
 
OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU 

 

Lauri Heikka 

ANOMALIOIDEN TESTAAMINEN JA ARVIOINTI 

 

Kandidaatintutkielma 

Rahoitus 

Toukokuu 2017 



 

 

SISÄLLYS 

 
1 JOHDANTO ........................................................................................................ 4 

2 CAPITAL ASSET PRICING MODEL -MALLI JA ANOMALIAT ............ 6 

2.1 Capital Asset Pricing Model -malli ........................................................... 6 

2.2 Anomaliat .................................................................................................... 7 

2.2.1 Tunnetuimpia anomalioita ................................................................ 8 

2.2.2 Anomalioille esitettyjä selityksiä ...................................................... 9 

3 ANOMALIOIDEN TESTIT ............................................................................ 11 

3.1 Aikasarjaregressiot ja jaotellut portfoliot ............................................. 11 

3.1.1 Hedgeportfolio ................................................................................ 12 

3.1.2 Tilastollisen merkitsevyyden mittarit ............................................. 13 

3.2 Poikkileikkauksen regressiot ................................................................... 14 

4 MONIVERTAILU JA MUUT TILASTOLLISET ONGELMAT ............... 17 

4.1 Otannan ulkopuolella testaaminen ......................................................... 18 

4.2 Monivertailun viitekehys ......................................................................... 19 

4.3 Ratkaisuja monivertailun ongelmiin ...................................................... 21 

4.4 Muut ongelmat ......................................................................................... 23 

5 HINNOITTELUVIRHEIDEN NÄKÖKULMA ............................................ 26 

5.1 Julkaisuvaikutus ....................................................................................... 26 

5.2 Arbitraasin rajoitukset ............................................................................ 28 

Transaktiokustannusten ja idiosynkraattisen riskin vaikutus ..................... 28 

Arbitraasipääoman määrä ........................................................................... 30 

6 FAKTORIMALLIT JA ANOMALIOIDEN KÄSITTELY ......................... 32 

6.1 Faktorimallit ............................................................................................. 32 

6.1.1 Faman ja Frenchin viiden faktorin malli ......................................... 32 

6.1.2 Houn, Xuen ja Zhangin neljän faktorin malli ................................. 33 



 

 

6.1.3 Stambaughin ja Yuanin neljän faktorin malli ................................. 34 

6.2 Faktorien valinta ja monivertailu ........................................................... 35 

7 YHTEENVETO ................................................................................................ 38 

LÄHTEET ................................................................................................................ 40 

 



4 

 

1 JOHDANTO 

Yksi arvopaperihinnoittelun tärkeimmistä malleista on jo pitkään ollut Capital Asset 

Pricing Model -hinnoittelumalli (jatkossa CAPM-malli), jonka mukaan osakkeen 

tuotto perustuu sen systemaattiseen riskiin. Mallin empiiriset testit ovat kuitenkin 

osoittaneet sen olevan riittämätön kuvaamaan osaketuottojen vaihtelua. Tutkijat ovat 

löytäneet suuren määrän uusia muuttujia, jotka vaikuttavat osaltaan selittävän 

tuottojen vaihtelua sekä ajassa että osakkeiden välillä. Harvey, Liu ja Zhu (2016) 

pyrkivät muodostamaan kokonaiskuvan kaikista tutkimuksissa julkaistuista 

osaketuottojen vaihtelua kuvaavista muuttujista ja löytävät yhteensä peräti 316 

muuttujaa. Luku sisältää myös CAPM-mallin systemaattisen riskin, mutta suurin osa 

näistä muuttujista on kritiikkiä CAPM-mallia kohtaan. Tällaisia kritiikkinä CAPM-

mallille esitettyjä muuttujia voidaan kutsua anomalioiksi. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on esitellä anomalioita ja niiden tunnistamista sekä 

kerätä yhteen anomalioita ilmiönä käsittelevää tutkimusta. Aihe on varsin tuore 

mielenkiinnon kohde, ja anomalioita laajana joukkoja käsitteleviä tutkimuksia on 

julkaistu vasta vähän. Kyseessä on kuitenkin yksi tärkeimmistä aiheista tämän hetken 

rahoituksen tutkimuksessa. Subrahmanyam (2010) kiteyttää pulman hyvin: 

yritettäessä ymmärtää osaketuottojen vaihtelua on ongelmallista, että osaketuottoja 

selittävien tekijöiden määrä lisääntyy kasvavaa vauhtia ja ilman, että kiinnitetään 

huomiota jo löydettyjen muuttujien väliseen rakenteeseen. Aiheen ajankohtaisuus ja 

näiden ongelmien kriittinen rooli osaketuottojen vaihtelun ymmärtämisessä ja 

tutkimuksessa tekevätkin siitä erityisen mielenkiintoisen. 

Tutkielma lähestyy tätä ongelmaa kahden näkökulman kautta. Ensimmäinen liittyy 

siihen, miksi löydettyjen anomalioiden määrä on näinkin suuri. Missä määrin 

anomaliat antavat aitoa tietoa osaketuottojen vaihtelusta, ja mitkä tekijät selittävät 

anomalioiden olemassaoloa? Tutkielma kerää samalla yhteen keskeisiä ongelmia ja 

kritiikkiä liittyen vakiintuneisiin käytäntöihin empiirisessä anomaliatutkimuksessa. 

Toinen keskeinen kysmys on  Cochranen (2011) esittämä moniulotteisuuden haaste; 

missä määrin anomaliat antavat itsenäistä tietoa osaketuottojen vaihtelusta? Kuinka 

moni muuttujista katoaa, kun niitä käsitellään yhdessä muiden muuttujien kanssa, ja 
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kuinka hinnoittelumalleja tulisi mahdollisesti parannella? Tutkielma esittelee samalla 

kolme anomalioiden motivoimaa, hiljattain julkaistua hinnoittelumallia. 

Tutkielma etenee seuraavasti: luku kaksi esittelee CAPM-mallia ja anomalioita. 

Luku kolme esittelee anomalioiden tunnistamiseen ja anomalioiden tilastollisen 

merkitsevyyden mittaamiseen käytettyjä empiirisiä menetelmiä. Tärkeimpänä 

mielenkiinnon kohteena ovat Faman ja Frenchin (1992) käyttämät portfoliojaottelut.  

Neljännessä, viidennessä ja kuudennessa luvussa tutkielma lähestyy keskeisiä 

tutkimuskysymyksiä anomalioille esitettyjen selitysten kautta. Nämä selitykset on 

jaettu kolmeen eri näkökulmaan seuraten McLeanin ja Pontiffin (2016) tutkimusta. 

Heidän mukaansa anomaliamuuttuja voi olla tilastollinen vääristymän tai harhan 

tulosta, markkinoiden hinnoitteluvirheen tulosta tai preemio jostain markkinariskiin 

liittymättömästä riskistä. Tämän tutkielman keskeinen mielenkiinnonkohde ovat 

neljännessä luvussa esiteltävät menetelmiin liittyvät ongelmat empiirisessä 

rahoituksessa. Luku keskittyy erityisesti monivertailuun liittyviin ongelmiin. Viides 

luku esittelee hinnoitteluvirheiden näkökulmaa ja arbitraasin rajoitusten vaikutusta 

anomalioiden tuottoihin. Kuudes luku keskittyy riskiin pohjautuviin selityksiin 

anomalioille, sekä anomalioiden motivoimaa hinnoittelumallien kehittämistä. Luku 

esittelee kolmea hiljattain julkaistua monen faktorin mallia, anomalioiden käsittelyä 

niiden avulla sekä faktorien valitsemista hinnoittelumalleihin. 
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2 CAPITAL ASSET PRICING MODEL -MALLI JA ANOMALIAT 

2.1 Capital Asset Pricing Model -malli 

Capital Asset Pricing Model -hinnoittelumalli on ollut jo pitkään keskeinen 

arvopapereiden hinnoittelumalli. Mallilla ei ole yhtä varsinaista kehittäjää, mutta 

merkittäviä tutkimuksia mallin kehityksessä ovat Sharpen (1964) tutkimus sekä 

Markowitzin (1952) aiemmin kehittämä diversifikaatio- ja portfolioteoria. CAPM-

mallin keskeinen sisältö on osakkeen tuoton riippuvuussuhde osakkeen 

systemaattiseen riskiin eli markkinariskiin. 

Markowitzin (1952) portfolioteoria perustuu riskin hajauttamiseen, jonka avulla 

yksittäiselle arvopaperille ominainen eli idiosynkraattinen riski minimoidaan 

valitsemalla salkkuun arvopapereita, joiden idiosynkraattiset tuotot eivät korreloi 

keskenään. Jos sijoittajat toimivat tehokkaasti ja maksimoivat omaa hyötyään, he 

valitsevat arvopapereita portfolioonsa siten, että he maksimoivat tuoton haluamalleen 

riskitasolle tai minimoivat riskin haluamalleen tuottotasolle. Tällä tavoin koottu 

portfolio asettuu niin sanotulle tehokkaalle rintamalle.  

Sharpen (1964) mukaan, kun portfolioteorian tehokkaaseen rintamaan yhdistetään 

mahdollisuus otto- ja antolainaukseen riskittömällä korolla, arvopapereiden hinnat 

asettuvat tämän tehokkaan rintaman tangentille, arvopaperimamarkkinasuoralle. 

Kaikki osakkeiden tuotot perustuvat CAPM-mallissa  systemaattiseen riskiin eli 

markkinariskiin. Suurempaa tuottoa vastaa aina suurempi tuottojen keskihajonta. 

Arvopaperimarkkinasuora ja CAPM–malli voidaan esittää matemaattisesti yhtälönä 

 (  )         [ (  )    ]   (1) 

missä E(Ri) on CAPM-mallin asettama tuotto-odotus osakkeelle, Rf on riskittömän 

arvopaperin tuotto,  E(RM) on markkinaportfolion odotettu tuotto ja βi on osakkeen 

beetakerroin eli sen tuoton herkkyys muutoksille markkinaportfolion tuotossa. βi 

voidaan esittää matemaattisesti muodossa 
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    (     )

  (  )
    (2) 

missä  Cov(Ri,RM) on osakkeen tuoton kovarianssi markkinaportfolion tuoton kanssa 

ja σ
2
(RM)  on markkinaportfolion tuoton varianssi. 

 

2.2 Anomaliat 

CAPM-malli on kuitenkin empiirisissä testeissä osoittautunut puutteelliseksi. 

Tutkijat ovat löytäneet useita muuttujia, jotka vaikuttavat selittävän tuottoja tavalla, 

jota CAPM-malli ei ennusta. Näitä muuttujia voidaan kutsua anomalioiksi. Schwert 

(2003) määrittelee anomalian empiirisenä tuloksena, joka on ristiriidassa yleistä 

arvopaperihinnoittelun teorian kanssa. Nämä anomaliat voivat liittyä osaketuottojen 

aikavaihteluun tai osakkeiden väliseen tuottojen vaihteluun eli osaketuottojen 

poikkileikkauksen vaihteluun. 

Harvey, Liu ja Zhu (2016)  tutkivat tähän mennessä julkaistuja osaketuottoihin 

vaikuttavia muuttujia. Ehdotettujen muutujien määrä kasvaa Harveyn ym. mukaan 

tasaisesti 1960-luvulta aina 1990-luvun alkuun asti, jolloin erilaisia julkaistuja 

muuttujia on noin kolmekymmentä. Tämän jälkeen ehdotettujen muuttujien määrä 

kasvaa huomattavasti nopeammin. Harvey ym. löytävät lopulta vuoteen 2013 

mennessä julkaistuja, osaketuottoja selittämään pyrkiviä muuttujia yhteensä 316 

kappaletta. Näistä suurin osa on julkaistu vuosien 2002 ja 2013 välillä. Harvey ym. 

sisällyttävät lukuun kaikki ehdotetut osaketuottoja selittävät muuttujat, sisältäen 

CAPM-mallin markkinafaktorin sekä sitä ennen julkaistuja muuttujia. Suurin osa 

näistä muuttujista on kuitenkin kritiikkiä 1970-luvulla arvopaperihinnoittelun 

standardiksi vakiinututta CAPM-mallia kohtaan. Tämä tutkielma keskittyy näihin 

anomaliamuuttujiin, jotka on esitetty kritiikkinä CAPM-mallille sekä sitä 

seuranneille malleille. 

Harvey ym. (2016) jakavat anomaliat kahteen eri tyyppiin. Nämä ovat yhteiset 

muuttujat eli muttujat, jotka voidaan nähdä jonkin yhteisen riskialtistumisen 

välittäjänä, sekä ominaisuudet, jotka ovat yksilöllisiä tietylle yritykselle tai 
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portfoliolle. Kaikki näistä 316 muuttujasta eivät ole toisistaan selvästi eroavia vaan 

luku sisältää useita muuttujia, jotka mittaavat eri välittäjän avulla osakkeen 

altistumista jollekin yhteiselle riskille tai ominaisuudelle.  He jakavat molemmat 

muuttujatyypit tarkemmin kuuteen kategoriaan: rahoitusmuuttujat, 

makrotaloudelliset muuttujat, mikrorakenteisiin liittyvät muuttujat, behavioristiset 

muuttujat, kirjanpitotietoon perustuvat muuttujat ja muut.  

Rahoitusmuuttujat ovat rahoitusmarkkinoiden liikkeisiin tai yrityskohtaisiin riskeihin 

liittyviä muuttujia. Yksinkertaisin esimerkki yhteisestä rahoitusmuuttujasta ovat 

CAPM-mallin markkinatuotot. Makrotalouteen liittyvät muuttujat, kuten talouden 

kokonaiskulutuksen kasvu, ovat lähtökohtaisesti koko markkinoita koskevia tekijöitä, 

joten ne eivät voi olla yrityskohtaisia. Behavioristiset muuttujat taas perustuvat 

sijoittajien harhoihin ja käyttäytymiseen suhteessa arvopaperimarkkinoihin tai 

yksittäiseen osakkeeseen.  Mikrorakenteisiin liittyvät tekijät perustuvat markkinoiden 

kitkavoimiin, jotka rajoittavat sijoittajan toimintaa koskien tiettyä osaketta, 

portfoliota tai yhteisten tekijöiden kohdalla markkinoita yleensä. Kompensaationa 

näistä toimintaa rajoittavista tekijöistä sijoittajat ansaitsevat korkeampia tuottoja. 

Kirjanpitotietoon perustuvat muuttujat taas mittaavat tuottojen yhteistä tai 

yrityskohtaista vaihtelua suhteessa johonkin yritysten kirjanpidosta ilmenevään 

tietoon. Tällainen muuttuja on esimerkiksi Faman ja Frenchin (1993,1996) 

arvofaktori, yrityksen kirjanpitoarvon suhde sen markkina-arvoon. (Harvey ym. 

2016.) 

2.2.1 Tunnetuimpia anomalioita 

Fama ja French (1992) löytävät vahvaa tukea sille, että niiden yritysten osakkeet, 

joiden oman pääoman kirjanpitoarvo suhteessa oman pääoman markkina-arvoon on 

suuri, tuottavat korkeampia tuottoja kuin CAPM-malli ennustaa. Tätä ilmiötä 

kutsutaan arvoanomaliaksi. Samassa tutkimuksessa Fama ja French vahvistavat myös 

Banzin (1981) havainnon siitä, että markkina-arvoltaan pienten yritysten osakkeet 

tuottavat suurempien yritysten osakkeita korkeampia tuottoja. Fama ja French 

(1993,1996) luovat kolmen faktorin mallin lisäämällä näiden anomalioiden 

perusteella luodut faktorit CAPM-malliin. 
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Yksi varhaisimmista anomaliahavainnoista CAPM-mallin testeissä on beeta-

anomalia. Blackin, Jensenin ja Scholesin (1972) sekä Faman ja MacBethin (1973) 

mukaan osakkeet, joiden beetakertoin on pieni, tuotot ovat korkeampia kuin CAPM-

malli ennustaa. Ikenberry, Lakonishok ja Vermaelen (1995), sekä Loughran ja Ritter 

(1995) löytävät niin kutsutun osakeantianomalian. He huomaavat, että osakkeiden 

keskimääräiset tuotot ovat matalampia osakeannin jälkeen ja korkeampia osakkeiden 

takaisinoston jälkeen. Sloanin (1996) mukaan sellaisten yritysten osakkeet, joiden 

taseessa on suuri kertymä suoriteperusteisia eriä, tuottavat keskimäärin pienempiä 

tuottoja. Tätä ilmiötä kutsutaan accruals-anomaliaksi. Ang, Hodrick, Xing ja Zhang 

(2006) löytävät volatiliteettianomalian. Volatiliteettianomalia viittaa siihen, että 

osakkeet, joiden tuottojen volatiliteetti on korkea tuottavat keskimäärin pienempiä 

tuottoja. 

De Bondt ja Thaler (1985) olettavat markkinoiden ylireagoivan odottamattomiin 

uutisiin, mitä hyödyntämällä sijoittaja voi ansaita ylimääräisiä tuottoja. Tällaisia 

markkinoiden ylireagointiin perustuvia anomaliastrategioista voidaan kutsua 

contrarian-strategioiksi. Jegadeeshin ja Titmanin (1993) mukaan korkeampia tuottoja 

tietyllä aikaperiodilla tuottaneet osakkeet tuottavat keskimäärin korkeampia tuottoja 

myös seuraavalla aikaperiodilla. Tämä momentum-anomaliaksi kutsuttu ilmiö on 

yksi tunnetuimmista ja tutkituimmista anomalioista. Amihudin ja Mendelsonin 

(1989) mukaan osaketuotot ovat suurempia epälikvidien osakkeiden kohdalla. Faman 

ja Frenchin (1993,1996) kolmen faktorin mallia täydentämään on usein ehdotettu 

näiden kahden muuttujan, momentumin ja likviditeetin perusteella muodostettuja 

faktoreita. 

2.2.2 Anomalioille esitettyjä selityksiä 

McLean ja Pontiff (2016) jakavat anomalioiden olemassaololle esitetyt selitykset 

kolmeen eri kategoriaan. Näistä ensimmäinen on se, että anomalia on tilastollisen 

vääristymän tai harhan tulosta, jolloin muuttujaan liittyvien poikkeavien tuottojen 

pitäisi kadota testattaessa alkuperäisen otannan ulkopuolella. Jos taas anomalia on 

aidosti olemassa, sitä on selitetty joko riskiin perustuvilla selityksillä tai 

markkinoiden virheellisellä hinnoittelulla. Jos kyseessä on hinnoitteluvirhe, johtuen 

esimerkiksi sijoittajien virheellisistä odotuksista, voidaan olettaa sijoittajien oppivan 
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julkaistuista tutkimuksista. Tällöin anomaliatuottojen pitäisi heikentyä tai kadota sen 

jälkeen, kun siihen liittyvät ensimmäiset tutkimukset on julkaistu, mikäli arbitraasia 

rajoittavat tekijät, kuten transaktiokustannukset eivät estä sijoittajia hyödyntämästä 

tätä anomaliaa. Jos oletetaan markkinoiden hinnoittelevan arvopaperit tehokkaasti ja 

rationaalisesti, on anomaliatuoton oltava preemio jostain riskitekijästä, jota CAPM-

malli ei hinnoittele. 

Anomalioiden määrä ja niiden tuottojen säilyminen myös myöhemmissä 

tutkimuksissa viittaakin siihen, että tilastolliset harhat ja hinnoitteluvirheet eivät 

täysin selitä anomalioita, vaan osaketuottoja selittäviä riskitekijöitä on useampia. 

CAPM-mallia onkin usein täydennetty sisällyttämällä malliin anomaliamuuttujista 

luotuja faktoreita. Fama ja French (1993,1996) laajentavat CAPM-mallin kolmen 

faktorin malliksi. Se voidaan esittää matemaattisesti muodossa 

 (  )         [ (  )    ]     (   )      (   ) (3) 

Missä E(Ri) on osakkeen tuotto-odotus, E(RM)-Rf , E(SMB) ja E(HML) ovat 

odotettuja preemioita markkina-, koko- ja arvofaktorille, sekä βi, si ja hi  osakkeen 

yksilölliset painokertoimet eli altistumiset kullekin faktorille. Tällaisia usean faktorin 

malleja esitellään tarkemmin tutkielman kuudennessa luvussa. 
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3 ANOMALIOIDEN TESTIT 

Empiirinen tutkimus on keskiössä anomalioiden tunnistamisessa ja tutkimuksessa. 

Tutkimukset etenevät yleensä samalla tavoin: ne ehdottavat yhden tai useamman 

muuttujan liittyvän osakkeiden tuottojen poikkileikkauksen vaihteluun ja tutkivat tätä 

hypoteesia hinnoittelumallien testeillä. Fama ja French (2008) mainitsevat 

tärkeimpinä anomalioiden tunnistamisen menetelminä portfoliojaottelut ja 

aikasarjaregressiot sekä yhdistetyt aikasarja- ja poikkileikkauksen regressiot. Nämä 

esitellään tarkemmin seuraavassa. Green, Hand ja Zhang (2013) mainitsevat 

kolmantena menetelmänä anomaliatutkimuksessa tapahtumatutkimukset. 

Tapahtumatutkimuksessa anomaliatuotot syntyvät ostamalla tai myymällä lyhyeksi 

tiettyä osaketta, kun siihen liittyvän markkinatapahtuma, kuten osakeanti 

ensimmäistä kertaa julkistetaan. Päätös tehdään perustuen tutkijan hypoteesiin siitä, 

yli- vai alireagoivatko markkinat tiedon julkistukseen. Tämä menetelmä ei 

kuitenkaan ole Greenin ym. mukaan saanut juuri huomiota viimeisten 

vuosikymmenien aikana. 

3.1 Aikasarjaregressiot ja jaotellut portfoliot 

Black, Scholes ja Jensen (1972) testaavat CAPM-mallin kykyä selittää osakkeiden 

tuottoja aikasarjaregressioilla: 

               [       ]          (4) 

missä Rit  on testiosakkeen tuotto, Rft on riskittömän arvopaperin tuotto ja RMt 

markkinaportfolion tuotto aikaperiodilla t. Regressiolla estimoidaan osakkeen 

beetakerroin βi,  ja regression leikkauspiste αi. Regression leikkauspiste αi on 

regressiosta estimoitava osakkeen tuotto, jota CAPM-malli ei ennusta. Green ym. 

(2013) kutsuvat näitä tuottoja riskikorjatuiksi tuotoiksi. 

Tämä testi käyttää selitettävinä tuottoina yhden osakkeen tuottoja. Regression 

selitettävinä tuottoina Rit voidaan käyttää myös jonkin portfolion tuottoja. Fama ja 

French (1992,1993) tutkivat arvo- ja kokoanomalian tuottoja samankaltaisten 
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aikasarjaregressioiden avulla. He jakavat testattavat osakkeet viiteen osaan yrityksen 

markkina-arvon perusteella ja viiteen osaan yrityksen oman pääoman kirjanpitoarvon 

ja markkina-arvon suhdeluvun eli P/B-luvun perusteella, muodostaen 25 

testiportfoliota. Portfoliot tasapainotetaan ominaisuuksien perusteella vuosittain, 

hyödyntäen tuoreinta julkaistua kirjanpitotietoa. He käyttävät näiden portfolioiden 

kuukausittaisia tuottoja selitettävinä tuottoina Rit edellä esitetyssä 

aikasarjaregressiossa ja tutkivat regressioiden leikkauspisteitä αi. Nämä 

leikkauspisteet, eli se osa testiportfolioiden tuotoista, jota CAPM-malli ei kykene 

selittämään, ovat arvo- ja kokoanomaliaan liittyviä anomaliatuottoja. 

Tässä regressiossa tuottoja tutkitaan ainoastaan CAPM-mallin markkinafaktoria 

vasten, mutta tuottoja selittävinä faktoreina voidaan käyttää myös useampaa 

muuttujaa. Selitettävien tuottojen altistumiset Faman ja Frenchin (1993, 1996) 

kolmen faktorin mallin koko-, arvo- ja markkinafaktoreille voidaan määrittää kolmen 

faktorin aikasarjaregression avulla: 

               [ (   )     ]                       (5) 

missä Rit  on osakkeen tuotto aikaperiodilla t, Rft on riskittömän arvopaperin tuotto ja 

RMt markkinaportfolion tuotto aikaperiodilla t. SMBt ja HMLt ovat preemioita koko- 

ja arvofaktorille. Regressiolla estimoidaan testiportfolion faktorikertoimet eli 

altistumiset markkina- koko- ja arvofaktorille βi, si, ja hi. Regressioiden 

leikkauskohdat αi ovat jälleen selittämättä jääviä anomaliatuottoja, tällä kertaa 

riskikorjattuna kolmella faktorilla.  

3.1.1 Hedgeportfolio 

Pelkkiä jaoteltujen portfolioiden riskikorjattuja anomaliatuottoja tutkittaessa voidaan 

tarkkailla pelkästään hypoteesia siitä, onko jokin ominaisuus hinnoiteltu 

markkinoilla. Jaoteltujen portfolioiden tarkastelussa keskeiseen rooliin on noussut 

niin sanottu hedgeportfolio, jonka avulla voidaan selvittää myös tuotto, joka 

anomaliaa hyödyntämällä voidaan saavuttaa. (Green ym. 2013.) 
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Hedgeportfolio muodostetaan kuten Faman ja Frenchin (1993, 1996) kolmen faktorin 

mallin faktoria jäljittelevät portfoliot. Aluksi testiosakkeet jaetaan jonkin testattavan 

ominaisuuden, esimerkiksi yrityksen markkina-arvon perusteella portfolioihin. Jos 

esimerkiksi oletetaan, että yrityksen pieni markkina-arvo yhdistyy korkeampaan 

tuotto-odotukseen, ostetaan pienemmän markkina-arvon portfoliota ja myydään 

lyhyeksi saman verran suurimman markkina-arvon portfoliota. Näin muodostetun 

hedgeportfolion tuotto perustuu pieneen markkina-arvoon liittyvään preemioon. 

Tämän hedgeportfolion tuottoja voidaan esitellä joko sellaisenaan tai niitä voidaan 

käyttää selitettävinä, ylimääräisinä tuottoina edellä esitellyissä aikasarjaregressiossa. 

Jälkimmäinen näkökulma on tavallisin, ja siinä tuotto riskikorjataan jälleen valittuja 

riskifaktoreita käyttäen. Tämän jälkeen tutkimalla regression leikkauskohtia voidaan 

tehdä päätelmiä anomalian olemassaolosta ja potentiaalisista tuotoista. 88% 

anomaliatutkimuksista käyttää riskikorjaukseen yhtä tai useampaa koko- arvo- ja 

momentumfaktoreista. (Green ym. 2013.) 

3.1.2 Tilastollisen merkitsevyyden mittarit 

Kun aikasarjaregressioita käytetään anomalioiden tutkimuksessa, keskeinen kysymys 

on, ovatko regression leikkauskohdat αi, eli se osa selitettävistä tuotoista, jota 

riskifaktorit eivät pysty selittämään, tilastollisesti merkitsevästi nollasta poikkeavia. 

Testattava nollahypoteesi on tällöin α=0. Anomaliatutkimuksessa tulosten 

tilastollista merkitsevyyttä mitataan usein tälle nollahypoteesille määritettävän t-

arvon avulla. T-arvo anomaliatuotolle voidaan esittää matemaattisesti muodossa: 

 ( )  
 

 ( ) √  
     (6) 

missä α on ylimääräinen tuotto aiemmasta aikasarjaregressiosta, σ(α) on sen 

keskihajonta, ja N on aikasarjahavaintojen määrä. Tämä t-arvo noudattaa Studentin t-

jakaumaa. Suurempi t-arvon itseisarvo tarkoittaa merkitsevämpää tulosta. Harveyn 

ym. (2016) mukaan hyvänä vaatimuksena löydöksen merkitsevyydelle on yleisesti 

pidetty, että sen t-arvo on yli 2,0. 
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Toinen yleisesti käytetty tilastollisen merkitsevyyden mittari on Fisherin (1925) 

kehittämä p-arvo. P-arvo ilmaisee todennäköisyyden, jolla tilastollinen analyysi 

antaa havaitun tai havaittua merkitsevämmän tuloksen, kun nollahypoteesi, 

anomaliatuottojen tapauksessa α=0, on tosi. Pienempi p-arvo tarkoittaa siis 

merkitsevämpää tulosta. P-arvo voidaan määrittää t-arvon perusteella tutkimalla t-

arvon jakaumaa. 

Usein sijoitusstrategioiden tuottoa mitataan myös Sharpen luvun ja 

informaatiosuhteen avulla. Sharpen luku jonkin strategian tuotolle on 

  ̂  
 

 
      (7) 

missä μ on edellä esitellyissä regressioissa selitettävänä tuottona käytetty 

ylimääräinen tuotto ylitse riskittömän arvopaperin tuoton, Ri-Rf  ja σ on tuoton 

keskihajonta. (Sharpe 1966.) 

Cochranen (2011) mukaan toinen yleisesti käytetty mittari anomaliastrategian 

tuotoille on informaatiosuhde. Se voidaan ilmaista 

                 
 

( ( ))
     (8) 

missä   on riskikorjattu ylimääräinen tuotto, eli regression leikkauskohta, ja σ(α) 

tämän tuoton keskihajonta. Informaatiosuhteen voidaan tulkita olevan riskikorjattu 

versio Sharpen luvusta. Siinä missä Sharpen luku mittaa jonkin strategian 

kokonaistuottoa suhteessa tuoton keskihajontaan, informaatiosuhde mittaa strategian 

riskikorjattua, ylimääräistä tuottoa tuoton keskihajontaan. 

. 

3.2 Poikkileikkauksen regressiot 

Vaihtoehtoinen menetelmä tutkia anomaliatuottoja ovat yhdistetyt aikasarja- ja 

poikkileukkauksen regressiot, yleensä seuraten Faman ja MacBethin (1973) 
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tutkimusta. Fama ja MacBeth testaavat CAPM-mallia yhdistettyjen aikasarja- ja 

poikkileikkausregressioiden avulla. He etsivät ensin altistumiset tutkittavalle 

muuttujalle,   
 
 jokaiselle testikohteelle i erikseen aikasarjaregressiolla: 

              
 
 
            (9) 

Missä Rit-Rft ovat osakkeen tuotot ylitse riskittömän arvopaperin tuoton periodilla t ja 

ai on se osa tuotoista, jota altistuminen faktorille f ei selitä. εit ovat 

hinnoitteluvirheitä. Tämän jälkeen he käyttävät aikasarjaregressioista estimoituja 

beetakertoimia   
 
 poikkileikkauksen regressioissa erikseen jokaiselle aikaperiodille 

t: 

         
 
 
                                          (10) 

Tutkittavan muuttujan preemio λ, sekä hinnoitteluvirheet α estimoidaan 

poikkileikkausregressioiden tulosten aritmeettisena keskiarvona. 

Fama ja MacBeth (1973) regressoivat poikkileikkauksen jokaiselle aikaperiodille 

erikseen. Vaihtoehtoinen tapa olisi estimoida preemio ja hinnoitteluvirheet yhdestä 

poikkileikkauksen regressiosta: 

                                  (11) 

missä Ri on testikohteen keskimääräinen tuotto tutkimuksen otannassa. (Goyal 2012.) 

Tutkittaessa anomalioita Faman ja MacBethin (1973) regressioilla, tutkija on siis 

kiinnostunut tutkittavan anomaliamuuttujan preemiosta λ ja hypoteesista λ=0 eli 

siitä, onko muuttujan preemio merkitsevästi nollasta poikkeava. Tärkeä 

merkitsevyyden mittari on jälleen t-arvo hypoteesille λ=0. Se voidaan laskea 

kaavalla 

 ( )  
 

 ( ) √ 
                         (12) 
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missä λ on muuttujan preemio, σ(λ) sen keskihajonta, ja N on havaintojen määrä. 

Samoin kuin aiemmin, t-arvoa vastaava p-arvo voidaan määrittää tutkimalla t-arvon 

jakaumaa. 

 



17 

 

4 MONIVERTAILU JA MUUT TILASTOLLISET ONGELMAT 

Yksi tutkijoiden ehdottamista selityksistä anomalian olemassaololle on McLeanin ja 

Pontiffin (2016) mukaan se, että löydös on tilastollisen harhan tulosta. Edellä 

esiteltyihin anomalioiden tunnistamisen sekä hinnoittelumallien testaamisen  

menetelmiin on kohdistunut kasvavissa määrin kritiikkiä. Harvey ym. (2016) 

väittävät, että suurin osa anomalialöydöksistä on virheellisiä ja suosittelevat 

huomattavasti tiukempia vaatimuksia uuden löydöksen tilastolliselle 

merkitsevyydelle kuin aiemmin mainittu t>2,0. 

Harveyn (2017) mukaan tieteelliset julkaisut haluavat julkaista empiirisesti 

vakuuttavia muuttujia, ja tämä kannustaa tutkijoita etsimään merkittävältä 

vaikuttavia tuloksia tiedonlouhinnan avulla. Tiedonlouhinnalla tarkoitetaan tässä 

tilastollisesti merkitsevien tulosten etsimistä käsittelemällä suurta määrää aineistoa, 

esimerkiksi kokeilemalla lukuisia selittäviä muuttujia osaketuottojen selittämiseksi. 

Harvey ym. (2017) väittävät ongelman liittyvän läheisesti myös siihen, että 

tiedonlouhinnan kustannukset ovat alentuneet merkittävästi, kun tiedon kerääminen 

ja käsittely on nopeutunut tekniikan kehittyessä. He huomauttavat myös, että 

tärkeimmät, taloustieteen perusteoriaan perustuvat löydökset osaketuottojen 

selittämisessä on todennäköisesti jo tehty, ja yhä harvempi löydetyistä muuttujista on 

merkittävä. Näiden ongelmien keskiössä on monivertailu. 

Monivertailu tarkoittaa tilastotieteessä useamman hypoteesin testaamista yhtä aikaa. 

Anomalioiden tutkimuksessa käytetyt tilastollisen merkitsevyyden mittarit, kuten t-

arvo ja p-arvo olettavat, että julkaistu muuttuja on ainoa, jota on testattu. Kun 

anomalioiden testeillä kokeillaan useita muuttujia, saattavat nämä mittarit liioitella 

tuloksen tilastollista merkitsevyyttä. Tämä johtuu siitä, että kun sama testi toistetaan 

usealle eri muuttujalle, kasvaa todennäköisyys sille, että jokin muuttuja saavuttaa 

korkean merkitsevyystason puhtaasti sattumalta. Tämän vuoksi yksittäisen 

anomalian tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltaessa tulisikin huomioida kaikki 

tutkijoiden kokeilemat muuttujat. Monivertailu voidaan huomioida tuloksissa 

kahdella tapaa. Nämä ovat tutkimuksen toistaminen alkuperäisen otannan 

ulkopuolella ja monivertailun huomiointi suoraan tilastollisen merkitsevyyden 

vaatimuksissa. (Harvey ym. 2016.) 



18 

 

4.1 Otannan ulkopuolella testaaminen 

Yksinkertaisin tapa selvittää, ovatko anomalian tuotot sattuman tulosta, on toistaa 

anomaliastrategia alkuperäisen otannan ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan aina ole 

käyttökelpoinen vaihtoehto. Harvey ym. (2016) pitävät suurimpana ongelmana sitä, 

että otannan ulkopuolella testaaminen ei ole mahdollista reaaliajassa. 

Anomaliatutkimukset käyttävät usein pitkiä periodeja menneisyydestä, eikä 

soveltuvaa dataa ennen alkuperäistä tutkimusotantaa välttämättä ole. 

Alkuperäisotannan jälkeistä dataa ei hiljattain julkaistujen anomalioiden kohdalla ole 

riittävästi. Harveyn ym. mukaan uusi otanta luodaan usein pilkkomalla alkuperäistä 

otantaa. Tämä ei kuitenkaan heidän mukaansa ole aidosti uudella otannalla 

testaamista, koska kaikki käytetty informaatio on joka tapauksessa tutkijoiden 

saatavilla, ja huoli tiedonlouhintaan perustuvasta löydöksestä on edelleen olemassa. 

Baileyn ja López De Pradon (2014) mukaan rahoitusalan ammatinharjoittajat 

käyttävät usein otannan ulkopuolella testaamista otantaa pilkkomalla siten, että 

tutkijoita vaaditaan jättämään osa testaamiseen käytettävissä olevasta 

otantaperiodista testattavan otannan ulkopuolelle ja tämän jälkeen varmistamaan 

testatun otannan perusteella löydetty strategia tällä testin ulkopuolelle jätetyllä 

otannalla. He tekevät saman huomion kuin Harvey ym. Menetelmä ei täydellisesti 

ota huomioon monivertailua. Jos menetelmä toistetaan usealle strategialle, 

todennäköisyys löytää strategia, joka täyttää kriteerit molemmissa kasvaa jälleen.  

López De Prado (2015) huomauttaa toisesta otannan ulkopuolella testaamiseen 

liittyvästä ongelmasta:  julkaisun myötä sijoittajat pyrkivät hyödyntämään julkaistua 

anomaliaa ja arbitraasivoimat pienentävät näin uusien löydösten potentiaalisia 

tuottoja. Tämä julkaisun vaikutus anomaliatuottoihin on huomioitava anomalian 

testaamisessa otannan ulkopuolella. Suurta määrää anomalioita alkuperäisotannan 

ulkopuolella käsitteleviä tutkimuksia on julkaistu vasta vähän. Merkittäviä tällaisia 

tutkimuksia ovat McLeanin ja Pontiffin (2016) edellä mainittuun 

julkaisuvaikutukseen keskittyvä tutkimus sekä Chordian, Subrahmanyamin ja Tongin 

(2014) tutkimus. Heidän tuloksiaan esitellään viidennessä luvussa 

hinnoitteluvirheiden näkökulman yhteydessä. 
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4.2 Monivertailun viitekehys 

Harvey ym. (2016) tarjoavat vaihtoehtoisen näkökulman ongelmien ratkaisemiseksi: 

monivertailun huomiointi anomaliatuottojen ja tilastollisen merkitsevyyden 

tulkitsemisessa. He esittävät kaksi vaihtoehtoista tapaa huomioida moniarviointi 

tilastollisen merkitsevyyden mittaamisessa ja antavat näiden perusteella useita 

suosituksia empiiristen tulosten tulkitsemiseksi. Tämä tilastollisen merkitsevyyden 

vaatimusten tiukentaminen johtaa väistämättä siihen, että myös yhä useampi aito 

löydös tulee hylätyksi. Harveyn ja Liun (2014) mukaan tämä ongelma ei ole 

kuitenkaan merkittävä. He väittävät, että hylättyjen aitojen muuttujien määrä 

suhteessa hylättyjen virheellisten löydösten määrään on minimaalinen. 

Harveyn ym. (2016) mukaan virheellisten löydösten määrää voidaan hallita joko 

siten, että yhtään väärää löydöstä ei sallita, tai kontrolloimalla virheellisten löydösten 

suhteellista osuutta hyväksytyistä muuttujista. Ensimmäistä näkökulmaa edustavat 

Bonferronin korjaus, sekä Holmin (1979) menetelmä, toista taas Benjaminin, 

Hochbergin ja Yekutielin (Benjamini & Hochberg 1995, Benjamini & Yekutieli 

2001) menetelmä. Kaikki menetelmät korjaavat tulokselta vaadittua p-arvoa 

pienemmäksi valitulla merkitsevyystasolla.  

Bonferronin korjaus asettaa kaikkille testattaville muuttujille saman, korkeammaksi 

korjatun p-arvon kaavalla 

  
 

 
                          (13) 

missä γ on vaadittu merkitsevyystaso, esimerkiksi 95% luottamustasolle 0.05 ja M on 

kokeiltujen muuttujien määrä. (Harvey & Liu 2014.) 

Holmin (1979) korjaus täydentää tätä menetelmää sisältämään informaatiota muiden 

kokeiltujen muuttujien tuloksista. Holmin menetelmässä testattujen muuttujien p-

arvot järjestetään ensin merkitsevimmästä vähiten merkitsevään. Kultakin 

testitulokselta vaadittu p-arvo määritetään kaavalla 
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                         (14) 

missä k on testituloksen järjestysnumero siten, että merkitsevimmälle tulokselle k=1 

ja vähiten merkitsevälle k=M. Testituloksia verrataan sille vaadittuun p-arvoon 

järjestyksessä merkitsevimmästä vähiten merkitsevään, ja kun testitulos on suurempi 

eli vähemmän merkitsevä kuin vaadittu p-arvo, hylätään tämä ja kaikki sitä 

vähemmän merkitsevät muuttujat. Vaadittu p-arvo merkitsevimmälle tulokselle on 

sama kuin Bonferronin  korjaukselle ja vähiten merkitsevälle tulokselle se on sama 

kuin vaadittu merkitsevyystaso γ. 

Benjamini ja Hochberg (1995) sekä Benjamini ja Yekutieli (2001) kehittävät 

vaihtoehtoisen menetelmän huomioida monivertailu. Testitulokset järjestetään 

samoin kun edellä. Vaadittu p-arvo kullekin testitulokselle määritetään kaavalla 

   
   

   ( )
                         (15) 

missä  ( )  ∑
 

 

 
    . Testituloksia verrataan niitä vastaaviin vaadittuihin p-arvoihin 

järjestyksessä, tällä kertaa vähiten merkitsevästä merkitsevimpään, ja kun testitulos 

alittaa vaaditun p-arvon, tulkitaan tämä ja kaikki sitä merkitsevämmät muuttujat 

merkitseviksi.  

Harvey ym. (2016) laskevat näiden testien ja 316 löytämänsä julkaistun muuttujan 

perusteella korjatut kynnysarvot p-arvolle kullakin menetelmällä ja muuttavat nämä 

t-arvoiksi. He käyttävät Bonferronin ja Holmin korjauksille 95% luottamustasoa, 

toisin sanoen γ=0,05. Benjaminin, Hochbergin ja Yekutielin menetelmälle he 

käyttävät 99% luottamustasoa, koska näkökulma on edellisiä sallivampi. Bonferronin 

korjauksella määritetty t-arvon kynnysarvo kasvaa löydösten määrän kasvaessa ja 

saavuttaa vuoteen 2012 mennessä tason 3,78. Holmin korjauksen t-arvo seuraa 

Bonferronia saavuttaen tason 3,64 vuonna 2012. Benjaminin, Hochbergin ja 

Yakutielin menetelmällä t-arvon kynnysarvo asettuu vuoden 2010 jälkeen tasolle 

3,39. 
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Harvey ym. (2016) huomauttavat potentiaalisista ongelmista arvioissa. Heidän 

mukaansa kokeiltujen anomaliamuuttujien populaatio on todellisuudessa 

huomattavasti suurempi kuin näihin korjauksiin käytetyt 316 muuttujaa. Tämä johtuu 

siitä, että julkaistuissa tutkimuksissa esitellään erittäin harvoin sellaisia kokeiltuja 

muuttujia, joiden yhteydestä osaketuottoihin ei löydy tilastollisesti merkitseviä 

todisteita. Harvey ym. pyrkivät arvioimaan julkaistujen muuttujien t-arvojen 

jakauman perusteella toteutetulla simulaatiolla kaikkien kokeiltujen muuttujien t-

arvojen jakaumaa ja sen avulla kaikkien kokeiltujen muuttujien määrää. He arvioivat, 

että julkaistut muuttujat kattavat 39% kaikkien kokeiltujen anomaliamuuttujien 

populaatiosta. He toistavat testit tällä uudella muuttujien populaatiolla ja saavat t-

arvon kynnysarvoiksi 4,01 Bonferronin korjauksella ja 3,96 Holmin korjauksella 

95% luottamustasolla sekä 3,68 Benjaminin, Hochbergin ja Yekutielin menetelmällä 

99% luottamustasolla. 

Toinen potentiaalinen ongelma on, että edellä esitetyt menetelmät eivät huomioi 

kokeiltujen muuttujien keskinäistä korrelaatiota. Jos kokeillut muuttujat ovat 

vahvasti korreloituneita, asettavat nämä monivertailumenetelmät liian tiukat 

vaatimukset ehdotetun muuttujan merkitsevyydelle. Äärimmäisessä tapauksessa, 

jossa muuttujat ovat täydellisesti korreloituneita keskenään, vaadittua 

merkitsevyystasoa ei tarvitse korjata huomioimaan monivertailua lainkaan. (Harvey 

ym. 2016.) Harvey ym. ehdottavat uutta, anomaliamuuttujien välisen korrelaation 

huomioivaa menetelmää suositeltujen t-arvojen määrittämiseksi. Menetelmän avulla 

saavutetut suositellut t-arvot ovat 3,9, jos yhtään virheellistä löydöstä ei hyväksytä 5 

% luottamustasolla, sekä 3,0, kun rajoitetaan virheellisten löydösten suhteellista 

osuutta 1% luottamustasolla. Nämä arvot eivät kuitenkaan poikkea merkittävästi 

aiemmin esitellyistä. 

4.3 Ratkaisuja monivertailun ongelmiin 

Harveyn ym. (2016) tutkimista 316 muuttujasta Bonferronin menetelmä tulkitsee 

virheellisiksi löydöksiksi 158 muuttujaa, Holmin menetelmä 142 muuttujaa, sekä 

Benjaminin, Hochbergin ja Yekutielin menetelmä 132 muuttujaa. Vaikka jäljelle 

jäävien muuttujien määrä säilyy suurena, on hylättävien muuttujien osuus 

huomattava. Harvey ym. päätyvät suosittelemaan, että tänä päivänä uudelta 
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löydökseltä vaaditaan 3,0:n ylittävää t-arvoa. Tätä t-arvoa 3,0 vastaava p-arvo on 

0,27%, eli vaatimus on erittäin tiukka. Mikäli löydösten määrä kasvaa samaa tahtia, 

Harvey ym. arvioivat vaatimuksen kasvavan edelleen. Näitä lukuja ei kuitenkaan tule 

tulkita absoluuttisena ohjeena. Harvey ym. huomauttavat, että heidän ehdottamansa 

vaatimus t-arvolle on lähinnä suuntaa antava, ja vaatimusten ei tulisi olla yhtä 

tiukkoja läheisesti taloustieteen teoriaan perustuvien muuttujien kohdalla. Sama 

viesti on López De Pradolla (2015).  Hän muistuttaa, että rahoitus ei kykene olemaan 

puhtaasti empiirinen tiede kuten esimerkiksi fysiikka, jossa uutta dataa on 

mahdollista luoda yhdellä kokeella suuri määrä, vaan tutkimuksen tulisi pohjautua 

entistä vahvemmin teoriaan. Harvey (2017) esittää vaihtoehtoisen, bayesiläiseen 

tilastotieteeseen perustuvan näkökulman tilastollisen merkitsevyyden käsittelyyn. 

Bayesiläisessä näkökulmassa tutkija määrittää tuloksen merkitsevyystason perustuen 

testatun hypoteesin ennalta määritettyyn uskottavuuteen yhdessä testitulosten kanssa. 

Bayesiläisellä menetelmällä tilastollisesti merkitseväkään tulos ei saavuta suurta 

merkitsevyystasoa, jos sen teoriaan pohjautuva perustelu on ei ole uskottava. 

López De Pradon (2015) mukaan ongelma liittyy myös tutkijoiden intensiiveihin. 

Monivertailun huomioiminen onnistuisi helpoiten jos tutkijat ilmoittaisivat kaikki 

tutkimusta varten tehdyt testit. Tutkijat haluavat saada artikkelinsa julkaistua, ja uusi 

löydös on helpompaa julkaista, kun se vaikuttaa merkittävältä. Sisällyttämällä 

tarkasteluun kaikki kokeillut muuttujat, jotka eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, 

tutkija myöntää löydöksen olevan mahdollisesti sattuman tai tietoisen 

tiedonlouhinnan tulosta. Harvey (2017) huomauttaa, että kokeiltujen muuttujien 

määrän lisäksi tutkijat voivat tehdä useita valintoja muun muassa aikaperiodin, 

portfolioiden tasapainotusvälin ja tuottojen painotuksen suhteen. Hän ehdottaa useita 

käytäntöjä tutkimusmenetelmien sekä tutkimusten läpinäkyvyyden parantamiseksi, 

kuten Bayesilaisen näkökulman sisällyttämistä tutkimuksiin sekä menetelmien ja 

kaikkien suoritettujen testien julkiseksi tekemistä. Myös López De Prado (2015) 

suosittelee samankaltaisia käytäntöjä. Hänen mukaansa olisi syytä edelleen parantaa 

uusia muuttujia tunnistavien tutkimusten menetelmien ja todistusaineiston 

vertaisarviointia ja kommentointia ennen artikkelin lopullista julkaisua. Lisäksi hän 

ehdottaa, että kaikilta uusia muuttujia tunnistavilta tutkimuksilta vaadittaisiin selvitys 

kaikista tutkimusta varten suoritetuista testeistä sekä selvitys siitä, miten tutkijat ovat 

huomioineet monivertailun.  
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Harvey (2017) antaa myös ehdotuksia edellä mainitun insentiiviongelman 

ratkaisemiseksi. Artikkelien saaminen julkaistuksi on tärkeää tutkijoille, ja käytännöt 

artikkelien julkaisussa kannustavat tutkijoita etsimään positiivisia tuloksia sen sijaan, 

että he keskittyisivät tutkimusprojekteihin, joilla on suurempi riski jäädä 

julkaisematta. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on edistää ymmärrystä 

osaketuottojen vaihtelusta ja Harveyn mukaan tällaiset riskisemmät tutkimusprojektit 

olisivat usein tärkeämpiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Harvey korostaa 

tieteellisiin julkaisuihin artikkeleita valitsevien päätoimittajien vastuuta kannustaa 

tutkijoita tällaisiin tutkimuksiin. Harvey ehdottaa, että tutkijat voisivat asettaa 

ehdotuksen tutkittavasta ilmiöstä ja tutkimusmenetelmistä vertaisarvioitavaksi ennen 

tutkimuksen suorittamista. Tämän perusteella päätoimittajat voisivat arvioida onko 

tutkimus kyllin kiinnostava julkaistavaksi myös ilman tilastollisesti merkitseviä 

tuloksia. Harvey ehdottaa samalla myös kannustimia aiempia tutkimuksia toistavien 

tutkimusten suorittamiseksi ja julkaisemiseksi. 

López De Prado (2015) väittää, että vain tutkimuskeskeiset rahoitusalan yritykset 

ovat aidosti motivoituneita välttämään vääriä löydöksiä ja testaamaan huolellisesti 

ennen strategian käyttöönottoa, koska yrityksen käyttämien strategioiden on 

tuotettava sille rahaa. Harveyn ja Liun (2014) mukaan monivertailun ongelmat 

muuttujien tunnistamisessa eivät kuitenkaan koske pelkästään tieteellistä yhteisöä, 

koska rahoitusalan ammattilaisten erilaisista insentiiveistä huolimatta, myös he 

käyttävät monivertailun huomiotta jättäviä tilastollisia menetelmiä 

sijoitusstrategioiden testaamisessa. 

4.4 Muut ongelmat 

Anomaliatutkimusten menetelmiin liittyy myös muita potentiaalisia ongelmia. Osa 

niistä liittyy sekä jaoteltujen portfolioiden menetelmään että poikkileikkauksen 

regressioihin, osa on ominaisia vain toiselle. Faman ja Frenchin (2008) mukaan 

menetelmien eroavaisuuksien vuoksi olisi syytä käyttää portfoliojaotteluja sekä 

poikkileikkauksen regressioita rinnakkain ja raportoida tulokset molemmista. Fama 

ja French pitävät merkittävänä ongelmana anomalioiden tarkastelussa sitä, että 

anomaliastrategioiden tuotot, erityisesti hedgeportfolioita käytettäessä painottuvat 

hyvin pieniin yrityksiin. Nämä tuottojen jakauman ääripäihin painottuvat pienet 
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yritykset vääristävät samalla tavoin myös Faman ja MacBethin (1973) regressioita ja 

antavat epärealistisen kuvan anomalian merkittävyydestä. Pienimpien yritysten 

kohdalla arbitraasia rajoittavat tekijät vaikuttavat merkittävästi siihen, voidaanko 

anomalian ylimääräisiä tuottoja hyödyntää, ja samalla markkinoiden kykyyn korjata 

potentiaalisia hinnoitteluvirheitä. Fama ja French huomioivat tämän ongelman 

kahdella tapaa. Ensimmäiseksi he jakavat otannan yritysten markkina-arvon 

perusteella kolmeen osaan ja tutkivat anomalioiden tuottoja näille kolmelle 

kokoluokalle erikseen. Toiseksi jaoteltujen portfolioiden kohdalla tuotot ilmoitetaan 

usein siten, että kaikkien yritysten tuotot saavat saman painoarvon portfoliossa. Fama 

ja French ilmoittavat tuotot lisäksi portfolioille, joiden tuotot on painotettu yrityksen 

markkina-arvon perusteella. Näissä portfolioissa pienet yritykset eivät edusta 

suhteettoman suurta osaa portfolioiden tuotoista. Arvopainotettujen tuottojen 

käyttäminen tasapainotettujen tuottojen rinnalla on vakiintunut käytäntö myös 

muissa anomaliatutkimuksissa. 

Faman ja Frenchin (2008) mukaan myös yksittäiset osakkeet, joiden tuotot ovat joko 

hyvin suuria tai hyvin pieniä, vääristävät yhdistettyjen regressioiden antamaa kuvaa 

anomaliasta. Portfoliojaotteluita käytettäessä tätä ongelmaa ei ole. 

Portfoliojaotteluihin liittyy kuitenkin useita niille ominaisia ongelmia. Cochrane 

(2011) kritisoi portfoliojaotteluja siitä, että portfolioiden jakamisen perusteella on 

vaikea muodostaa kokonaiskuvaa siitä, kuinka moni anomaliamuuttuja antaa 

itsenäistä tietoa osaketuottojen vaihtelusta. Portfolioihin valittavia yrityksiä on 

rajallinen määrä, eikä niitä ole mahdollista lajitella kovin monen muuttujan 

perusteella. Poikkileikkauksen regressioiden avulla tutkijan on helpompi muodostaa 

kuva siitä, kuinka paljon lisäarvoa kukin muuttuja tuo tuottojen selittämiseen. Daniel 

(2011) väittää, että portfolioihin jaottelu myös pienentää painokertoimien hajontaa 

testikohteiden välillä, mikä vaikeuttaa päätelmien tekemistä. Hän osoittaa 

simulaatioiden avulla, että lajittelemalla osakkeet markkina-arvon ja P/B-luvun 

mukaan portfolioihin, kaikki vaihtelu muuttujien painokertoimissa portfolioiden 

välillä häviää muiden kuin lajitteluun käytettyjen muuttujien osalta. 

Myös tuottojen mittaamiseen liittyvät ongelmat voivat osaltaan vaikuttaa 

anomalioiden tuottoihin. Boynton ja Oppenheimer (2006) tutkivat selviytymisharhan 

aiheuttamia vääristymiä kuukausittain tasapainotettavien anomaliaportfolioiden 
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tuottojen mittaamisessa. Kun osake poistuu pörssistä yllättäen, sen lopullinen 

listaltapoistumishinta on tavallisesti pienempi kuin kyseisen kuukauden alussa 

mitattu hinta. Tämä selviytymisharhaksi kutsuttu ilmiö voi potentiaalisesti vääristää 

anomaliaportfolion tuottoja. Selviytymisharhan aiheuttama vääristymä on Boyntonin 

ja Oppenheimerin mukaan kuitenkin pieni eikä vaikuta merkittävästi anomalioiden 

tuottoihin. 
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5 HINNOITTELUVIRHEIDEN NÄKÖKULMA 

Harvey ym. (2016) ottavat monivertailunäkökulman ja antavat uuden suuntaa 

antavan ohjevaatimuksen t-arvolle: 3,0. Tämä kriteeri on erittäin tiukka, mutta sen 

täyttävien anomalioiden populaatio on edelleen suuri. McLeanin ja Pontiffin (2016) 

mukaan, jos anomalia ei ole tilastollisen harhan tulosta, se perustuu joko 

markkinoiden hinnoitteluvirheeseen tai se on preemio ylimääräisestä, muuhun kuin 

markkinariskiin perustuvasta riskifaktorista. Tämä luku keskittyy 

hinnoitteluvirheiden näkökulmaan. 

Jos anomalia johtuu markkinoiden virheellisestä hinnoittelusta, pystyvät sijoittajat 

ansaitsemaan ylimääräistä riskikorjattua tuottoa hyödyntämällä sitä. Kun pääomaa 

virtaa hyödyntämään anomaliastrategiaa, markkinat korjaavat samalla tätä 

hinnoitteluvirhettä, ja anomaliatuottojen pitäisi pienentyä. Anomalian tuotot siitä 

kertovan ensimmäisen tieteellisen julkaisun jälkeen kertovat siitä, missä määrin 

anomaliat ovat hinnoitteluvirheiden tulosta, ja kuinka hyvin markkinat korjaavat 

näitä hinnoitteluvirheitä. (McLean & Pontiff 2016.) Arbitraasin rajoitukset, kuten 

transaktiokustannukset saattavat kuitenkin estää markkinatoimijoita hyödyntämästä 

anomaliatuottoja. Anomalioita hinnoitteluvirheinä käsittelevässä tutkimuksessa 

keskeisiä mielenkiinnon kohteita ovatkin juuri arbitraasi ja sen rajoitukset 

5.1 Julkaisuvaikutus 

McLean ja Pontiff (2016) tutkivat julkaisun vaikutusta anomalioiden tuottoihin 

toistamalla 97 erilaista anomaliaa hedgeportfolioilla. He vertailevat kunkin 

anomalian tuottoja kolmella aikaperiodilla: ennen anomalian alkuperäisotantaa, 

alkuperäisotannan jälkeen, mutta ennen julkaisua, sekä anomalian löytäneen 

tutkimuksen julkaisun jälkeen. McLean ja Pontiff olettavat, että anomalian tuotot 

alkuperäistutkimuksen otannan jälkeen, ennen anomalian julkaisua indikoivat, 

kuinka suuri osa tuotoista on tilastollisen harhan tulosta. Julkaisun jälkeiset tuotot 

puolestaan osoittavat tilastollisen harhan ja julkaisun vaikutuksen tuottoihin 

yhteensä. Heidän tutkimuksessaan anomaliatuotot pienenevät 26% alkuperäisotannan 

jälkeen, ennen julkaisua. Lisäksi heidän tutkimistaan 97 anomaliastrategiasta 12:n 

toistaminen tilastollisesti merkitseviä tuottoja saavuttaen ei onnistu edes 
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alkuperäisellä otantaperiodilla. Tämä viittaa siihen, että nämä anomaliat ovat lähes 

varmasti tilastollisen harhan tulosta. Julkaisun jälkeen anomaliatuotot heikentyvät 

58% alkuperäisotannasta. Näin ollen anomalian julkaisun jälkeinen 

arbitraasiaktiviteetti pienentäisi anomalioiden tuottoja 32 prosenttiyksikköä, 

tilastollisen harhan vaikutuksen ollessa 26 prosenttiyksikköä. McLean ja Pontiff 

arvioivat kuitenkin arbitraasin osuuden olevan todellisuudessa suurempi, koska osa 

sijoittajista saa tietoa anomaliasta ja hyödyntää sitä jo ennen sen julkaisemista.  

Chordia ym. (2014) tutkivat 12 tunnetun anomalian tuottojen heikentymistä ja 

löytävät samankaltaisen julkaisuvaikutuksen. Kuuden anomalian preemion t-arvo 

laskee alle kahden. Kaikista anomalioista koostetun hedgeportfolion tuotot pysyvät 

kuitenkin tilastollisesti merkitsevinä. Chordia ym. tulkitsevat tämän todisteena, että 

anomaliatuotot säilyvät julkaisun jälkeen. Chordian ym. mielenkiinto keskittyy 

kuitenkin toiseen selitykseen laskeneille anomaliatuotoille. Heidän hypoteesinsa on, 

että arbitraasipääoman lisääntyminen ja transaktiokustannusten pieneneminen ovat 

pääsyy pienentyneisiin anomaliatuottoihin. He tutkivat likviditeetin ja 

arbitraasiaktiviteetin kasvun vaikutusta rajaamalla otannan kahteen osaan kahdesti: 

vuoden 1993 lopusta sekä vuoden 2001 alusta. McLean ja Pontiff (2016) testaavat 

anomalian julkaisun, sekä Chordian ym. vuoden 1993 rajauksen vaikutusta tuottoihin 

yhdessä ja toteavat, ettei tämä rajaus tuo lisäarvoa heikentyneiden tuottojen 

selittämiseen. He eivät kuitenkaan toista samaa menettelyä vuoden 2001 rajauksen 

kohdalla, vaikka tätä rajausta käyttämällä anomalioiden tuottojen pieneneminen 

vaikuttaa olevan merkittävämpää. 

Cederburg ja O’Doherty (2015) tutkivat julkaisuvaikutusta seitsemälle anomalialle. 

Heidän tutkimuksessaan ainoastaan arvo- ja accruals-anomaliat tuottavat ylimääräistä 

tuottoa julkaisun jälkeen. Näidenkin anomalioiden ylimääräiset tuotot syntyvät 

kuitenkin pienimpien yritysten osakkeista, joihin arbitraasin rajoitukset vaikuttavat 

voimakkaimmin. Chordian ym. (2014) sekä Cederburgin ja O’Dohertyn tulokset 

poikkeavat McLeanin ja Pontiffin (2016) vastaavista, jotka osoittavat 

anomaliatuottojen säilyvän keskimäärin merkittävinä myös julkaisun jälkeen. Tähän 

ristiriitaan on useita potentiaalisia syitä. McLean ja Pontiff tutkivat huomattavasti 

suurempaa määrää anomalioita. He eivät myöskään esittele julkaisuvaikutusta 

yksittäisille anomalioille vaan ainoastaan neljän erilaisen anomaliakategorian osalta. 
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Korrelaatiot anomaliatuottojen välillä näiden kategorioiden sisällä eivät kuitenkaan 

ole merkittävästi suurempia kuin kategorioiden välillä. Myös menetelmissä on 

eroavaisuuksia. Cederburg ja O’Doherty mallintavat yksittäisten osakkeiden tuottoa 

anomaliaominaisuuksien funktiona. Myös Chordia ja muut käyttävät testikohteina 

yksittäisiä osakkeita perinteisillä regressioita seuraten Famaa ja MacBethiä (1973). 

McLean ja Pontiff sen sijaan käyttävät portfoliojaotteluja.  

5.2 Arbitraasin rajoitukset 

Jos anomaliatuotot pysyvät merkittävinä, on luontevaa tutkia tekijöitä, jotka 

mahdollisesti rajoittavat sijoittajia hyödyntämästä ylimääräistä tuottoa siinä määrin, 

että tuotot katoaisivat tai pienenisivät. Vaikka anomalioiden tuotot ovat pienentyneet 

2000-luvulla, Chordia ym. (2014) väittävät, että arbitraasin rajoitukset tulevat 

estämään anomaliatuottoja katoamista kokonaan. Pontiff (2006) jakaa sijoittajan 

kohtaamat arbitraasin rajoitukset kahteen osaan: transaktiokustannukset ja 

hallussapitokustannukset. Transaktiokustannukset syntyvät, kun sijoittaja ottaa 

jonkin position. Ne sisältävät kaikkien markkinavälittäjien perimät palkkiot, sekä 

suurten transaktioiden kohdalla niiden vaikutuksen markkinahintaan. 

Hallussapitokustannukset taas kerääntyvät jokaiselta aikajaksolta, jolla sijoittaja 

pysyy jossain positiossa. Hallussapitokustannuksiin kuuluu esimerkiksi 

idiosynkraattinen riski, eli tietylle osakkeelle tai toimialalle ominainen riski, jolta 

sijoittaja ei kykene suojautumaan.  

Transaktiokustannusten ja idiosynkraattisen riskin vaikutus 

Novy-Marx ja Velikov (2016) tutkivat transaktiokustannusten vaikutusta 23 hyvin 

tunnettun anomalian tuottoihin. Heidän keskeinen tuloksensa on, että 

anomaliatuottojen merkitsevyys pienenee huomattavasti, kun transaktiokustannukset 

otetaan huomioon. Heidän mukaansa, kun hedgeportfolioiden tuotoissa huomioidaan 

transaktiokustannukset, portfolion ylimääräiset tuotot suhteessa vertailtavaan malliin 

eivät anna realistista kuvaa strategian kyvystä parantaa sijoittajan 

sijoitusmahdollisuuksia. Tämän puutteen korjatakseen, he käyttävät hieman 

tavallisista aikasarjaregression leikkauspisteistä α poikkeavaa, 

transaktiokustannukset huomioivaa tapaa mitata riskikorjattuja tuottoja. Novy-Marx 
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ja Velikov arvioivat transaktiokustannukset keskimääräiselle sijoittajalle hintadatan 

avulla ja jakavat strategiat kolmeen osaan sen mukaan, kuinka usein ja kuinka paljon 

portfolioita tasapainotetaan. Transaktiokustannusten vaikutukset vuosittain 

tasapainotettaviin anomaliastrategioihin ovat pieniä. Eniten vaihtoa vaativat 

strategiat taas kärsivät transaktiokustannuksista paljon, eikä yksikään niistä tuota 

positiivisia merkitsevästi nollasta poikkeavia tuottoja transaktiokustannukset 

huomioiden. Näiden ääripäiden väliin asettuvat strategiat pysyvät yleisesti ottaen 

tilastollisesti merkitsevinä, jos vaadittu t-arvo on 2,0. Harveyn ym. (2016) 

suosittelema t-arvo 3,0 ylittyy vain yhden strategian kohdalla. 

Frazzini, Israel ja Moskowitz (2014) tutkivat transaktiokustannusten vaikutusta 

koko- arvo- ja momentumanomalian tuottoihin. Heidän tuloksissaan kaikki kolme 

anomaliaa ovat tilastollisesti merkitseviä myös transaktiokustannukset huomioiden. 

Frazzini ym. laskevat transaktiokustannusten olevan jopa kymmenen kertaa 

pienempiä, ja anomaliastrategioiden olevan merkittävästi tuottavampia kuin aiempi 

tutkimus on ehdottanut. He käyttävät arvioihinsa hintadatan sijaan suuren 

institutionaalisen sijoittajan toteutuneita transaktiokustannuksia. Tällaiselle 

sijoittajalle transaktiokustannukset ovat kuitenkin pienempiä kuin keskimääräiselle 

sijoittajalle. Novy-Marx ja Velikov (2016) huomauttavat myös Frazzinin ym. 

otantaperiodin olevan verrattain lyhyt ja   kattavan vain suurten yritysten osakkeita, 

joille transaktiokustannusten vaikutukset ovat pienemmät.  

Novy-Marx ja Velikov (2016) arvioivat transaktiokustannuslaskelmiensa olevan 

kattavat lukuunottamatta suurten transaktioiden hintavaikutusta. 

Arbitraasiaktiviteettia rajoittavat kuitenkin myös säilytyskustannukset. Pontiff (2006) 

väittää, että merkittävin sijoittajien kohtaama arbitraasin rajoitus on idiosynkraattinen 

riski. McLean ja Pontiff (2016) löytävät tukea väitteelle. He tutkivat viiden 

transaktiokustannuksiin ja säilytyskustannuksiin liittyvän muuttujan vaikutusta 

anomaliastrategioiden tuottoihin. Ainoa merkittävästi tuottoihin vaikuttava tekijä 

heidän tutkimuksessaan on idiosynkraattinen riski. Korkean idiosynkraattisen riskin 

osakkeisiin keskittyvien strategioiden tuotto on heidän tuloksissaan merkittävästi 

pienempi sekä ennen että jälkeen anomalian julkaisun. 
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Tämän tutkielman laajuus ei riitä esittelemään laajemmin yksittäisten anomalioiden 

transaktiokustannuksiin liittyviä tutkimuksia. Yksittäisistä anomalioista kuitenkin 

momentum on mielenkiintoinen parista syystä. Ensimmäiseksi momentum on laajalti 

tutkittu anomalia, jonka tuotot ovat olleet suuria. Toiseksi momentum-portfolioita 

tasapainotetaan useammin kuin esimerkiksi Faman ja Frenchin (1993) vuosittain 

tasapainotettavia koko- ja arvoportfolioita. Tästä johtuen transaktiokustannuksilla on 

suuri vaikutus momentum-strategian tuottoihin. Lesmond Schill ja Zhou  (2004), 

sekä  Korajcsyk ja Sadka (2004) tutkivat transaktiokustannusten vaikutusta 

momentum-anomaliaan. Lesmond ym. kritisoivat aiempia arvioita momentumin 

transaktiokustannuksista riittämättömiksi. Heidän mukaansa momentuum keskittyy 

pitkälti osakkeisiin, joiden transaktiokustannukset ovat suuria, ja suuri osa tuotoista 

syntyy myymällä lyhyeksi huonosti menestyviä osakkeita. Tämän vuoksi erityisesti 

lyhyeksimyynnin kustannusten huomiotta jättäminen antaa epärealistisen kuvan 

momentum-strategian tuotoista. 

Arbitraasipääoman määrä 

Mielenkiintoinen arbitraasin rajoituksiin liittyvä kysymys on, kuinka paljon 

arbitraasipääomaa markkinat pystyvät ohjaamaan johonkin strategiaan. Novy-Marx 

ja Velikov (2016)  laskevat hyvin tunnetuille anomalioille, kuinka paljon kunkin 

anomalian täytyy houkutella uutta arbitraasipääomaa ennen kuin sen tuottoja ei enää 

ole mahdollista hyödyntää. Hinnoitteluvirhe voi säilyä markkinoilla, jos 

pääomavirrat eivät riitä täyttämään jonkin strategian kapasiteettia. 

Hanson ja Sunderam (2014) tutkivat anomalioita ja arbitraasipääoman saatavuutta. 

Toisin kuin Chordia ym. (2014), he eivät käytä leikkauspistettä ajassa mittamaan 

arbitraasiaktiviteettiä, vaan hyödyntävät lyhyeksimyydyn pääoman aikavaihtelua 

arvioidakseen anomaliastrategioihin allokoitua pääomaa ja tutkivat sen vaikutuksia 

anomalioiden tuottoihin. Hanson ja Sunderam löytävät todisteita siitä, että strategiaan 

virtaavan arbitraasipääoman kasvu on johtanut pienempiin tuottoihin hyvin 

tunnetuille anomalioille ja vastaavasti strategian tuotot voivat säilyä korkeina, mikäli 

arbitraasipääomaa ei ole riittävästi saatavilla. Akbas, Armstrong, Sorescu ja 

Subrahmanyam (2016) käyttävät arbitraasipääoman saatavuuden välittäjänä 
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pääomavirtoja anomaliastrategioita hyödyntäviin osakerahastoihin. Myös he löytävät 

vahvaa tukea tälle hypoteesille. 
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6 FAKTORIMALLIT JA ANOMALIOIDEN KÄSITTELY 

Kolmas potentiaalinen selitys anomalian olemassaololle on, että se on korvausta 

jostain markkinariskiin liittymättömästä riskistä. Toisin sanoen säilyvät 

anomaliatuotot viittaavat siihen, että CAPM-malli on riittämättön kuvaamaan 

osakkeiden tuottoja. Mallia on siis paranneltava jollain tapaa. Useat tutkimukset 

ehdottavat uusia malleja, jotka täydentävät CAPM-mallin markkinafaktoria uusilla 

faktoreilla. Varhainen ja hyvin tunnettu esimerkki tästä on Faman ja Frenchin (1993, 

1996) kolmen faktorin malli, joka lisää CAPM-mallin markkinafaktoriin koko- ja 

arvofaktorin. Carhart (1997) täydentää kolmen faktorin mallia edelleen lisäämällä 

siihen neljännen, momentum-anomaliaan perustuvan faktorin. 

Useat anomaliat kuitenkin tuottavat riskikorjattuja tuottoja yli myös näiden mallien 

ennustusten, ja uusia malleja on edelleen ehdotettu selittämään osaketuottoja. Tämä 

luku esittelee ja vertailee kolmea tällaista, rahoituksen merkittävimmissä 

journaaleissa hiljattain julkaistua faktorimallia. Kunkin mallin kohdalla esitellään, 

kuinka faktorit on valittu näihin malleihin sekä lyhyesti niihin liittyviä empiirisiä 

tuloksia. Uusia hinnoittelumalleja voidaan vertailla empiirisesti esimerkiksi 

testaamalla niiden kykyä selittää yksittäisten osakkeiden tuottoja tai toistensa 

faktoreita. Tämä tutkielma keskittyy kuitenkin esittelemään tuloksia liittyen siihen, 

kuinka mallit selittävät anomalioiden tuottoja.  

6.1 Faktorimallit 

6.1.1 Faman ja Frenchin viiden faktorin malli 

Fama ja French (2015) täydentävät kolmen faktorin malliaan viiden faktorin malliksi 

lisäämällä siihen investointi- ja kannattavuusfaktorit. Investointifaktori kuvaa sitä, 

kuinka vähemmän investoivien yritysten osakkeet tuottavat paljon investoivien 

yritysten osakkeita enemmän. Kannattavuusfaktori taas kuvaa sitä, kuinka 

osakkeiden tuotot ovat suurempia yrityksille, joiden kannattavuus on korkea. Tähän 

täydennykseen heitä motivoi ennen kaikkea anomalioiden suuri määrä. Näiden 

kahden muuttujan valinnan suuresta joukosta potentiaalisia anomalioihin perustuvia 

faktoreita he perustelevat osinkojen nykyarvoon perustuvan arvonmäärityksen 
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avulla. He osoittavat, että osinkojen nykyarvon mallissa, muiden muuttujien ollessa 

pysyviä, korkeampi odotettu kannattavuus johtaa korkeampiin odotettuihin 

tuottoihin. He osoittavat myös, että korkeampi odotettu investointien määrä johtaa 

pienempiin odotettuihin tuottoihin. 

Fama ja French (2016)  tutkivat beeta-anomalian, momentumanomalian, 

osakeantianomalian, alhaisen volatiliteetin anomalian sekä accruals-anomalian 

tuottoja uutta viiden faktorin malliaan vasten. Heidän mukaansa, nämä anomaliat 

ovat merkittävimpiä anomalioita, joita heidän aiempi kolmen faktorin mallinsa ei ole 

kyennyt selittämään. Heidän testeissään usean anomalian tuotot pienenevät 

merkittävästi, kun riskikorjaukseen käytetään viiden faktorin mallia. Lisäksi jotkin 

anomaliat saavat regressioissa samankaltaiset faktorikertoimet, viitaten siihen, että ne 

ovat osa jotain yhteistä ilmiötä.  

Momentum tuottaa ongelmia kuitenkin myös viiden faktorin mallille. Fama ja French 

(2016) kokeilevat myös momentum-faktorin lisäämistä kuudenneksi faktoriksi, mutta 

toteavat, ettei se tuo merkittävää lisäarvoa muiden anomalioiden, kuin momentumin 

selittämisessä. Tämä mahdollisesti viittaa siihen, että momentum-anomalian tuotot 

perustuvat enemmän markkinoiden virheelliseen hinnoitteluun, kuin riskipreemioon. 

Momentum-tuottojen säilyminen merkittävänä sen tunnettuudesta huolimatta taas 

saattaisi selittyä siihen liittyvillä arbitraasin rajoituksilla. 

6.1.2 Houn, Xuen ja Zhangin neljän faktorin malli 

Hou, Xue ja Zhang (2015) luovat oman faktorimallinsa anomalioiden selittämiseksi. 

He lisäävät markkina- ja kokofaktoreihin hieman eri tavoin määritellyt, omat 

versionsa kannattavuus- ja investointifaktoreista. Arvofaktorin he jättävät mallin 

ulkopuolelle. 

Myös Hou ym. (2015) perustelevat valintansa hyödyntäen rahoituksen perusteoriaa. 

Siinä missä Fama ja French (2015) käyttävät osinkojen nykyarvoon perustuvaa 

arvonmääritystä, Hou ym. perustavat päättelynsä yksinkertaiseen investointiteoriaan 

ja yrityksen pääomakustannuksiin. He osoittavat, että jos yrityksen 

pääomakustannukset ovat korkeat, toisin sanoen sen osakkeelta odotettu tuotto on 
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korkea, uusien investointien nykyarvo on pieni, jolloin yritys investoi vähemmän. He 

osoittavat myös, että korkean kannattavuuden yritysten investoinneilla on suurempi 

nykyarvo. Tällöin kannattavalla yrityksellä on oltava korkeammat 

pääomakustannukset, jotka pienentävät investointien nykyarvoa. 

Hou ym. (2015) testaavat malliaan empiirisesti 74 anomalian avulla. 38 näistä 

anomalioista ei tuota merkitsevästi nollasta poikkeavia tuottoja heidän malliaan 

vasten. Erityisen hyvin malli selittää kaupankäynnin rajoituksiin liittyviä 

anomalioita. Se, että hieman yli puolet anomalioista ei saavuta merkitsevästi nollasta 

poikkeavia tuottoja, ei kuitenkaan vaikuta erityisen merkittävältä onnistumiselta. 

Tärkeämpää onkin tarkastella sitä, kuinka hyvin malli onnistuu verrattuna muihin 

esitettyihin malleihin. Houn ym. malli selittää anomalioita selvästi paremmin kuin 

Faman ja Frenchin (1993, 1996) kolmen faktorin malli, sekä Carhartin (1997) neljän 

faktorin malli, joihin he vertaavat malliaan. Stambaughin ja Yuanin (2016) 

tutkimuksessa Houn ym. malli onnistuu anomalioiden selittämisessä myös Faman ja 

Frenchin (2015) viiden faktorin mallia paremmin. Houn ym. mallin keskimääräinen 

t-arvo 73 anomalialle markkina-arvon mukaan painotettuja tuottoja käyttäen on 

Stambaughin ja Yuanin tutkimuksessa 1,15, kun Faman ja Frenchin viiden faktorin 

mallilla anomalioiden keskimääräinen t-arvo on 1,77. 

6.1.3 Stambaughin ja Yuanin neljän faktorin malli 

Stambaugh ja Yuan (2016) väittävät, että riskipohjainen selitys ei kuitenkaan ole 

välttämätön sille, että anomaliaa voidaan käyttää faktorina. Heidän mukaansa myös 

virhehinnoittelua hyödyntävä faktorimalli on hyödyllinen, jos se selittää tuottoja 

paremmin kuin muut mallit. He täydentävät CAPM-mallia kokofaktorilla sekä niin 

sanotuilla hinnoitteluvirhefaktoreilla. He yhdistävät informaatiota 11 eri anomaliasta 

ja jakavat nämä kahteen hinnoitteluvirhefaktoriin. Faktorit toteutetaan 

samankaltaisilla hedgeportfolioilla kuin Faman ja Frenchin (1993, 1996) kolmen 

faktorin mallissa, mutta osakkeet portfolioihin valitaan perustuen käytettyjen 

anomalioiden keskimääräisiin valintoihin. Keskeinen ajatus Stambaughin ja Yuanin 

tutkimuksessa on, että useamman anomalian hyödyntäminen antaa vähemmän 

häiriötä sisältävän kuvan markkinoiden virheehinnoittelusta kuin faktorin 

muodostaminen yhden anomalian pohjalta. 



35 

 

Stambaugh ja Yuan (2016) tutkivat malliaan empiirisesti käyttäen samoja 

anomalioita, kuin Hou ym. (2015). Stambaughin ja Yuanin malli vaikuttaa selittävän 

anomalioiden tuottoja paremmin kuin Faman ja Frenchin (2015) sekä Houn ym. 

(2015) mallit. Markkina-arvon mukaan painotettuja tuottoja käytettäessä 

anomalioiden keskimääräinen t-arvo on Stambaughin ja Yuanin mallille 0,99 

verrattuna Faman ja Frenchin 1,77:ään ja Houn ym. 1,15:een. Stambaughin ja 

Yuanin malli tuottaa kolmesta mallista pienimmän t-arvon 37:lle näistä 73 

anomaliasta yrityksen markkina-arvon mukaan painotettuja tuottoja käytettäessä. 

Stambaughin ja Yuanin (2016) lähestymistapa on kuitenkin parilla tapaa 

ongelmallinen. He viittaavat aiemmin esiteltyyn McLeanin ja Pontiffin (2016) 

tutkimukseen tukena hinnoitteluvirheiden hyödyntämiselle hinnoittelumalleissa. 

McLeanin ja Pontiffin keskeinen löydös on se, että anomalioiden tuotot pienenevät 

merkittävästi julkaisun jälkeen. Stambaughin ja Yuanin käyttämät anomaliat on 

julkaistu vuosien 1991 ja 2013 välillä, suurin osa vasta 2000-luvulla. He eivät 

kuitenkaan huomioi, tai kommentoi tätä julkaisuvaikutusta muutoin kuin jakamalla 

käyttämänsä otantaperiodin kahtia vuoden 1991 kohdalta. Toiseksi, tämänkaltainen 

faktorinmuodostus antaa tutkijalle mahdollisuuden tehdä runsaasti valintoja 

esimerkiksi käytettyjen anomalioiden ja niiden perusteella muodostettujen faktorien 

suhteen. Stambaugh ja Yuan valitsevat käytettäväksi 11 anomaliaa, joita he ovat 

tutkineet myös aiemmin lievittääkseen tätä huolta. Nämä ongelmat huomioiden, 

vaikka Stambaughn ja Yuanin malli on empiirisesti vakuuttava, tämäntapainen 

faktorinmuodostus ei todennäköisesti ainakaan ainoana käytettävänä menetelmänä 

tarjoa merkittävää lisäarvoa osaketuottojen ymmärtämiseen jatkossa. 

6.2 Faktorien valinta ja monivertailu 

Kun mallia täydennetään anomalioihin perustuvilla faktoreilla, on valittavissa 

lukuisia potentiaalisia faktoreita. Kun vertaillaan usean potentiaalisen faktorin kykyä 

parantaa mallia, on jälleen mahdollista, että jokin niistä selittää tuottoja tilastollisesti 

merkitsevästi täysin sattumalta. Harvey ja Liu (2016) ehdottavat uutta, kaikki 

kokeillut faktorit huomioivaa menetelmää, jonka avulla voidaan valita faktoreita 

faktorimalliin empiirisesti suuresta joukosta esimerkiksi anomalioihin perustuvia 
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potentiaalisia faktoreita. Harveyn ja Liun menetelmä ottaa huomioon myös faktorien 

välisen korrelaation. 

Harveyn ja Liun (2016) menetelmässä valitaan potentiaalisten faktorien joukosta 

ensiksi se, joka selittää tuottoja parhaiten. Tämän jälkeen jäljelle jääviä faktoreista 

valitaan se, joka selittää ensimmäiseltä faktorilta selittämättä jääneistä tuotoista 

suurimman osan. Seuraavat faktorit valitaan samalla tavoin yksitellen siten, että 

potentiaalisista faktoreista valitaan se, joka selittää jo valituilta faktoreilta 

selittämättä jääviä tuottoja parhaiten. Kultakin lisätyltä faktorilta vaaditaan kaikkien 

kokeiltujen faktorien perusteella määritettyä tilastollista merkitsevyyttä. Kun uusi 

faktori ei enää tilastollisesti merkitsevästi selitä jäljelle jääviä tuottoja, lopetetaan 

testaaminen, ja tähän mennessä valitut faktorit muodostavat faktorimallin.  

Harvey ja Liu (2016) kokeilevat menetelmäänsä 14:llä anomalioihin perustuvalla 

potentiaalisella faktorilla käyttäen selitettävinä tuottoina sekä Faman ja Frenchin 

(1993) 25 testiportfoliota että yksittäisten osakkeiden tuottoja. Faman ja Frenchin 

testiportfolioita selitettävinä tuottoina käytettäessä menetelmän antama faktorimalli 

sisältää vain CAPM-mallin markkinafaktorin, sekä Faman ja Frenchin (2015) 

investointifaktorin. Harveyn ja Liun mukaan yksittäiten osakkeiden tuottojen 

käyttäminen soveltuu kuitenkin menetelmään paremmin. Kun yksittäisten 

osakkeiden tuotot painotetaan siten, että kaikki osakkeet saavat saman painoarvon, 

menetelmän luoma lopullinen faktorimalli sisältää samat kolme faktoria kuin Faman 

ja Frenchin (1993, 1996) kolmen faktorin malli. Markkina-arvon mukaan 

painotetuille tuotoille menetelmän antama faktorimalli sisältää CAPM-mallin 

markkinafaktorin sekä yhden version kannattavuusfaktorista.  

Tutkimuksen tärkeimpänä empiirisenä tuloksena Harvey ja Liu (2016) pitävät sitä, 

että tulokset vahvistavat markkinafaktorin asemaa selvästi tärkeimpänä tuottoja 

selittävänä faktorina. Esimerkiksi markkina-arvon mukaan painotetuista yksittäisten 

osakkeiden tuotoista markkinafaktori selittää 44,4%, kun kannattavuusfaktori selittää 

selittämättä jäävistä tuotoista 14,9%. Seuraavaksi merkitsevin faktori ei enää selitä 

tilastollisesti merkitsevästi selittämättä jääviä tuottoja. Se selittää näistä tuotoista 

enää 2,6%. Tulokset voidaan tulkita myös tueksi Faman ja Frenchin (2015) sekä 

Houn ym. (2015) malleille. Käsiteltävien potentiaalisten faktorien määrä ei 
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kuitenkaan ole kovin suuri ja sisältää eri versioita samasta faktorista, esimerkiksi 

kolme erittäin vahvasti keskenään korreloitunutta versiota kannattavuusfaktorista. 

Harveyn ja Liun menetelmän käyttäminen laajemmalle joukolle potentiaalisia 

faktoreita vaikuttaa kiinnostavalta empiiriseltä tutkimukselta, mutta jää toistaiseksi 

toteuttamatta. 



38 

 

7 YHTEENVETO 

Tämä tutkielma pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan siitä, kuinka osaketuottoihin 

liittyviä anomalioita tunnistetaan, ja mitkä tekijät selittävät niiden olemassaoloa ja 

suurta määrää. Anomalioiden tunnistaminen on ollut tärkeä osa osaketuottojen 

tutkimusta, ja erilaisia anomalioita on löydetty paljon. Anomalioiden, sekä niiden 

välisen rakenteen kriittinen tarkastelu ja tutkimus on kuitenkin saanut suurempaa 

huomiota vasta viime vuosina. Suuri osa tässä tutkielmassa esitellyistä tutkimuksista 

on julkaistu vasta vuoden 2014 jälkeen. Tällainen tutkimus tulee todennäköisesti 

olemaan yhä tärkeämpi osa osaketuottojen tutkimusta jatkossa.   

Tutkielma esittelee kolmea eri näkökulmaa, jotka vaikuttavat kaikki osaltaan 

selittävän anomalioita. Ensimmäinen näistä on se, että anomalioiden tunnistamiseen 

käytetyt menetelmät sekä vakiintuneet käytännöt empiirisessä rahoituksessa ovat 

johtaneet virheellisiin löydöksiin. Perinteiset menetelmät eivät huomioi 

monivertailua, eli useiden muuttujien testaamista yhtä aikaa. Kun kaikki kokeillut 

anomaliamuuttujat otetaan huomioon, merkittävä osa anomalioista vaikuttaa 

vähintäänkin kyseenalaisilta.  

Toinen anomalioita selittävä tekijä on markkinoiden virheellinen hinnoittelu. Monen 

hyvin tunnetun anomalian kohdalla virheellinen hinnoittelu vaikuttaakin 

tärkeimmältä anomaliaa selittävältä tekijältä. Virhehinnoitteluun liittyy läheisesti niin 

sanottu julkaisuvaikutus. Markkinatoimijat voivat ansaita arbitraasituottoja 

virheelliseen hinnoitteluun perustuvaa anomaliaa hyödyntämällä. Kun anomaliaan 

liittyvää tutkimusta julkaistaan, markkinatoimijat oppivat anomaliasta ja arbitraasin 

kautta anomaliaan liittyvät tuotot pienenevät. Anomalioiden tuotot vaikuttavatkin 

keskimäärin puolittuvan anomalian julkaisun jälkeen viitaten siihen, että anomaliat 

johtuvat merkittävissä määrin hinnoitteluvirheistä. Toisaalta sijoittajien kykyä hyötyä 

näistä hinnoitteluvirheistä rajoittavat merkittävästi erilaiset arbitraasia rajoittavat 

tekijät. Tämän perusteella voidaan päätellä hinnoitteluvirheiden selittävän suurempaa 

osaa anomalioiden tuotoista, kuin pelkän julkaisuvaikutuksen perusteella voitaisiin 

olettaa. 
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Anomalioita selittävät osaltaan myös erilaiset riskitekijät. Pysyvät anomaliatuotot 

viittaavat siihen, että CAPM-malli ja sitä seuranneet täydennetyt faktorimallit ovat 

riittämättömiä kuvaamaan osakkeiden tuottoja. Lukuisia uusia malleja on esitetty 

näitä malleja korvaamaan. Tutkielma esittelee kolmea hiljattain julkaistua 

faktorimallia, sekä niihin liittyviä empiirisiä tuloksia. Nämä uudet mallit osaltaan 

auttavat selittämään anomalioita, mutta merkittävä osa anomalioiden tuotoista jää 

myös uusilta malleilta selittämättä. Mikään hinnoittelumalleista ei vaikuta selittävän 

anomalioita merkittävästi muita ehdotettuja malleja paremmin. Anomalioiden 

selittäminen hinnoittelumallien avulla on suuri haaste tutkijoille myös jatkossa. 

Jokainen näistä näkökulmista vaikuttaa olevan tärkeä anomalioiden selittämisessä. 

Eri näkökulmien yhdistäminen, sekä yksittäisten anomalioiden kohdalla eri selitysten 

välillä erottelu jäävät tutkielman rajallisuuden vuoksi tarkastelun ulkoupolelle. 

Toisaalta nämä aiheet ovat  myös haasteellisia, ja niihin liittyvää tutkimusta on 

julkaistu vasta vähän. Aihepiiri tarjoaa joka tapauksessa mielenkiintoisia 

mahdollisuuksia tutkimukselle jatkossa. Myös faktorien valintaan ja 

hinnoittelumallien kehittämiseen liittyvä tutkimus sekä mallien tarkempi vertailu 

ovat tärkeitä ja mielenkiintoisia aiheita, joiden tarkempaan käsittelyyn tämän 

tutkielman laajuus ei riitä. 
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