on matala beeta-kerroin suhteessa 

markkinoihin, iso markkinakoko ja joka luokitellaan arvoyritykseksi. Vastaavasti 

korkean volatiliteetin arvopaperit ovat yleensä korkean beeta-kertoimen ja pienen 

markkinakoon kasvuyrityksiä. Jordan ja Riley (2013) osoittavat myös, että 

kokonaisvolatiliteetin sijasta arvopaperin yrityskohtainen volatiliteetti (idiosyncratic 

volatility) on faktorin ensisijainen ajuri. Toisin sanoen käyttämällä yrityskohtaista 

volatiliteettia saadaan määritettyä tarkemmin ne arvopaperit, joihin volatiliteetti-

faktori vaikuttaa. Myös Jordan ja Riley (2013) huomaavat volatiliteettisalkkujen 

välisen tuottoeron vaihtelevan riippuen salkussa olevien yritysten koosta ja kirja-

markkina-arvosta. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan selitä faktorin olemassaoloa. 

Volatiliteetti-faktorille löytyy niin taloustieteellisiä kuin behavioristiseen rahoitukseen 

liittyviä selityksiä. Goltzin (2015) mukaan esimerkiksi likviditeettirajoitteisten 

sijoittajien on myytävää velkarahalla ostetut matalan riskin sijoitukset huonoina 

aikoina, kun likviditeettirajoitukset tulevat vastaan. Sen sijaan behavioristiseen 

rahoitukseen liittyviä selityksiä ovat muun muassa rajoitettu arbitraasi, 

epärationaalisten sijoittajien käyttäytyminen sisältäen sijoittajien mieltymyksen 

lottokuponkimaisiin arvopapereihin ja lyhyeksi myynnin rajoitukset (Lappalainen, 

2014). Myös Benderin ym. (2013) mukaan lottokuponkimieltymystä ja 

liikaitsevarmuutta on ehdotettu selittäviksi tekijöiksi volatiliteetti-faktorille. 

Esimerkiksi Jordan ja Riley (2013) toteavat, että sijoittajien lottokuponkimieltymys 

voi selittää yksinään 48–67 prosenttia riskin ja tuottojen välisestä suhteesta. Sen sijaan 

riskiperusteisia selityksiä volatiliteetti-faktorille ei Benderin ym. (2013) mukaan ole. 

Myös tämän tutkimuksen tulosten valossa behavioristiseen rahoitukseen liittyviä syitä 

ei voida sulkea pois selittävinä tekijöinä volatiliteetti-faktorin tuotoille.  

3.6 Laatu-faktori 

Laatu-faktorin määritelmä ei ole lainkaan niin suoraviivainen kuin muiden tässä 

tutkimuksessa esitettävien arvopaperimarkkinoiden riskifaktorien määritelmät. Siten 

laatu-faktorista tehtyjen tutkimusten tuloksia on syytä tulkita varovaisuuden 
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periaatteita noudattaen, sillä tutkimusten tavat määritellä laatu voivat erota suurestikin 

toisistaan. Käytännön laatu-faktorin tuotto eli laadukkaiden yritysten omistus on 

muiden teoreettisten long-short-faktoreiden ohella altis markkina-faktorin 

vaikutukselle. 

Asness ym. (2014) osoittavat, että laatu-faktori on negatiivisesti korreloitunut 

markkina-, koko- ja arvo-faktoreiden kanssa. Näin ollen laatu-faktorin tuotto suhteessa 

markkinoihin on korkea etenkin markkinoiden laskukausina ja vastaavasti matala 

markkinoiden nousukausina. Myös koko- ja arvo-faktoreiden osalta tuotot ovat 

päinvastaiset. Asness ym. (2014) lisäksi toteavat laatupaperin yleensä olevan matalan 

beeta-kertoimen ja suuren markkinakoon yrityksen – aivan kuten matalan volatiliteetin 

tapauksessa. Siten laatu- ja volatiliteetti-faktorit saattavat olla jossain määrin 

linkittyneitä eli ne vaikuttavat toisiinsa. Tämä myös voi selittää sen, miksi laatu-

faktorin tuotot ovat volatiliteetti-faktorin tuottojen tapaan markkina-faktoria 

matalampia (korkeampia) markkinoiden hyvinä (huonoina) aikoina. 

Asness, Frazzini, Israel, Moskowitz ja Pedersen (2015) osoittavat laatu-faktorin 

vaikuttavan merkittävästi koko-faktorin tuottoihin. Heidän tutkimuksessaan koko-

faktori ei tuottanut tilastollisesti merkitsevää ylituottoa suhteessa markkinoihin, 

kunnes koko-faktori jaetaan laatu- ja roskapapereihin. Kun laatu-faktori otetaan 

huomioon, koko-faktorin ylituotto kasvaa merkitseväksi. Siten laatu-faktori selittää 

ainakin osittain koko-faktoria. Asness ym. (2015) osoittavat myös, että koko-faktorin 

herkkyys likviditeettiriskille vähenee, kun roskapaperit otetaan huomioon, koska juuri 

nämä arvopaperit näyttävät liittyvän epälikviditeettiriskiin. 

Novy-Marxin (2014) mukaan laatu-faktori eroaa arvo-faktorista suuresti, erityisesti 

niiden arvopapereiden välillä, joita kyseiset faktorit sisältävät. Hänen mukaansa 

korkean laadun yritykset ovat yleensä kalliita suhteessa kirja-arvoon ja laadukkaita, 

kun taas arvo-yritykset ovat halpoja ja laadultaan huonoja. Siten laatu-faktori lyhyeksi 

myy arvo-faktoria ja arvo-faktori lyhyeksi myy laatu-faktoria. Tämä saattaa selittää 

sen, miksi laatu- ja arvo-faktoreiden tuotot ovat negatiivisesti korreloituneita. Novy-

Marx (2014) toteaa nimittäin, että laatu- ja arvo-faktorit tuottavat hyvin erityisesti 

niinä aikoina, jolloin toinen faktori tuottaa huonosti.  
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Benderin ym. (2013) mukaan laatu-faktorin tuotoille ei löydy riskiperusteisia 

selityksiä, ja behavioristiseen rahoitukseen liittyviä selityksiäkin on vain yksi. Tämän 

selityksen mukaan laadukkaat arvopaperit pärjäävät roskapapereita paremmin 

sijoittajien vääristyneiden odotusten takia. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat 

väärinhinnoittelevat arvopaperin perustuen yrityksen ilmoitettuihin tuottoihin, vaikka 

nämä tuotot eivät kuvaa yrityksen todellisia fundamenttiarvoja. Toisin sanoen 

sijoittajat lankeavat kirjanpidollisiin kikkoihin.  

Goltzin (2015) mukaan kannattavien yritysten korkeampi tuotto suhteessa 

kannattamattomien yritysten tuottoihin selittyy riskiperusteisesti yritysten pääoman 

kustannuksella. Yritykset, joiden pääomakustannukset ovat korkeat, joutuvat siis 

investoimaan ainoastaan kaikkein kannattavimpiin eli tuottavimpiin 

investointikohteisiin. Behavioristiseen rahoitukseen liittyvän teorian mukaan 

sijoittajat eivät erota korkean tai matalan tuottavuuden yrityksiä toisistaan. On syytä 

muistaa, että kannattavuus oli yksi Asnessin ym. (2014) ja Novy-Marxin (2014) laatua 

määrittävä tekijä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan behavioristiset syyt laatu-

faktorin tuotoille ovat mahdollisia eikä niitä siksi voi jättää huomiotta. 

3.7 Osinko-faktori 

Osinko-faktori vaikuttaa arvopapereihin, joilla on korkea osinko suhteessa näiden sen 

hetkiseen arvoon. Osinko-faktoria ei kuitenkaan välttämättä pidetä 

arvopaperimarkkinoiden riskifaktorina, vaikka se kykenee selittämään arvopapereiden 

pitkäaikaisia tuottoja. Kiistanalaisesta luonteesta huolimatta osinko-faktori tulkitaan 

tässä tutkimuksessa riskifaktoriksi, joka selittää korkean osingon arvopapereiden 

tuottoja ja näihin liittyviä riskejä. 

Chan ym. (1998) osoittavat, että korkean osinkotuoton arvopaperit tuottavat 

huonommin kuin matalan osinkotuoton arvopaperit, kun arvopaperimarkkinat 

nousevat yleisesti eli kurssinousujen aikana. Sen sijaan markkinoiden laskukausina 

korkean osinkotuoton arvopaperit tuottavat matalan osinkotuoton arvopapereita 

paremmin. Siten Chan ym. (1998) osoittavat osinko-faktorin tuoton olevan 

korkeimmillaan markkinoiden laskukausina – etenkin suhteessa matalan osingon 

arvopapereiden tuottoihin.  
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Shokit arvopapereiden sen hetkisissä arvoissa liittyvät vastakohtaisiin shokkeihin 

arvopapereiden odotetuissa tuotoissa, toteavat Fama ja French (1988). Toisin sanoen 

arvopapereiden hintojen laskiessa näiden odotetut tuotot kasvavat. Tämä keskiarvoon 

palautuva käyttäytyminen selittää Faman ja Frenchin (1988) mukaan osinko-faktorin 

tuottoja. Kun markkinoiden arvo on yleisesti laskenut, arvopapereiden osinkotuotot 

ovat entistä korkeampia, jolloin sijoittajat haluavat ostaa niitä papereita, joiden 

osinkotuotto on korkein. Lopulta korkeimpien osinkotuottojen arvopapereiden 

osinkotuotto on laskenut entiselle tasolle, kun entinen arvopaperin hinta on palautunut. 

Siten Faman ja Frenchin (1988) oletus on linjassa Chanin ym. (1998) tutkimustulosten 

kanssa eli markkinalaskuissa osinko-faktori tuottaa parhaiten. 

Toisaalta myöhempi Faman ja Frenchin (1989) tutkimus osoittaa, että osinkotuotto on 

myös taloustilanteen muuttuja (business-conditions variable), jonka odotettu tuotto 

korreloi Cochranen (2008: 249) mukaan negatiivisesti taloussyklien kanssa. Toisin 

sanoen osinkotuotot ovat korkeita aikoina, jolloin reaalitalous heikentyy, ja matalia 

aikoina, jolloin talous kasvaa. Näin ollen korkean osinkotuoton arvopapereiden tuotot 

liikkuvat vastakkaiseen suuntaan sekä markkina- että talouskehityksen kanssa. Tämän 

osoittavat myös Rozeffin (1984) tulokset. 

Rozeffin (1984) tutkimustulosten perusteella osinko-faktori on 

arvopaperimarkkinoiden riskifaktori. Hänen tutkimuksensa mukaan arvopapereiden 

tuotot kasvavat yhtenäisesti ja monotonisesti yhdessä osinkotuottojen kanssa. 

Korkeilla tuotoilla on tapana ajoittua aikoihin, jolloin talouden tai markkinoiden riski 

on niin korkea, että sijoittajat vaativat korkeaa tuottoa vastineeksi osakkeiden 

hallussapidosta. Vastaavasti matalat tuotot ajoittuvat pienen riskin aikoihin. Koska 

pienen epävarmuuden ja riskin ajat markkinoilla ovat korkean markkinatuoton aikoja 

(hyvät ajat), ja päinvastoin, Rozeffin (1984) tulokset ovat linjassa Faman ja Frenchin 

(1988 ja 1989) ja Chanin ym. (1998) tutkimustulosten kanssa. 

Myös Guptan (2012) tutkimuksen tulokset puoltavat osinko-faktorin 

riskifaktorimaisuutta. Hän osoittaa, että osingoilla oli merkittävä rooli 

arvopaperimarkkinoiden tuottojen määrittelijänä. Hänen tutkimuksen mukaan osinkoa 

maksavat arvopaperit tuottivat merkittävästi paremmin kuin arvopaperit, joista ei 

saanut osinkoa. Gupta (2012) myös osoittaa, että osinko-faktorin tuotto on pysyvä yli 
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ajan senkin jälkeen, kun koko- ja momentum-faktorit otetaan huomioon tuotoissa. 

Siten nämä riskifaktorit eivät vaikuta osinko-faktorin tuottoihin. Tutkimuksen mukaan 

korkean osingon arvopapereiden volatiliteetti on kuitenkin matalampi kuin osinkoa 

maksamattomien arvopapereiden. Siten osinko- ja volatiliteetti-faktoreiden välillä voi 

olla jonkin asteinen vuorovaikutussuhde, vaikka koko- ja momentum-faktoreiden 

kanssa kyseistä suhdetta ei ole.  

Benderin ym. (2013) mukaan osinko-faktori selittyy riskiperusteisesti siten, että 

korkean osaketuoton yritykset ovat enemmän herkkiä systemaattista 

markkinasykliriskiä kohtaan kuin matalan osaketuoton yritykset. Kuten muun muassa 

Fama ja French (1988) ja Gupta (2012) osoittavat, korkean osinkotuoton arvopaperit 

pärjäävät matalan osinkotuoton arvopapereita paremmin ainoastaan pitkällä 

aikavälillä. Siten osinko-faktorin tuotot ja riskit ovat seurausta tuottojen syklisyydestä: 

pitkäaikaiset tuotot ovat kompensaatiota lyhytaikaisten tuottojen menetyksen riskistä. 

Sen sijaan behavioristinen selitys osinko-faktorin olemassaololle liittyy sijoittajien 

vääristyneisiin odotuksiin. Toisaalta tämän tutkimuksen tulosten mukaan 

behavioristisilla syillä ei ole selityskykyä osinko-faktorin tuottoihin. 

Tässä luvussa käytiin läpi seitsemän eri riskifaktorin anatomiaa. Luvussa tutustuttiin 

taloudellisiin aikoihin, jolloin eri faktoreiden tuotot ovat korkeita ja matalia, erilaisiin 

tekijöihin, jotka näinä tiettyinä aikoina vaikuttavat faktoreiden tuottoihin, ja 

ehdotettuihin selityksiin eri faktoripreemioiden olemassaololle. Näistä selityksistä on 

myös koottu yhteenveto, joka löytyy taulukosta 1. Yhteenvedosta lukijan on helppo 

vertailla mahdollisia selityksiä eri riskifaktoreiden välillä. Taulukko 1 kuitenkin 

päättää tämän tutkimuksen teoreettisen osuuden, ja seuraavassa luvussa käsitellään 

empiirisen tutkimuksen tutkimusaineistoa ja tutkimusmetodeja. Tämän jälkeen 

käydään läpi tutkimuksen tulokset luvussa 5. 
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Taulukko 1. Yhteenveto riskifaktoreiden riskiperusteisista ja behavioristisista syistä. 

Riskifaktori Riskiperusteiset syyt Behavioristiset syyt 

Koko 

Likviditeettiriski 
Sijoittajien virheelliset 

tuotto-odotukset 

Korkean volatiliteetin riski Sijoittajien rajallinen huomio 

Korkean herkkyyden riski markkinatuottojen 
  

suhdanteisiin 

Arvo 

Taloudellisen taantuman riski 
Sijoittajien virheelliset 

tuotto-odotukset 

Yrityksen investointiriski 
Sijoittajien ylireagointi huonoihin 

uutisiin 

  Sijoittajien menetyksen pelko 

  Sijoittajien päänsisäinen laskenta 

Momentum 

Momentumin romahduksen riski (häntäriski) Sijoittajien yli- ja alireagointi 

Markkinatehokkuuden vaihtelun riski Sijoittajien liiallinen itsevarmuus 

Odotetun kasvun shokin riski Sijoittajien puutteellinen itsekritiikki 

Volatiliteetti 

Likviditeettirajoitusten riski Rajoitettu arbitraasi 

  Sijoittajien lottokuponkimieltymys 

  Sijoittajien liiallinen itsevarmuus 

Laatu 

Yrityksen pääoman kustannuksen riski Sijoittajien vääristyneet odotukset 

  Sijoittajien kykenemättömyys 

  erottaa laadukkaat yritykset 

Osinko 
Korkean herkkyyden riski markkinatuottojen 

Sijoittajien vääristyneet odotukset 
suhdanteisiin 

Vasemman laidan sarakkeessa on esitetty riskifaktorit ja kahdessa oikeassa sarakkeessa akateemiset selitykset 

näiden faktoreiden tuotoille. Keskimmäisestä sarakkeesta löytyvät riskiperusteiset syyt ja oikean 

laidan sarakkeesta behavioristiset syyt.  
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

4.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu 17 makrotaloudellisesta indeksistä ja 21 riskifaktori-

indeksistä, jotka vastaavat riittävällä tarkkuudella muun muassa Faman ja Frenchin 

(1993), Carhartin (1997) ja Asnessin ym. (2014) metodeja faktoreiden 

määrittämiseksi. Aineisto valittiin siten, että ensin määritettiin kolme markkina-

aluetta, joiden sisällä makrotaloudellisten tekijöiden selityskykyä faktoreiden tuottoja 

kohtaan halutaan tutkia. Nämä alueet ovat maailmanlaajuinen eli kokonaismarkkinat 

(global), Euroopan markkinat ja Yhdysvaltojen markkinat. Seuraavaksi kullekin 

markkina-alueelle valittiin samat kohderiskifaktorit, jotka ovat markkinat, koko, arvo, 

momentum, volatiliteetti, laatu ja osinko.  Selittävien tekijöiden osalta valittiin 

seuraavat makrotaloudelliset tekijät: bruttokansantuote (BKT), inflaatio, 

työttömyysaste ja kotitalouksien (yksityiset) säästämis- ja kulutusasteet. Euroopan ja 

Yhdysvaltojen markkinoille valittiin lisäksi arvopapereiden markkinavolatiliteetti 

ylimääräiseksi makrotaloudelliseksi tekijäksi.13 

Jotta riskifaktori-indeksi otetaan tutkimusaineistoon, sen on täytettävä ennalta 

määrätyt ehdot. Nämä ehdot ovat, että (i) indeksi täyttää faktorin määrityksen ehdot 

eli indeksissä käytetyt metodit ovat linjassa edellä esitettyjen tutkimusten tulkinnan 

kanssa faktoreiden vangitsemiseksi, (ii) indeksillä on oltava vähintään yksi sitä 

seuraava ETF:ä, joka on saatavilla suomalaisilta palveluntarjoajilta ja jonka 

omistukset ovat ainoastaan fyysisiä, ja (iii) indeksistä on saatavilla päiväkohtaiset 

kurssihinnat ajalta 2001–2015. Siten MSCI valittiin riskifaktori-indeksien tarjoajaksi. 

MSCI:n indeksien etuna on myös se, että niiden kurssitiedot ovat helposti saatavilla. 

Täydellinen indeksilista on löydettävissä Liitteistä 3 taulukosta 22. 

                                                 
13 Nämä makrotaloudelliset tekijät valittiin, koska ne kuvaavat sijoittajan rajahyödyn tasoa (Ang, 2014: 

206). Matalan talouskehityksen eli bruttokansantuotteen, korkean inflaation ja sijoittajan työttömyyden 

tai matalan kulutuksen aikoina sijoittajan rajahyöty on korkeimmillaan. Koska näiden tekijöiden huonot 

ajat linkittyvät sijoittajan huonoihin aikoihin, sijoittajaa kiinnostaa se, mihin riskifaktoreihin vaikuttaa 

sijoittajan riski korkeasta rajahyödystä. Sen sijaan yksityinen säästämisaste valittiin, koska se on 

kääntöpuoli yksityiselle kulutukselle, kun taas markkinoiden volatiliteetti valittiin, koska se Angin 

(2014: 196) mukaan kuvaa myös markkinoiden huonoja aikoja. 
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MSCI:n riskifaktori-indeksit ja makrotaloudelliset indeksit saatavilla oleville 

makrotaloudellisille tekijöille saatiin Datastreamistä kullekin markkina-alueelle. 

Indeksit haettiin kokonaistuoton (total return) muodossa. Ajanjaksoksi valittiin 

1.1.2000–30.9.2015, ja indekseistä haettiin päiväkohtaiset hinnat, jos se oli 

mahdollista.  Koska kaikilla riskifaktori-indekseillä ei ollut historiallisia 

päiväkohtaisia hintoja noin 16 vuoden ajalta, aineistoa muokattiin siten, että siitä 

poistettiin ensimmäiset kaksi vuotta. Siten ajanjaksoksi saatiin lopulta 1.1.2002–

30.9.2015. 

Makrotaloudellisesta aineistosta bruttokansantuote, inflaatio ja työttömyys-, 

säästämis- ja kulutusaste saatiin Datastreamistä. Kokonaismarkkinoiden osalta 

ainoastaan säästämisasteeseen liittyvä indeksi ja markkinavolatiliteetti-indeksi 

puuttuivat. Markkinavolatiliteetti-indeksi kerättiin Euroopan markkinoille STOXX:n 

kotisivuilta ja Yhdysvaltojen markkinoille Yahoo Finance:sta. 

Markkinavolatiliteettien kurssidata kerättiin päiväkohtaisesti. 

Koska makrotaloudellisten tekijöiden indeksien kurssitietoja ei saatu päiväkohtaisesti, 

vaan joissain tapauksissa ainoastaan neljännesvuosi- ja vuosikohtaisesti, MSCI:n 

indeksien yksinkertaiset tuotot ja markkinavolatiliteetti-indeksien yksinkertaiset 

muutokset laskettiin kvartaaleittain. Siten havaintoja on yhteensä 55 per riskifaktori- 

tai makrofaktori-indeksi. Kokonaisaineisto koostu siten 38 indeksistä ja 55 

kvartaalikohtaisesta havainnosta per indeksi ajalta 1.1.2002–30.9.2015. 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Kaikkien markkina-alueiden jokaiselle riskifaktorille – markkina, koko, arvo, 

momentum, volatiliteetti, laatu ja osinko – ja makrotaloudelliselle tekijälle lasketaan 

yksinkertaiset kvartaalikohtaiset arvonmuutokset (tuotot) tutkimusajanjakson ajalta. 

Tämän jälkeen tutkitaan, kuinka makrotaloudelliset tekijät yhdessä kykenevät 

selittämään riskifaktoreiden kvartaalikohtaisia tuottoja. Tämä tapahtuu lineaarisen 

usean muuttujan regressioanalyysin avulla. Regressioyhtälö on esitetty yhtälössä (13): 

𝑅𝑓 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 + 𝑒𝑖                       (13) 
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missä Rf on riskifaktorin f kvartaalikohtainen, yksinkertainen tuotto, b0 on vakiotermi, 

n on makrotaloudellisten tekijöiden lukumäärä, xi on makrotaloudellisen tekijän i 

arvonmuutos, bi on tekijän i systemaattinen kerroin ja ei on virhetermi. 

Regressioanalyysissä siis tutkitaan kaikkien makrotaloudellisten tekijöiden yhteistä 

selityskykyä, ja siten tekijöiden lukumäärä on kokonaismarkkinoiden osalta neljä (n = 

4) ja Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoiden osalta kuusi (n = 6). 

Merkitsevyystestissä nollahypoteesi on, että riskifaktoreiden tuotto riippuu täysin 

makrotaloudellisista tekijöistä eli H0: b0 = 0 ja H1: b0 ≠ 0. Merkitsevyystesti toteutetaan 

Studentin t-testin avulla, ja luottamusväleinä käytetään 95, 99 ja 99,9 prosenttia. 

Usean muuttujan regressioanalyysin jälkeen tutkitaan ainoastaan bruttokansantuotteen 

ja markkina-faktorin vaikutusta riskifaktoreiden tuottoihin yhden muuttujan 

regressioanalyysissä. Tämä tutkimus tehdään, koska bruttokansantuote näyttää 

selittävän vahvasti markkinoiden tuottoja ja markkinat näyttävät selittävän vahvasti 

muiden riskifaktoreiden tuottoja. Siten yhtälö (13) muuttuu yhden muuttujan 

regressioyhtälöksi: 

𝑅𝑓 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑒                       (14) 

missä tekijä x on joko bruttokansantuote tai markkina-faktori ja b1 on tämän tekijän 

systemaattinen kerroin. Merkitsevyystestin hypoteesit ja luottamusvälit pysyvät 

samoina kuin edellä. 

Kun jokaisen riskifaktorin osalta on tutkittu bruttokansantuotteen ja markkina-faktorin 

vaikutusta tuottoihin, riskifaktoreiden yksinkertaiset tuotot markkina-korjataan. Näin 

saadaan paremmin esille ne selittävät tekijät, jotka mahdollisesti jäävät 

markkinavaikutuksen alle. Markkina-korjaus tapahtuu siten, että riskifaktorin tuotoista 

vähennetään markkina-faktorin tuotto. Tämä on kuvattuna yhtälössä (15). 

𝑅𝑚𝑎 = 𝑅𝑓 − 𝑅𝑀                         (15) 

missä Rma on faktorin f markkina-korjattu tuotto (market-adjusted return). Jos siis 

faktorin ja markkinoiden tuotot ovat samansuuntaiset (positiivinen tai negatiivinen), 
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markkina-korjattu tuotto on alkuperäistä tuottoa lähempänä nollaa. Jos taas tuotot ovat 

erisuuntaiset, markkina-korjattu tuotto on faktorin alkuperäistä tuottoa kauempana 

nollasta eli suurempi positiivisesti tai pienempi negatiivisesti. 

Faktoreiden markkina-korjatuille tuotoille tehdään sama yhden muuttujan lineaarinen 

regressioanalyysi kuin aiemmin yhtälön (14) mukaisesti. Tässä tapauksessa 

selittäväksi tekijäksi valitaan kuitenkin ainoastaan markkina-faktori ja 

bruttokansantuote jätetään pois. Näin voidaan tutkia markkina-korjauksen vaikutusta 

tuottoihin eli poistaako korjaus markkina-faktorin vaikutuksen vai selittävätkö 

markkinat edelleen riskifaktoreiden tuottoja. Toisin sanoen, ovatko jotkin riskifaktorit 

täydellisesti riippuvaisia markkinoiden kehityksestä, jolloin markkinavaikutusta ei 

voida poistaa täysin kokonaan. 

Makrotaloudellisten tekijöiden selityskykyä tutkitaan lopuksi markkina-korjattujen 

tuottojen osalta. Regressioyhtälönä toimii jälleen yhtälö (13), ja merkitsevyystestin 

hypoteesit ja luottamusvälit pysyvät samoina. Kuten todettiin aiemmin, 

regressioanalyysin pitäisi nyt paljastaa uusia makrotaloudellisia tekijöitä, jotka 

selittävät faktoripreemioita mutta jotka jäivät aiemmassa usean muuttujan 

regressioanalyysissä markkina-faktorin ja bruttokansantuotteen vaikutuksen varjoon. 

Olettaen tietenkin, että kyseisiä tekijöitä on olemassa tämän tutkimuksen 

makrotaloudellisten tekijöiden joukossa. 

Tässä luvussa käytiin läpi tutkimusaineistoa koskevat seikat ja tutkimusmetodeihin 

liittyvät laskelmat ja regressioanalyysit. Regressioanalyysit tehtiin kaikille markkina-

alueille eli kokonaismarkkinoille, Euroopan markkinoille ja Yhdysvaltojen 

markkinoille. Täten voidaan vertailla sitä, käyttäytyvätkö riskifaktorit eri tavalla 

erilaisissa markkinaympäristöissä ja kuinka makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus 

muuttuu, kun siirrytään maailmanlaajuisista markkinoista yhden valtion markkinoihin. 

Seuraavassa luvussa esitellään siis regressioanalyysien tulokset ja näihin liittyvät 

analyysit. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Tässä luvussa esitellään tutkimusten tulokset analysointeineen. Tulokset esitellään 

kaikille markkina-alueille siten, että ensin näytetään usean muuttujan 

regressioanalyysin tulokset, minkä jälkeen esitellään tuloksia bruttokansantuotteen ja 

markkina-faktorin vaikutuksesta muihin riskifaktoreihin. Lopuksi näytetään usean 

muuttujan regressioanalyysin tulokset markkina-korjatuille riskifaktoreiden tuotoille. 

Tulokset käydään läpi ensin kokonaismarkkinoille, sitten Euroopan markkinoille ja 

lopuksi Yhdysvaltojen markkinoille. 

5.1 Kokonaismarkkinat 

Kokonaismarkkinat muodostuvat lukuisten valtioiden markkinoista, mikä näkyy 

tämän markkina-alueen regressioanalyysien tuloksissa verrattuna esimerkiksi 

Yhdysvaltojen markkinoihin. Erityisesti bruttokansantuotteen merkitys 

riskifaktoreiden tuottojen takana on tällä markkina-alueella muita alueita suurempi. 

Siten MSCI:n maailmanlaajuisiin riskifaktori-indekseihin sijoittava menettää 

hajautushyödyn talouskehitystä kohtaan. 

Taulukko 2. Riskifaktoreiden tuottojen selittyminen makrotaloudellisilla tekijöillä usean 

muuttujan regressioanalyysissä kokonaismarkkinoilla. 

Selittävä muuttuja Markkina-faktori Koko-faktori 
Arvo-

faktori 

Momentum-

faktori 

Vakiotermi -0,001 0,006 -0,002 0,011* 

  (-0,22) (1,26) (-0,57) (2,22) 

BKT 0,785*** 0,902*** 0,880*** 0,639*** 

  (22,38) (19,84) (25,79) (12,65) 

Inflaatio 0,003 0,005 0,021 -0,070 

  (0,10) (0,16) (0,82) (-1,87) 

Työttömyysaste -0,018 0,074 0,018 -0,020* 

  (-0,34) (1,06) (0,34) (-2,61) 

Kulutusaste 0,018 0,087 0,014 0,135 

  (0,32) (1,22) (0,27) (1,69) 

R2 0,93 0,91 0,94 0,84 

F-suure 159,70 123,20 206,80 67,81 

N 55 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 
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Taulukosta 1 nähdään, että bruttokansantuote on ainoa makrotaloudellinen tekijä, joka 

selittää markkina-, koko- ja arvo-faktoreiden tuottoja. Tämä tulos on tilastollisesti 

merkitsevä. Myös determinaatiokertoimet ovat korkeita – yli 90 prosenttia – mikä 

viittaa bruttokansantuotteen vahvaan selityskykyyn kolmen kuukauden aikavälillä. 

Momentum-faktorin osalta työttömyysaste selittää bruttokansantuotteen ohella 

faktorituottoja, minkä lisäksi vakiotermi on myös tilastollisesti merkitsevä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että momentum-faktorin tuottoon vaikuttaa muita tekijöitä, joita tämä 

regressioanalyysi ei ota huomioon, esimerkiksi behavioristisia syitä. Lisäksi 

työttömyysasteen vaikutus momentum-faktorin tuottoihin on erittäin pieni. 

Bruttokansantuotteen systemaattinen kerroin on positiivinen markkina-, koko-, arvo- 

ja momentum-faktoreille. Toisin sanoen bruttokansantuotteen kasvaessa (laskiessa) 

faktoreiden tuotot ovat positiivisia (negatiivisia), vaikkakin faktoreiden arvonmuutos 

on vähäisempi. Työttömyysasteen vaikutus momentum-faktorin tuottoihin on sen 

sijaan käänteinen. Työttömyyden laskiessa momentum-faktorin arvo kasvaa, kun taas 

työttömyysasteen noustessa faktoripreemio pienenee. Siten työttömyyden lasku on 

hyvä uutinen momentum-faktorin tuotoille.  

Markkina-, koko-, arvo- ja momentum-faktoreiden hyvät ajat ajoittuvat siis aikoihin, 

jolloin talous kasvaa, ja momentum-faktorin osalta myös aikoihin, jolloin työttömyys 

laskee. Sen sijaan kyseisten riskifaktoreiden huonot ajat ovat juuri niitä aikoja, jolloin 

maailman talous supistuu ja maailmanlaajuinen työttömyys kasvaa. Myös 

volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden hyvät (huonot) ajat ajoittuvat talouden 

kasvun (laskun) kanssa samaan aikaan. Tämä näkyy taulukosta 3. Näiden faktoreiden 

tuotot tai tappiot hyvinä tai huonoina aikoina ovat kuitenkin markkina-, koko-, arvo- 

ja momentum-faktoreita pienempiä, minkä osoittavat muita matalammat 

bruttokansantuotteen systemaattiset kertoimet. 
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Taulukko 3. Riskifaktoreiden tuottojen selittyminen makrotaloudellisilla tekijöillä usean 

muuttujan regressioanalyysissä kokonaismarkkinoilla jatkuu. 

 Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,011* 0,006 0,004 

  (2,67) (1,28) (1,32) 

BKT 0,479*** 0,631*** 0,722*** 

  (11,48) (14,36) (22,08) 

Inflaatio -0,017 -0,023 0,008 

  (-0,54) (-0,70) (0,32) 

Työttömyysaste -0,095 -0,045 -0,037 

  (-1,49) (-0,67) (-0,74) 

Kulutusaste 0,026 0,006 -0,008 

  (0,40) (0,08) (-0,15) 

R2 0,79 0,84 0,93 

F-suure 47,52 66,74 155,50 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Bruttokansantuote on ainoa tilastollisesti merkitsevä makrotaloudellinen tekijä 

volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden tuottojen takana, osoittavat taulukon 3 

tulokset. Bruttokansantuotteen vaikutus on positiivinen – faktoripreemiot kasvavat 

yhdessä talouskasvun kanssa – mutta pieni, josta seuraa, että volatiliteetti-, laatu- ja 

osinko-faktoreiden tuotot ovat muiden faktoreiden preemioita stabiilimpia erilaisina 

taloudellisina aikoina. Toisaalta volatiliteetti-faktorin vakiotermi näyttää selittävän 

myös kyseisen faktorin tuottoja. Näin ollen volatiliteetti-faktorin tuotot eivät ole 

kokonaan peräisin bruttokansantuotteen muutoksista, vaan niiden takana on muita 

tämän tutkimuksen ulkopuolisia makrotaloudellisia tekijöitä tai behavioristisia syitä. 

Tästä huolimatta bruttokansantuote selittää volatiliteetti-faktorin ja muiden 

riskifaktoreiden tuottoja vahvasti, minkä osoittavat regressioanalyysin korkeat 

determinaatiokertoimet. 

Taulukkoon 4 on koottu yhden muuttujan regressioanalyysin tulokset, jossa tutkitaan 

bruttokansantuotteen ja markkina-faktorin vaikutusta eri riskifaktoreiden tuottoihin. 

Kuten aiemmin todettiin, faktorisalkkujen, joissa ostetaan ainoastaan esimerkiksi 

pienen markkinakoon arvopapereita ilman suuren markkinakoon arvopapereiden 

lyhyeksi myyntiä, tuottoihin vaikuttaa merkittävästi markkina-faktori. Koska MSCI:n 
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riskifaktori-indeksit eivät sisällä lyhyeksi myyntiä, tämä markkina-faktorin vaikutus 

voi pahimmassa tapauksessa vääristää merkittävästi regressioanalyysien tuloksia 

peittämällä muiden makrotaloudellisten tekijöiden vaikutuksen alleen. Siksi 

markkinoiden selityskykyä muiden faktoreiden tuottoihin halutaan tutkia. 

Taulukko 4. Markkinoiden ja bruttokansantuotteen vaikutus long-only riskifaktoreiden 

tuottoihin kokonaismarkkinoilla. 

Selittävä muuttuja Markkina-faktori Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

  Paneeli A: Selittävänä tekijänä markkina-faktori 

Vakiotermi  0,008* 0,000 0,011 

   (2,31) (-0,14) (1,91) 

Markkina-faktori  1,119*** 1,089*** 0,882*** 

    (30,23) (55,23) (14,78) 

R2  0,95 0,98 0,81 

F-suure  913,9 3051,0 218,3 

N  55 55 55 

  Paneeli B: Selittävänä tekijänä BKT 

Vakiotermi -0,001 0,007 -0,002 0,009 

  (-0,26) (1,44) (-0,47) (1,62) 

BKT 0,795*** 0,904*** 0,880*** 0,725*** 

  (25,85) (22,37) (29,34) (14,43) 

R2 0,93 0,90 0,94 0,80 

F-suure 668,20 500,60 861,00 208,30 

N 55 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.   

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukon 4 paneelista B nähdään, että bruttokansantuote selittää yksinään markkina-

faktorin tuottoja lähes täydellisesti. Determinaatiokerroin on korkea, yli 90 prosenttia, 

ja tulos on tilastollisesti merkitsevä. Vielä suurempi selityskyky on kuitenkin 

markkina-faktorilla koko- ja arvo-faktoreiden tuottoihin, vaikka se ei ole ainoa 

selittävä tekijä koko-faktorille. Tällöin determinaatiokertoimet lähestyvät jo sataa. 

Momentum-faktorin tuottoihin markkinavaikutus ei ole niin suuri. Myöskään 

bruttokansantuotteen selityskyky koko-, arvo- ja momentum-faktoreiden tuottoihin 

yksinään ei ole niin vahva kuin markkinoiden vaikutus riskifaktoreihin. Siten 

maailmanlaajuisten arvopaperimarkkinoiden kehitys määrää suurimman osan 

taulukossa 4 esitettyjen MSCI:n faktori-indeksien kehityksestä. Toisaalta 

markkinoiden kehitys on lähes yksinomaan seurausta reaalitalouden kehityksestä, 
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joten riskifaktorien tuottojen suuruus määräytyy loppupeleissä ainoastaan 

talouskehityksen suunnasta. 

Taulukko 5. Markkinoiden ja bruttokansantuotteen vaikutus long-only riskifaktoreiden 

tuottoihin kokonaismarkkinoilla jatkuu. 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

  Paneeli A: Selittävänä tekijänä markkina-faktori 

Vakiotermi 0,011** 0,006* 0,005** 

  (3,39) (2,25) (2,89) 

Markkina-faktori 0,657*** 0,828*** 0,911*** 

  (18,97) (31,11) (46,51) 

R2 0,87 0,95 0,98 

F-suure 360,00 967,50 2163,00 

N 55 55 55 

  Paneeli B: Selittävänä tekijänä BKT 

Vakiotermi 0,010* 0,005 0,004 

  (2,48) (1,19) (1,30) 

BKT 0,512*** 0,644*** 0,731*** 

  (13,56) (16,69) (25,29) 

R2 0,78 0,84 0,92 

F-suure 184,00 278,50 639,40 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukon 5 tulokset ovat samanlaiset kuin taulukossa 4 nähdyt eli markkina-faktori 

selittää suuremman osan MSCI:n riskifaktoreiden tuotoista kuin bruttokansantuote. 

Vaikka markkina-faktori ei näytä yksinään selittävän täysin volatiliteetti-, laatu- ja 

osinko-faktoreiden tuottoja, on sen vaikutus näihin kuitenkin merkittävä. Siten 

MSCI:n maailmanlaajuisiin riskifaktori-indekseihin sijoittavan suurin riski liittyy 

markkinoiden – eli lopulta reaalitalouden – yleiseen kehitykseen: markkinoiden tai 

reaalitalouden laskiessa (noustessa) myös muiden riskifaktoreiden preemiot laskevat 

(nousevat). 

Koska markkina-faktorin vaikutus muihin riskifaktoreihin on merkittävä, faktoreiden 

tuotot markkina-korjataan poistamalla tuotoista markkina-faktorin osuus. Näin 

löydetään mahdollisesti muita makrotaloudellisia tekijöitä, jotka kykenevät 

selittämään faktoripreemioita mutta jotka aiemmin jäivät markkina-faktorin ja 
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bruttokansantuotteen merkittävän vaikutuksen alle. Tähän liittyvien yhden ja 

useamman muuttujan regressioanalyysien tulokset löytyvät taulukoista 6 ja 7. 

Taulukko 6. Markkinoiden vaikutus riskifaktoreiden markkina-korjattuihin tuottoihin 

kokonaismarkkinoilla. 

Selittävä muuttuja Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

Vakiotermi 0,008* 0,000 0,011 

  (2,31) (-0,14) (1,91) 

Markkina-faktori 0,119** 0,089*** -0,118 

  (3,21) (4,50) (-1,97) 

R2 0,16 0,28 0,07 

F-suure 10,28 20,27 3,90 

N 55 55 55 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,011** 0,006* 0,005** 

  (3,39) (2,25) (2,89) 

Markkina-faktori -0,343*** -0,172*** -0,089*** 

  (-9,93) (-6,46) (-4,57) 

R2 0,65 0,44 0,28 

F-suure 98,55 41,68 20,85 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukosta 6 nähdään, kuinka markkinoiden vaikutus faktoripreemioihin häviää tai 

vähintään laskee, kun faktoreiden tuotot markkina-korjataan. Markkina-faktori ei 

selitä lainkaan momentum-faktorin tuottoja, ja koko-, arvo- ja osinko-faktoreiden 

osalta markkinavaikutus on pieni, vaikka selitysvoima edelleen säilyy. Sen sijaan 

markkina-korjattujen volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden tuottoja markkinat edelleen 

selittävät hyvin. Siten volatiliteetti- ja laatu-faktorit ovat riippuvaisia 

maailmanlaajuisten markkinoiden yleisestä käyttäytymisestä, ja siksi markkina-

faktorin vaikutukselta ei pystytä täysin suojautumaan etenkään volatiliteetti-faktorin 

osalta. 

Mielenkiintoista on huomata markkinoiden vaikutuksen luonteen muuttuminen 

riskifaktoreiden markkina-korjattuihin tuottoihin. Siinä missä koko- ja arvo-

faktoreiden markkina-korjatut tuotot liikkuvat markkinatuottojen kanssa samaan 

suuntaan, niin volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktorit käyttäytyvät käänteisesti 
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suhteessa markkinoihin. Siten näiden kolmen faktorin markkina-korjatut tuotot ovat 

korkeimmillaan markkinoiden laskukausina, kun taas koko- ja arvo-faktorit hyötyvät 

edelleen markkinoiden nousuista. Myös taulukossa 7 nähdään samanlaiset tulokset. 

Taulukko 7. Riskifaktoreiden markkina-korjattujen tuottojen selittyminen 

makrotaloudellisilla tekijöillä usean muuttujan regressioanalyysissä kokonaismarkkinoilla. 

Selittävä muuttuja Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

Vakiotermi 0,007 -0,001 0,012236* 

  (1,98) (-0,69) (2,31) 

BKT 0,117*** 0,095*** -0,146*** 

  (3,57) (5,63) (-2,81) 

Inflaatio 0,003 0,018 -0,073 

  (0,11) (1,46) (-1,88) 

Työttömyysaste 0,092 0,036 -0,184* 

  (1,84) (1,40) (-2,31) 

Kulutusaste 0,069 -0,004 0,117 

  (1,34) (-0,13) (1,43) 

R2 0,27 0,41 0,21 

F-suure 4,57 8,64 3,40 

N 55 55 55 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,012*** 0,007** 0,005* 

  (3,74) (2,75) (2,65) 

BKT -0,306*** -0,154*** -0,063** 

  (-9,60) (-6,60) (-3,25) 

Inflaatio -0,019 -0,026 0,005 

  (-0,82) (-1,47) (0,35) 

Työttömyysaste -0,077 -0,027 -0,019 

  (-1,58) (-0,75) (-0,64) 

Kulutusaste 0,008 -0,012 -0,026 

  (0,17) (-0,33) (-0,85) 

R2 0,67 0,52 0,23 

F-suure 25,35 13,64 3,70 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukon 7 tulosten perusteella näyttää siltä, että bruttokansantuotteella on yksinään 

ilman markkina-faktorin vaikutusta selityskykyä koko-, arvo- ja osinko-faktoreiden 

markkina-korjattuihin tuottoihin. Tämä nähdään korkeampana 
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determinaatiokertoimena suhteessa taulukon 6 tuloksiin. Volatiliteetti- ja osinko-

faktorin osalta determinaatiokertoimet eivät muuttuneet merkittävästi, joten 

bruttokansantuotteen vaikutus niihin on peräisin markkinoiden vaikutuksesta. 

Momentum-, volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden markkina-korjattujen 

tuottojen takana on lisäksi tuntemattomia tekijöitä, joita regressioanalyysissä ei ole 

huomioitu. Työttömyysaste selittää edelleen käänteisesti momentum-faktorin 

faktoripreemiota. 

Taulukosta 7 nähdään, että ainoastaan bruttokansantuote, työttömyys ja ulkopuoliset 

tekijät selittävät riskifaktoreiden markkina-korjattuja tuottoja. Siten uusia 

makrotaloudellisia tekijöitä faktoreiden tuottojen takana ei löydetty eikä näin ollen 

markkina-faktori peittänyt vaikutuksellaan alleen muita mahdollisia selittäviä 

muuttujia. Tulokset siis osoittavat, että ainoastaan bruttokansantuotteella ja 

työttömyysasteella on makrotaloudellisista tekijöistä merkitystä riskifaktoreiden 

tuottoihin. 

Maailman kokonaismarkkinoilla MSCI:n faktori-indeksien tuotot ovat suurimmalta 

osalta riippuvaisia markkinoiden yleisestä tuottotasosta. Kaikki faktoripreemiot 

liikkuvat samaan suuntaan kuin markkinoiden tuotot siten, että koko-faktori liikkuu 

kaikista herkimmin suhteessa markkinoiden muutokseen, seuraavaksi arvo-faktori ja 

lopuksi osinko-, momentum- ja laatu-faktorit. Volatiliteetti-faktorin tuotot ovat 

kaikista stabiilimpia. Sen sijaan markkina-faktorin tuotot ovat seurausta lähes 

täydellisesti maailman talouden kehityksen suunnasta, vaikka markkinatuotot eivät ole 

niin herkkiä reaalitalouden muutoksille. Maailman talouskasvulla on myös 

ylimääräinen, markkinoista irrallinen vaikutus koko-, arvo-, ja osinko-faktoreiden 

tuottoihin. Lisäksi momentum-faktoriin vaikuttaa käänteisesti myös maailman 

työttömyysaste. Momentum- ja volatiliteetti-faktoreiden tuottoja selittää myös jotkin 

ulkopuoliset tekijät, mahdollisesti behavioristiset selitykset. Maailmanlaajuisten 

markkina-, koko-, arvo-, momentum-, volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden hyvät 

(huonot) ajat ajoittuvat siis aikoihin, jolloin reaalitalous kasvaa (heikentyy), ja 

momentum-faktorin osalta myös aikoihin, jolloin työttömyys laskee (nousee). 
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5.2 Euroopan markkinat 

MSCI:n riskifaktoreiden takana näyttää olevan bruttokansantuotteen lisäksi muita 

riskifaktoreita Euroopan markkinoilla verrattuna maailmanlaajuisiin markkinoihin. 

Syynä uusien tekijöiden löytymiselle on mahdollisesti Euroopan valtioiden pienempi 

lukumäärä verrattuna koko maailman markkinoiden valtioiden lukumäärään. Mitä 

tarkemmin markkinat kuvaavat pienempää taloudellista aluetta, valtiota, sitä enemmän 

markkinoihin vaikuttavat myös muut valtiokohtaiset makrotaloudelliset tekijät kuin 

pelkkä talouskehitys. 

Taulukko 8. Riskifaktoreiden tuottojen selittyminen makrotaloudellisilla tekijöillä usean 

muuttujan regressioanalyysissä Euroopan markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Markkina-faktori Koko-faktori 
Arvo-

faktori 

Momentum-

faktori 

Vakiotermi 0,000 0,016* -0,005* 0,015* 

  (0,10) (2,16) (-2,04) (2,01) 

BKT 0,916*** 1,218*** 1,087*** 0,727*** 

  (54,58) (18,94) (51,88) (11,03) 

Inflaatio 0,146 -1,791 0,387 0,139 

  (0,42) (-1,35) (0,89) (0,10) 

Työttömyysaste 0,067 0,353 0,253*** -0,376 

  (1,29) (1,77) (3,90) (-1,84) 

Säästämisaste -0,003 0,034 -0,009 0,020 

  (-0,42) (1,39) (-1,13) (0,82) 

Kulutusaste 0,011 -0,898*** -0,052 -0,220 

  (0,18) (-3,62) (-0,65) (-0,87) 

Markkinavolatiliteetti 0,002 0,070** 0,026** -0,015 

  (0,37) (2,90) (3,34) (-0,61) 

R2 0,99 0,93 0,99 0,87 

F-suure 1117,00 103,80 917,20 52,31 

N 55 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.   

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukon 8 tulosten mukaan bruttokansantuote selittää kaikkien riskifaktoreiden 

tuottoja, minkä lisäksi koko- ja arvo-faktoreiden tuottoihin vaikuttavat myös muut 

makrotaloudelliset tekijät. Markkinoiden volatiliteetti vaikuttaa positiivisesti 

molempien faktoreiden tuottoihin, kun taas kulutuksen väheneminen kasvattaa koko-

faktorin tuottoja ja työttömyyden lisääntyminen vaikuttaa myönteisesti arvo-faktorin 
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tuottoihin. Lisäksi koko-, arvo- ja momentum-faktoreiden tuottoja selittää tutkimuksen 

ulkopuoliset tekijät. Euroopan markkinoiden tuotto on täysin riippuvainen alueen 

talouskehityksestä, sillä bruttokansantuote lähes täydellisesti selittää markkinoiden 

kehitystä. Talouskehityksen vaikutus muihin riskifaktoreihin ei ole niin suuri. 

Euroopan markkinat tuottavat hyvin Euroopan talouden noustessa, kun taas talouden 

laskukausina markkinat pärjäävät huonosti. Myös koko-, arvo- ja momentum-

faktoreiden hyvät ajat ajoittuvat yhdessä talouskasvun kanssa. Koko-faktorin osalta 

myös kulutuksen lasku tarkoittaa korkeampia tuottoja eli hyviä aikoja ja arvo-faktorin 

osalta työttömyyden lisääntyminen kasvattaa faktoripreemiota. Markkinavolatiliteetin 

lasku sen sijaan tarkoittaa sekä koko- että arvo-faktorille huonojen aikojen matalampia 

tuottoja. Koko- ja arvo-faktorit reagoivat talouden kehityksen muutoksiin myös 

jyrkästi, kun taas markkina- ja osinko-faktoreiden reaktio on samansuuruinen ja 

momentum-, volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden reagointi maltillisempi. Volatiliteetti-, 

laatu- ja osinko-faktoreiden osalta hyvät (huonot) ajat ja korkeat (matalat) tuotot 

ajoittuvat ainoastaan aikoihin, jolloin Euroopan reaalitalous nousee (laskee), kuten 

taulukosta 9 nähdään. 
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Taulukko 9. Riskifaktoreiden tuottojen selittyminen makrotaloudellisilla tekijöillä usean 

muuttujan regressioanalyysissä Euroopan markkinoilla jatkuu. 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,011* 0,011* 0,000 

  (2,56) (2,26) (0,08) 

BKT 0,740*** 0,674*** 0,963*** 

  (19,15) (15,20) (19,35) 

Inflaatio -0,156 -0,212 -0,039 

  (-0,20) (-0,23) (-0,04) 

Työttömyysaste -0,089 -0,054 0,102 

  (-0,75) (-0,40) (0,66) 

Säästämisaste 0,000 0,016 0,003 

  (0,02) (0,94) (0,14) 

Kulutusaste 0,002 -0,032 0,267 

  (0,01) (-0,19) (1,39) 

Markkinavolatiliteetti 0,027 -0,018 0,027 

  (1,84) (-1,08) (1,45) 

R2 0,94 0,92 0,94 

F-suure 124,20 97,78 131,00 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Bruttokansantuotteen muutos vaikuttaa merkittävästi ja positiivisesti volatiliteetti-, 

laatu- ja osinko-faktoreiden tuottoihin, osoittavat taulukon 9 tulokset. 

Determinaatiokertoimet ovat korkeita, yli 90 prosenttia. Talouskehityksen merkittävä 

vaikutus volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreihin voi kuitenkin johtua yksinomaan 

markkina-faktorin merkittävästä vaikutuksesta, mikä näkyy taulukon 10 tuloksista. 

Myös tutkimuksen ulkopuolisilla tekijöillä on vaikutusta volatiliteetti- ja laatu-

faktoreihin. Talouskehityksen vaikutus on myös pienempi volatiliteetti- ja laatu-

faktoreille, jos vaikutusta vertaa markkina-, koko-, arvo- ja osinko-faktoreihin. 

Momentum-faktoriin vaikutus on myös pieni.  
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Taulukko 10. Markkinoiden ja bruttokansantuotteen vaikutus long-only riskifaktoreiden 

tuottoihin Euroopan markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Markkina-faktori Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

  Paneeli A: Selittävänä tekijänä markkina-faktori 

Vakiotermi  0,013* -0,002 0,013* 

   (2,29) (-1,09) (2,66) 

Markkina-faktori  1,148*** 1,125*** 0,849*** 

    (22,10) (64,25) (18,95) 

R2  0,90 0,99 0,87 

F-suure  488,60 4127,00 359,10 

N  55 55 55 

  Paneeli B: Selittävänä tekijänä BKT 

Vakiotermi 0,001 0,014* -0,001 0,014** 

  (0,80) (2,40) (-0,51) (2,67) 

BKT 0,909*** 1,042*** 1,026*** 0,767*** 

  (84,41) (21,00) (62,41) (17,50) 

R2 0,99 0,89 0,99 0,85 

F-suure 7126,00 441,00 3895,00 306,10 

N 55 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.   

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Bruttokansantuotteen muutos selittää lähes täydellisesti markkinoiden tuottoa, minkä 

osoittavat taulukon 10 tulokset. Talouskasvu kasvattaa markkinoiden arvoa ja 

toisinpäin. Taulukosta 10 huomataan myös, että markkinat selittävät yksinään 

suurimman osan koko-, arvo- ja momentum-faktoreiden tuotosta. Korkea 

bruttokansantuotteen selityskyky selittyy korkealla markkinoiden selityskyvyllä. 

Toisaalta suhde toimii oikeastaan juuri toisinpäin eli talouskehitys selittää markkina-

faktorin selityskyvyn muiden riskifaktoreiden tuottoihin. 

Samanlaisia tuloksia löytyy taulukosta 11. Bruttokansantuote ja markkinat selittävät 

lähes yhtä suurella determinaatiokertoimella volatiliteetti-, laatu- ja osinko-

faktoreiden tuottoja. MSCI:n Euroopan markkinoille suunnattuihin riskifaktori-

indekseihin sijoittava joutuu siis kohtaamaan lähes täysin markkinariskin eli 

epävarmuudet Euroopan alueen talouskehityksestä. Siten pelkästään kyseisiin 

indekseihin sijoittava ei saa merkittävää markkinariskin hajautushyötyä. 
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Taulukko 11. Markkinoiden ja bruttokansantuotteen vaikutus long-only riskifaktoreiden 

tuottoihin Euroopan markkinoilla jatkuu. 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

  Paneeli A: Selittävänä tekijänä markkina-faktori 

Vakiotermi 0,012*** 0,009** 0,002 

  (3,87) (2,92) (0,59) 

Markkina-faktori 0,765*** 0,788*** 1,013*** 

  (28,43) (29,42) (29,92) 

R2 0,94 0,94 0,94 

F-suure 808,30 865,40 895,30 

N 55 55 55 

  Paneeli B: Selittävänä tekijänä BKT 

Vakiotermi 0,012*** 0,010** 0,003 

  (3,96) (2,74) (0,82) 

BKT 0,696*** 0,710*** 0,920*** 

  (27,14) (24,52) (27,60) 

R2 0,93 0,92 0,94 

F-suure 736,40 601,20 761,80 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukkoon 12 on koottu riskifaktoreiden markkina-korjatuista tuotoista tehdyn yhden 

muuttujan regressioanalyysin tulokset. Tulosten mukaan markkinoiden vaikutus 

faktoripreemioihin häviää lähes täysin tai vähenee merkittävästi suurimmalta osalta 

riskifaktoreista. Volatiliteetti- ja laatu-faktorit ovat ainoita faktoreita, joille 

markkinoiden determinaatiokerroin on suurempi kuin 50 prosenttia. Arvo-faktorilla 

determinaatiokerroin on myös hyvin lähellä 50 prosenttia, ja lopuilla riskifaktoreilla 

markkinoiden selityskyky on häviävän pieni. Siten arvo-, volatiliteetti- ja laatu-

faktoreiden tuottojen kehitys on jossain määrin riippuvainen Euroopan markkinoiden 

yleisestä trendistä. Tätä riippuvuutta ei siten pystytä kokonaan poistamaan. 
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Taulukko 12. Markkinoiden vaikutus riskifaktoreiden markkina-korjattuihin tuottoihin 

Euroopan markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

Vakiotermi 0,013* -0,002 0,013* 

  (2,29) (-1,09) (2,66) 

Markkina-faktori 0,148** 0,125*** -0,151** 

  (2,85) (7,16) (-3,36) 

R2 0,13 0,49 0,18 

F-suure 8,13 51,30 11,28 

N 55 55 55 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,012*** 0,009** 0,002 

  (3,87) (2,92) (0,59) 

Markkina-faktori -0,235*** -0,212*** 0,013 

  (-8,72) (-7,94) (0,38) 

R2 0,59 0,54 0,00 

F-suure 76,10 62,99 0,14 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukon 13 tuloksista nähdään, että riskifaktoreiden tuottoihin, joista on poistettu tai 

vähennetty markkinoiden vaikutus, vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi edelleen 

samat tekijät kuin alkuperäisiin tuottoihin. Makrotaloudellisista tekijöistä koko-

faktoriin vaikuttavat edelleen markkinoiden volatiliteetti ja yksityisen kulutuksen 

määrä, kun taas arvo-faktoriin vaikuttaa markkinavolatiliteetin ohella edelleen 

Euroopan alueen työttömyys. Sen sijaan momentum-faktorin markkina-korjattuja 

tuottoja selittää uusi makrotaloudellinen tekijä, nimittäin työttömyys. Työttömyydellä 

on käänteinen vaikutus momentum-faktorin markkina-korjattuihin tuottoihin. Siten 

markkinavaikutuksen poistaminen paljasti uuden makrotaloudellisen tekijän 

momentum-faktorin tuottojen takana. 

Volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden osalta uusia makrotaloudellisia tekijöitä ei 

löydetty: myös markkina-korjattuja tuottoja selittää ainoastaan bruttokansantuote 

käytetyistä muuttujista. Tämä ei kuitenkaan päde osinko-faktorin markkina-

korjattujen tuottojen kohdalle. Mikään makrotaloudellinen tekijä ei nimittäin selitä 

osinko-faktorin markkina-korjattuja tuottoja. Siten osinko-faktori on täydellisesti 

riippuvainen markkina-faktorista ja sitä kautta edelleen talouskehityksestä. 
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Taulukko 13. Riskifaktoreiden markkina-korjattujen tuottojen selittyminen 

makrotaloudellisilla tekijöillä usean muuttujan regressioanalyysissä Euroopan markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

Vakiotermi 0,015* -0,005* 0,015* 

  (2,26) (-2,10) (2,20) 

BKT 0,303*** 0,171*** -0,189** 

  (4,97) (8,11) (-3,18) 

Inflaatio -1,937 0,241 -0,007 

  (-1,54) (0,55) (-0,01) 

Työttömyysaste 0,286 0,186** -0,443* 

  (1,52) (2,85) (-2,41) 

Säästämisaste 0,037 -0,006 0,023 

  (1,59) (-0,78) (1,02) 

Kulutusaste -0,909*** -0,064 -0,231 

  (-3,87) (-0,78) (-1,01) 

Markkinavolatiliteetti 0,068** 0,024** -0,017 

  (2,96) (3,02) (-0,78) 

R2 0,43 0,65 0,31 

F-suure 6,07 14,69 3,60 

N 55 55 55 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,011* 0,011** 0,000 

  (2,63) (2,83) (0,05) 

BKT -0,175*** -0,241*** 0,047 

  (-4,75) (-6,92) (1,02) 

Inflaatio -0,302 -0,359 -0,185 

  (-0,40) (-0,50) (-0,19) 

Työttömyysaste -0,156 -0,121 0,035 

  (-1,36) (-1,12) (0,25) 

Säästämisaste 0,003 0,018 0,005 

  (0,21) (1,40) (0,31) 

Kulutusaste -0,009 -0,043 0,256 

  (-0,07) (-0,32) (1,44) 

Markkinavolatiliteetti 0,024 -0,020 0,025 

  (1,76) (-1,55) (1,43) 

R2 0,63 0,63 0,12 

F-suure 13,70 13,66 1,09 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 
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Euroopan arvopaperimarkkinoilla markkinoiden ja siten reaalitalouden kehitys selittää 

suurimman osan MSCI:n Euroopan riskifaktori-indeksien tuottojen suuruudesta. Näin 

ollen riskifaktoreiden ja reaalitalouden hyvät ja huonot ajat kulkevat käsi kädessä: 

Talouden noustessa riskifaktorit tuottavat hyvin ja talouden laskiessa tuotot ovat 

matalia tai negatiivisia. Kuten kokonaismarkkinoiden osalta, myös Euroopassa 

riskifaktorit reagoivat eri tavalla talouden muutoksiin; koko-faktori on kaikista herkin 

talouden kehitykselle, sitten arvo-, osinko- ja markkina-faktorit ja lopuksi momentum-

, laatu- ja volatiliteetti-faktorit. Reaalitalouden vaikutuksen lisäksi työttömyys, 

yksityinen kulutus ja markkinoiden volatiliteetti vaikuttavat tiettyjen faktoreiden 

tuottoihin. Työttömyys vaikuttaa arvo- ja momentum-faktoreiden tuottoihin siten, että 

työttömyyden kasvaessa reaalitalouden huonoina aikoina arvo-faktori tuottaa 

huonommin (huono aika) ja momentum-faktori tuottaa paremmin (hyvä aika). 

Kuluttaminen sen sijaan vaikuttaa käänteisesti koko-faktoriin eli kulutuksen kasvu 

laskee faktoripreemiota ja kulutuksen lasku kasvattaa koko-faktorin tuottoja. Korkea 

markkinavolatiliteetti sitä vastoin kasvattaa koko- ja arvo-faktoreiden tuottoja, kun 

taas markkinoiden hermostuneisuuden lieventyminen pienentää näitä tuottoja. Myös 

ulkopuoliset tekijät selittävät koko-, arvo-, momentum-, volatiliteetti- ja laatu-

faktoreiden tuottoja. Näiden faktoreiden osalta behaviorististen selitysten 

mahdollisuutta tuottojen takana ei voida sulkea pois Euroopan markkinoilla. 

5.3 Yhdysvaltojen markkinat 

Siinä missä kokonaismarkkinat huomioivat kaikki arvopaperimarkkinat ja Euroopan 

markkinat kaikkien Euroopan valtioiden arvoparimarkkinat, Yhdysvaltojen markkinat 

ottavat huomioon ainoastaan yhden valtion arvopaperimarkkinat. Siten tässä 

alaluvussa esitetyt tutkimustulokset eroavat jossain määrin edellisissä alaluvuissa 

esitetyistä tuloksista. Mitä tarkemmin keskitytään nimittäin yhden valtion 

arvopaperimarkkinoiden riskifaktoreihin, sitä enemmän muut valtiokohtaiset 

makrotalouden tekijät bruttokansantuotteen ohella vaikuttavat faktoreiden tuottoihin.  
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Taulukko 14. Riskifaktoreiden tuottojen selittyminen makrotaloudellisilla tekijöillä usean 

muuttujan regressioanalyysissä Yhdysvaltojen markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Markkina-faktori Koko-faktori 
Arvo-

faktori 

Momentum-

faktori 

Vakiotermi 0,005** -0,008 0,006 -0,005 

  (3,26) (-0,87) (1,37) (-0,43) 

BKT 1,004*** 1,176*** 1,122*** 0,695*** 

  (76,21) (12,79) (28,02) (6,90) 

Inflaatio -0,405** -0,259 -0,681 0,198 

  (-3,49) (-0,32) (-1,93) (0,22) 

Työttömyysaste -0,05** 0,196 -0,039 -0,136 

  (-2,71) (1,53) (-0,70) (-0,97) 

Säästämisaste -0,008* 0,054* -0,013 0,045 

  (-2,16) (2,11) (-1,18) (1,60) 

Kulutusaste -0,534* 2,514 -0,834 3,089 

  (-2,49) (1,68) (-1,28) (1,89) 

Markkinavolatiliteetti 0,003 -0,007 0,011 -0,034 

  (1,13) (-0,35) (1,18) (-1,51) 

R2 1,00 0,91 0,98 0,83 

F-suure 2676,00 80,80 343,30 37,83 

N 55 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.   

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukosta 14 nähdään, kuinka bruttokansantuotteen lisäksi inflaatio, työttömyys, 

säästäminen ja kuluttaminen vaikuttavat markkinoiden tuottoon. Vaikka talouskasvu 

selittää suurimman osan markkinoiden tuotoista (taulukko 16), muilla 

makrotaloudellisilla tekijöillä on myös tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Talouden 

kasvaessa myös Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinat nousevat, kun taas inflaation, 

työttömyyden, säästämisen ja kulutuksen kasvu pienentävät markkinatuottoja. 

Työttömyyden ja säästämisen osalta vaikutus on kuitenkin pieni. 

Säästämisasteen kasvu kasvattaa koko-faktorin tuottoja siinä, missä talouskasvukin. 

Säästämisasteen vaikutus on kuitenkin pieni. Koko-faktori on taulukon 14 faktoreista 

herkin talouden muutoksille, seuraavana tulee arvo-faktori, markkina-faktori ja 

lopuksi momentum-faktori. Bruttokansantuote selittää siten myös arvo- ja momentum-

faktoreiden tuottoja. Muilla makrotaloudellisilla tekijöillä ei ole selitysvoimaa arvo- 

ja momentum-faktoreiden tuotoille.  
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Taulukko 15. Riskifaktoreiden tuottojen selittyminen makrotaloudellisilla tekijöillä usean 

muuttujan regressioanalyysissä Yhdysvaltojen markkinoilla jatkuu. 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,013 0,014** 0,025** 

  (1,87) (2,79) (2,70) 

BKT 0,790*** 0,903*** 0,909*** 

  (11,79) (19,04) (10,54) 

Inflaatio -0,178 -0,676 -0,550 

  (-0,30) (-1,61) (-0,72) 

Työttömyysaste -0,109 0,014 -0,205 

  (-1,18) (0,21) (-1,71) 

Säästämisaste -0,043* -0,021 -0,046 

  (-2,33) (-1,58) (-1,91) 

Kulutusaste -1,430 -1,413 -3,459* 

  (-1,31) (-1,83) (-2,46) 

Markkinavolatiliteetti 0,023 0,012 0,022 

  (1,54) (1,13) (1,15) 

R2 0,88 0,95 0,85 

F-suure 57,84 148,1 44,22 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Bruttokansantuote selittää volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden tuottoja, 

osoittavat taulukon 15 tulokset. Myös muilla makrotaloudellisilla tekijöillä on 

vaikutusta faktoripreemioihin. Talouden kehityksen vaikutus on pienin volatiliteetti-

faktorille ja lähes samansuuruinen laatu- ja osinko-faktoreille. Säästämisasteen 

vaikutus volatiliteetti-faktoriin on käänteinen mutta pieni. Sen sijaan kulutusasteen 

vaikutus osinko-faktoriin on erittäin suuri. Näyttää nimittäin siltä, että kulutuksen 

laskiessa sijoittajat suuntaavat ostamaan korkean osingon arvopapereita. Laatu- ja 

osinko-faktoreita selittävät myös jotkin tutkimuksen ulkopuoliset tekijät. 

Markkina-faktorin hyviin aikoihin siis lukeutuvat ajat, jolloin Yhdysvaltojen talous 

kasvaa tai inflaatio, työttömyys, säästäminen tai kulutus laskevat. Huonot ajat 

ajoittuvat päinvastaisiin aikoihin. Koko-faktorin osalta reaalitalouden tai 

kotitalouksien säästämisasteen kasvu kuuluvat hyviin aikoihin, ja arvo-, momentum- 

ja laatu-faktoreiden osalta hyvät ajat ajoittuvat ainoastaan talouskasvun aikoihin. 

Volatiliteetti-faktorin hyvät ajat sisältävät talouskasvua tai säästämisasteen 
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pienentymistä. Sen sijaan osinko-faktori pärjää parhaiten aikoina, jolloin talous kasvaa 

tai yksityinen kulutus pienenee. Vaikka riskifaktoreilla on eroja hyvien ja huonojen 

aikojen suhteen, Yhdysvaltojen talouskehitys näyttää olevan silti merkittävässä 

roolissa määräämässä riskifaktoreiden tuottojen suuruutta. 

Taulukko 16. Markkinoiden ja bruttokansantuotteen vaikutus long-only riskifaktoreiden 

tuottoihin Yhdysvaltojen markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Markkina-faktori Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

  Paneeli A: Selittävänä tekijänä markkina-faktori 

Vakiotermi  0,004 -0,001 0,009 

   (0,86) (-0,55) (1,57) 

Markkina-faktori  1,198*** 1,089*** 0,868*** 

    (20,80) (51,36) (12,75) 

R2  0,89 0,98 0,75 

F-suure  432,40 2637,00 162,60 

N  55 55 55 

  Paneeli B: Selittävänä tekijänä BKT 

Vakiotermi 0,000 0,004 -0,001 0,009 

  (-0,20) (0,82) (-0,55) (1,57) 

BKT 0,988*** 1,190*** 1,075*** 0,870*** 

  (110,49) (21,27) (44,78) (13,42) 

R2 1,00 0,90 0,97 0,77 

F-suure 12210,00 452,30 2005,00 180,10 

N 55 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.   

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukon 16 tulosten perusteella bruttokansantuote lähes täydellisesti selittää 

markkinoiden arvonmuutoksia. Markkinoiden kehitys on miltei yhtenevä 

Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kehityksen kanssa. Markkinat – ja siten myös 

talouskehitys – vaikuttavat vahvasti myös koko-, arvo- ja momentum-faktoreiden 

tuottoihin. Sama tulos pätee myös volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreille, kuten 

taulukon 17 tulokset osoittavat. Näin ollen markkinoiden tai reaalitalouden 

kehityksellä on suuri merkitys MSCI:n riskifaktori-indeksien tuottoihin Yhdysvaltojen 

markkinoilla. 
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Taulukko 17. Markkinoiden ja bruttokansantuotteen vaikutus long-only riskifaktoreiden 

tuottoihin Yhdysvaltojen markkinoilla jatkuu. 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

  Paneeli A: Selittävänä tekijänä markkina-faktori 

Vakiotermi 0,006 0,005 0,005 

  (1,81) (1,98) (1,26) 

Markkina-faktori 0,744*** 0,846*** 0,835*** 

  (18,91) (31,14) (16,41) 

R2 0,87 0,95 0,84 

F-suure 357,60 969,80 269,30 

N 55 55 55 

  Paneeli B: Selittävänä tekijänä BKT 

Vakiotermi 0,006 0,004 0,005 

  (1,69) (1,77) (1,19) 

BKT 0,728*** 0,833*** 0,817*** 

  (17,41) (28,10) (15,32) 

R2 0,85 0,94 0,82 

F-suure 303,00 789,80 234,60 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukosta 18 huomataan, että markkina-faktorin vaikutus muihin riskifaktoreihin 

pienenee tai katoaa täysin, kun riskifaktoreiden tuotot markkina-korjataan. 

Markkinavaikutus koko-, arvo- ja osinko-faktoreiden markkina-korjattuihin tuottoihin 

on häviävän pieni, kun taas momentum-faktorin markkina-korjatut tuotot ovat täysin 

riippumattomia markkinoista. Sen sijaan volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden osalta 

markkinoiden vaikutus markkina-korjattuun faktoripreemioon on edelleen muita 

riskifaktoreita suurempi. Siten volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden tuotot ovat muita 

enemmän riippuvaisia markkinoiden – taloustilanteen – kehityksestä.  

Markkina-korjauksella saadaan samanlaisia tuloksia markkinavaikutuksen 

katoamisesta tai pienentymisestä riippumatta siitä, millä markkina-alueella korjaus on 

tehty. Markkinoiden vaikutus on kadonnut täysin momentum-faktorin osalta ja 

pienentynyt merkittävästi koko-, arvo- ja osinko-faktoreissa. Volatiliteetti- ja laatu-

faktoreiden tuotot ovat sen sijaan riippuvaisia markkinoiden tuotoista eli talouden 

kehityksestä ja siten markkinavaikutus ei ole hävinnyt kyseisten faktoreiden markkina-

korjatuista tuotoista. Markkina-alueesta riippumattomista samanlaisista tuloksista 
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voidaan päätellä, että markkinoiden vaikutus riskifaktoreihin on samanlainen niin 

kokonaismarkkinoilla kuin myös Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla. Päätelmä 

pätee erityisesti MSCI:n riskifaktoreihin. 

Taulukko 18. Markkinoiden vaikutus riskifaktoreiden markkina-korjattuihin tuottoihin 

Yhdysvaltojen markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

Vakiotermi 0,004 -0,001 0,009 

  (0,86) (-0,55) (1,57) 

Markkina-faktori 0,198** 0,089*** -0,132 

  (3,44) (4,20) (-1,95) 

R2 0,18 0,25 0,07 

F-suure 11,84 17,64 3,79 

N 55 55 55 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,006 0,005 0,005 

  (1,81) (1,98) (1,26) 

Markkina-faktori -0,256*** -0,154*** -0,165** 

  (-6,52) (-5,68) (-3,24) 

R2 0,45 0,38 0,17 

F-suure 42,49 32,28 10,50 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 

Taulukon 19 tulokset osoittavat, että markkina-korjattuja faktoripreemioita selittävät 

suurimmaksi osaksi samat makrotaloudelliset tekijät kuin aiemmin. 

Bruttokansantuotteella on selitysvoimaa arvo-, momentum-, volatiliteetti- ja laatu-

faktoreita kohtaa, kun taas säästämisaste selittää koko- ja volatiliteetti-faktoreita ja 

kulutusaste osinko-faktoria. Sen sijaan bruttokansantuote ei selitä koko- ja osinko-

faktoreiden markkina-korjattuja tuottoja. Siten nämä kaksi faktoria ovat täydellisesti 

riippuvaisia talouskehityksestä ja markkinoista. 

Myös uusia tilastollisesti merkitseviä makrotaloudellisia tekijöitä löydettiin 

riskifaktoreille, kun markkinavaikutus poistettiin. Taulukon 19 tulosten mukaan 

kulutusaste uutena tekijänä selittää koko- ja momentum-faktoreiden tuottoja. 

Kulutusasteen vaikutus on suuri ja positiivinen molemmille faktoreille. Siten 

yksityisen kulutuksen kasvu on hyvä uutinen koko- ja momentum-faktoreille.  
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Taulukko 19. Riskifaktoreiden markkina-korjattujen tuottojen selittyminen 

makrotaloudellisilla tekijöillä usean muuttujan regressioanalyysissä Yhdysvaltojen 

markkinoilla. 

Selittävä muuttuja Koko-faktori Arvo-faktori Momentum-faktori 

Vakiotermi -0,013 0,001 -0,009 

  (-1,35) (0,33) (-0,82) 

BKT 0,172 0,118** -0,309** 

  (1,89) (3,23) (-2,93) 

Inflaatio 0,147 -0,276 0,603 

  (0,18) (-0,85) (0,65) 

Työttömyysaste 0,245 0,011 -0,086 

  (1,94) (0,21) (-0,59) 

Säästämisaste 0,062* -0,005 0,053 

  (2,44) (-0,51) (1,80) 

Kulutusaste 3,049* -0,299 3,623* 

  (2,06) (-0,50) (2,11) 

Markkinavolatiliteetti -0,011 0,007 -0,038 

  (-0,52) (0,88) (-1,58) 

R2 0,34 0,27 0,27 

F-suure 4,07 2,99 3,02 

N 55 55 55 

Selittävä muuttuja Volatiliteetti-faktori Laatu-faktori Osinko-faktori 

Vakiotermi 0,009 0,009* 0,020* 

  (1,34) (2,07) (2,31) 

BKT -0,214** -0,101* -0,094 

  (-3,46) (-2,33) (-1,15) 

Inflaatio 0,227 -0,271 -0,145 

  (0,42) (-0,71) (-0,20) 

Työttömyysaste -0,060 0,063 -0,155 

  (-0,70) (1,06) (-1,36) 

Säästämisaste -0,035* -0,013 -0,038 

  (-2,06) (-1,07) (-1,65) 

Kulutusaste -0,896 -0,878 -2,925* 

  (-0,89) (-1,25) (-2,18) 

Markkinavolatiliteetti 0,020 0,009 0,019 

  (1,43) (0,90) (1,03) 

R2 0,56 0,49 0,29 

F-suure 10,03 7,65 3,31 

N 55 55 55 

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot esitetty suluissa.  

* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso ja *** = 0,1 %:n merkitsevyystaso. 
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Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilla MSCI:n faktori-indeksien tuotot ovat 

riippuvaisia markkinoiden yleisestä kehittymisestä, ja tämä vaikutus on 

samansuuntainen. Kuten muillakin markkina-alueilla, niin myös Yhdysvalloissa koko-

faktori on herkin markkinoiden muutoksille, seuraavaksi herkimmät ovat arvo- ja 

momentum-faktorit ja lopuksi tulevat laatu-, osinko- ja volatiliteetti-faktorit. 

Markkina-faktorin tuotot ovat täysin riippuvaisia Yhdysvaltojen reaalitalouden 

kehityksestä mutta myös inflaatiosta, työttömyydestä ja yksityisestä säästämisestä ja 

kulutuksesta. Muiden kuin talouskehityksen vaikutus Yhdysvaltojen markkinoihin on 

käänteinen eli niiden noustessa markkinat laskevat. Toisaalta työttömyyden ja 

säästämisasteen vaikutukset ovat todella pieniä. 

Talouskehityksen ohella myös säästämisaste vaikuttaa positiivisesti koko-faktorin ja 

negatiivisesti volatiliteetti-faktorin tuottoihin. Vaikutus on kuitenkin todella pieni. Sen 

sijaan osinko-faktorin tuotot ovat riippuvaisia yksityisestä kulutuksesta siten, että jopa 

pieni kulutuksen lasku kasvattaa merkittävästi osinko-faktorin tuottoja. Kulutuksella 

on myös vaikutusta koko- ja momentum-faktoreiden tuottoihin. Tässä tapauksessa 

vaikutus on vain päinvastainen eli kulutuksen kasvu kasvattaa myös koko- ja 

momentum-faktoreiden tuottoja. Yhteenvetona siis markkina-, koko-, arvo-, 

momentum-, volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden hyvät ajat ajoittuvat yleisen 

talouskasvun aikoihin. Markkinoiden osalta hyvät ajat ovat myös inflaation, 

työttömyyden, säästämisen ja kulutuksen laskun aikoja, kun taas säästämisasteen 

kasvun ajat ovat hyviä aikoja koko-faktorille ja huonoja aikoja volatiliteetti-faktorille. 

Sen sijaan yksityisen kulutuksen kasvu on huonoa aikaa osinko-faktorille mutta hyvää 

aikaa koko- ja momentum-faktoreille. Lisäksi tutkimuksen ulkopuoliset tekijät 

selittävät laatu- ja osinko-faktoreiden tuottoja. Siten näiden faktoreiden osalta 

behavioristisia selityksiä ei voida sulkea pois Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilla. 

Tässä luvussa käytiin läpi tutkimusten tulokset kokonaismarkkinoilla ja Euroopan ja 

Yhdysvaltojen markkinoilla. Tulosten perusteella markkina-faktori vaikuttaa 

huomattavasti muiden riskifaktoreiden tuottoihin, mikä voi selittyä MSCI:n faktori-

indeksien rakenteesta eli lyhyeksi myynnin puuttumisesta. Tämänlainen suoran 

omistuksen salkkurakenne ei poista markkinavaikutusta niin kuin Fama-French-

Carhart:n riskifaktoreiden tapauksessa. Markkina-faktorin tuotto sen sijaan kaikilla 

markkina-alueilla on lähes täysin riippuvainen alueen bruttokansantuotteen 
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kehityksestä. Näin ollen MSCI:n faktori-indekseihin sijoittavat joutuvat ottamaan 

kantaakseen markkinariskin eli epävarmuuden reaalitalouden kehityksen suunnasta 

ilman hajautuksen hyötyä. 

Myös muut makrotaloudelliset tekijät selittävät riskifaktoreita. Erityisesti näiden 

tekijöiden merkitys kasvaa, kun siirrytään usean valtion yhteismarkkinoista yhden 

valtion markkinoille. Näiden makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus 

faktoripreemioihin on kuitenkin yleensä pieni tai keskisuuri. Myös talouskehityksen 

vaikutus markkina-faktoriin ja muihin riskifaktoreihin on joko samansuuruinen tai 

lähes samansuuruinen. Muista makrotaloudellisista tekijöistä esimerkiksi työttömyys 

ja säästämis- ja kulutusasteet selittävät riskifaktoreiden tuottoja kaikilla markkina-

alueilla. Näiden tekijöiden vaikutus kuitenkin jää bruttokansantuotteen vaikutuksen 

varjoon. 

Riskifaktoreiden huonot ajat siis kytkeytyvät aikoihin, jolloin selittävät 

makrotaloudellisten tekijät pärjäävät huonosti tai hyvin riippuen siitä, onko faktorin ja 

tekijän välinen suhde samansuuntainen vai käänteinen. Erityisesti talouden 

heikentyessä jokainen riskifaktori kohtaa syklinsä huonon ajan, jolloin faktoripreemiot 

laskevat. Kullakin riskifaktorilla on talouskehityksen lisäksi myös muita selittäviä 

tekijöitä – etenkin Yhdysvaltojen markkinoilla – jotka määrittelevät hyvät ja huonot 

ajat kyseiselle faktorille. Siten riskifaktorin syklisyyteen vaikuttaa kaikille yhteinen 

tekijä eli reaalitalouden kehitys ja tämän lisäksi faktorikohtaiset alemmat tekijät, jotka 

eivät yksinään aiheuta suuria häiriöitä taloudessa mutta jotka yhdessä voivat johtaa 

reaalitalouden heikentymiseen. 
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6 YHTEENVETO 

Makrotaloudelliset eli riskiperusteiset tekijät selittävät riskifaktoreiden kolmen 

kuukauden tuottoja, kun faktorit rakennetaan siten, että ne eivät sisällä lyhyeksi 

myyntiä. Siten tämä tutkimus puoltaa akateemisen väittelyn sitä puolta, joka perustelee 

faktoreiden olemassaolon riskiperusteisesti. Vaikka makrotaloudelliset tekijät 

selittävät lähes täydellisesti tai vähintään vahvasti markkina-, koko-, arvo-, 

momentum-, volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktoreiden tuottoja, joidenkin faktoreiden 

osalta myös behavioristiset selitykset ovat mahdollisia. Momentum-, volatiliteetti- ja 

laatu-faktoreiden tuottoihin vaikuttavat useammassa kuin kahdessa markkina-alueessa 

tutkimuksen ulkopuoliset tekijät, minkä takia behavioristisia selityksiä ei voida 

poissulkea. Näiden selitysten merkittävyys faktoripreemioissa on kuitenkin enintään 

pieni. 

Markkina-faktoriin vaikuttaa merkittävästi reaalitalouden kehitys kaikilla markkina-

alueilla. Markkinoiden korkeat tuotot ajoittuvat siten korkean talouden kasvun 

aikoihin. Markkinoiden arvonmuutos on myös yhtä suuri kuin reaalitalouden muutos. 

Vaikka kokonaismarkkinoilla ja Euroopan markkinoilla talouskehitys on ainoa 

selittävä tekijä markkinatuotoille, Yhdysvaltojen markkinoilla markkina-faktoriin 

vaikuttavat talouskehityksen lisäksi inflaatio, työttömyys ja kotitalouksien säästämis- 

ja kulutusasteet. Markkinoiden herkkyys14 suhteessa näihin tekijöihin on kuitenkin 

matala, vaikkakin negatiivinen. Siten Yhdysvaltojen markkinat tuottavat hyvin, kun 

talous kasvaa tai inflaatio, työttömyys, säästäminen tai kuluttaminen laskevat. Vaikka 

työttömyyden kasvu ja inflaation ja kuluttamisen pienentyminen voivat johtaa yhdessä 

reaalitalouden heikentymiseen, niiden yksittäiset muutokset vaikuttavat silti 

markkinoiden tuottoihin. Näin ollen reaalitalouden kehitys on makrotekijä, jonka 

vaikutus markkinoihin on suuri, ja inflaatio, työttömyys, säästäminen ja kuluttaminen 

ovat mikrotekijöitä, joiden vaikutukset markkina-faktoriin ovat vastaavasti pieniä. 

                                                 
14 Riskifaktorin herkkyydellä suhteessa makrotaloudelliseen tekijään tarkoitetaan tekijän systemaattista 

kerrointa eli beeta-kerrointa regressioanalyysissä. Matala tai pieni herkkyys viittaa pieneen 

systemaattiseen kertoimeen ja korkea tai suuri herkkyys vastaavasti suureen kertoimeen. 
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Myös koko-faktoriin vaikuttaa positiivisesti reaalitalouden kehitys kaikilla markkina-

alueilla. Kokonaismarkkinoilla koko-faktorin tuottojen suuruus on sama kuin 

maailman talouden kasvu, kun taas Euroopan markkinoilla koko-faktori on herkempi 

Euroopan talouskehitykselle. Yhdysvaltojen markkinoilla koko-faktorin hyvien 

aikojen tuotot ajoittuvat niin ikään taloudellisen kasvun aikoihin, ja herkkyys 

talouskehitystä kohtaan on suuri niin kuin Euroopan markkinoilla. Lisäksi Euroopassa 

koko-faktoriin vaikuttaa talouskehityksen ohella kuluttaminen negatiivisesti ja 

markkinavolatiliteetti positiivisesti. Siten koko-faktorin hyvät ajat ovat myös aikoja, 

jolloin kuluttamisaste Euroopassa laskee ja markkinoiden hermostuneisuus kasvaa. 

Näiden mikrotekijöiden vaikutus faktoripreemioon on kuitenkin pieni. Yhdysvaltojen 

markkinoilla sitä vastoin kotitalouksien kuluttamisen vaikutus koko-faktoriin on 

positiivinen ja faktorin herkkyys tätä mikrotekijää kohtaan on todella suuri. 

Samanlainen vaikutus on säästämisasteella koko-faktorin tuottoihin, vaikka faktorin 

tuottojen herkkyys suhteessa säästämisasteen muutoksiin onkin matala. Näin ollen 

Yhdysvaltojen markkinoilla kulutuksen jopa pieni kasvu ja säästämisen nousu ovat 

hyviä aikoja koko-faktorille. 

Reaalitalouden kasvu vaikuttaa positiivisesti arvo-faktorin tuottoihin. 

Kokonaismarkkinoilla herkkyys on matala, Euroopassa samansuuruinen ja 

Yhdysvaltojen markkinoilla suuri. Siinä missä muilla markkina-alueilla talouskehitys 

on ainoa selittävä tekijä arvo-faktorille, Euroopan markkinoilla faktoriin vaikuttavat 

myös työttömyys ja markkinoiden volatiliteetti. Siten kokonaismarkkinoilla ja 

Yhdysvaltojen markkinoilla arvo-faktorin hyvät ajat ovat reaalitalouden kasvun aikoja 

ja Euroopan markkinoilla hyvä ajat ovat talouskasvun aikoja mutta myös 

työttömyyden ja markkinavolatiliteetin kasvun aikoja. Kuten aiempien faktoreiden 

osalta, makrotekijän eli talouskehityksen vaikutus faktoripreemioon on suuri ja 

mikrotekijöiden vaikutus pieni. 

Momentum-faktoriin vaikuttaa makrotekijän lisäksi mikrotekijä kaikilla markkina-

alueilla. Faktorin herkkyys makrotekijää kohtaan on matala ja mikrotekijää kohtaan 

Yhdysvaltojen markkinoita lukuun ottamatta vielä matalampi. Yhdysvalloissa 

momentum-faktorin herkkyys suhteessa mikrotekijään on kuitenkin todella suuri. 

Momentum-faktori tuottaa kokonaismarkkinoilla ja Euroopan markkinoilla hyvin 

silloin, kun maailman talous kasvaa ja työttömyys laskee. Yhdysvaltojen markkinoilla 
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faktorin tuotot ovat korkeita aikoina, jolloin Yhdysvaltojen reaalitalous ja 

kotitalouksien kulutus kasvavat. Koska tutkimuksen ulkopuoliset tekijät selittävät 

momentum-faktorin tuottoja kokonaismarkkinoilla ja Euroopan markkinoilla, 

behaviorististen selitysten mahdollisuutta ei voida sulkea pois. 

Reaalitalouden kasvu kasvattaa volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden kvartaalikohtaisia 

tuottoja kaikilla markkina-alueilla. Kokonaismarkkinoilla volatiliteetti-faktorin 

herkkyys suhteessa talouskehitykseen on pieni ja laatu-faktorin herkkyys matala. 

Euroopassa molempien faktoreiden herkkyydet suhteessa talouden kehitykseen ovat 

matalia ja Yhdysvalloissa ainoastaan volatiliteetti-faktorin herkkyys talouskehitystä 

kohtaan on matala, kun laatu-faktorin herkkyys on samansuuruinen. Talouskehityksen 

lisäksi volatiliteetti-faktoriin vaikuttaa Yhdysvalloissa säästämisaste negatiivisesti. 

Säästämisasteen vaikutus faktorin tuottoihin on muiden mikrotekijöiden ohella pieni. 

Siten kokonaismarkkinoilla ja Euroopan markkinoilla volatiliteetti- ja laatu-

faktoreiden hyvät ajat ajoittuvat aikoihin, jolloin kyseisen markkina-alueen 

reaalitalous kasvaa. Yhdysvalloissa volatiliteetti-faktori tuottaa parhaiten silloin, kun 

talous kasvaa tai säästäminen pienenee, ja laatu-faktori silloin, kun talous kehittyy 

positiivisesti. Sekä volatiliteetti- että laatu-faktoreiden tuottoihin vaikuttavat 

ulkopuoliset tekijät volatiliteetti-faktorin osalta kokonaismarkkinoilla ja Euroopan 

markkinoilla ja laatu-faktorin osalta Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla. Näin 

ollen behavioristisia selityksiä ei voida jättää huomiotta. 

Reaalitalouden muutos vaikuttaa myös osinko-faktoriin. Kokonaismarkkinoilla 

talouden kasvu kasvattaa osinko-faktorin tuottoja ja Euroopan ja Yhdysvaltojen 

markkinoilla talouskasvu kasvattaa yhtä paljon faktorin preemiota. Vaikka 

kokonaismarkkinoilla ja Euroopan markkinoilla muut makrotaloudelliset tekijät eivät 

selitä osinko-faktorin tuottoja, Yhdysvalloissa osinko-faktorin tuottoihin vaikuttaa 

todella suuresti myös kotitalouksien kuluttaminen. Tämä vaikutus on negatiivinen. 

Siten Yhdysvalloissa korkean osingon arvopaperit tuottavat parhaiten aikoina, jolloin 

joko reaalitalous kasvaa tai yksityinen kulutus laskee. Jopa pienikin kulutuksen lasku 

näkyy selvänä tuottojen lisääntymisenä korkean osingon arvopapereiden keskuudessa. 

Tutkimuksen tulokset on vielä erikseen koottu taulukkoon 20. Siitä näkyy kullakin 

markkina-alueella jokaiseen riskifaktoriin vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät ja 



72 

 

näiden vaikutuksen suuruus. Siten taulukko 20 tarjoaa helpon väylän lukijalle tutustua 

tämän tutkimuksen tutkimustuloksiin ja vertailla eri makrotaloudellisten tekijöiden 

vaikutusta eri riskifaktoreiden tuottoihin kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla. 

Taulukko 20. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

  Kokonaismarkkinat Euroopan markkinat Yhdysvaltojen markkinat 

Markkina-faktori 

BKT (0,79) BKT (0,92) BKT (1,00) 

    Inflaatio (-0,41) 

    Työttömyys (-0,05) 

    Säästäminen (-0,01) 

    Kuluttaminen (-0,53) 

    Ulkopuolinen tekijä 

Koko-faktori 

BKT (0,90) BKT (1,22) BKT (1,18) 

  Kuluttaminen (-0,90) Kuluttaminen (3,05) 

  Markkinavolatiliteetti (0,07) Säästäminen (0,05) 

  Ulkopuolinen tekijä   

Arvo-faktori 

BKT (0,88) BKT (1,09) BKT (1,12) 

  Työttömyys (0,25)   

  Markkinavolatiliteetti (0,03)   

  Ulkopuolinen tekijä   

Momentum-faktori 

BKT (0,64) BKT (0,73) BKT (0,70) 

Työttömyys (-0,02) Työttömyys (-0,44) Kuluttaminen (3,62) 

Ulkopuolinen tekijä Ulkopuolinen tekijä   

Volatiliteetti-faktori 
BKT (0,48) BKT (0,74) BKT (0,79) 

Ulkopuolinen tekijä Ulkopuolinen tekijä Säästäminen (-0,04) 

Laatu-faktori 
BKT (0,63) BKT (0,67) BKT (0,90) 

  Ulkopuolinen tekijä Ulkopuolinen tekijä 

Osinko-faktori 

BKT (0,72) BKT (0,93) BKT (0,91) 

    Kuluttaminen (-3,46) 

    Ulkopuolinen tekijä 

Taulukkoon on merkittynä tekijät, jotka tutkimuksen mukaan selittävät kyseisen faktorin tuottoja. Suluissa oleva 

luku on makrotaloudellisen tekijän systemaattinen kerroin eli beeta-kerroin suhteessa tiettyyn riskifaktoriin  

regressioanalyysissä. Se kertoo siten riskifaktorin herkkyydestä kyseiseen tekijään.  
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LIITTEET 1 

Modernin rahoitusteorian mukaan arvopaperin hinta määräytyy diskontatuista 

rahavirroista eli 

𝑝𝑡
𝑖 = 𝐸𝑡(𝑚𝑡+1, 𝑥𝑡+1

𝑖 ) 

missä diskonttaustekijä mt+1 on 

𝑚𝑡+1 = 𝛽
𝑢′(𝑐𝑡+1)

𝑢′(𝑐𝑡)
 

Arvopaperin hinnan yhtälöstä saadaan johdettua diskonttaustekijän ja riskittömän 

korkokannan suhde 

𝑝𝑡
𝑖

𝑝𝑡
𝑖

= 𝐸𝑡 (𝑚𝑡+1,
𝑥𝑡+1

𝑖

𝑝𝑡
𝑖

)  →  1 = 𝐸𝑡(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖) 

Jos tuottoon ei liity epävarmuutta eli se edustaa riskitöntä korkokantaa, tuoton 

odotusarvo on tuotto itse. Siten yhtälö saadaan johdettua seuraavasti: 

1 = 𝐸𝑡(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖) = 𝐸𝑡(𝑚𝑡+1) ∗ 𝑅𝑓 

𝐸𝑡(𝑚𝑡+1) =
1

𝑅𝑓
 , 𝑅𝑓 =

1

𝐸𝑡(𝑚𝑡+1)
 

Nyt kovarianssin määritelmää käyttäen saadaan 

1 = 𝐸𝑡(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖) = 𝐸𝑡(𝑚𝑡+1)𝐸𝑡(𝑅𝑖) + 𝑐𝑜𝑣(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖) =
𝐸𝑡(𝑅𝑖)

𝑅𝑓
+ 𝑐𝑜𝑣(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖) 

Yhtälö kerrotaan riskittömällä korolla, mistä seuraa 

𝑅𝑓 = 𝐸𝑡(𝑅𝑖) + 𝑅𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖) 
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Ja yhtälö uudelleen järjestelemällä päädytään lopulta riskipreemion, riskittömän 

korkokannan ja kovarianssin väliseen suhteeseen. 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = −𝑅𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑚𝑡+1, 𝑅𝑖) 
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LIITTEET 2 

Oletetaan, että sijoittajan taloudellinen hyvinvointi U on ainoastaan ansiotyöstä saadun 

työkorvauksen A ja sijoitusten I summa.15 Nyt työkorvauksen suuruus riippuu 

lineaarisesti euromääräisestä työkorvauksesta a ja tietystä tekijästä Fx, esimerkiksi 

bruttokansantuotteesta. Tämä on matemaattisesti esitettynä seuraavassa yhtälössä: 

𝑈 = 𝐴 + 𝐼 = 𝑎𝐹𝑥 + 𝐼 = (𝐶 + 𝑆)𝐹𝑥 + 𝐼 = 𝐶𝐹𝑥 + 𝑆𝐹𝑥 + 𝐼 

Fx on tietyn tekijän arvo väliltä [0,∞], ja hetkellä 0 sen arvo on 1. Tekijän arvon 

vaihdellessa yhden ympärillä se pienentää tai kasvattaa euromääräisen työkorvauksen 

suuruutta. Työkorvaus voidaan edelleen jakaa kulutettavaan osuuteen C ja 

säästettävään osuuteen S. Siten tekijällä Fx on vaikutusta molempien osuuksien 

suuruuteen. Koska kulutettava summa vastaa ostettavaa määrää z ja keskihintaa per 

tuote P16, yhtälö saadaan seuraavaan muotoon: 

𝑈 = (−𝑧(−𝑃))𝐹𝑥 + 𝑆𝐹𝑥 + 𝐼 

Määrä z ja hinta P ovat negatiiviset sen takia, koska niiden muutoksella, joka käydään 

seuraavaksi läpi, on käänteinen vaikutus sijoittajan hyvinvointiin. Oletetaan nyt, että 

sijoittaja haluaa maksimoida taloudellisen hyvinvointinsa sillä ehdolla, että hänen 

hyvinvointinsa taso pysyy vähintään nykyisellä tasolla yli ajan, eli: 

max
∆𝑈≥0

𝑈 

Nyt hyvinvoinnin muutos U vastaa muutoksia sijoittajan kulutuksessa, säästämisessä 

ja sijoituksissa. Koska sijoittajan kulutettavissa oleva rahamäärä on rajallinen, hintojen 

P noustessa hänen on laskettava ostettujen tuotteiden määrää z. Koska sijoittajalle 

määrän z laskeminen liittyy hyvinvoinnin laskemiseen, hän haluaa sen pysyvän 

                                                 
15 Veroja ei oteta yhtälössä huomioon. 
16 Keskihinnalla tarkoitetaan hinnan keskiarvoa. Hintaan P oletetaan sisältyvät muun muassa vuokra 

hinta, sähkön, veden ja ruuan hinnat ja harrastusten kustannukset. 
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vähintään nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. Näin ollen määrän z ja hinnan P 

yhteisvaikutus hyvinvointiin on negatiivinen. Koska sijoittaja ei halua vähentää 

tuotteiden määrää hinnasta riippumatta, sen oletetaan olevan vakio yli ajan. Siten 

määrä z voidaan jättää huomiotta yhtälössä. 

∆𝑈 = ∆(−𝑧(−𝑃))𝐹𝑥 + ∆𝑆𝐹𝑥 + ∆𝐼 = ∆(−𝑃)𝐹𝑥 + ∆𝑆𝐹𝑥 + ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

missä wi on sijoitusinstrumentin i paino sijoitussalkussa ja Ri on kyseisen instrumentin 

tuotto. Sijoitusten I muutos on siis sama kuin sijoitussalkun kokonaistuotto. Yhtälöä 

järjestelemällä se saadaan seuraavaan muotoon: 

∆𝑈 = −∆𝑃 ∗ 𝐹𝑥 + 𝑆 ∗ ∆𝐹𝑥 + ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

= −∆𝑃 ∗ 𝐹𝑥 + ∆𝐹𝑥 + ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Näin ollen sijoittajan taloudellisen hyvinvoinnin muutos on seurausta hintojen 

muutoksesta, työkorvaukseen vaikuttavan tekijän arvonmuutoksesta ja sijoitusten 

tuotoista. Koska säästäminen S kuvaa hetken 0 euromääräistä säästämistä, sillä ei ole 

vaikutusta sijoittajan hyvinvoinnin muutokseen, minkä takia se jätetään pois yhtälöstä. 

Taulukko 21 osoittaa, että riippumatta siitä, liikkuvatko hinnat ja työkorvaukseen 

vaikuttava tekijä samaan vai eri suuntaan ja kuinka paljon, sijoittajan taloudellinen 

hyvinvointi pysyy positiivisena (≥ 0) ainoastaan 44 prosenttia ajasta, kun 

sijoitustuottoja ei oteta huomioon. Tilanteissa, joissa hinnan ja tekijän muutos on yhtä 

suuret ja samansuuntaiset, sijoittajan hyvinvointi on aina negatiivinen. Sen sijaan 

tilanteissa, joissa muutokset ovat yhtä suuret mutta erisuuntaiset, hintojen muutos 

pääasiallisesti määrittää hyvinvoinnin muutoksen. Näin ollen, välttääkseen riskin 

kulutuksen ja hyvinvoinnin laskusta tulevaisuudessa, sijoittaja alkaa suosimaan 

hetkellä 0 niitä sijoituskohteita, jotka paikkaavat erityisesti hinnan nousun aiheuttamaa 

laskua hyvinvoinnissa.17 Siten makrotaloudellinen tekijä (hintojen muutos ja kulutus) 

                                                 
17 Sijoittaja ostaa osakkeita, joiden kovarianssi hintojen muutoksen (ja työkorvaukseen vaikuttavan 

tekijän) kanssa on negatiivinen. 
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ohjaa sijoittajaa sijoittamaan tietyn ominaisuuden arvopapereihin, jotka yhdessä 

rakentavat tietyn riskifaktorin.18  

Taulukko 21. Tekijöiden muutoksien vaikutus hyvinvointiin ja vaadittuun sijoitustuottoon. 

∆P ∆F Fx ∆U ∆I 

-- -- < 1 - + 

-- - < 1 + - 

-- 0 1 ++ -- 

-- + > 1 ++ -- 

-- ++ > 1 ++ -- 

- -- < 1 -- ++ 

- - < 1 - + 

- 0 1 + - 

- + > 1 ++ -- 

- ++ > 1 ++ -- 

0 -- < 1 -- ++ 

0 - < 1 - + 

0 0 1 0 0 

0 + > 1 + - 

0 ++ > 1 ++ -- 

+ -- < 1 -- ++ 

+ - < 1 - + 

+ 0 1 - + 

+ + > 1 - + 

+ ++ > 1 + - 

++ -- < 1 -- ++ 

++ - < 1 -- ++ 

++ 0 1 -- ++ 

++ + > 1 -- ++ 

++ ++ > 1 - + 

Miinus (-) kuvaa negatiivista muutosta, plussa (+) positiivista ja nolla (0) ei muutosta. Kaksi miinusta (--) tai  

plussaa (++) kertoo isosta muutoksesta ja yksi miinus tai plussa viittaa pieneen muutokseen. Tilanteissa, jossa 

hinnan muutos ∆P ja tuntemattoman tekijän muutos ∆F ovat yhtä suuret, tekijän Fx arvo yhden (1) ympärillä 

määrittää hyvinvoinnin muutoksen. Hyvinvoinnin muutos ∆U kuvaa hyvinvoinnin muutosta hinnan ja tekijän 

muutosten jälkeen ilman sijoitusten tuottoja. Sijoitusten muutos ∆I kertoo sen, kuinka suuri sijoitusten tuoton  

on oltava, jotta hyvinvoinnin muutos olisi kaikkiaan nolla. Huomion arvoista on se, että tämän taulukon johto- 

päätökset on ainoastaan päätelty yhtälön (12) avulla. Siten ne eivät välttämättä ota huomioon kaikkia mahdolli- 

sia lopputulemia. Johtopäätökset on myös tehty sillä olettamalla, että sijoittaja kuluttaa osan työkorvauksestaan 

ja säästää loput.  

  

                                                 
18 Jos työkorvaukseen vaikuttava tekijä on makrotaloudellinen tekijä, esimerkiksi talouskehitys, 

johtopäätökselle on entistä varmempi pohja. Toisaalta johtopäätökset eivät ole niin suoraviivaisia 

tilanteissa, joissa hintojen ja tuntemattoman tekijän välinen korrelaatio ei ole ±1. 
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LIITTEET 3 

Taulukko 22. Täydellinen lista tutkimuksessa käytetyistä indekseistä. 

  Kokonaismarkkinat 

Markkina MSCI AC WORLD U$ - TOT RETURN IND 

Koko MSCI AC WORLD :S U$ - TOT RETURN IND 

Arvo MSCI ACWI VALUE WEIGHTED $ - TOT RETURN IND 

Momentum MSCI ACWI MOMENTUM $ - TOT RETURN IND 

Volatiliteetti MSCI ACWI MINIMUM VOLATILITY $ - TOT RETURN IND 

Laatu MSCI ACWI QUALITY $ - TOT RETURN IND 

Osinko MSCI ACWI DIVIDEND TILT $ - TOT RETURN IND 

BKT MSCI ACWI ex USA GDP $ - TOT RETURN IND 

Inflaatio WD WES: INFLATION - ALL COUNTRIES NADJ 

Työttömyysaste WD WES: UNEMPLOYMENT - ALL COUNTRIES NADJ 

Kulutusaste 
WD WES: ECONOMIC SITUATION-PRIVATE CONSMPTN., ALL 

COUNTRIES NADJ 

  Euroopan markkinat 

Markkina MSCI EUROPE U$ - TOT RETURN IND 

Koko MSCI EUROPE :S U$ - TOT RETURN IND 

Arvo MSCI EUROPE VALUE WEIGHTED $ - TOT RETURN IND 

Momentum MSCI EUROPE MOMENTUM $ - TOT RETURN IND 

Volatiliteetti MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY $ - TOT RETURN IND 

Laatu MSCI EUROPE QUALITY $ - TOT RETURN IND 

Osinko MSCI EUROPE HIGH DIV YIELD $ - TOT RETURN IND 

BKT MSCI GDP EUROPE U$ - TOT RETURN IND 

Inflaatio EK HICP - ALL ITEMS (EA19) NADJ 

Työttömyysaste EX UNEMPLOYMENT RATE (EU28) SADJ 

Säästämisaste EX SAVINGS RATE - HOUSEHOLDS (EU28)(ESA2010) NADJ 

Kulutusaste 
EX CONSUMPTION EXPEND. - HOUSEHOLDS & NPISH 

(EU28)(ESA2010) CONN 

M.volatiliteetti EURO STOXX 50 Volatility Index VSTOXX 

  Yhdysvaltojen markkinat 

Markkina MSCI USA - TOT RETURN IND 

Koko MSCI USA :S - TOT RETURN IND 

Arvo MSCI USA VALUE WEIGHTED $ - TOT RETURN IND 

Momentum MSCI USA MOMENTUM $ - TOT RETURN IND 

Volatiliteetti MSCI USA MINIMUM VOLATILITY U$ - TOT RETURN IND 

Laatu MSCI USA QUALITY $ - TOT RETURN IND 

Osinko MSCI USA HIGH DIV YIELD $ - TOT RETURN IND 

BKT MSCI NORTH AMERICA GDP $ - TOT RETURN IND 

Inflaatio US CPI - ALL URBAN: ALL ITEMS SADJ 

Työttömyysaste US UNEMPLOYMENT RATE SADJ 

Säästämisaste 
US PERSONAL SAVING AS % OF DISPOSABLE PERSONAL INCOME 

SADJ 

Kulutusaste US PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES (AR) CONA 

M.volatiliteetti Volatility S&P 500 VIX 

Vasemmalla palstalla on merkittynä tekijä, jota tietty indeksi edustaa, ja oikealla palstalla on käytettyjen 

indeksien täydelliset nimet, joilla ne löytyivät datapankista (Datastream, Yahoo Finance ja Stoxx:n kotisivut). 

 


