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Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten tiettyihin riskifaktoreihin perustuvat indeksit ovat 

tuottaneet Yhdysvaltojen markkinoilla aikavälillä 30.11.1998 – 31.12.2015, sekä verrata eri 

riskipariteettimenetelmin koostettuja faktorisalkkuja MSCI:n omaan multifaktori-indeksiin. 

 

Jo aiemmin akateemisessa ja empiirisissä tutkimuksissa on havaittu tiettyjen riskifaktoreiden 

selittävän arvopapereiden tuottoja. Yleisesti tunnustettuja ja käytettyjä faktoreita ovat esimerkiksi 

arvo-, koko-, laatu- ja momentumifaktori. Nämä faktorit ovat tarjonneet sijoittajalle riskipreemion 

yli markkinatuoton pitkällä aikavälillä. Aiemmin faktoreiden hyödyntäminen sijoitustoiminnassa 

oli mahdollista ainoastaan perinteisten aktiivisten sijoitusrahastojen kautta, joista monet 

hyödyntävätkin mekaanisia altistumisia kyseisille faktoreille. Aktiivisten rahastojen rinnalle on 

kuitenkin 2000-luvulla noussut niin kutsuttuja smart beeta-ETF:iä, jotka tarjoavat altistumisen 

valitulle faktorille läpinäkyvästi ja alhaisin kustannuksin. Smart beeta-ETF:ksi voidaan kutsua 

lähes mitä tahansa markkina-arvopainotetusta poikkeavaa strategiaa. 

 

Tutkielman tulosten perusteella tarkastellut MSCI:n faktori-indeksit ovat tarjonneet tutkitulla 

aikavälillä perinteistä markkina-arvopainotettua parempaa tuottoa. Lisäksi eri 

riskipariteettimenetelmin koostetuilla salkuilla voidaan parantaa portfolion tuotto/riski- suhdetta. 

Verrattaessa tutkielmassa koostettuja riskipariteettisalkkuja MSCI:n omaan multifaktori-indeksiin, 

voidaan todeta sen tarjonneet tutkitulla aikavälillä riskipariteettisalkkuja parempia tuottoja. 

Multifaktorin hyvää menestystä selittää aktiivinen faktoreiden painottaminen markkinatilanteesta 

riippuen. Sen tuottoja tutkittaessa on hyvä ottaa huomioon, että MSCI:n tarjoama aikasarja 

indeksille on saatu aikaan aikahistoriasta (Back-tested). 

 

Siirtyminen omaisuuslajipohjaisesta sijoittamisesta faktoripohjaiseen, sekä 

riskipariteettimenetelmät salkun rakennuksessa avaavat sijoittajille laajemmat mahdollisuudet 

koostaa riski- ja tuotto-ominaisuuksiltaan sopiva salkku. 
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1 JOHDANTO 

Globaalin finanssikriisin jälkeen salkunhoitotoiminta on joutunut vastaamaan moniin 

haasteisiin. Sijoittajat ovat joutuneet uudelleen arvioimaan arvopapereiden odotettuja 

tuottoja, sekä riskien hallintaan liittyviä periaatteita. Velkakirjojen korkotuottojen 

ollessa historiallisen alhaisilla tasoilla, on sijoittajien tuottoja saadakseen joko 

lisättävä osakepainoa, tai etsittävä tuottoa uusista sijoituskohteista. Finanssikriisin 

myötä havaittiin myös, etteivät perinteisen omaisuusluokka-allokaation mukaiset 

strategiat tuottaneet toivottua hajautushyötyä. 60/40 mukaisten osake/korko-

salkkujen kokonaisriskiä hallitsee osakeriski. Lisäksi vaihtoehtoisista 

omaisuusluokista haettu hajautushyöty epäonnistui, kun omaisuusluokkien väliset 

korrelaatiot olivat kriisissä lähellä ykköstä. Korrelaatioiden ollessa korkealla myös 

aktiivisen salkunhoidon on entistä vaikeampi voittaa indeksituotot. Muuttuneessa 

markkinaympäristössä monet sijoittajat kokevat vaikeaksi päästä pitkän aikavälin 

tavoitteisiin, koskivat ne sitten eläkerahastojen velvoitteita tai yksittäisen säästäjän 

eläkesuunnitelmia. Haasteena on siis löytää tuottoja matalan korkotuottojen 

markkinassa, pitäen kuitenkin huolta riittävästä hajautuksesta. 

Rahoituksen niin akateemisessa tutkimuksessa, kuin käytännön sovelluksissa on 

finanssikriisin jälkeen pyritty löytämään uusia tapoja vastata edellä esitettyihin 

haasteisiin. Jo aiemmin on havaittu, että CAP- mallin mukainen markkinariski on 

purettavissa useampaan yksittäiseen riskifaktoriin. Näitä riskifaktoreista 

muodostettuja, perinteisestä markkina-arvopainotetusta indeksistä poikkeavia 

indeksejä kutsutaan faktori-indekseiksi tai smart beeta-indekseiksi. Tällaiset 

vaihtoehtoiset indeksit voidaan muodostaan perustuen erilaisiin tunnistettuihin 

faktoreihin, tai fundamentteihin. Indeksejä voidaan lisäksi rakentaa käyttäen 

lähtökohtana riskiä. Tällaisia riskipohjaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 

minimivarianssiin, käänteiseen volatiliteettiin, tai tasapainoriskiin perustuvat 

indeksit. Smart beeta-indeksit saattavat myös yhdistellä monia eri tapoja pyrkiessään 

tarjoamaan markkina-arvoperusteista indeksiä parempaa tuottoa ja/tai parempaa 

hajautusta. Smart beetaa voidaan kutsua myös vaihtoehtoiseksi beetaksi, 

eksoottiseksi beetaksi tai strategiseksi beetaksi, mutta niillä kaikilla tarkoitetaan 
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valitun riskifaktorin ympärille muodostettua indeksiä. Smart beeta-strategiat ovatkin 

nyt kuuma keskustelun aihe ja niiden suosio on kasvanut valtavasti, jolloin myös 

erilaisten tarjottujen faktoreiden määrä on räjähtänyt. 

Jos sijoittajan tavoitteena on ollut saada markkinatuottoa korkeampia tuottoja, on 

ainut vaihtoehto ollut kääntyä aktiivisen salkunhoidon puoleen. Erilaiset 

faktoristrategiat, kuten arvo- ja kokofaktorin hyödyntäminen ovatkin olleet jo pitkään 

salkunhoitajien käytössä. Nykyään aktiivisille rahastoille on olemassa myös toinen 

vaihtoehto, jonka avulla sijoittaja pystyy sijoittamaan eri faktoreihin. Smart beeta-

strategiat ovat tyypillisesti hyödynnettävissä matalien kustannusten ETF:in kautta ja 

niiden avulla tavoitellaan parempaa riskikorjattua tuottoa markkinatuottoon 

verrattuna. Tuotteiden kasvava suosio lisää myös painetta aktiivista salkunhoitoa 

kohtaan tarjotessaan vaihtoehdon perinteisen passiivisen salkunhoidon ja puhtaasti 

aktiivisen salkunhoidon välillä. Nyt aktiiviset salkunhoitajat, joiden strategia on ollut 

hyödyntää systemaattisia riskifaktoreita, voivat korvautua smart beeta-ETF:illä. 

Silloin jäljelle jäisivät aktiiviset salkunhoitajat joilla on kykyä tuottaa todellista 

lisäarvoa yli systemaattisten riskifaktoreiden. 

Myös salkun allokaatioon on finanssikriisin jälkeen kiinnitetty huomiota. Ajatus 

hajautuksesta ei ole kuollut, vaikka finanssikriisissä eri omaisuusluokkien avulla 

haettu hajautus ei toiminutkaan. Omaisuusluokkahajautuksesta on siirrytty 

faktoripohjaiseen hajautukseen, sillä eri faktoreiden on todettu korreloivan keskenään 

vähemmän kuin eri omaisuusluokkien. Myös uudenlaisia tapoja rakentaa 

sijoitussalkku on esitelty.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on syventyä faktoripohjaiseen sijoittamiseen ja sen 

taustaan, samoin kuin riskipariteettimenetelmin rakennettuihin salkkuihin. 

Tutkielman toisessa luvussa kerrataan rahoitusteorioiden kehitystä ja pohjustetaan 

akateemista viitekehystä faktorisijoittamiseen. Kolmannessa ja neljännessä luvussa 

perehdytään tarkemmin erilaisiin faktoreihin ja niihin perustuviin sijoitustuotteisiin, 

sekä niiden tarjoamiin hyötyihin perinteisiin ETF:iin nähden. Luvussa viisi 

tarkastellaan kuutta eri riskipariteettimenetelmää sijoitussalkun tai indeksin 



8 

 

 

rakentamiseksi. Luvussa kuusi on tutkielman empiirinen osio, jossa tutkitaan, miten 

erilaiset faktori-indeksit ovat tuottaneet Yhdysvaltojen markkinoilla aikavälillä 

30.11.1998 – 31.12.2015 ja miten niistä eri riskipariteettimenetelmin rakennetut 

salkut ovat tuottaneet suhteessa MSCI:n omaan monifaktori-indeksiin. Kiinnostavaa 

on tutkia, ovatko tutkitut faktori-indeksit pystyneet tuottamaan markkina-

arvopainotettua indeksiä paremmin. Tutkimus poikkeaa useimmista muista aiheesta 

aiemmin tehdyistä tutkimuksesta siinä, että tutkittavat faktori-indeksit ovat suoraan 

sijoittajan hyödynnettävissä niitä seuraavien ETF-tuotteiden muodossa, kun taas 

aiemmat tutkimukset keskittyvät usein käyttämään faktori-indeksejä, jotka 

muodostetaan käyttämällä sekä lyhyttä että pitkää positiota. Tämä taas asettaa 

rajoitteita useimmille sijoittajille. 

Tutkimustulokset ovat linjassa muiden aiheesta tehtyjen akateemisten tutkimusten 

kanssa. Pitkällä aikavälillä riskifaktorit tarjoavat tuottopreemiota verrattuna 

markkinatuottoon, vaikka lyhyellä aikavälillä ne saattavat minimikuukausituottoa tai 

suurinta pudotusta mitattaessa olla riskisempiä kuin markkina-arvopainotettu 

vertailuindeksi. Myös eri riskipariteettimenetelmin rakennetuilla salkuilla voidaan 

kasvattaa sijoitussalkun tuottoa ja/tai pienentää riskiä. ETF:ien ja nyt myös smart 

beeta-ETF:ien yleistymisen myötä paineet perinteistä, aktiivista salkunhoitoa 

kohtaan kasvavat. Aktiiviset rahastot, jotka ovat strategioissaan nojanneet vahvasti 

systemaattisten riskifaktorien hyödyntämiselle, voivat tulevaisuudessa korvautua 

smart beeta-ETF:illä, jotka tarjoavat samat tuotot alhaisemmilla kuluilla ja 

läpinäkyvällä rakenteella. 

Vaikka faktorit ja riskipariteettimenetelmät tarjoavat sijoittajille monia hyötyjä, 

kuten tehokkaan hajauttamisen ja pitkän aikavälin riskipreemion, ei 

faktorisijoittaminen ole kuitenkaan ilmainen lounas. Faktoreiden tarjoama 

riskipreemio on korvausta siitä, että sijoittaja suostuu kantamaan niihin liittyvää 

riskiä huonoina aikoina. Lisäksi käytäntö asettaa faktorisijoittamiselle kitkatekijöitä, 

joita akateemisissa tutkimuksissa ei useinkaan oteta huomioon. Strategioiden 

täysimääräinen hyödyntäminen voi vaatia erittäin aktiivista kaupankäyntiä, sekä 

lyhyeksi myyntiä. Tällaiset kitkatekijät pienentävät faktorin hyödyntämisestä 
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saatavaa tuottoa. Erilaisten faktoristrategioiden määrän jatkuvan kasvun myötä 

sijoittajan tulisikin tarkkaan miettiä niiden olemassaolon perustetta, käytännön 

toimivuutta ja hyödyntämisestä aiheutuvia rajoitteita kuten kapasiteettirajoja. 
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2 RAHOITUSTEORIOIDEN KEHITYS 

Smart beeta-strategioita hyödyntävillä ETF:llä on ollut lentävä lähtö markkinoille, 

mutta tyhjästä ne eivät kuitenkaan syntyneet. Smart beeta-strategioiden juuret ovat 

rahoitusteorioissa ja indeksisijoittamisen kehityksessä. Tämän luvun tarkoituksena 

on katsoa taaksepäin rahoitusteorioihin, ja sitä kautta ymmärtää syvällisemmin, 

mihin smart beeta- strategiat pohjautuvat. 

Käytännössä ennen Markowitzin (1952) esittelemää modernia portfolioteoriaa 

(MPT), sijoitussalkun hoitoon ei ollut olemassa kvantitatiivisia menetelmiä 

optimoida salkkua. Näin ollen sijoituspäätökset perustuivat enemminkin 

näkemyksiin ja oletuksiin eri omaisuusluokkien ja arvopapereiden kehityksestä, kuin 

mitattaviin ja matemaattisesti mallinnettaviin päätöksiin. Näkemykseen perustuvaan 

sijoittamista käytetään edelleen, mutta sen rinnalle on noussut myös kvantitatiivisia 

menetelmiä salkun rakentamisen perustaksi. Moderni portfolioteoria pohjaa 

ajatukseen rationaalisesta sijoittajasta, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman 

suuri tuotto pienimmällä mahdollisella riskillä, jonka sijoittaja pystyy hyväksymään. 

MTP:n ajatuksena on minimoida sijoitussalkun kokonaisriskiä tehokkaan 

hajautuksen kautta. Valitsemalla salkkuun sijoituskohteita, joiden tuottojen välinen 

korrelaatio on mahdollisimman pieni, voidaan näin pienentää salkun kokonaisriskiä. 

Sijoittajan on mahdollista muodostaa optimaalinen sijoitussalkku määriteltyään 

yksittäisille sijoituskohteille niiden tuotto-odotus ja tuoton keskihajonta. Modernin 

portfolioteorian mukaisesti muodostettuja sijoitussalkkuja kutsutaan keskiarvo-

varinssioptimoiduiksi (mean-variance). Seuraavissa alaluvuissa katsotaan tarkemmin, 

miten mallit ovat kehittyneet CAP- mallista APT:n kautta multifaktorimalleihin. 

2.1 CAP- malli 

CAP- malli (Capital Asset Pricing Model) esiteltiin Sharpen toimesta vuonna 1964 ja 

sitä voidaan pitää Markowitzin (1952) työhön pohjautuvana tasapainomallina. CAP- 

malli oli ensimmäinen riskifaktoreihin pohjautuva teoria. Sen mukaan arvopaperit, 

jotka romahtavat, kun markkinatkin tekevät niin, ovat riskisiä ja sen takia niiden 
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omistamisesta pitää ansaita riskipreemiota (Ang 2014: 200). Markowitz kehitti 

tehokkaan rintaman käsitteen, joka koostuu optimaalisista keskiarvo-

varianssisalkuista. Myöhemmin Tobin (1958) esitti, että tehokkaasta rintamasta 

muodostuu yhdessä riskittömän sijoituksen kanssa suora linja. Toisin kuin 

Markowitzin tuloksissa, voidaan osoittaa, että on olemassa ainoastaan yksi 

optimaalinen riskisalkku, tangenttiportfolio.  Tangenttiportfolio taas riippuu 

odotetuista tuotoista ja arvopapereiden kovarianssimatriisista ja on näin sijoittajasta 

riippuvainen. Tämän ongelman Sharpe (1964) ratkaisee osittain. Hän osoittaa, että 

tiettyjen oletusten vallitessa tangenttiportfolio vastaa markkina-arvopainotettua 

portfoliota (markkinasalkkua). Sharpe johtaa tästä havainnosta tunnetun suhteen 

arvopaperin riskipreemion ja markkinariskipreemion välillä (1). 

𝐸(𝑅𝑖) −  𝑅𝑓 =  𝛽𝑖
𝑚(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)    (1) 

missä 𝑅𝑖 ja 𝑅𝑚 ovat arvopaperin tuotto ja markkinatuotto, 𝑅𝑓 on riskitön korkokanta 

ja kerroin 𝛽𝑖
𝑚 on arvopaperin i beeta suhteessa markkinaportfolioon (2). 

𝛽𝑖
𝑚 =  

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝜎2(𝑅𝑚)
     (2) 

CAP- mallin mukaan on olemassa vain yksi faktori, markkinatuotto, joka on ylituotto 

riskittömälle korkokannalle. Kaikilla arvopapereilla on erilainen altistuminen tälle 

markkinafaktorille ja mitä suurempi altistuminen on, sitä suurempi on riskipreemio. 

Markkinafaktori on esimerkki sijoitettavasta faktorista. Nykykäsityksen mukaan 

arvopaperit tuottavat riskipreemioita, koska ne altistuvat erilaisille riskifaktoreille. 

Sharpen (1964) malli pohjautuu myös monille perusperiaatteille 

sijoitusmarkkinoiden toiminnasta. Osake- ja korkotuotteiden oletettiin olevan täysin 

ennustamattomia ja CAP- mallin nähtiin tarjoavan hyvän keinon kuvata, miksi 

joidenkin osakkeiden, salkkujen, rahastojen tai strategioiden tuotot olivat korkeampia 

kuin toisten. Sijoitusmaailman toimijoiden näkemykset perustuivat kolmeen 

peruspilariin. Niistä ensimmäisen mukaan CAP- malli on hyvä mittari riskille, sekä 
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selittämään miksi tiettyjen sijoituskohteiden tuotto on korkeampi kuin toisten. Tämä 

CAP- mallin mukaan selittyi sillä, että kohteet tuottavat korkeampia keskimääräisiä 

tuottoja ainoastaan, jos niillä on korkeampi beeta. (kaava 1.)  Toinen pilari perustui 

tuottojen satunnaisuuteen. Vaikka historiassa olisi pitkiä hyviä tai huonoja 

tuotonjaksoja, tulevaisuuden odotetut tuotot ovat aina samat. Tämän oletuksen 

mukaan erilaiset tekniset analyysit ovat lähes hyödyttömiä. Viimeistään 

kaupankäyntikulut pitävät huolen, ettei teknisillä analyyseillä löydettyjä ilmiöitä 

voida hyödyntää käytännössä. Kolmas peruskäsitys oli se, etteivät aktiiviset 

salkunhoitajat pysty voittamaan markkinoita, kun niiden tuottoja tarkastellaan 

riskikorjatusti. Vaikka jotkut salkunhoitajat pystyisivätkin voittamaan markkinat 

yhtenä vuonna, toiset vuonna ne taas häviäisivät markkinoille. Näin ollen aktiivisen 

salkunhoidon tuotot eivät ole kovinkaan jatkuvia. Yhdessä näitä perusoletuksia 

pidettiin lisäksi määritelminä tehokkaille markkinoille, jolloin markkinoiden 

hinnoittelun oletetaan olevan niin tehokasta, että nopeiden voittojen tekeminen on 

mahdotonta ja suuret tuotot on mahdollista saavuttaa vain ottamalla lisää riskiä. 

(Cochrane 1999.) 

CAP- malli oli vallankumouksellinen, koska se ensi kertaa esitteli teorian, jonka 

mukaan riski ei liitykään ainoastaan arvopaperiin ja sen käyttäytymiseen, vaan 

kuinka kyseinen arvopaperi liikkui suhteessa muihin arvopapereihin ja markkinaan 

kokonaisuutena. Ennen CAP- mallia riskiä mitattiin usein arvopaperin 

volatiliteettina. CAP- mallin mukaan tämä oli kuitenkin melko irrelevanttia, ja 

tärkeämpää olisikin mitata riskiä arvopaperin kovarianssia markkinan suhteen, eli 

beetaa. Sharpen työn myötä jäivät elämään myös termit alfa ja beeta. Alfalla 

kuvataan aktiivisen salkunhoidon tuomaa lisäarvoa yli markkinatuoton, kun taas 

beetasta tuli tunnus passiiviselle sijoittamiselle ja markkinatuotolle. 

2.2 Arbitraasihinnoitteluteoria 

CAP- malli toimikin pitkään hyvin ja se näytti olevan linjassa empiiristen 

havaintojen kanssa. Kaikilla strategioilla, jotka näyttivät tuottavan korkeita 

keskimääräisiä tuottoja, oli myös korkean beetan. Yksi ensimmäisistä CAP- mallin 
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epäonnistumisista huomattiin liittyvän pieniin yhtiöihin. Niiden havaittiin tuottavan 

keskimäärin  muutaman prosentin enemmän, kuin mitä beetan perusteella olisi 

oletettavissa (Banz 1981). Jo aiemmin tunnistettiin, että on mahdollisesti olemassa 

myös muita tuottoja selittäviä faktoreita, kuin pelkkä markkinafaktori (Merton 1973). 

Ensimmäisen multifaktorimallin esitteli Stephen Ross (1976). Hän ehdottaa 

vaihtoehtoista mallia CAP- mallille, jota hän kutsuu arbitraasihinnoitteluteoriaksi 

(Arbitrage Pricing Theory, APT). Tässä mallissa arvopaperin i tuottoa kuvataan 

lineaarisella faktorimallilla (3). 

𝑅𝑖 =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖
𝑗
𝐹𝑗 + 𝜀𝑖

𝑚
𝑗=1      (3) 

missä 𝛼𝑖 on vakio, 𝛽𝑖
𝑗
 on arvopaperin herkkyys faktorille j ja 𝐹𝑗 on faktorin j arvo ja 

𝜀𝑖 on arvopaperin i epäsystemaattinen riski. APT- mallin ajatus on, että 

systemaattista riskiä ei voida selittää vain yhdellä faktorilla. Toisin kuin CAP- malli 

joka vaatii, että Markowitzin malli pätee, APT- malli ei tee samoja oletuksia. Ross ei 

kuitenkaan määritellyt mitä nämä muut riskipreemiota tuottavat faktorit ovat. 

2.3 Multifaktorimallit 

Havainnot CAP- mallin epäonnistumisesta haastoivat myös ennen selvinä pidetyt 

perusperiaatteet. Uuden tiedon mukaan on olemassa sijoituskohteita, joiden tuottoja 

ei voida selittää beetan avulla. Sen sijaan multifaktorimalleilla, jotka ovat CAP- 

mallin laajennuksia, voidaan kuvata tuottojen attribuutioita ja selittää keskimääräisiä 

tuottoja. Nykyisin myös tunnustetaan tuottojen olevan ennustettavissa erilaisilla 

muuttujilla, kuten osinko/hinta-luvulla (D/P) ja velkakirjojen maturiteettipreemiolla 

(Term premium), jotka voivat ennustaa suuren osan osakkeen tuoton vaihtelusta. 

Ilmiön on todettu pätevän sekä muuttuvassa markkinasyklissä että pitkällä 

aikavälillä. Vieläkin lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna osakkeiden tuotot ovat lähes 

ennustamattomia ja tekninen analyysi osoittautuu edelleen hyödyttömäksi. Myös 

kolmas aikaisempi perusoletus on kumoutunut. Nykyään on todistettu, että osa 
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sijoitusrahastoista näyttää voittavan yksinkertaiset vertailuindeksit myös 

riskikorjattuna tarkasteltuna. Lisäksi rahastojen tuotoissa on havaittavissa tiettyä 

ennustettavuutta. Aiemmin hyvin menestyneet rahastot pärjäävät myös 

tulevaisuudessa keskivertoa paremmin, vastaavasti huonosti menestyneet rahastot 

pärjäävät myös tulevaisuudessa heikosti. (Cochrane 1999.) 

Hetken tämän rahastojen ylituoton ajateltiin tarkoittavan, että niiden 

rahastonhoitajilla on olemassa jokin jatkuva kyky voittaa markkinat (Cochrane 

1999). APT mahdollisti erilaisten riskifaktorimallien kehittämisen ja faktoreiden 

löytämisen. Vuonna 1993 Fama ja French esittelivät mallin, joka selittää arvopaperin 

tuottoja kolmen faktorin avulla. Perinteisen CAP- mallin mukaisen markkinafaktorin 

lisäksi he lisäsivät kaksi muuta faktoria, koko- ja arvofaktorit (4). 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓𝑖 +  𝛽𝑖,𝑀𝑇𝐾𝐸(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝐸(𝑆𝑀𝐵) + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐸(𝐻𝑀𝐿) (4) 

Multifaktorimallit selittävät suurimman osan rahastojen jatkuvista tuotoista. Nämä 

rahastot tuottavat ylituottoja altistumalla mekaanisesti valitulle faktorille, sen sijaan, 

että ne osoittaisivat kykyä valikoida voittavia osakkeita. Fama ja French (1993) 

löytävät tutkimuksessaan, että kun markkinafaktorin lisäksi selittäviksi tekijöiksi 

otetaan mukaan koko- ja arvofaktori, lähenee regressioyhtälön alfa nollaa. Näin ollen 

nämä riskifaktorit selittävät lähes kokonaan arvopapereiden tuottoja. 

Carhart (1997) lisää Faman ja Frenchin malliin lisäksi momentumifaktorin, jonka 

Jegadeesh ja Titman (1993) esittelevät. Carhart osoittaa, että näin muodostettu neljän 

muuttujan malli selittää lähes täysin arvopapereiden tuoton. Tämä neljän faktorin 

malli onkin yleisesti käytössä. Mallin avulla voidaan esimerkiksi tutkia 

arvopapereiden ja rahastojen tuottoja, ja selvittää paljonko tuotto altistuu kyseisille 

riskifaktoreille (5). 

𝐸(𝑟𝑖) =  𝑟𝑓𝑖 +  𝛽𝑖,𝑀𝑇𝐾𝐸(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝐸(𝑆𝑀𝐵) + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐸(𝐻𝑀𝐿) +

𝛽𝑖,𝑀𝑂𝑀𝐸(𝑀𝑂𝑀)     (5) 
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Kuvio 1 esittää yksinkertaisesti rahoitusteorioiden kehityksen yhdestä riskitekijästä 

moniin yksittäisin riskifaktoreihin ja niihin pohjautuvaan sijoittamiseen. Eri 

riskifaktorien tunnistaminen mahdollistaa niiden hyödyntämisen sekä tuoton 

tavoittelussa että riskin hajauttamisessa. Faktorit mahdollistavat myös siirtymisen 

omaisuusluokkiin pohjautuvasta sijoittamisesta faktoripohjaiseen sijoittamiseen. Kun 

ymmärretään tarkemmin, mistä sijoituksen tuotto ja riski muodostuu, voi sijoittaja 

valita paremmin itselleen sopivat riskifaktorit. 

 

Kuvio 1.  CAP- mallista faktoripohjaiseen sijoittamiseen (Mukaillen. Vanguard 2015). 

Multifaktorimallien kehittämisen jälkeen faktoreiden määrä on kasvanut 

räjähdysmäisesti. McLean ja Pontiff (2016) tutkivat 97 faktoria, joista on julkaisuja 

akateemisessa kirjallisuudessa. He selvittävät näiden faktoreiden kykyä ennustaa 

tuottoja tutkitun aineiston ulkopuolella ja faktorin julkaisun jälkeen. He tutkivat 

kyseisten faktoreiden tuottoja niiden alkuperäisellä aineistolla, alkuperäisen aineiston 

ulkopuolella, mutta ennen tutkimuksen julkaisua, sekä julkaisun jälkeen. He 

havaitsevat, että aineiston ulkopuolella tarkasteltaessa, faktorisalkkujen tuotot ovat 

26% alhaisempia ja  faktoria koskevan tutkimuksen julkaisun jälkeen 58% 

alhaisempia, kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. Aineiston ulkopuolinen tulos 

edustaa niin kutsuttua faktorikalastelua (data mining), jossa houkutteleva 

Tuotot monista systemaattisista riskifaktoreista 

Tuottoanomaliat: Arvo, koko, momentumi 

Faktoripohjainen sijoittaminen. 

markkinariski, arvo, koko, momentumi, alhainen  

volatiliteetti, laatu, korkea osinkotuotto.. 

 

Tuotot yhdestä systemaattisesta riskifaktorista 
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tuottohistoria on saatu aikaan sovittamalla tiettyjä malleja tutkittuun aineistoon, 

nämä mallit eivät kuitenkaan toimi, kun tutkittava aineisto tai ajankohta vaihdetaan. 

Faktorien julkaisun jälkeisen laskun McLean ja Pontiff selittävät johtuvan 

informoidusta kaupankäynnistä, jossa sijoittajien toiminta saa faktorin katoamaan. 

Levi ja Welch (2014) tekevät vielä laajemman tutkimuksen, jossa he käsittelevät 600 

faktoria, joille oli perusta joko akateemisissa piireissä, tai käytännön kirjallisuudessa. 

Heidän tulosten perusteella 49% tutkituista faktoreista tuottivat joko nollan, tai 

negatiivisen preemion aineiston ulkopuolella viitaten siihen, että faktorien 

määrittämien oli ainoastaan hieman kolikon heittoa onnistuneempaa. Kun mukaan 

huomioitaisiin vielä kaupankäyntikulut ja hallinnointipalkkiot, olisivat tulokset 

vieläkin huonompia. 

Harvey, Liu, ja Zhu (2016) tutkivat 316 faktoria ja niiden kykyä selittää tuottoja. 

Suurin osa heidän tutkimistaan faktoreista on esitelty viimeisen 10 vuoden aikana. 

He päättelevät, että ainoastaan kourallinen faktoreita on todellisuudessa tilastollisesti 

merkittäviä. Heidän tulostensa perusteella arvofaktori, alhainen volatiliteetti ja 

momentumi olivat tilastollisesti erittäin merkittäviä. Samoin markkinafaktori ja 

epälikviditeetti olivat merkittäviä. Sen sijaan alhaisen markkina-arvon faktori ei ollut 

merkittävä, samoin kuin monet uudemmista ja eksoottisemmista faktoreista. Näistä 

esimerkkeinä he nostavat konkurssiriskiin (Default risk) ja kirjanpidollisiin arvoihin, 

kuten ROE:n ja ROI:n perustuvat faktorit. 

Multifaktorimallien monimutkaistumisen ja uusien faktorilöydösten perusteella 

onkin aiheellista miettiä, millaisia faktoreita sijoittajien sitten pitäisi etsiä. Yleisellä 

tasolla arbitraasihinnoitteluteorian mukaan, arvopaperit tuottavat hyvin, jos ne 

menestyvät heikosti huonoina aikoina. Huono ajat voidaan määritellä ajanjaksoksi, 

jolloin sijoittajat toivoisivat, että sijoitus tuottaisi hyvin, vaikka niin ei käy. 

Sijoitusten huonoja aikoja voidaan kuvata erilaisilla mittareilla, kuten CAP- mallin 

mukaisella markkinatuotolla. Mittarina voidaan käyttää myös erilaisia 

markkinatapahtumia, kuten taantumia ja lamoja. Seuraavassa luvussa perehdytään 

tarkemmin tunnistettuihin faktoreihin ja niiden hyödyntämiseen. (Cochrane 1999.) 
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3 FAKTORISIJOITTAMINEN 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, on multifaktoriteorian julkaisun jälkeen löytynyt 

koko ajan uusia faktoreita, niin osakkeiden kuin muidenkin omaisuusluokkien 

joukosta. Andrew Ang (2014: 213) jakaa faktorit kahteen ryhmään käyttäen 

perusteena niiden olemassaolon syytä tai perustetta. Ensimmäisen ryhmän syy on 

rationaalinen tai riskiperusteinen. Siihen kuuluvat riskifaktorit tuottavat 

riskipreemiota pitkällä aikavälillä kompensaatioksi sille, että ne lyhyellä aikavälillä 

voivat tuottaa markkinatuottoa heikommin. Toisen ryhmän faktorit perustuvat sille, 

että niiden olemassaololle on käyttäytymistieteelliset syyt. Ne siis ovat olemassa 

siksi, että sijoittajat käyttäytyvät markkinoilla tietyllä tavalla. 

Angin (2014: 214) mukaan on olemassa kahden tyyppisiä faktoreita. Ensimmäiseen 

ryhmään kuuluu makro- tai fundamenttifaktorit, joihin lukeutuu muun muassa 

talouskasvu. Näistä makrofaktoreista Ang nostaa kaikkein tärkeimmiksi kolme 

faktoria; kasvun, inflaation ja volatiliteetin. Selvää on, että kaikki tähän ryhmään 

kuuluvat riskifaktorit vaikuttavat kaikkiin sijoittajiin ja arvopapereiden hintoihin. 

Toinen faktorityyppi koostuu tyylifaktoreista, joihin kuuluu CAP- mallin mukaisesti 

markkinafaktori ja muun muassa arvofaktori. Tyylifaktorit voivat olla joko staattisia, 

kuten markkinafaktori, jota hyödyntääkseen sijoittajan on vain ostettava esimerkiksi 

indeksirahastoa osta ja unohda-periaatteella. Toiset ovat vastaavasti dynaamisia 

faktoreita, jotka vaativat jatkuvaa kaupankäyntiä erilaisilla tuotteilla. 

Makrofaktoreihin ei volatiliteettia lukuun ottamatta voida yleensä sijoittaa suoraan ja 

tästä syystä dynaamiset faktorit ovat suuremmassa suosiossa, sillä ne ovat helposti 

implementoitavissa sijoitussalkkuun. (Ang 2014: 214 – 239.) 

Dynaamiset faktorit ovat sijoitusstrategioita, joilla otetaan systemaattisesti markkina-

arvopainoista poikkeavia positioita. Faktorit tuottavat riskipreemiota sijoittajille, 

jotka suostuvat kantamaan riskiä, joita muut sijoittajat välttävät. Seuraavassa 

alaluvussa esitellään muutama faktori, joille on olemassa vahvat akateemiset ja 

empiiriset todisteet. Lisäksi pohditaan, mitä hyvältä faktorilta vaaditaan sijoittajan 

näkökulmasta. 
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3.1 Tunnettuja faktoreita 

CAP- mallin mukaisen markkinafaktorin rinnalle on ajan mittaan löytynyt muitakin 

tuottoja ja riskejä selittäviä faktoreita. Vaikka erilaisia faktoreita on esitetty olevan 

jopa useita satoja, on niiden todellinen olemassaolo ja hyödynnettävyys kuitenkin 

monen kohdalla kyseenalaistettava. Osalla faktoreista on kuitenkin takanaan jo 

useampi vuosikymmen siitä, kun niiden olemassaolo on ensi kertaa havaittu ja 

esitetty akateemisissa piireissä. Näille on kertynyt empiiristä aineistoa niiden 

toimivuudesta erilaisissa markkinatilanteissa. Alaluvuissa on esitetty faktori, sekä 

sen olemassaololle tarjotut joko riski- tai käyttäytymispohjaiset perusteet. 

3.1.1 Kokofaktori 

Fama ja Frenchin (1993) tunnetuksi tekemän kokofaktorin esitteli ensimmäisen 

kerran Banz 1981. Kokofaktorilla viitataan ilmiöön, että pienillä yhtiöillä on 

taipumus tuottaa paremmin kuin suurilla yhtiöillä, ottaen huomioon yhtiöiden beetat. 

Kokofaktori muodostetaan ostamalla markkina-arvoltaan pienten yritysten osakkeita 

ja vastaavasti myymällä lyhyeksi korkean markkina-arvon yritysten osakkeita. Sekä 

pitkän että lyhyen position ottamisella pyritään poistamaan markkinafaktorin 

vaikutus ja altistumaan puhtaasti valitulle riskifaktorille. 

Banz (1981) tutkii New Yorkin pörssiin (NYSE) listattuja osakkeita aikavälillä 

1926–1975. Ottamalla pitkän position pieniin yhtiöihin ja myymällä lyhyeksi suuria 

yhtiöitä, strategia tuotti 19,8% vuosittaisen tuoton. Vaikka kokofaktorille on 

olemassa historiassa vahvat perusteet, sen olemassaolo on kuitenkin kyseenalaistettu. 

Angin (2014: 229) mukaan kokofaktori ei ole 1980- luvun puolivälin jälkeen 

tarjonnut tilastollisesti merkitsevää riskikorjattua tuottoa. Fama ja French (2012) 

tutkivat koko-, arvo- ja momentumifaktorin toimivuutta globaaleilla markkinoilla, 

eivätkä he havaitse kokofaktoria. 

Riskiperusteisesti ajateltuna kokofaktorin tarjoama tuottopreemio on seurausta 

pienten yritysten suuremmasta konkurssiriskistä, huonommasta likviditeetistä, sekä 
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suuremmasta markkinasykleihin liittyvästä herkkyydestä suhteessa isoihin yrityksiin. 

Sijoittaja siis hyväksyy tietylle aikavälille nämä riskit, odottaen kokofaktorin 

tarjoavan pitkällä aikavälillä riskipreemion. Toinen selitys kokofaktorille perustuu 

sijoittajien käyttäytymiseen ja väärinhinnoitteluun. Käyttäytymispohjainen 

määritelmä kokofaktorille selittäisi sen katoamisen 1980- luvun puolivälin jälkeen. 

Kokofaktorin tutkimusten perusteella tarjoama ylituotto sai aktiiviset sijoittajat 

ostamaan pienten yhtiöiden osakkeita ja näin nostamaan niiden hintoja, jolloin myös 

kokofaktori hävisi. 

3.1.2 Arvofaktori 

Toinen Faman ja Frenchin (1993) esittelemistä faktoreista on arvofaktori, jolla 

tarkoitetaan yhtiöitä, joilla on alhainen kirja-arvo suhteessa markkina-arvoon (Book-

to-Price). Kasvuyhtiöillä on vastaavasta luku on korkea. Itse arvofaktori 

muodostetaan myymällä lyhyeksi kasvuyhtiöitä ja ostamalla arvoyhtiöitä. 

Kuten kokofaktorille, myös arvolle on olemassa perusteet sekä riskinäkökulmasta 

että käyttäytymisteoriasta. Vaikka arvofaktori on tuottanut hyvin historiassa, mahtuu 

siihen myös ajanjaksoja, jolloin arvofaktori on tuottanut huonosti. Ang (2014: 231) 

huomauttaakin, että huonot ajat tietylle faktorille, eivät välttämättä mene yksiin koko 

talouden kanssa. Hän nostaa esimerkiksi esiin 1990-luvun alun, jolloin markkinat 

olivat nousussa ja siitä huolimatta arvo-osakkeet tuottivat huonosti. Jälleen 

ajateltuna, näiden huonojen aikojen kompensaatioksi arvofaktori tuottaa keskimäärin 

riskipreemiota. 

Käyttäytymistieteellisen selityksen arvofaktorille ovat tarjonneet muun muassa 

Lakonishok, Shleifer ja Vishny (1994). He perustelevat arvofaktorin olemassaoloa 

sijoittajien ylireagoinneilla ja liian pitkälle viedyillä johtopäätöksillä koskien tulleita 

uutisia. Heidän mukaansa sijoittajilla on taipumusta johtaa menneitä 

kasvuprosentteja liian pitkälle tulevaisuuteen. Näin ollen kasvuyhtiöt, joilla usein on 

korkeat menneet kasvuprosentit hinnoitellaan liian korkeiksi, koska niiden kasvun 

oletetaan jatkuvan samana. Kun oletettu kasvu ei toteudukaan, kasvuyhtiöiden hinnat 
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laskevat, joka johtaa niistä saatavien tuottojen jäämisen pienemmiksi, kuin 

arvoyhtiöiden. 

3.1.3 Momentumifaktori 

Kolmas yleinen riskifaktori on momentumi, sen esitteli Jegadeesh ja Titman (1993). 

Momentumistrategiaa hyödynnetään ostamalla osakkeita, jotka ovat nousseet 

esimerkiksi viimeiset kuusi kuukautta ja myydään lyhyeksi osakkeita, joilla on 

heikoimmat tuotot samalta ajalta. Momentumifaktori on siis voittavien ja häviävien 

osakkeiden tuottojen erotus.  

1980-luvun lopulla useat tutkimukset osoittivat, että osakkeiden tuottoja voidaan 

ennustaa historiallisista tuotoista. De Bondt, Werner ja Thaler (1985) löytävät, että 

pitkässä juoksussa historiassa hävinneet osakkeet voittivat pitkällä aikavälillä 

historiassa voittaneet osakkeet. 

Toisin kuin ehkä arvo- ja kokofaktorin kohdalla, momentumifaktorin olemassaoloa 

on perusteltu ennemminkin käyttäytymistieteellisesti, kuin riskipohjaisesti. Ang 

(2014: 238) huomauttaakin näiden olevan suuremmassa suosiossa, kuin 

riskipohjaisten perustelujen. Sijoittajat ovat taipuvaisia reagoimaan virheellisesti 

uuteen informaatioon, mistä seuraa yli- ja/tai alireagointia, jotka synnyttävät 

momentumifaktorin. Sijoittajat ovat herkkiä monenlaisille päätöksentekoa 

heikentäville taipumuksille, kuten liialliseen itsevarmuuteen ja vastaavasti liian 

vähäiseen itsekritiikkiin. Barberis, Shleifer ja Vishnyn (1998) tutkimuksen mukaan 

sijoittajat ovat taipuvaisia konservatismille, eli pitämään sinnikkäästi kiinni 

alkuperäisistä uskomuksistaan. Kun uutta poikkeavaa tietoa sitten tuleen, sijoittajat 

reagoivat siihen liian voimakkaasti. 

3.1.4 Laatufaktori 

Laatufaktorille ei ole muiden edellä esitettyjen faktoreiden tapaan vastaavaa 

akateemista taustaa. MSCI määrittelee laadukkaat kasvuyhtiöt yhtiöiksi, joilla on 
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kestävä liiketoimintamalli ja vakaa kilpailuetu. Lisäksi laadukkailla kasvuyhtiöillä on 

yleensä korkea ROE, vakaat tuotot, jotka eivät ole riippuvaisia yleisestä 

markkinasyklistä, sekä vahva tase alhaisella velkaantumisasteella. Myös laatufaktori 

muodostetaan käyttäen hyväksi sekä lyhyitä että pitkiä positioita. 

Sloan (1996) on yksi ensimmäisistä, joka tutki laatuyhtiöiden ylituottoja. Kozlov ja 

Petäjistö (2013) tutkivat laatuyhtiöiden tuottopreemioita aikavälillä 7.1988 – 6.2012 

käyttäen aineistonaan kehittyneitä markkinoita. Heidän tulostensa mukaan ottaen 

pitkän position yhtiöihin, joilla on korkeat laatutekijät ja myymällä lyhyeksi yhtiöitä 

joilla vastaavat luvut olivat heikot, saavutetaan korkeampi Sharpen luku kuin 

markkinoilla. Tulokset olivat vastaavia arvo- ja kokofaktorin kohdalla. 

Bender ym. (2013) mukaan on kuitenkin olemassa hyvin vähän tutkimusta siitä, 

miksi laatufaktori toimii. He nostavat yhdeksi syyksi sen, ettei laatuyhtiöiden 

määrittelylle ole yksiselitteistä menetelmää. Campbell, Polk ja Vuolteenaho (2010) 

esittävät, että primääri syy kasvu- ja arvo-osakkeiden systemaattiselle riskille on 

niiden kassavirtojen fundamentit suhteessa markkinoiden yleiseen mielialaan. 

Esimerkkinä voidaan pitää hyvin johdettua yritystä joka yleensä hoitaa kassaansa 

hyvin, sekä pitää huolta ylivelkaantumiseen ja ylipääomitukseen liittyvistä riskeistä. 

Tasainen tuottojen kasvu vähentää tulevaisuudessa tarvetta ulkopuoliselle 

rahoitukselle, mikä taas tukee osakkeen hintaa. Näin syntyy positiivinen kierre, jonka 

seurauksena yritys näyttäytyy houkuttelevana niin asiakkaille, kuin sijoittajille. 

Laatufaktoriin liittyen onkin esitetty kritiikkiä, koska sitä voidaan pitää hyvin 

subjektiivisena ja siihen liittyy useita käyttäytymisperusteisia taipumuksia. Bender 

ym. (2013) nostavatkin esiin, että laatufaktori saa usein tukea juurikin aktiivisilta 

salkunhoitajilta, jotka lisäksi esittävät, että laatufaktori on saavutettavissa 

osakeanalyysin ja osakevalinnan avulla. 
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3.1.5 Volatiliteettifaktori 

Matalan volatiliteetin faktori on hyödynnettävissä muodostamalla indeksi 

arvopapereista, joilla on matalin historiallinen volatiliteetti. Volatiliteettifaktori 

poikkeaa edellä esitellyistä siinä, että sen muodostamiseen ei tarvita lyhyeksi 

myyntiä. Hsu ja Lin (2013) vertailevat matalaa volatiliteettiä käyttäviä strategioita 

perinteisiin markkina-arvopainotettuihin osakeindekseihin ja löytävät, että matalan 

volatiliteetin indeksin vuosittainen tuotto tarkasteluajanjaksolla 6.1991 – 12.2012 oli 

10,2%, volatiliteetin ollessa 11,2%.  Perinteisillä markkina-arvopainotetuilla 

indeksillä vastaavat luvut olivat 8,7% ja 14,9%. Tuloksissa oli vaihtelua riippuen 

oltiinko nousu- vai laskumarkkinassa. 

Matalan volatiliteetin sijoittaminen pohjautuu Black, Jensen ja Scholesin (1972) ja 

Haugen ja Heinsin (1975) tutkimuksiin. Hsu ja Lin (2013) mukaan nykyään on 

olemassa neljä kilpailevaa olettamusta, jotka selittävät matalan volatiliteetin 

anomaliaa. Black ym. (1972) ja Frazzini ja Pedersen (2014)  esittävät, että anomalia 

perustuisi velkavivun välttämiseen. Tämä tarkoittaa, että useat sijoittajat, jotka 

vaativat korkeita tuottoja, ovat velkavivun käytön suhteen rajoitettuja ja täten 

vaihtoehdoksi jää ylipainottaa korkean beetan osakkeita korkeampien tuottojen 

toivossa. Tämä siitä huolimatta, että kyseisillä osakkeilla on alemmat Sharpen luvut, 

eli riskikorjatut tuotot. Baker, Bradley ja Wurglerin (2011) tarjoama toinen selitys 

pohjautuu käyttäytymistieteelliseen selitykseen, jossa sijoittajat käyttävät 

epärationaalisesti korkean volatiliteetin osakkeita lottokuponkeina. Tässä 

hypoteesissa sijoittajat ovat valmiita hyväksymään matalammat odotetut tuotot, 

maksamalla preemion tästä uhkapelistä. Kolmas hypoteesi koskee sijoittajien ja 

analyytikoiden optimismia korkean volatiliteetin osakkeiden suhteen. Hsu, Kudoh ja 

Yamada (2012) löytävät tutkimuksessaan näyttöä, että analyytikot ovat taipuvaisia 

tuottamaan korkean kasvun ennusteita riskisille osakkeille, joka taas osaltaan nostaa 

kyseisten osakkeiden hintoja ja näin laskee tulevia tuottoja. Viimeinen selittävä 

hypoteesi matalan volatiliteetin anomalialle on agenttimalli. Sen mukaan 

salkunhoitajat, jotka käyttävät vertailuindeksinään yleistä osakeindeksiä ovat 

taipuvaisia myymään lyhyeksi tai alipainottamaan matalan volatiliteetin osakkeita. 



23 

 

 

Tämä selittäisi anomalian kyseisten osakkeiden kysyntä-tarjonta- näkökulmaa 

käyttäen. (Brennan, Cheng & Li 2012, Baker, Bradley & Wurgler 2011.) 

Vaikka suurin osa akateemisesta tutkimuksesta on keskittynyt faktoreiden toimintaan 

osakemarkkinoilla, on hyvä huomata, että faktoreita esiintyy myös muissa 

omaisuusluokissa. Esimerkiksi Asness, Moskowitz ja Pedersen (2009) nostavat esiin 

arvo- ja momentumifaktorin toimivuuden osakkeiden lisäksi myös hyödykkeissä, 

valuutoissa ja korkomarkkinoilla. 

3.2 Faktorin valinta 

Koska faktoreihin pohjautuva sijoittaminen on nyt sijoittajien kiinnostuksen 

kohteena, on indeksitarjoajien ja varainhoitotalojen intresseissä kehitellä mitä 

mielikuvituksellisempia ja eksoottisia faktoreita, joille löydetään historiallisesta 

datasta houkutteleva tuottohistoria. Välttääkseen astumasta tähän faktorikalastelun 

ongelmaan, sijoittajan tulisi arvioida kulloistakin faktoristrategiaa ainakin seuraavien 

kohtien näkökulmasta: 

1) Faktorien tukena tulisi olla akateemista tutkimusta. 

Esitetyn faktorin tulisi pohjautua johonkin todennettuun ilmiöön, perustui se sitten 

sijoittajien käyttäytymiseen tai markkinoiden toimivuuteen. Esimerkiksi 

kokofaktorin kohdalla riskipreemio on helposti ymmärrettävä, sillä pienet yhtiöt ovat 

riskisempiä sijoituksia, koska niillä voi olla kapeahko liiketoimintamalli ja ne 

menevät todennäköisemmin konkurssiin, jos niiden markkinoilla tapahtuu 

muutoksia. Koska riski on korkeampi, on myös tuotto-odotuksen oltava suurempi. 

2) Faktorien tulisi ilmentää jatkuvia  ja merkittäviä preemioita. 

Ensimmäinen kohta antaa selityksen miksi esitetty faktori tuottaa preemiota ja kohta 

kaksi selventää, tekeekö esitetty faktori niin vain tietyssä markkinatilanteessa, vai 

voidaanko olettaa faktorin käyttäytyvän myös tulevaisuudessa vastaavanlaisesti. 
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3) Faktorilla tulisi olla historiallista dataa erilaisien markkinatilanteiden ajalta, 

myös huonoilta. 

Kuten jo todettu, faktorien olemassaolo perustuu siihen, että huonoina markkina-

aikoina ne tuottavat huonosti ja sijoittaja saa tämän kestämisestä kompensaatioksi 

paremman tuoton pitkässä juoksussa. Tärkeää onkin, että faktorille pystytään 

esittämään dataa myös niiltä huonoilta ajoilta, jolloin voidaan arvioida sen 

menestymistä ”huonoimmassa mahdollisessa” tilanteessa.  

4) Faktorin tulisi olla hyödynnettävissä likvidiksi ja vaihdettavaksi 

sijoitustrategiaksi/-tuotteeksi. 

Neljäs ominaisuus ja tarkastelukohta on sijoittajalle oleellinen, sillä se on ehtona 

sille, että akateemisesti ja teoreettisesti löydetty faktori on myös hyödynnettävissä 

käytännön sijoitustrategiaksi. Tämä tarkoittaa, että faktorista on edullisesti ja 

kattavasti pystyttävä tekemään sijoitustuote. 

Yleisesti ottaen rajanveto riskifaktorin ja eri tyyppisten anomalioiden välille on 

haastavaa. Rozeff ja Kinney (1976) esittelevät tutkimuksessaan osaketuottojen 

kuukausittaista vaihtelua ja erityisesti tammikuuefektiä, jolloin osakkeiden hinnat 

nousevat enemmän kuin muina kuukausina. Ilmiötä on selitetty sijoittajien 

käyttäytymisellä. Sijoittajat innostuvat jälleen ostamaan osakkeita joulukuussa 

verotuksen takia tehtyjen myyntien jälkeen. Faktoriteorian näkökulmasta tällaiset 

ilmiöt ovat mielenkiintoisia, sillä niitä voidaan faktoreiden tapaan käyttää 

sijoitusstrategiana. Cazalet ja Roncalli (2014) eivät kuitenkaan pidä tällaisia ilmiöitä 

riskifaktoreina, jotka selittäisivät omaisuusluokkien tuottoja ja jotka olisivat 

kompensaatiota otetulle taloudelliselle riskille. (Cazalet & Roncalli 2014.) 

3.3 Faktoristragiat käytännössä 

Faktoreita on käytetty jo pitkään sijoitussalkun riskifaktoreiden analysoinnissa, mutta 

nyt kiinnostus on myös niiden tarjoamissa sijoitusmahdollisuuksissa. Faktoreihin 
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sijoittaminen antaa sijoittajalle laajemmat mahdollisuudet rakentaa itselleen sopiva 

kombinaatio. Sen sijaan, että sijoittaja päättäisi sijoittaa 50% varallisuudesta 

osakkeisiin, hän voikin valita sijoittavansa 20% arvofaktoriin ja 30% 

momentumifaktoriin. Tämä tietysti vaatii sijoitustuotteita, kuten faktoreihin 

pohjautuvia perinteisiä sijoitusrahastoja, tai faktori-indeksirahastoja. Perinteiset 

rahastot ovatkin pitkään olleet keino sijoittaa koko- ja arvofaktoriin, mutta ei muihin. 

Nyttemmin indeksintarjoajat ovat luoneet suuren joukon faktoreihin pohjautuvia 

indeksejä, jotka ovatkin saaneet hyvän vastaanoton instituutiosijoittajien joukossa. 

(Cazalet & Roncalli 2014.) 

Faktoristrategioiden soveltamisessa käytäntöön tulee kuitenkin eteen muutamia 

kysymyksiä. Monien faktoristrategioiden hyödyntäminen vaatii sekä pitkän että 

lyhyen position ottamista, näin on esimerkiksi kokofaktorin, arvofaktorin ja 

momentumifaktorin kohdalla. Molemmat positiot ottamalla pyritään 

mahdollistamaan altistuminen puhtaasti faktorin tarjoamille tuotoille. Usein 

faktoreihin pohjautuvat sijoitustuotteet käyttävät pelkästään pitkiä positioita. 

Käytännön rajoitteita molempien positioiden hyödyntämiseen asettavat muun muassa 

lyhyeksi myynnistä aiheutuvat korkeat kulut, tai lyhyeksi myynnin mahdollisuuden 

puuttuminen, tämä ongelma esiintyy esimerkiksi pienten osakkeiden kohdalla. Näin 

ollen faktorin hyödyntämisessä syntyy eroa teorian ja käytännön performanssin 

välille. Cazalet ja Roncalli (2014) esittävät, että ero riippuu tutkittavasta faktorista ja 

toteavat eron olevan huomattavampi esimerkiksi alhaisen beetan strategian (Betting-

Against-Beta) tai  momentumifaktorin kohdalla. 

Blizt, Huij, Landsdorp ja van Vliet (2014) tutkivat faktorisijoittamista ja vertaavat 

molempia positioita hyödyntäviä salkkuja pelkästään pitkiä positioita käyttäviin. He 

käyttävät aineistonaan viittä eri faktoria: markkina-, koko-, arvo-, momentumi-, ja 

alhaisen volatiliteetin faktoria. Aineisto koostuu Yhdysvaltojen osakemarkkinoista 

heinäkuusta 1963 joulukuuhun 2010. Vaikka pitkä-lyhyt strategia tarjoaa teoriassa 

ylivoimaisen tuoton, heidän havaintojensa mukaan pelkästään pitkiä positioita 

hyödyntävät ratkaisut näyttävät olevan parempi vaihtoehto, kun tarkasteluun otetaan 



26 

 

 

mukaan käytännön näkökulmia, kuten vertailuindeksiä koskevat rajoitteet, 

implementointikustannukset ja faktorien häviäminen.  

Toinen rajoite faktoreiden muuttamisessa sijoitustuotteiksi koskee erityisesti isoja, 

institutionaalisia sijoittajia kuten eläkerahastoja. Tämä liittyy suoraan itse tuotteen 

sijoitettavuuteen ja muodostuu faktorituotteen painotusmenetelmästä. Faktori-indeksi 

voidaan rakentaa tarkoituksena maksimoida siitä saatava tuotto, tai kapasiteetti. 

Kapasiteetti tarkoittaa tässä yhteydessä indeksin sijoitettavuutta. Suuri määrä 

esimerkiksi pieniä yhtiöitä indeksissä muodostaa siihen sijoittamiselle rajoitteen. 

Niitä ei voida tarvittaessa ostaa tai myydä suuria määriä vaikuttamatta 

markkinahintaan. (Cazalet & Roncalli 2014.) 

Yksittäisiin riskifaktoreihin ja niiden tunnistamiseen liittyen on olemassa paljon 

akateemista tutkimusta usealta vuosikymmeneltä. Luonnollisesti näitä havaintoja on 

tutkittu myös salkkutasolla. Bender ym. (2010) tutkivat riskifaktoreista 

muodostettujen salkkujen tuottoa ja vertaavat sitä perinteiseen 60/40 osake/korko-

salkkuun. Perinteinen salkku koostuu 60% MSCI World indeksistä ja 40% 

Citigroupin USBIG korkoindeksistä. Faktori-indeksit he jakavat kahteen ryhmään, 

tyylifaktoreihin ja strategiafaktoreihin, näistä faktorisalkku muodostetaan 

tasapainoin. Tutkittava aikaväli on toukokuusta 1995 syyskuuhun 2009 ja he tekevät 

uudelleenpainotukset kuukausittain. Perinteisen allokaation mukainen salkku tuotti 

2,7% vuodessa, kun taas faktorisalkku 2,9%. Sen sijaan vuosittainen volatiliteetti oli 

perinteisellä salkulla 9,7% ja faktorisalkulla 2,9%, näin ollen faktorisalkun Sharpen 

luku 1 on paljon korkeampi, kuin perinteisen salkun Sharpen luku 0,28. Suurin 

pudotus tutkitulla aikavälillä oli faktorisalkulle -5,62% ja perinteiselle salkulle -

34,14%. Bender ym. (2010) huomauttavat, ettei tuloksissa ole huomioitu mahdollisia 

kaupankäyntikuluja. Lisäksi valitut riskipreemiot on saavutettu ottamalla sekä pitkä 

että lyhyt positio. 

Bird, Liem ja Thorp (2013) tutkivat faktorisalkkuja vertaamalla niitä niin sanottuihin 

toisen sukupolven Yale-mallin mukaisiin salkkuihin, jossa lisätuottoa ja/tai 

hajatushyötyjä haetaan lisäämällä salkkuun vaihtoehtoisia omaisuusluokkia. He 
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tutkivat työssään eri skenaarioita keskenään. Ensimmäisessä skenaariossa he 

vertaavat perinteistä 60/40 salkkua, sekä toista salkkua, joka koostuu 40% 

osakkeista, 40% korkosijoituksista ja 6% kiinteistöihin, hedgerahastoihin, 

pääomasijoituksiin ja loput 2% infrastruktuuriin. Kolmas salkku koostuu Yale-mallin 

mukaisesti 25% tasapainoin osakkeista, hedgerahastoista, kiinteistöistä ja 

pääomasijoituksita. Neljäs  salkku on tasapainoin rakennettu riskifaktorisalkku, joka 

koostuu osakeriskifaktorista, korkoriskifaktoreista ja valuuttapohjaisista 

riskifaktoreista. Faktoreiden hyödyntämisessä käytetään sekä pitkiä että lyhyitä 

positioita. He päättelivät tuloksistaan, että riskifaktoreihin perustuva salkku on 

paremmin hajautettu, kuin vaihtoehtoisia omaisuusluokkia käyttävä. Optimaalinen 

portfolio sisälsi kuitenkin elementtejä molemmista salkuista. 



28 

 

 

4 INDEKSIRAHASTOISTA SMART BEETA-ETF:IIN 

Kun CAP- malli esiteltiin, alkoi siitä myös indeksirahastojen taival. Mallin 

mukaisesti oli järkevää pitää hyvin hajautettua markkinasalkkua osta ja pidä -

menetelmällä. Markkina-arvopainotettuja indeksirahastoja on ollut olemassa jo 1970-

luvulta lähtien ja 1990-luvulta lisämausteen markkinoille toivat indeksiosuusrahastot 

eli ETF:ät, joiden suosio on kasvanut valtavasti. Sekä indeksirahastot ja ETF:ät 

tarjoavat sijoittajalle monia hyötyjä verrattuna perinteisiin aktiivisiin rahastoihin. 

Molemmat ovat yksinkertaisia, kustannuksiltaan matalia ja läpinäkyviä. Perinteisiin 

indeksirahastoihin nähden ETF:ät tarjoavat sijoittajalle lisäksi muita hyötyjä, kuten 

joustavamman kaupankäynnin ja tarkemman arvonmäärityksen. Kyseiset edut 

syntyvät ETF:ien osuuksien liikkeellelasku- ja lunastusprosessista. (Kulhua 2014.) 

Markkina-arvopainotus on passiivinen strategia ja vaatii siten vain vähän 

salkunhoitoa. Tämä heijastuu suoraan kuluihin. Markkina-arvopainotus hoitaa 

uudelleenpainottamisen automaattisesti hintojen muuttuessa, joten ainoat 

uudelleenpainottamisen kulut aiheutuvat indeksin rakenteen muuttuessa. Lisäksi 

indeksin suurimmat painot kohdistuvat isoimpiin yhtiöihin, joiden likviditeetti on 

korkea. Tämä mahdollistaa myös isojen summien sijoittamisen, ilman että sillä on 

liikaa vaikutusta pörssikursseihin. Viimeiseksi voidaan sanoa, että tietyissä 

tilanteessa markkina-arvopainotettu salkku, eli ”markkina” on automaattisesti CAP- 

mallin mukaisesti keskiarvo-varianssioptimaalinen. (Hsu 2006, Arnott, Hsu & Moore 

2005). 

Vaikka markkina-arvoperusteinen indeksointi ja indeksirahastot ovat olleet 

menestyviä ja tutkimusten mukaan keskimäärin aktiivisesti hoidetut perinteiset 

rahastot häviävät indeksirahastoille ainakin kulujen jälkeen, liittyy niihinkin eräitä 

haasteita. Hsu (2006) esittää markkina-arvopainotukseen liittyvän ongelman. Jos 

osakkeiden hinnoittelu markkinoilla on tehotonta, eikä vastaa yhtiöiden 

fundamentteja, tällöin alihinnoiteltujen yhtiöiden paino indeksissä on pienempi, kuin 

se oikein hinnoiteltuna olisi. Vastaavasti ylihinnoitellut osakkeet saavat indeksissä 

suuremman painon. Näin markkina-arvopainotettu indeksi painottuu 
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ylihinnoiteltuihin osakkeisiin ja alihinnoiteltujen osakkeiden paino laskee. Kun 

oletetaan, että hinnoitteluvirheet eivät ole pysyviä, niiden korjaantuessa oikeaan 

tasoon markkina-arvopainotettu indeksi kokee suuremman pudotuksen, kuin indeksi 

joka ei ole hintapainotettu. Hsu esittääkin, että perinteiset markkina-arvopainotetut 

indeksit eivät ole markkinoilla esiintyvien hinnoitteluvirheiden takia optimaalisia 

portfolioita. 

Sen lisäksi, että markkina-arvopainotettuun indeksiin liittyy tiettyjä ongelmia, osa 

sijoittajista ei ole valmis tyytymään niin sanottuun markkinatuottoon, vaan haluavat 

etsiä keinoja joilla päästä markkinoita parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. 

Perinteisesti tähän on ollut vaihtoehtona aktiivisesti hoidetut rahastot, mutta nyt 

sijoittajilla on myös kolmas vaihtoehto. Seuraavassa luvussa perehdytään tarkemmin 

faktorisijoittamisen ympärille rakennettuihin smart beeta-ETF:iin. 

4.1 Smart beeta-ETF 

Jo ennestään tutkimukset aktiivisen salkunhoidon kyvystä voittaa markkinat ovat 

olleet salkunhoidon kannalta heikkoja. Keskimäärin aktiivinen salkunhoito häviää 

vertailuindeksilleen, viimeistään kun kulut otetaan huomioon. Alfan metsästäminen 

on siis vaikeaa ja onnistuessaan kallista. Aktiivisen salkunhoitajan on tarkoitus 

voittaa vertailuindeksi ottamalla rahastoon positioita, jotka poikkeavat 

vertailuindeksistä. Käytännössä tämä tarkoittaa joko arvopapereiden valintaa, tai 

markkinoiden ajoitusta, tai näiden yhdistelmää. (Merton 1981.) Kuten aiemmissa 

luvuissa on todettu, eivät faktorit ja niiden hyödyntäminen ole mikään uusi asia. Jo 

pitkään on ollut olemassa aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka keskittyvät 

esimerkiksi korkean osinkotuoton osakkeisiin, määritelmän mukaisesti arvo-

osakkeisiin tai hyödyntävät rahastossaan pieniä yhtiöitä. 2000- luvulla esiteltiin 

esiteltiin ensimmäinen smart beeta-ETF ja tuotteiden yleistymisen myötä ne tarjoavat 

sijoittajille uuden vaihtoehdon faktorisijoittamiselle. 

Smart beeta-strategiat yhdistävät hyötyjä sekä aktiivisista että passiivisista 

strategioista. Ne ovat aktiivisia siinä mielessä, että ne pyrkivät saavuttamaan 
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korkeampia riskikorjattuja tuottoja kuin perinteiset markkina-arvopainotetut indeksit 

altistumalla valituille riskifaktoreille tai tyyleille. Toisaalta ne ovat passiivisia 

strategioita siinä mielessä, että ne ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja läpinäkyviä ja 

portfolion muodostaminen ja uudelleenpainottaminen tapahtuvat ennalta määrättyjen 

sääntöjen perusteella. Passiivisuus johtaa yleensä matalampiin kuluihin ja 

palkkioihin verrattuna perinteisiin aktiivisiin ratkaisuihin. Nämä syyt ovat herättäneet 

kiinnostusta smart beeta-ratkaisuhin ja, kuten edellä mainittu, niiden suosio on 

valtavassa kasvussa. 

Erilaisten faktoreihin pohjautuvien strategioiden lisäksi smart beetaksi voidaan 

kutsua lähestulkoon mitä tahansa perinteisesti indeksistä koostuvaa strategiaa. Yksi 

ensimmäisistä smart beeta-strategioista juontaa juurensa 1980-luvulle, jolloin 

Japanin osakemarkkinat saavuttivat korkeat arvostustasot. 1989 Japanin 

osakemarkkina edusti 51% MSCI World Indeksistä. Monet instituutiosijoittajat 

ymmärsivät, ettei tämä lyhytaikainen kupla ollut kestävällä tasolla ja tämä johti 

indekseihin, jossa rajattiin Japanin markkinan osuutta indeksissä. Yksi keino oli 

muodostaa maailmaindeksi painottamalla maita niiden BKT:n perusteella, pörssin 

markkina-arvon sijaan. BTK-painotetut indeksit olivat tärkeä askel smart beeta-

strategioiden kehityksessä, sillä ne katkaisivat siteen arvopaperin hinnan ja sen 

painon indeksissä välillä. (Smart Beta ETF guide, etf.com.) Ehkä yksinkertaisin ja 

suosituin smart beeta-strategioista on tasapainostrategia. Nimensä mukaisesti indeksi 

rakennetaan antamalla kaikille osakkeille yhtä suuri paino indeksissä. Esimerkiksi 

S&P500 indeksin tasapainoversiossa jokaisen indeksissä olevan osakkeen paino on 

tällöin 0,2%. Smart beeta-ETF:ien määritelmänä voidaankin yleisesti pitää sen 

olevan sääntöpohjainen sijoitustrategia, joka ei nojaa markkina-arvoihin. 

Faktoristrategioiden lisäksi ne voivat siis olla riskipohjaisia strategioita, joita 

esitellään tarkemmin tutkielman luvussa 5, sekä fundamenttipohjaisia strategioita, 

joissa indeksi rakennetaan esimerkiksi yritysten tiettyjen tunnuslukujen perusteella. 
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4.2 Smart beeta-ETF:ien vaikutus rahastomarkkinoihin 

Jo indeksirahastojen ja ETF:ien yleistyminen on laskenut varsinkin Yhdysvaltojen 

markkinoilla perinteisten rahastojen perimiä palkkioita. Lisäksi alhaisten kulujen 

indeksirahastojen yleistyminen on herättänyt keskustelua aktiivisesta salkunhoidosta, 

sekä sen onnistumisesta ja myöskin aktiivisuuden puutteesta. Aktiivisena 

markkinoituja rahastoja on syytetty kaappi-indeksoinnista, missä rahasto ei 

todellisuudessa juurikaan poikkea vertailuindeksistä, sen veloittaessa kuitenkin 

korkeita palkkioita. Mielenkiintoista onkin seurata mikä vaikutus smart beeta- 

ETF:ien yleistymisellä on rahastomarkkinoille. 

Kahn ja Lemmon (2015) esittävät, että minkä tahansa sijoitustuotteen odotettu tuotto 

voidaan jakaa kolmeen komponenttiin: 

1) Markkina-arvopainotetun vertailuindeksin tuottoon. 

2) Sijoitustuotteen aktiiviseen tuottoon, joka perustuu staattiseen altistumiseen 

riski- tai tyylifaktoreille. 

3) Aktiiviseen tuottoon, joka ylittää systemaattisista faktoreista saatavan tuoton 

(arvopaperivalinta, makrofaktorit ja faktoreiden ajoitus). Kolmatta 

komponenttia he kutsuvat puhtaaksi alfaksi. 

Tuottojen purkaminen osiin vastaa myös kulujen purkamista osiin, kulut ovat alhaiset 

markkina-arvopainotetuissa indekseissä ja vastaavasti korkeat aktiivisissa 

strategioissa. Kahn ja Lemmon (2016) esittävätkin, että smart beeta-strategiat voivat 

merkittävästi vaikuttaa nykyiseen sijoitusrahastomarkkinaan ja erityisesti perinteisiin 

aktiivisiin rahastoihin. Syy tähän on siinä, että monien perinteisten aktiivisten 

salkunhoitajien tarjoama tuotto voidaan suurilta osin selittää altistumisella smart 

beeta-faktoreille, heidän veloittaessa kuitenkin korkeita palkkioita. 

Jo aiemmin monet empiiriset tutkimukset ovat vahvistaneet, että ylituottojen 

metsästäminen on vaikeaa. Tutkimukset kuten Malkiel (1995), Gruber (1996) ja 

Wermers (2000) ovat osoittaneet, että keskimääräinen aktiivinen salkunhoitaja ei 



32 

 

 

kulujen jälkeen voita markkina-arvopainotettua vertailuindeksiä. Lisäksi nämä 

salkunhoitajat, jotka tähän pystyvät, eivät kuitenkaan kykene tarjoamaan vuodesta 

toiseen jatkuvia tuottoja. Tämän lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että aktiiviset 

salkunhoitajat painottavat usein salkkuja jonkin tunnistetun faktorin suuntaan. Näitä 

ovat esimerkiksi arvo-osakkeet ja pienet yhtiöt. Nämä faktoripainotukset selittävät 

suuren osan salkkujen ylituotoista.  (Bender ym. 2013.) 

Bender, Hammond ja Mok (2014) tutkivat faktori-indeksejä verrattuna aktiivisesti 

hoidettuihin rahastoihin. Heidän tarkoituksenaan on selvittää, kuinka suuren osan 

aktiivisen salkunhoidon tuotoista, eli alfasta, voidaan selittää ainoastaan pitkiä 

positioita käyttävillä faktori-indekseillä. Indekseinä he käyttävät MSCI:n tarjoamia 

faktori-indeksejä, ja vastaavasti aktiivisten rahastojen aineisto on saatu eVestmentin 

tietokannasta. Aineisto sisältää 10 vuoden datat tammikuusta 2002 maaliskuuhun 

2012. Heidän mukaan faktori-indekseillä pystytään selittämään jopa 80% tutkittujen 

aktiivisten salkunhoitajien tarjoamasta alfasta. Bender, Hammond ja Mok kuitenkin 

nostavat esiin, että he löytävät myös salkunhoitajia, jotka ovat pystyneet saamaan 

aikaa tuottoja yli faktorien tarjoamien riskipreemioiden. Heidän näkemyksen mukaan 

tällaiset salkunhoitajat ovat olleet tehokkaita markkinoiden ajoittamisessa, 

faktoreiden ajoittamisessa, ja/tai osakkeiden valinnassa. 

4.3 Smart beeta-strategioihin liittyviä huolia 

Vaikkakin faktorisijoittamisella on vankka akateeminen perusta ja markkina-

arvopainotettuun indeksiin liittyvät ongelmat ovat yleisesti tunnustettuja, on smart 

beeta-strategioihin liittyen esitetty myös kritiikkiä ja epäilyjä. Jacob ja Levy (2014) 

ovat yhtä mieltä siinä, että on olemassa myös muita merkitseviä faktoreita, kuin 

CAP- mallin esittämä markkinafaktori. He kuitenkin esittävät, että vähemmän 

näyttöä löytyy sille, että ylituotto olisi helposti saavutettavissa yksinkertaisten 

faktoristrategioiden avulla. He mainitsevat useita smart beeta-strategioihin liittyviä 

riskejä kuten sen, että ne eivät ole kunnolla hajautettuja. Jacob ja Levyn mukaan 

vaikka smart beeta-indeksi voi koostua suuresta joukosta osakkeita, ne ovat kaikki 

kuitenkin keskittyneitä valitun faktorin ympärille. Tämä keskittymä saattaa aiheuttaa 
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pitkänkin ajan heikkoja tuottoa, esimerkiksi he nostavat momentumistrategian, jolla 

on tuottohistoriassa vahvaakin heiluntaa. Tämä kritiikki kuitenkin pohjautuu koko 

faktorisijoittamisen teoriaan, faktorit tuottavat preemiota pitkällä aikavälillä, koska 

sijoittaja suostuu altistumaan riskifaktorille. 

Toinen Jacob ja Levyn (2014) esittämä kritiikki kohdistuu smart beeta-strategioiden 

implementointiin. Toisin kuin markkina-arvopainotetut strategiat, smart beeta-

indeksit vaativat aktiivisempaa uudelleen painottamista, usein esimerkiksi vuosittain 

tai kvarttaaleittain. Tästä johtuen kaupankäynti on korkeampaa riskipohjaisille smart 

beeta-strategioille, kuten minimivarianssille, kuin fundamenttipohjaisille 

strategioille. Uudelleenpainotuksesta syntyvät kaupankäyntikulut voivat 

merkittävästi vaikuttaa smart beeta-strategioiden tuottoihin. Myös Roncalli (2014) 

huomauttaa tästä ongelmasta.  

Monet faktorisijoittamiseen liittyvät tutkimukset käyttävät sekä lyhyitä että pitkiä 

positioita, eikä tutkimuksissa useinkaan oteta huomioon kaupankäyntikuluja, tai 

kapasiteettirajoituksia. Kyseiset kitkatekijät voivat kuitenkin käytännössä vaikuttaa 

merkittävästi siihen, millaisen tuoton riskifaktori tarjoaa. Varsinkin jos siihen liittyvä 

strategia vaatii aktiivista kaupankäyntiä. Lesmond ym. (2004) käsittelevät 

tutkimuksessaan momentumifaktorin hyödyntämisestä aiheutuvia 

kaupankäyntikustannuksia ja huomauttavat niiden olevan huomattavasti korkeampia, 

kuin aiemmin on esitetty.  (Cazalet & Roncalli 2014.) 

Malkiel (2014) pitää smart beeta-tuotteiden huikeaa suosion kasvua lähinnä 

onnistuneen markkinoinnin seurauksena, ennemminkin kuin itse tuotteiden 

ylivoimaisuuden. Hän kehottaa huomioimaan, että smart beeta-strategian 

tulevaisuuden menestys on paljolti kiinni liikkeellelaskun ajankohdan 

markkinatilanteesta. Esimerkiksi hän nostaa arvostrategian ja kokostrategian. 

Arvostrategia tarjosi äärimmäisen hyvät tuotot Internetkuplan puhkeamisen jälkeen, 

jolloin teknologia-alan kasvuyhtiöiden arvostuserot suhteessa arvo-osakkeisiin olivat 

kasvaneet suuriksi. Samoin pienet osakkeet pärjäävät hyvin silloin, kun ne ovat 

edullisesti hinnoiteltuja suhteessa suuriin yhtiöihin. Malkiel myös korostaa, että 
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smart beeta-strategioiden suosion myötä arvo- ja kokostrategioista voi tulla 

ylihinnoiteltuja, jolloin niiden tarjoamat tuotot sijoittajille voivat jäädä 

pettymykseksi. 

Myös Ilmanen ja Kizer (2012) pohtivat syitä mikseivät kaikki sijoittajat hyödynnä 

faktoristrategioita salkunhoidossaan, vaikka heidän tutkimuksessaan esittämät 

empiiriset todisteet ovat vahvoja. He listaavat neljä pääsyytä mikseivät 

faktoristrategiat ole yleistyneet. Ensimmäisenä he mainitsevat faktorisijoittamisen 

olevan vielä kohtuullisen tuntematon. Toinen syy on epäusko riskifaktorien 

tarjoamien riskipreemioiden säilyvyyteen myös tulevaisuudessa. Kolmantena syynä 

he mainitsevat, ettei sijoittajilla ole yleiskuvaa mikä faktoreita pitäisi käyttää. 

Viimeinen syy on lyhyiden positioiden ja velkavivun käytön haastavuus sijoittajille. 

Faktoreihin liittyvien riskien lisäksi smart beeta-ETF:iin liittyy samat riskit kuin 

ETF:iin ylipäätään. Näistä sijoittajan kannalta olennaisimpia ovat muun muassa 

lividiteetti- ja vastapuoliriski, sekä jossain tapauksissa monimutkaisista rakenteista 

syntyvät riskit. Likviditeettiriski liittyy ETF:llä käytävään kaupankäyntiin, välittäjä 

perii osto- ja myyntihinnan erotuksen, jonka suuruus riippuu markkinoiden 

likviditeetistä. Tämä saattaa joidenkin vähemmän vaihdettujen ja pienempien 

ETF:ien kohdalla olla merkittävä sijoittajalle aiheutuva lisäkulu. Vastapuoliriski taas 

liittyy ETF:iin, jotka ovat toteuttaneet kohdeindeksin seurannan käyttämällä 

johdannaissopimuksia, suorien osakkeiden ostamisen sijaan. Näin rakennettuja 

ETF:iä kutsutaan synteettisiksi, kun taas suoraan osakkeet omistavia ETF:iä 

kutsutaan fyysisiksi. Vastapuoliriski tarkoittaa epävarmuutta siitä, pystyykö 

vastapuoli suoriutumaan velvoitteistaan. Suurin riski kuitenkin kaikkien indekseihin 

pohjautuvien tuotteiden kohdalla on seurantavirhe (Tracking Error). Tämä riski on 

seurausta siitä, ettei tuote pystykään seuraamaan ja täten tarjoamaan kohdeindeksinsä 

tuottoja. Seurantavirhettä syntyy muun muassa indeksin uudelleen painotuksista ja 

osinkopolitiikasta. Faktori-indeksin strategiasta riippuen tarve uudelleen 

painotuksille vaihtelee ja sitä kautta myös kaupankäyntikulut vaihtelevat eri 

strategioille. (Kulhua 2014.) 
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5 RISKIPERUSTEINEN SALKUHOITO 

Hajauttamisen sanotaan olevan sijoittamisen ainut ilmainen lounas. Hajautuksella 

tuntuu kuitenkin olevan tapa kadota silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. 

Markkinoiden romahdus IT- kuplan aikana 2000–2002 osoitti, että perinteinen 60/40 

osake/korko-salkku ei ollut tarpeeksi hajautettu, vaan painottunut suuresti 

osakeriskiin. Ongelmaa yritettiin korjata toisen polven lähestymistavassa lisäämällä 

sijoitussalkkuihin vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten pääomasijoituksia, hedgerahastoja 

ja kiinteistöjä. Näiden ajateltiin korreloivan vähän perinteisten omaisuusluokkien 

kanssa. Tätä lähestymistapaa kutsutaan Yale-malliksi, koska sen omaksuivat 

ensimmäisinä suuret säätiöt Yhdysvalloissa. Globaali finanssikriisi 2008 kuitenkin 

yllätti sijoittajat siinä mielessä, ettei vaihtoehtoisista sijoituksista saatukaan odotettua 

hajautushyötyä. Myöhempi tarkastelu on paljastanut vaihtoehtoisten 

omaisuusluokkien tuottojen olevan alttiita kahdelle riskifaktorille, 

osakemarkkinariskille ja likviditeettiriskille. Tästä syystä vaihtoehtoisista 

omaisuusluokista etsitty hajautushyöty epäonnistui. 

Omaisuusluokkiin keskittyvä hajauttaminen on osoittautunut tehottomaksi, sisältäen 

lisäksi riskin siitä, että salkku muodostuu näennäisesti hajautetuksi, sisältäen 

kuitenkin piilotettuja riskikeskittymiä. Kuten edellä on todettu, omaisuuslajien tuotot 

voidaan suuresti selittää yleisillä riskifaktoreilla. Salkun rakennuksessa pitäisikin siis 

siirtyä omaisuuslajihajautuksesta riskifaktoreiden hajauttamiseen (Bender, Remy, 

Frank & Dan 2010). Ilmanen ja Kizer (2012) tutkivat kuuden faktorin tuottojen 

välisiä korrelaatioita tammikuusta 1927 joulukuuhun 2010. Heidän mukaansa 

faktoreiden pareittainen korrelaatio oli keskimäärin -0,03. Ilmanen ja Kizer 

toteavatkin jopa naivin hajautuksen pienentävän huomattavasti sijoitussalkun 

volatiliteettia, faktori-indeksien keskimääräisten korrelaatioiden ollessa lähes nolla. 

Matalien korrelaatioiden vuoksi hajauttaminen faktoreiden avulla onkin 

huomattavasti tehokkaampaan kuin omaisuusluokkien välinen hajauttaminen, jonka 

Ilmanen ja Kizer toteavat parantavan salkun Sharpen lukua vain vähän. 
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5.1 Riskipariteettimenetelmät 

Perusolettamus riskipariteettimenetelmien taustalla on, että tuottoja on vaikea, tai 

jopa mahdoton ennustaa lyhyellä aikavälillä. Sen sijaan riski, varianssi-kovarianssina 

ajateltuna, on suhteellisen helppo ja vakaa ennakoitava. Vaikka 

riskipariteettimenetelmät sopivat sellaisenaan sijoitussalkun rakennukseen 

ylipäätään, voidaan niitä käyttää tehokkaammin, kun allokoituja tuotteita ajatellaan 

riskifaktoreiden kautta. Seuraavaksi esitellään kuusi riskipohjaista menetelmää 

salkun rakennukseen, sekä tasapainomenetelmä, jota käytetään yleisesti vertailukohta 

erilaisille allokaatiovaihtoehdoille. (Mesomeris ym. 2012.) 

Tasapainosalkku (Equally Weighted, EW) on ehkäpä yksinkertaisin lähestymistapa 

hajautetun sijoitussalkun rakentamiseksi. EW- salkussa kaikilla arvopapereilla on 

sama paino, eli n määrälle arvopapereita, yhden arvopaperin paino salkussa on 

yksinkertaisesti 1/n. EW-salkku ei ota huomioon mitä arvopapereita salkussa on.   

𝑤𝑖
𝐸𝑊 =  

1

𝑛
      (7) 

Käänteisen volatiliteetin painotus (IV, Inverse Volatility) on riskiperusteisista 

painotuksista yksinkertaisin sovellus. Siinä nimensä mukaisesti jokaisen arvopaperin 

paino salkussa on sen käänteinen suhteessa sen volatiliteetin osuuteen koko salkusta. 

Toisin sanoen arvopaperi, jolla on suurin volatiliteetti, on salkussa pienimmällä 

painolla. Menetelmän yksinkertaisuuteen liittyy ongelma: se ei ota huomioon 

arvopapereiden keskinäisiä korrelaatioita. 

𝑤𝑖
𝐼𝑉 =  

1/𝜎𝑖

∑ 1/𝜎𝑖𝑛
     (8) 

Riskitasapainotettu salkku (ERC, Equal Risk Contribution) kiertää edellä kuvatun 

ongelman. Ajatus on tasapainottaa kaikkien salkussa olevien komponenttien 

riskikontribuutio saman suuruiseksi. (Maillard, Roncalli & Teiletche 2010.) 
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𝑤𝑖
𝐸𝑅𝐶 =  arg 𝑚𝑖𝑛𝑤 ∑ ∑ (𝑤𝑖𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑝) − 𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑗 , 𝑟𝑝))2  (9) 

ERC-painotuksen yksi sovellus on alfariskipariteetti (ARP, Alpha Risk Parity). Se 

allokoi salkun kokonaisriskin jokaisen komponentin osalta sen suhteessa 

ennustettuun alfaan. Käytännössä alfa voidaan kaavassa korvata millä tahansa 

valitulla tekijällä, jonka suhteen painotusta halutaan muuttaa. 

𝑤𝑖
𝐴𝑅𝑃 =  arg 𝑚𝑖𝑛𝑤 ∑ ∑ (

𝑤𝑖𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑟𝑝)

𝛼𝑖
−

𝑤𝑗𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑗,𝑟𝑝)

𝛼𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 )2                      (10) 

Kahra (2015) esittelee lisäksi toisen vaihtoehtoisen sovelluksen ERC-menetelmälle 

APR-menetelmän lisäksi. SRP-menetelmässä alfa on korvattu systemaattisen riskin 

mittarilla, eli beetalla. 

𝑤𝑖
𝐴𝑅𝑃 =  arg 𝑚𝑖𝑛𝑤 ∑ ∑ (

𝑤𝑖𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑟𝑝)

𝛽𝑖
−

𝑤𝑗𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑗,𝑟𝑝)

𝛽𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 )2                      (11) 

Choueifaty ja Coignard (2008) esittelivät menetelmän maksimaaliselle hajautukselle 

(MD, Maximum Diversification), jonka tehtävä on yrittää maksimoida salkun 

hajautusta valitsemalla painot, jotka maksimoivat salkun arvopapereiden 

keskimääräisen volatiliteetin ja  koko salkun volatiliteetin erotuksen. Intuitiivisesti 

ajateltuna, saavuttaakseen tämän tavoitteen MD-menetelmä allokoi isot painot 

arvopapereille, joilla on alhainen tai negatiivinen korrelaatio keskenään. Näin ollen 

menetelmän pitäisi toimia erittäin hyvin tilanteessa, jossa salkussa on paljon 

keskenään vähän korreloivia arvopapereita. 

𝑤𝑖
𝑀𝐷 = arg 𝑚𝑎𝑥𝑤

∑ 𝑤𝑖𝜎𝑖𝑛

√𝑤∗ ∑ 𝑤
                         (12) 

Viimeisenä riskiperusteina portfolion painotusmenetelmänä on hajautettu 

riskipariteetti (DRP, Diversified Risk Parity). Lohre, Opfer ja Ország (2013) 

esittelevät kyseisen menetelmän artikkelissaan. 
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�̃�𝑖
𝐷𝑅𝑃 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑤exp (− ∑ 𝑝𝑖

𝑁
𝑖 𝑙𝑛𝑝𝑖)                        (13) 

5.2 Riskipariteettisalkut käytännössä 

Clarke, de Silva ja Thorley (2013) tutkivat kolmen eri riskipariteettisalkun, sekä 

tasapainosalkun tuottoja käyttäen aineistonaan 1000 suurinta Yhdysvaltalaista 

osaketta ajalta 1968 – 2012. Heidän tulostensa perusteella parhaan riskikorjatun 

tuoton tutkitusta aineisosta tarjosi MV-menetelmä. Kaikki markkina-arvosta 

poikkeavat menetelmät tuottavat tutkitulla aineistolla korkeammat keskimääräiset 

tuotot. Sharpen lukuna tarkasteltuna MD-salkku jää kuitenkin markkina-

arvopainotetuttua salkkua heikommaksi. 

Taulukko 1. Riskipariteettisalkut USA:n 1000 suurinta osaketta ajalta 1968 – 2012. 

    Riskiperusteiset salkut   

  Markkina EW ERC MD MV 

Ylituotto k.a 5,30 % 7,40 % 7,40 % 5,70 % 5,70 % 

Volatiliteetti 15,50 % 17,80 % 16,60 % 19,10 % 12,40 % 

Sharpen luku 0,34 0,42 0,45 0,3 0,46 

Choueifaty ja Coignard (2008) käyttivät aineistonaan Dow Jones EuroStoxx Large 

Cap TR-indeksiä aikavälillä 1992 – 2008 tutkiessaan riskipariteettimenetelmin 

rakennettuja salkkuja. Heidän tulostensa perusteella MDP-salkku tuotti parhaiten 

verrattuna muihin menetelmiin. 

Taulukko 2. Riskipariteettisalkut 1992 – 2008.   

    Riskiperusteiset salkut   

  MDP B MV EW 

Tuotto p.a 17,90 % 11,30 % 16,10 % 14,00 % 

Ylituotto p.a 13,30 % 6,60 % 11,50 % 9,40 % 

Volatiliteetti p.a 13,90 % 17,90 % 13,30 % 18,10 % 

Sharpen-luku 0,96 0,37 0,87 0,52 

Choueifaty ja Coignard testaavat menetelmiä myös periodeille 1992 – 2000 ja 2001 – 

2008. Molemmilla periodeilla MDP-menetelmällä koostettu salkku tarjosi 

parhaimman vuosittaisen tuoton, sekä korkeimman Sharpen luvun. 
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Lohre, Neugebauer ja Zimmer (2012) tutkivat riskipohjaisia osakestrategioita 

käyttäen Yhdysvaltalaisia osakkeita ja niistä muodostettujen riskiperusteisten 

salkkujen tuottoja aikavälillä 10.1989 – 9.2011. Heidän saamansa tulokset on esitetty 

taulukossa numero 3. Odotusten mukaisesti MV-salkulla on pienin vuosittainen 

volatiliteetti, 11,8%. Tasapainosalkun tuotto on korkeampi kuin muiden paitsi 

DRPsalkun, sen suurin pudotus tuotossa on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin 

muilla salkuilla. MDP-salkku on sen sijaan lähellä indeksiä sekä tuotoltaan, että 

riskiluvuiltaan. 

Taulukko 3. USA:n osakkeista muodostetut riskipariteettisalkut 1989 – 2011. 

      Riskiperusteiset salkut   

  S&P 500 EW MV ERP MDP DRP 

Tuotto p.a 7,50 % 9,90 % 8,10 % 9,20 % 7,90 % 11,00 % 

Volatiliteetti p.a 13,80 % 17,20 % 11,80 % 14,00 % 13,10 % 15,10 % 

Sharpen luku 0,28 0,36 0,38 0,39 0,33 0,49 

Suurin pudotus 1kk -16,80 % -23,50 % -14,50 % -19,50 % -14,40 % -14,40 % 

Suurin pudotus -47,50 % -55,90 % -38,20 % -47,60 % -39,60 % -35,80 % 

Selkeästi parhaan tuoton heidän tutkimassaan aineistossa tarjoaa DRP-salkku. Lohre, 

Neugebauer ja Zimmer (2012) tutkivat myös salkkujen Turnover-lukuja. DRP-

salkulla oli riskipariteettisalkuista korkein luku, mikä tarkoittaa korkeampia 

kaupankäyntikustannuksia. 

Edellä olevista tutkimuksista huomataan, että riskipariteettimenetelmin koostetut 

salkut ovat tarjonneet hyvän vuosittaisen tuoton sekä korkean Sharpen luvun 

verrattuna markkina-arvopainotettuun vertailukohtaan. Menetelmistä tasapainosalkku 

on tutkimuksissa ollut huomattavasti riskisempi volatiliteetilla, sekä suurimman 

pudotuksen mittareilla tarkasteltuna. 

5.3 Riskipariteettisalkkuihin liittyvät ongelmat 

Riskipariteettimenetelmin rakennetut salkut näyttävät siis muodostavan niin 

tuotoiltaan, kuin riskeiltäänkin houkuttelevia vaihtoehtoja markkina-arvopainotetulle 

vaihtoehdolle. Lisäksi niiden idea on yksinkertainen; hajauttaminen on edelleen hyvä 
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asia, mutta sen sijaan, että se tehtäisiin rahamääräisesti, se tehdäänkin ”riskin” 

suhteen. 

Ben Inker (2011) nostaa esiin riskipariteettisalkkujen hienouden,  tehokkaita salkkuja 

voidaan muodostaa yksinkertaisin oletuksin. Riittää, että on olemassa 

omaisuusluokkia, joiden oletetaan tuottavan riskipreemiota ja lisäksi keskihajontaa 

voidaan käyttää hyvänä arviona tulevaisuuden riskistä. Inkerin mukaan yksinkertaiset 

oletukset eivät välttämättä ole kuitenkaan oikeat. Hän nostaa esiin, että on olemassa 

vain vähän omaisuusluokkia, joiden voidaan olettaa luotettavasti tuottavan 

riskipreemiota tulevaisuudessa. Erityisesti hyödykefutuurit ja valtiovelkakirjat ovat 

tämän suhteen ongelmallisia. Lisäksi keskihajonta riskin mittarina on helppo 

kyseenalaistaa. Lisäksi riskipariteettisalkkuihin liittyy ongelma, joka on 

taloustieteessä laajemminkin. Käytössä on ainoastaan olemassa yksi toteutunut 

historia, jolle voimme tehdä testausta, mikä estää sen, että voisimme testata 

finanssikriisin vaikutuksia uudelleen ja uudelleen eri skenaarioissa. Lisäksi 

arvopaperit, jotka ovat aiemmin historiassa olleet vähäriskisiä, kuten 

asuntolainavakuudelliset joukkovelkakirjat ennen 2004, ovatkin niiden suosion 

myötä riskisiä. 
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6 TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄT 

Tutkielman empiirisessä osiossa tutkitaan, miten eri faktori-indeksit ovat tuottaneet 

valitulla aikavälillä, sekä miten neljästä faktorista riskipariteettimenetelmin koostetut 

salkut ovat menestyneet. Erityisen kiinnostavaa on selvittää, miten kyseiset salkut 

ovat menestyneet suhteessa MSCI:n omaan monifaktori-indeksiin. Tutkittavat 

faktori-indeksit ovat MSCI USA Value, MSCI USA Momentum, MSCI USA 

Quality ja MSCI USA Size. Sekä näille vertailukohtana toimivat markkina-

arvopainotettu MSCI USA (Standard), monifaktori-indeksi MSCI Diversified 

Multiple-Factor USA ja MSCI USA Equally Weighted. Kyseisille faktoreille ja 

niiden käytölle löytyy akateemiset ja empiiriset perusteet. 

Tutkimuksessa käytetään MSCI:n tarjoamia indeksejä. MSCI on yksi maailman 

johtavista indeksien tarjoajista ja heidän indeksejään käytetään yleisesti 

kohdeindekseinä indeksirahastoille, sekä vertailuindekseinä aktiivisesti hoidetuille 

salkuille. MSCI ilmoittaa lisäksi hyvin läpinäkyvästi, mistä heidän koostamansa 

indeksit rakentuvat ja miten niitä painotetaan. Kyseiset faktori-indeksit on ladattu 

heidän verkkosivuiltaan ja ne ovat vapaasti saatavilla. Lisäksi perusteluna valituille 

indekseille oli mahdollisimmat pitkät aikasarjat, tehokas kohdemarkkina sekä se, että 

kaikille löytyy kyseistä indeksiä seuraava ETF. Näin tutkimuksen tuloksia voidaan 

tulkita myös sijoittajan realistisina vaihtoehtoina. Tutkielmaan on valittu 

käytettäväksi indeksejä ETF- aikasarjojen sijaan pidemmän aikahorisontin vuoksi. 

Tutkittava aineisto sisältää indeksien tuottohistorian aikavälillä 30.11.1998 – 

31.12.2015. Aikaväli sisältää nousu- ja laskumarkkinoita, kuten IT-kuplan sekä 

globaalin finanssikriisin. Empiirinen osio on jaettu kahteen osaan, joista 

ensimmäisessä osassa perehdytään valittujen faktori-indeksien tuottohistoriaan 

Yhdysvaltain markkinoilla, ja tutkitaan, miten ne ovat pärjänneet suhteessa 

markkina-arvopainotettuun (Standard) indeksiin. Akateemisen aineistoin perusteella 

on oletettavaa, että nämä tuottavat paremmin suhteessa markkina-arvopainotettuun 

indeksiin. Toisessa osiossa tutkitaan arvo-, koko-, momentumi-, ja laatufaktoreista 
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eri riskipariteettimenetelmin koostettuja salkkuja ja verrataan niiden tuottolukuja 

MSCI:n omaa monifaktorimallia vastaan. 

6.1 Faktori-indeksien tuotot 30.11.1998 – 31.12.2015 

Alle olevaan kuvaajaan on kerätty tarkasteltavan aikaperiodin ajalta valittujen 

faktori-indeksien tuottokehitys ja tunnusluvut. Kuvaajasta ja tunnusluvuista nähdään, 

että neljää faktoria yhdistelevä MSCI Multiple-factor- indeksi on ollut ylivoimainen 

sekä faktori-indekseihin että markkina-arvopainotettua indeksiä vastaan. Toiseksi 

parhaan tuoton on tarjonnut USA Equal-Weighted (EW) indeksi, jossa S&P 500 

indeksi on muodostettu tasapaino-menetelmällä. 

 

Taulukosta 4 nähdään, että yksittäisistä faktoreista parhaan tuoton kyseisellä 

aikavälillä on tarjonnut kokofaktori (Size) 4,65% vuosittaisella tuotolla ja 15,9% 

vuotuisella volatiliteetilla. Lisäksi huomataan, että tasapainoin muodostettu USA EW 

on tuottanut paremmin, kuin yksittäiset faktori-indeksit, mutta tuoton mukana on 

kasvanut myös volatiliteetti. Sen sijaan MSCI:n monifaktori-indeksi on tarjonnut 
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Kuvio 2. MSCI USA Faktori-indeksit 30.11.1998 - 31.12.2015 
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ajanjakson parhaimman tuoton, pitäen riskitason kuitenkin lähellä perinteistä 

markkina-arvopainotettua indeksiä (Standard). 

Taulukko 4. MSCI:n faktoreiden tuotot     

      Faktori-indeksien tuotot     

  Value Size Mom Quality Usa EW 
Multiple-

factor 
Standard 

Tuotto p.a 3,56 % 4,65 % 4,50 % 3,96 % 5,81 % 6,41 % 3,19 % 

Volatiliteetti p.a 16,00 % 15,90 % 15,00 % 14,67 % 17,61 % 15,54 % 15,31 % 

Tuotto/Volatiliteetti 0,22 0,29 0,3 0,27 0,33 0,41 0,21 

Suurin pudotus 61 % 56 % 56 % 53 % 59 % 56 % 58 % 

Faktori-indeksien suurimmat pudotukset (Max Drawdown) ajoittuvat finanssikriisin 

ajalle. Arvofaktorilla on isoin suurin pudotus-luku, 61%. Tulokset ovat yhteneviä 

aiheesta tehtyjen tutkimusten kanssa. Riskifaktorit tuottavat pitkällä aikavälillä 

paremmin kuin markkina-arvopainotettu indeksi. 

Faktori-indeksien kuukausituottojen maksimit ja minimit on esitetty taulukossa 5. 

Taulukosta selviää hyvin, että lyhyellä aikavälillä erot eri faktori-indeksien välillä 

vaihtelevat suuresti. Kaikkien indeksien heikoin kuukausi ajoittuu lokakuulle 2008, 

jolloin kärsittiin finanssikriisiä. Sen sijaan parhaan kuukauden kohdalla on eri 

faktoreiden kohdalla hajontaa. Momentumi on tarjonnut parhaan kuukausituoton 

joulukuussa 1999. Arvo, koko ja tasapainoin rakennuttu indeksi sen sijaan 

huhtikuussa 2009. Laatu-, monifaktori-, ja standard-indeksi lokakuussa 2011. 

Riskilukuja tarkasteltaessa huomataan, että faktori-indekseihin sijoitettaessa sijoittaja 

joutuu hyväksymään markkina-arvopainotettua indeksiä suurempaa volatiliteettia, 

kuten arvo-, ja kokofaktorin kohdalla, sekä heikompia yksittäisiä kuukausia ja 

suurempia pudotuksia. 

Taulukko 5. Faktori-indeksien kuukausituottojen maksimi ja minimi.     

      Faktori-indeksien kuukausituotto     

  Value Size Mom Quality Usa EW 
Multiple-

factor 
Standard 

Max 13,58 % 12,88 % 11,77 % 10,19 % 17,45 % 11,77 % 10,84% 

Min -18,05 % -19,49 % -15,75 % -16,18 % -21,66 % -20,56 % -17,25% 
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6.2 Riskipariteettifaktorisalkut 

Kuten edellä olevasta kuviosta ja taulukosta voidaan todeta, on MSCI:n multiple-

factor-indeksi tarjonnut houkuttelevan tuoton muihin indekseihin verrattuna. 

Kiinnostavaa onkin selvittää, miten samoista neljästä faktori-indeksistä 

riskiperusteisesti koostetut salkut pärjäävät MSCI:n monifaktori-indeksiä vastaan. 

Salkkujen muodostamista varten aikasarja jaetaan kahteen osaan, josta 30.11.1998 – 

31.12.2009 perusteella lasketaan painot eri riskipariteettimenetelmien neljälle 

faktoreille. Käytettyjen menetelmien kaavat on esitetty aiemmin luvussa 5.1. Saadut 

painot on esitetty taulukossa numero 6. 

Taulukko 6.  Riskipariteettisalkkujen faktoripainot         

      Riskipariteettisalkut     

  Value Size Mom Quality Sum 

IV 24,01 24,2 25,53 26,27 100 % 

ERC 24,33 23,83 25,82 26,03 100 % 

MD 48,46 0 51,54 0 100 % 

ARP 34,87 42,58 1,11 21,44 100 % 

DRP 2,84 13,86 35,24 48,05 100 % 

BRP 23,02 21,52 27,41 28,06 100 % 

EW 25 25 25 25 100 % 

Saaduilla painotuksilla painotetaan aikasarjan loppuosalle 29.1.2010 – 31.12.2015 

faktori-indeksejä. Salkkuihin ei tehdä uudelleen painotuksia. Riskipariteettisalkkujen 

tuottohistoria on esitetty kuviossa 2. 
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Salkkujen tuotot on esitetty alla olevassa taulukossa 7. Tuloksista nähdään, että myös 

jälkimmäisellä tarkasteluperiodilla faktori-indekseistä koostetut salkut ovat 

tuottaneet paremmin kuin markkina-arvopainotettu Standard-indeksi. 

Tutkitulla aikavälillä riskipariteettisalkkujen tuotot voittavat kaikki markkina-

arvopainotetun indeksin sekä vuotuisella tuotolla että riskikorjatulla tuotolla. Kuten 

aiemmissakin tutkimuksissa, osoittautuu DRP-menetelmä riskipariteettisalkuista 

parhaimmaksi 11,76% vuotuisella tuotolla sekä korkeimmalla tuotto/volatiliteetti-

luvulla. Myös DRP-salkun suurin pudotus 16% on tutkituista salkuista maltillisin. 

Lisäksi havaitaan, että vaikka tasapainoin rakennetun salkun (EW) faktoripainot 

esimerkiksi kokofaktorin kohdalla poikkeavat paljon verrattuna DRP-salkkuun, ei 

tutkitulla aikavälillä ole kuitenkaan suurta eroa tuotto- ja riskiluvuissa. Tasapainoin 

rakennettu salkku tarjoaa siis tutkitulla aineistolla riskin ja tuoton suhteen 

samanlaisia tuloksia, kuin monimutkaisemmat menetelmät. Voidaankin olettaa, että 

monifaktoristrategia on hyödynnettävissä hyvinkin yksinkertaisella menetelmällä. 

Kuukausittaisia minimi- ja maksimituottoja tarkasteltaessa huomataan, että 
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riskipariteettisalkuista koko aikavälillä parhaiten pärjänneet DRP- ja MD-salkut ovat 

kuukausitasolla tuottaneet pienimmät maksimituotot. Tulokset on esitetty taulukossa 

8. 
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Vertailtaessa riskipariteettisalkkujen tuottoa MSCI:n omaan samoista indekseistä 

koostamaan Multiple-factor-indeksiin, huomataan sen olevan paras sekä vuotuisella 

tuotolla että tuotto/volatiliteetti-luvulla. Yksi syy siihen miksi strategia on parempi 

kuin muut salkut, on se, että mallin mukaan indeksi painottaa kussakin 

markkinatilanteessa valittua faktoria. Sharpen tyylianalyysistä nähdään, että 

multifaktorin neljän riskifaktorin painot vaihtelevat paljon riippuen 

tarkasteluhetkestä. 

Kuvio 4. Sharpen tyylianalyysi MSCI:n multifaktori-indeksille. 

MSCI:n monifaktori-indeksi käyttää neljän faktorin painottamiseen Barran 

riskimallia, jonka tarkoituksena on saavuttaa optimaalinen altistuminen faktoreille, 

pitäen samanaikaisesti riskitason vastaavana kuin kohdemarkkinalla eli MSCI 

USA:lla. Tulosten tulkinnassa pitää ottaa huomioon, että MSCI:n monifaktori-

indeksi on julkistettu 17.2.2015, eli sitä aikaisempi data on saatu aikaan laskemalla 

miten menetelmällä rakennettu indeksi olisi menestynyt historiallisessa aineistossa 

(back-tested). 
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6.3 Salkkujen riskibudjetit 

Taulukossa 9 on esitetty salkkujen riskibudjetit faktoreiden suhteen. Tuloksista 

huomataan, että faktorin ”rahamääräinen” paino on salkuissa eri kuin faktorin 

riskipaino. Lisäksi huomataan, että faktoreiden riskipainot ovat 

riskitasapainosalkussa (ERC) määritelmän mukaisesti yhtä suuret. 

Taulukko 9. Salkkujen riskiattribuutiot   

  Salkkujen riskiattribuutiot, suluissa rahamääräinen paino 

  Value Size Mom Quality 

IV 24,67 (24,01) 25,38 (24,20) 24,72 (25,53) 25,23 (26,27) 

ERC 25 (24,33) 25 (23,83) 25 (25,82) 25 (26,03) 

MD 50 (48,46) 0 (0) 50 (51,54) 0 (0) 

ARP 35,66 (34,87) 43,71 (42,58) 1,01 (1,11) 19,62 (21,44) 

DRP 2,84 (2,84) 14,44 (13,86) 35,38 (35,24) 47,34 (48,05) 

BRP 23,64 (23,02) 22,60 (21,52) 26,70 (27,41) 27,07 (28,06) 

EW 25,70 (25) 26,21 (25) 24,14 (25) 23,95 (25) 

Vastavuoroisesti rahamääräisesti rakennettu tasapainosalkku on riskin suhteen 

enemmän arvo- ja kokofaktoripainotteinen kuin momentumi ja laatu. Salkun 

riskibudjettitarkastelu on hyödyllinen apuväline salkun riskiseurantaan, sen avulla 

nähdään sisältääkö jokin faktori salkussa omaan rahamääräiseen painoonsa nähden 

enemmän riskipainoa. 

Tehty tutkielma on tuloksiltaan yhtenevä aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten 

kanssa. Pitkällä aikavälillä faktori-indeksit tarjoavat markkina-arvopainotettua 

indeksiä parempia riskikorjattuja tuottoja. Huomion arvoista on myös se, että 

lyhyellä aikavälillä faktori-indeksit saattavat menestyä perinteistä indeksiä 

heikommin. Näistä osoituksena on esimerkiksi faktori-indeksien heikoimmat 

yksittäiset kuukaudet, jolloin laatu- ja momentumifaktori-indeksi poislukien faktori-

indeksit kärsivät markkina-arvopainotettua indeksiä suuremmat pudotukset. Faktori-

indekseistä eri riskipariteettimenetelmät osoittavat, että niiden avulla voidaan koostaa 

markkina-arvopainotusta tehokkaampia salkkuja. Lisäksi havaintaan, että tutkitulla 

aikavälillä, myös naiivi, tasapainoin rakennettu salkku tuotti lähes vastaavasti 
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monimutkaisempiin menetelmiin vertailtaessa. Riskipariteettisalkut eivät sinällään 

ole samalla tavalla optimaalisia kuin esimerkiksi Markowitzin (1952) esittämä 

keskiarvo-varianssioptimaalinen salkku. Mutta ne mahdollistavat sijoittajalle yhdessä 

faktorisijoittamisen kanssa tehokkaan salkun muodostamisen, jolloin myös riskin 

allokoiminen ja seuranta eri faktoreiden välillä on mahdollista. Kuten mainittua, on 

yllä esitettyjen tulosten hyödyntäminen käytännön sijoituspäätöksissä yksinkertaista, 

sillä tutkittuihin tuotteisiin on saatavilla smart beeta-ETF. 
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7 YHTEENVETO 

Alhaisten korkojen ympäristö sekä erilaiset kriisit finanssimarkkinoilla, kuten IT-

kupla ja globaali finanssikriisi ovat haastaneet perinteiset rahoituksen teoriat ja 

käytännöt. Omaisuusluokkiin pohjautuva hajauttaminen petti finanssikriisin aikana, 

juuri silloin kun sitä olisi eniten tarvittu. Lisäksi alhaisten korkojen ympäristössä, 

sijoittajat ovat tuottotavoitteet saavuttaakseen pakotettuja, joko lisäämään 

osakepainoa tai etsimään tuottoa muualta. 

Vastaukseksi on esitetty erilaisiin faktoreihin pohjautuva salkunhoito. 

Riskifaktoreilla on rahoitusteoriassa pitkä historia ja ensimmäisenä tunnistettuna 

faktorina pidetään CAP- mallin mukaista markkinafaktoria. Nykyään erilaisia 

faktoreita tunnistetaan jo monta sataa, joskin osalla niistä on vahvemmat akateemiset 

perusteet kuin toisilla. Faktorit muodostavat sijoituskohteesta tai omaisuusluokasta 

saatavan tuoton. Faktori kuvaa riskiä, jolle altistumisesta sijoittaja ansaitsee 

riskipreemiota. Toisille sijoittajille sopivat näin ollen eri faktorit kuin toiselle. 

Akateemisessa kirjallisuudessa tunnustettuja faktoreita ovat esimerkiksi koko-, arvo-, 

momentumi-, ja laatufaktorit. Näiden on todettu pitkällä aikavälillä tarjoavan 

riskipreemion suhteessa markkinatuottoon. 

Erilaisia faktoristrategioita on pitkään hyödynnetty salkunhoidossa ja se on tähän asti 

ollut aktiivisten salkunhoitajien alaa, indeksirahastojen pyrkiessä tuottamaan 

mahdollisimman tarkkaan markkinatuottoa. ETF:ien tulo markkinoille on 

mahdollistanut faktoristrategioiden hyödyntämisen myös niiden kautta. Smart beeta-

ETF:ät ovat sääntöpohjaisia, läpinäkyviä ja kuluiltaan alhaisia. Niiden kohdeindeksi 

muodostetaan jonkin tunnustetun faktorin perusteella. Smart beeta-ETF:ät ovat siis 

tietynlainen hybridituote aktiivisen salkunhoidon ja passiivisten indeksirahastojen 

välillä. 

Tutkielmassani tutkitaan MSCI:n tarjoamien faktori-indeksien tuottoja perinteiseen 

markkina-arvopainotettuun indeksiin nähden. Tulokset ovat samankaltaisia aiheesta 

aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa; pitkällä aikavälillä faktori-indeksit tarjoavat 
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markkina-arvopainotettua indeksiä parempia tuottoja. Lisäksi erilaisin 

riskipariteettimenetelmin voidaan faktori-indekseistä rakentaa tehokkaita 

sijoitussalkkuja. Vertailtaessa eri riskipariteettimenetelmin rakennettuja 

nelifaktorisalkkuja MSCI:n omaan samoista indekseistä rakentamaan multifaktori-

indeksiin, voidaan MSCI:n indeksin todeta olevan riskipariteettisalkkuja 

tehokkaampi tutkitulla aikavälillä. Yksi syy tähän on MSCI:n tekemät aktiiviset 

faktoripainotukset indeksiin. MSCI:n tarjoamat aikasarjat eri faktori-indekseille ovat 

vapaasti ladattavissa heidän Internet-sivuiltaan. 

Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä käytännön sijoitussalkun 

muodostuksessa. Kaikkiin tutkittuihin faktori-indekseihin on olemassa niitä 

seuraavia smart beeta-ETF:iä. Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että 

kyseisiin indekseihin ja niiden tuottoihin ei kohdistu käytännön sijoittamisesta 

syntyviä kitkatekijöitä, kuten kaupankäyntikuluja. Lisäksi MSCI:n multifaktori-

indeksin historia on suurimmaksi osaksi saatu aikaan historiallisesta aineistoista 

(Back-tested). Aiheesta aiemmin tehty akateeminen tutkimus, sekä empiiriset 

havainnot kuitenkin tukevat myös tämän tutkielman loppupäätelmää. Sijoitussalkku 

voidaan rakentaa tehokkaasti siirryttäessä omaisuusluokkapohjaisesta lähestymisestä 

faktoripohjaiseen. 

Kiinnostavaa onkin nähdä miten smart beeta-ETF:ien yleistyminen vaikuttaa 

perinteiseen rahastomarkkinaan, jossa tällä hetkellä monet aktiiviset sijoittajat jäävät 

tuotoissa jo markkina-arvopainotetuille verrokeilleen. Monien aktiivisten rahastojen 

ylituottojen takana on havaittu olevan mekaaninen altistuminen valitulle faktorille, 

yleensä arvo- ja kokofaktorille. Smart beeta-ETF:ien kautta sama altistuminen 

voidaan hoitaa alhaisemmin kustannuksin ja läpinäkyvämmällä rakenteella. Näin 

ollen voisi olettaa tällaisten aktiivisten rahastojen häviävän markkinoilta, jolloin 

jäljelle jäisi vain salkunhoitajat, jotka pystyvät tuottamaan ylituottoa yli 

systemaattisten riskifaktoreiden. 
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