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Arvostrategioilla saatavat ylisuuret tuotot ovat yksi kuuluisimmista markkinoiden tehokkuutta 

kyseenalaistavista havainnoista. Arvostrategioita käyttämällä sijoitetaan osakkeisiin, joiden 

markkinahinta on edullinen verrattuna osakkeen menneeseen kurssiin tai johonkin yrityksen 

taloudellista tilaa kuvaavaan muuttujaan. Arvo-osakkeet tuottavat keskimääräisesti enemmän kuin muut 

osakkeet ilman riskitason kohoamista. Puhutaan arvoanomalista. Lukuisat tutkimukset ovat antaneet 

vahvaa näyttöä arvo-osakkeiden saavuttavan kasvuosakkeita paremmat tuotot ympäri maailman.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on löytää OMX Nasdaq First North Helsinki – 

markkinapaikalta arvosijoittamista sijoitusstrategiana käyttämällä parhaiten tuottava portfolio 

käyttämällä P/E -tunnuslukuanomaliaa arvonmäärityksen perustana. Arvosijoittamista voi tehdä useilla 

eri tunnusluvuilla tai niiden yhdistelmillä. Tutkimukseni empiriaosuudessa käytän P/E-luvuista 

muodostettuja portfolioita selvittääkseni parhaiten tuottavat yhtiöt. P/E-luku on varhaisin tunnistettu 

tunnuslukuanomalia ja jo ennen kuin itse rahoitusteorian kulmakivi CAPM-malli on muodostettu. 

Suurin osa akateemisesta tutkimuksesta havainnollisti ja yritti päättää, että onko P/E-

tunnuslukuanomalia todellisuutta vai tulosta muista tekijöistä. P/E-luvun vaikutukset on havaittu 

kuitenkin jo 1960-luvulla, jolloin on tehty ensimmäiset johtopäätökset, että pörssisijoittajan kannattaa 

loogisesti etsiä suurempia tuottoja sijoittamalla matalammalla P/E-luvulla oleviin osakkeisiin. 

Tutkimuksen empiirinen osa muodostuu kahdesta eri osiosta. Ensiksi tutkitaan arvo-osakkeista 

muodostettujen portfolioiden vuotuisia tuottoja ja pyritään selvittämään, että voidaanko päästä 

tilanteeseen, jossa matalan P/E – luvun sijoitussalkku eli arvo-osakesalkku tuottaa paremmin kuin 

korkean P/E – luvun kasvuosakesalkku.  Menestymisen mittaamista varten portfolioille laskettiin 

vuotuiset tuotot neljän vuoden ajalta. Tutkimustulosten mukaan matalan P/E – luvun portfolio on saanut 

selvästi parhaimmat kumulatiiviset vuotuiset tuotot. Tutkimuksen tulokset ovat yhtenevät aiemman 

kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten tulosten kanssa arvostrategian paremmuudesta muihin 

sijoitusstrategioihin verrattuna. Empiirisen osan toisessa osassa aineistolle tehtiin tilastollinen testaus 

regressioanalyysilla. Tutkimushypoteesia testattiin muodostamalla neljä yksinkertaista lineaarista 

regressiomallia. Regressioanalyysin avulla pyrittiin selvittämään, mitkä ensimmäisen osion tuloksista 

pystytään selittämään tilastollisesti merkitsevästi.   

Asiasanat      
arvosijoittaminen, markkinatehokkuus, P/E-tunnuslukuanomalia, sijoitusstrategia, osakkeet  
Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

Sijoittamiseen liittyvät kysymykset ovat tulleet entistä lähemmäksi tavallisten 

ihmisten talouden pitoa varallisuuden kasvun myötä. ”Osta, kun muut myyvät, ja myy, 

kun muut ostavat”. Lindström (2007) toteaa tämän olevan erinomainen sijoitusneuvo, 

mutta sanoo todellisuudessa vain harvan ihmisen pystyvän toimimaan rationaalisesti 

pörssin tunnekuohuissa. Ainostaan harva uskaltaa poiketa valtavirran mielipiteistä. 

Täytyy pysytä säilyttämään toimintakykynsä ja rauhallisuutensa, kun muut ovat 

ylioptimistia. Alitajuntaisesti moni ehkä ajattelee, että on parempi olla isossa joukossa 

väärässä kuin yksin oikeassa. Osakkeiden ostaminen pelkästään toivomalla 

osakekurssien nousua ei ole vakavasti otettavaa sijoitustoimintaa.  

Kallungin ym. (2007) mukaan arvostrategioilla saatavat ylisuuret tuotot ovat yksi 

kuuluisimmista markkinoiden tehokkuutta kyseenalaistavista havainnoista. 

Arvostrategioita käyttämällä sijoitettaan osakkeisiin, joiden markkinahinta on 

edullinen verrattuna osakkeen menneeseen kurssiin tai johonkin yrityksen taloudellista 

tilaa kuvaavaan muuttujaan. Arvostrategian ydinajatuksena on hankkia osakkeita 

edullisesti eli käytännössä ”ostetaan halvalla ja myydään kalliilla”. Arvostrategioiden 

lisäksi on olemassa kasvustrategia, jossa hankitaan korkean arvostustason osakkeita. 

Kasvustrategian ideana on, että sellaisten osakkeiden kurssit nousevat 

tulevaisuudessakin hyvin, joiden kurssit ovat aiemminkin nousseet hyvin.  

Lindströmin (2007) mukaan osakesijoittajan täytyy olla tietoisia arvo-osakkeisiin 

liittyvistä erityispiirteistä. Arvo-osakkeet tuottavat keskimääräisesti enemmän kuin 

muut osakkeet ilman riskitason kohoamista. Puhutaan arvoanomalista (the anomaly of 

value). Faman ja Frenchin (1998) mukaan arvo-osakkeilla on kasvuosakkeita 

paremmat tuotot ympäri maailman.  

Osakkeen arvonmäärityksen voi tehdä sijoittaja itse, tai vaihtoehtoisesti käyttää 

analyytikoiden suosituksia apuna tehdessään sijoituspäätöstä. Yleensä sijoittajat 

tekevät arvioita osakkeista tunnuslukujen avulla, mutta hankkivat varsinaiset 

arvonmääritysmalleihin perustuvat arvonmääritykset muualta. Sijoittaja löytää 

tiettyihin tunnuslukuihin pohjautuvassa arvonmäärityksessä tarvittavat tiedot 

suhteellisen helposti. Isoin haaste on ymmärtää kyseinen toimiala. Osakkeiden 
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arvonmääritysmalleihin pohjautuvia arvonmäärityksiä voi hankkia esimerkiksi 

analyysitaloilta ja pankkiiriliikkeiltä. (Kallunki & Niemelä, 2007.) 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Arvosijoittamisen sanotaan syntyneen 1920 -luvulla, kun arvosijoittamisen isänä 

tunnettu Benjamin Graham (1849 - 1976) aloitti asiakasvarojen hoitamisen. 

Elinaikanaan Graham tunnettiin ”Wall Streetin puhemiehenä”. Jo vuonna 1920 

hänestä tuli Wall Steetillä toimivan pankkiiriliikkeen kumppani, ja kuusi vuotta 

myöhemmin hän perusti oman yrityksen. Graham on toiminut opettajana ja 

luennoitsijana kuuluisissa opinahjoissa, oppilaistaan kenties tällä hetkellä 

kuuluisimpana sijoittaja ja arvopaperialan ammattilainen – Warren Buffet. 

(Lindström, 2007.)  

Arvosijoittamisen keskeiset asiat sisältyvät jo Benjamin Grahamin ensimmäiseen 

teokseen ”Security Analysis” vuonna 1934. Arvostrategian vertaileminen muuhun 

osakesijoittamiseen sanotaan olevan silti suhteellisen nuorta. Rahoitustiede on 

kokonaisuudessaan nuori tieteenhaara, sillä arvopapereiden hinnoittelumalli CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) kehitettiin lähinnä amerikkalaisten tutkijoiden toimesta 

vasta vuonna 1964. Faman mukaan CAPM -mallia pidetään yhtenä rahoitustieteen 

peruspilareista. (Lindström, 2007; Fama, 2013.) 

Merkittäväksi muodostui Chicagon yliopistossa työskentelevien Eugene F. Faman ja 

Kenneth R. Frenchin havainnot artikkelissaan The Cross-Section of Expected Stock 

Returns. Artikkeli julkaistiin The Journal of Financessa vuonna 1992. Julkaisu 

monipuolistutti osakesijoittamisen kokonaistuotoista käytävää keskustelua ja tarjosi 

tieteellistä näyttöä siitä, että arvosijoittaminen on sijoitusstrategiana parhain. 

(Lindström, 2007.) 

Faman ja Frenchin tutkimustuloksien jälkeen alkoi vilkas keskustelu siitä, miksi 

markkinat toimivat arvo-osakkeiden osalta epäloogisesti. Oman teoriansa esitti Josef 

Lakonishok, Andrei Schleifer ja Robert W. Vishny vuonna 1994 The Journal 

Financessa artikkelissaan Contrarian Investment, Extrapolation and Risk. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että arvostrategiaa käyttämällä pääsi selvästi 
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parempiin tuloksiin kasvuosakkeisiin verrattuna jo kolmen vuoden sijoituksissa. 

Tutkimus osoitti myös, että arvo-osakkeiden paremmuus vain kasvoi tarkasteluajan 

pidentyessä. Lakonishok, Schleifer ja Vishny pitävät markkinoiden tehottomuutta 

syynä tähän. (Lindström, 2007.) 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on löytää OMX Nasdaq First North Helsinki 

– markkinapaikalta arvosijoittamista sijoitusstrategiana käyttämällä parhaiten tuottava 

portfolio käyttämällä P/E -tunnuslukuanomaliaa arvonmäärityksen perustana. 

Tutkimuksen markkinapaikkana toimii OMX Nasdaq First North Helsinki. 

Arvosijoittamista voi tehdä useilla eri tunnusluvuilla tai niiden yhdistelmillä. 

Tutkimukseni empiriaosuudessa käytän P/E-lukua selvittääkseni, että mitä yrityksiä 

kyseiseltä markkinapaikalta kannattaa hankkia. Aiemmat tutkimukset viittaavat 

vahvasti siihen, että arvosijoittamista sijoitusstrategiana käyttämällä saadaan pitkällä 

aikatähtäimellä parhaimmat tuotot. Tutkimukseen valittu P/E -luku on yleisimmin 

käytetty tunnusluku. Kallungin ym. mukaan P/E – luku on ollut 1900 -luvun alusta 

lähtien suosituin yksittäinen tunnusluku, ja on yksi kaikista suosituimmista 

arvonmääritysmenetelmistä. Sijoittajien on suhteellisen helppoa saada tietoonsa 

haluamiensa yhtiöiden P/E -luvut vertailua varten.  

Tarkastelen P/E-lukua arvosijoittamisstrategiana muodostamalla havaintoaineistosta 

kolme eri portfoliota. Vertailen näiden kolmen eri sijoitussalkun vuotuisia 

kumulatiivisia kokonaistuottoja ja tarkastelen myös OMXH Helsinki Cap -indeksiä 

suhteessa muodostamieni portfolioiden tuottoihin. Portfoliot on muodostettu siten, että 

niiden suorituksen perusteella on mahdollista saada näyttöä P/E-tunnuslukuanomalian 

esiintymisestä Helsingin pörssin Nasdaq First North -markkinapaikalla. Tutkimuksen 

aineisto käsittää Helsingin pörssin Nasdaq First North -markkinapaikalle listatuista 

kahdestakymmenestä yhtiöistä kaksitoista yhtiötä neljän vuoden ajanjaksolta. 

Empiirisen osan toisessa osassa aineistolle tehdään tilastollinen testaus 

regressioanalyysilla. Tutkimushypoteesia testataan muodostamalla neljä 

yksinkertaista lineaarista regressiomallia. Regressioanalyysin avulla pyritään 

selvittämään, mitkä ensimmäisen osion tuloksista pystytään selittämään tilastollisesti 

merkitsevästi.   
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1.3 Tutkimuksen rakenne  

Tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Tutkimuksessa on yhteensä 

seitsemän lukua, joista neljä ensimmäistä käsittelee teoriaosuutta. Johdannossa käyn 

läpi tutkimuksen tavoitteen ja aiempia tutkimuksia. Toinen luku käsittelee 

markkinoiden tehokkuutta, kolmas luku käsittelee tunnuslukuanomalioita 

sijoitusstrategioina ja neljäs luku käsittelee tutkimuksen varsinaista kohdetta eli P/E-

tunnuslukuanomaliaa. Viides luku käsittelee tutkimuksen havaintoaineiston ja 

toteutuksen. Kuudennessa luvussa ovat tutkimuksen empiiriset tulokset. Tutkimuksen 

empiirinen osa muodostuu kahdesta eri osiosta. Ensiksi tutkitaan arvo-osakkeista 

muodostettujen portfolioiden vuotuisia tuottoja ja pyritään selvittämään, että 

voidaanko päästä tilanteeseen, jossa matalan P/E – luvun sijoitussalkku eli arvo-

osakesalkku tuottaa paremmin kuin korkean P/E – luvun kasvuosakesalkku. Toisessa 

empiirisessä osassa tutkitaan lineaarisen regressioanalyysin avulla, mitkä 

ensimmäisen osion tuloksista pystytään selittämään tilastollisesti merkitsevästi.  

Viimeisenä ovat tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Lopuksi ovat lähteet ja 

tutkimuksen liitteet.  
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2 MARKKINOIDEN TEHOKKUUS 

1970-luvulta peräisin oleva ajatus tehokkaista osakemarkkinoista heijastaa vahvasti 

uskomuksia siitä, että markkinat tietävät kaiken. Pörssissä olevan sijoituskohteen 

hinnan oletetaan olevan hypoteesin mukaan aina oikea. Maailman laajuisesti on 

tutkittu monenlaisia markkinoiden tehokkuutta tukevia oletuksia. Rahoitusrakenteen, 

kannattavuuden, kustannusrakenteen ja kasvun on havaittu vaikuttavan merkittävästi 

yritysten osakkeiden riskiin. On havaittu, että yritysten tulosmuutokset ja muut 

oleelliset tiedot vaikuttavat osakkeiden hintoihin nopeasti. Yritysten voittoja 

ennustavat osakkeiden tuotot. Muun muassa nämä asiat ovat saaneet useat uskomaan 

markkinoiden toimivan tehokkaasti. Sijoitushyödykkeiden hinnat ovat siis lähellä 

niiden teoreettista arvoa tehokkailla markkinoilla. Toisaalta osaavimmat sijoittajat 

voivat saada suuremmat voitot tilanteessa, jossa markkinat eivät ole tehokkaat.  

(Martikainen, 1995, 114; Malkamäki & Martikainen, 1990, 28 - 29.) 

Kallungin ym. (2007) mukaan markkinatehokkuus on keskeinen määritelmä 

arvioitaessa sijoitusstrategioita. Markkinoiden ollessa tehokkaat osakkeet sisältävät 

kaiken niiden hinnan kannalta oleellisen tiedon. Sijoitusstrategioissa olevien 

osakkeiden tuottojen eron voidaan sanoa tällöin olevan seurausta osakkeiden riskistä.  

Tehokkuuskäsitteitä arvopaperimarkkinoilla ovat kehittäneet merkittävästi Fama 

(1970, 1976), Beaver (1981), Leroy (1976) ja Lathman (1986). Arvopapereiden 

informaatiotehokkuutta tutkimalla selvitetään ovatko niiden hinnat ennustettavissa. 

Markkinatehokkuutta tutkimalla puolestaan halutaan selvittää, että onko 

ennustettavuus hyödynnettävissä taloudellisesti. Relevantti informaatio heijastuu 

arvopapereiden hintoihin viivästyksittä ja täydellisinä jos pääomamarkkinat toimivat 

tehokkaasti. Informatiivisesti tehokkailla markkinoilla arvopaperin hinta on lähellä tai 

erittäin lähellä todellista arvoaan. Tällöin kukaan ei voi järjestelmällisesti ansaita 

keskimääräistä suurempia voittoja. Poikkeamat näin määritellyn markkinahinnan ja 

arvon välillä kertovat jonkinasteisesta markkinoiden tehottomuudesta. (Malkamäki & 

Martikainen, 1990, 31 - 32.) 

Fama (1991) on jakanut markkinatehokkuuden kolmeen tutkimusalueeseen: tuottojen 

ennustettavuuteen, tiedon julkistamisesta johtuvat osakkeiden tuotoissa tapahtuvat 
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reaktiot ja sijoitusstrategiat pohjautuen sisäpiiritietoon. Faman jaottelu pohjautuu 

hänen jo 1970- luvulla tekemäänsä jakoon markkinatehokkuudesta: heikot ehdot 

täyttävä tehokkuus, puolivahvat ehdot täyttävä tehokkuus ja vahvat ehdot täyttävä 

tehokkuus.  

2.1 Rahoitusmarkkinat 

Rahoitusmarkkinoiden toimintaa ei selitä yksittäinen teoria. On olemassa useita 

toisiaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia teorioita selittämässä markkinoita. Teorioiden 

ominaispiirteenä on, että ne pohjautuvat sellaisiin lähtötietoihin, jotka yleensä ovat 

sellaisinaan epärealistisia. Teorioista saadaan hyödyllisiä syy-seuraus suhteita, joiden 

avulla voidaan tarkastella tiettyjen tekijöiden vaikutuksia kokonaisuuteen. Kaikista 

kiinnostavimmaksi rahoitusmarkkinoiden selittämisen kannalta ovat muodostuneet 

markkinoiden täydellisyyteen ja markkinoiden tehottomuuteen liittyvät teoriat. 

(Leppiniemi, 2000, 98 - 99.) 

Rahoitusmarkkinat jaetaan lyhyisiin ja pitkiin rahoitusmarkkinoihin riippuen 

välitettävästä rahoituksen kestosta. Alle vuoden mittainen rahoitus katsotaan 

lyhytaikaiseksi ja yli vuoden mittainen rahoitus on pitkäaikaista rahoitusta. 

Lyhytaikaisten varojen välittäminen tapahtuu raha- ja luottomarkkinoilla, 

pitkäaikaisten varojen siirto puolestaan pääasiassa pääomamarkkinoilla. 

Pääomamarkkinat jakaantuvat edelleen omaan ja vieraan pääoman markkinoihin. 

(Malkamäki & Martikainen, 1990, 28 - 29.) 

Markkinoilla on yrityksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on kannattavia investointeja 

enemmän kuin heillä on pääomaa niiden toteuttamiseen. Puolestaan osalla tilanne on 

juuri päinvastainen. Rahoitusmarkkinoiden ydintehtävä on ohjata rahoituksen yli -ja 

alijäämät mahdollisimman tuottaviin kohteisiin. Rahoitusmarkkinoiden keskeisimmät 

ydintehtävät voidaan jakaa seuraavasti: 

 rahavarojen siirtäminen ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille 

 lyhytaikaisten saatavien muuntaminen pitkäaikaisiksi veloiksi 
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 rahoitustoimintaan liittyvien riskien hajauttamisen ja vähentämisen 

mahdollistaminen 

 varoja sijoittavien ja varoja hankkivien sektoreiden välisen informaation 

välittäminen 

(Malkamäki & Martikainen, 1990, 29 - 30; Martikainen, 1995.) 

2.2 Täydelliset ja epätäydelliset markkinat  

Rahoitusmarkkinoiden täydellisyydestä puhuttaessa tarkastellaan yleensä 

pääomamarkkinoiden täydellisyyttä. Rahoitusteoria määrittelee täydelliset 

pääomamarkkinat seuraavien ehtojen kautta: 

 Arvopapereiden ja tuotteiden markkinoilla on täydellinen kilpailu. Tällä 

tarkoitetaan, että kaikki tuottajat myyvät tuotteitaan minimikustannuksilla. 

Kaikki osapuolet käyvät kauppaa markkinahinnoilla arvopaperimarkkinoita 

tarkastellessa.  

 Markkinoilla ei saa olla transaktiokustannuksia, veroja eikä rajoittavaa 

lainsäädäntöä.  

  Markkinoiden tulee olla informatiivisesti tehokkaat. Informaation tulee olla 

kaikkien saatavilla, ilmaista ja kaikkien tulee olla tulkinnasta samaa mieltä.  

 Yksityisten henkilöiden tulee maksimoida oletettu hyötyä.  

Martikaisen (1995) mukaan on tärkeää erottaa määritteet operatiivinen ja 

allokatiivinen tehokkuus toisistaan, kun arvioidaan markkinoiden tehokkuutta. 

Operationaalisesti tehokkaat markkinat tarkoittavat, että markkinoiden toimintaan ei 

kuulu kustannuksia eli esimerkiksi välityspalkkioita ei ole. Allokatiivisesti tehokkailla 

markkinoilla säästöt ohjautuvat niin, että niistä hyötyvät kaikki osapuolet. Markkinat 

voivat toimia tehokkaasti ilman, että ne olisivat täydelliset. Esimerkiksi 

monopoliyrityksen osakkeiden hinnoissa pörssissä voi näkyä kaikki oleellinen 

informaatio.  
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Täydelliset pääomamarkkinat toimivat ja allokoivat kansantalouden varallisuutta 

tehokkaasti. Markkinoilla tällöin kaikki informaatio heijastuu suoraan 

sijoitushyödykkeiden hintoihin ja varat ohjautuvat automaattisesti parhaiten 

tuottavimpiin kohteisiin. Pääomamarkkinat voivat toimia tehokkaasti myös 

täyttämättä kaikkia täydellisten markkinoiden ehtoja. Tärkein edellytys on, että 

markkinat voivat reagoida vapaasti uuteen relevanttiin informaatioon. Täydellisten 

markkinoiden olettamuksista poikkeamia voi tapahtua jossain kolmesta eri 

pääomamarkkinoiden vaiheesta: varojen kohdentamisprosessissa, arvopapereiden 

vaihdantaprosessissa tai informaatioprosessissa. On tärkeää huomata, että 

pääomamarkkinoiden tehokkuus on takaamassa varojen allokatiivisen tehokkuuden, 

mutta ei takaa tuotantotekijöiden allokatiivista tehokkuutta. (Malkamäki & 

Martikainen, 1990, 31.) 

Lainan antajien ja lainaa haluavien kohtaaminen ilman pörssiä eli toimivia 

jälkimarkkinoita voi epäonnistua. Tässä tilanteessa varat eivät kohdennu 

optimaalisella tavalla. Jälkimarkkinoiden ansiota on, että markkinoilla on aina uudesta 

pääomasta kilpailevia tietyt normit täyttäviä julkisesti noteerattuja yrityksiä. 

Noteeraukset muodostuvat jälkimarkkinoilla arvopapereille päivittäin. Näistä 

hinnoista yritysten omistajat ja arvopapereiden mahdolliset ostajat saavat informaation 

yrityksen sen hetkisestä arvostuksesta. Samalla nämä markkinat kertovat eri 

rahoitusmuotojen kustannusten määrän. Arvopapereiden omistajat voivat myydä 

arvopapereitaan likvideillä markkinoilla alhaisilla kaupankäyntikustannuksilla 

jälkimarkkinoiden ansiosta. Likvidisyys auttaa uusien emissioiden mahdollisuuksia 

päästä markkinoille ja sitä kautta tehostaa pääomien tehokasta allokaatiota. Matalat 

transaktiokustannukset puolestaan mahdollistavat kaupankäynnin aktiivisuuden. 

(Malkamäki & Martikainen, 1990, 31 - 32.) 

Leppiniemen (2000) mukaan kaikki todelliset rahoitusmarkkinat eriävät täydellisistä 

markkinoista, koska ne eivät voi täyttää kaikkia täydellisten markkinoiden ehtoja. 

Markkinoiden epätäydellisyyden seurauksia on mahdollista johtaa täydellisten 

markkinoiden teoriasta. Tämä tapahtuu purkamalla täydellisten markkinoiden 

odotukset.  
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2.3 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

Faman (1965) mukaan arvopapereiden hinnat heijastavat täysin kaiken saatavilla 

olevan informaation. Osakkeiden hinnat vastaavat siten täydellisesti markkinoilla 

olevaa tietoa ja osakkeiden hinnat vastaavat todellisuutta. Edellytys tälle tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesille (Efficient Market Hypothesis) on, että markkinoilla ei ole 

kaupankäyntikustannuksia, informaation tulee olla saatavilla kaikille osapuolille ja 

sijoittajien tulee olla samaa mieltä informaation vaikutuksista arvopapereiden 

hintoihin. Vaikeimmaksi muodostui hypoteesin testaaminen. Ei ole mahdollista 

testata, että toimivatko markkinat niin kuin pitäisi, jos ei ole määritelty, että miten 

niiden tulisi toimia.  

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on Faman esittelemä teoria 

rahoitusmarkkinoista. 1970 -luvulla tehokkaiden markkinoiden hypoteesi levisi 

laajalti alan ihmisten keskuudessa. Harvardin yliopiston professori Jensen on todennut 

vuonna 1978 tehokkaiden markkinoiden hypoteesin olevan elämän totuus. Jensenin 

mukaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on laajalti testattu ja muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta, se on yhdenpitävä laajalti eri osakemarkkinoiden 

kanssa.  

2.4 Tehokkuuden kolmijako 

Eugene F. Fama (1991) on jakanut markkinatehokkuuden kolmeen osaan. Jako 

perustuu siihen, että millaista tietoa osakkeiden hintojen tulisi heijastaa. Faman 

mukaan tutkimukset markkinatehokkuudesta voidaan jakaa seuraavalla tavalla:  

1. Tuottojen ennustettavuus 

2. Osakkeiden ennustettavat tuottoreaktiot tiedon julkistamisen jälkeen  

3. Sisäpiiritietoon pohjautuvat sijoitusstrategiat 
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Faman markkinatehokkuuden jako kolmeen osaan noudattaa hänen jo 1970 luvulla 

tekemäänsä jaottelua. Fama jaotteli tuolloin osakemarkkinoiden tehokkuuden 

seuraavasti:  

1. Heikot ehdot täyttävä tehokkuus 

2. Keskivahvat ehdot täyttävä tehokkuus 

3. Vahvat ehdot täyttävä tehokkuus 

Markkinoiden täyttäessä tehokkuuden heikot ehdot arvopapereiden hintoihin sisältyy 

aiempaan hintakehitykseen sisältyvä informaatio. Tällä tarkoitetaan, että menneeseen 

hintakehitykseen pohjautuen ei voida ennustaa tulevaa hintakehitystä. Heikkojen 

ehtojen mukainen markkinatehokkuus tarkoittaa, että historialliseen hintakehitykseen 

perustuvien kaupankäyntisääntöjen mukaan ei voida saavuttaa tavanomaista 

suurempia nettovoittoja. Osakekaupassa on lukuisa määrä erilaisia strategioita, jonka 

vuoksi heikkojen ehtojen mukaisen markkinatehokkuuden toteutumista on hankala 

osoittaa. Tällöin esimerkiksi teknisen analyysin avulla ei pystytä saamaan tavallista 

suurempia tuottoja. (Fama, 1970) 

Keskivahvoilla markkinoilla kaikki olennainen julkistettu tieto heijastuu heti 

arvopapereiden hintoihin. Puolivahvat ehdot markkinatehokkuudessa voivat toteutua, 

jos testauksessa todettu viive ei ole taloudellisesti kannattava. Ballin & Browin (1968) 

ja Faman, Fisherin, Jensenin ja Rollin (1969) tutkimukset osakemarkkinoiden 

keskivahvoista ehdoista ovat olleet keskeisimpiä. Erityisesti Ball & Brown ovat 

tutkineet tilinpäätösinformaation hyödyllisyyden merkitystä sijoittamisessa. He 

huomasivat, että osakkeiden kurssi eteni samansuuntaisesti kuin voitto jo tilikauden 

aikana ja informaatio tilinpäätöksestä siirtyi jo julkaisuhetkellään osakkeiden 

hintoihin. Toisin sanoen markkinat vastasivat hyvin tilinpäätösinformaatiota eli 

voidaan sanoa niiden olevan sen suhteen tehokkaat. Vahvistuksen tälle saadakseen 

tulisi tosin analysoida, että kuinka hyvin vaihtoehtoiset informaationlähteet, 

esimerkiksi osavuosikatsaukset, kuvastavat toisiaan. (Fama, 1970; Malkamäki & 

Martikainen, 1990, 38 - 39.)  
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Vahvoilla markkinoilla puolestaan julkaisematon ja julkistettu informaatio heijastuu 

heti arvopapereiden hintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös monopolistinen tieto 

välittyy heti hintoihin. Osakemarkkinoilla on testattu vahvojen ehtojen toteutumista 

testaamalla saavatko henkilöt sisäpiirissä normaalia isompia tuottoja ja tuottavatko 

ammattilaisten johtamat rahastot ylisuuria tuottoja. Mitkään osakemarkkinat eivät ole 

pystyneet osoittamaan vahvojen ehtojen toteutumista. (Fama, 1970; Malkamäki & 

Martikainen, 1990, 38 - 39.)  

Empiirisissä tutkimuksissa käytetään edelleen Faman tehokkuusluokittelua. 

Tehokkuuden asteet ovat myös riippuvaisia toisistaan. Markkinoiden on ensin 

täytettävä heikot ehdot, jotta se voi päästä seuraavalle asteelle eli täyttää keskivahvat 

ehdot. Siten puolivahvat ehdot on täytettävä ensin, jotta voi päästä tasolle täydet ehdot. 

Ilman kaikkien tasojen läpikäymistä hinnat eivät voisi heijastaa kaikkea olennaista 

informaatiota. (Malkamäki & Martikainen, 1990, 35.) 

Lukuisissa osakemarkkinoiden tehokkuutta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, 

että markkinatehokkuuden tasot eivät täyty ollenkaan. Näiden tulosten valossa 

markkinat olisivat siis joltain osin tehottomat. Osakkeiden hinnat eivät siis heijastaisi 

kaikkea relevanttia tietoa, jota hyväksikäyttäen voisi muodostaa sijoitusstrategioita, 

jotka antaisivat riskierojen huomioinninkin jälkeen suurempia tuottoja. (Kallunki ym. 

2007.) 

2.4.1 Tuottojen ennustettavuus 

Osakkeiden ennustettavat tuotot heijastivat Faman omaa kiinnostusta ja olivat myös 

kautta ajan kiistanalaisin tutkimuskohde. Faman mukaan tutkimukset vaihteluista 

osakkeiden ennustettavissa tuotoissa ovat nousemassa uudelleen. Erona 1970 -luvun 

tutkimukseen on, että ei pelkästään keskitytä tulevien tuottojen ennustamiseen 

historiallisten tuottojen pohjalta, vaan lisäksi otetaan huomioon osinkotuotto, E/P-luku 

ja kausivaihtelut. Aiempi tutkimus keskittyi tutkimaan ennustamaan tuottoja päivä, - 

viikko, - tai kuukausi aikatähtäimellä, kun taas tämän hetkinen tutkimus otti huomioon 

tuottojen ennustettavuuden pitkällä aikahorisontilla. (Fama, 1991, 1578.) 

Faman (1991) mukaan tuottojen ennustettavuus voidaan jakaa seuraavalla tavalla: 
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 Tuottojen ennustaminen yli ajan apuna käyttämällä menneitä tuottoja 

 Tuottojen ennustaminen yli ajan käyttämällä apuna makrotaloudellisia 

muuttujia (esim. korko- tai inflaatiomuuttujia) 

 Osakemarkkinoiden kausivaihtelujen hyödyntäminen sijoitusstrategioissa 

 Osakkeiden välisten tuottoerojen ennustaminen 

Rahoituskirjallisuudessa käydään kovasti keskustelua siitä, että johtuvatko havaitut 

tuottojen ennustettavuudet siitä syystä, että osakkeiden riskin takia syntyviä 

tuottoeroja on vaikea kontrolloida. Tämä tarkoittaisi, että joidenkin 

sijoitusstrategioiden mahdollistamat ylisuuret tuotot olisivatkin vain seurausta 

suuresta riskistä eivätkä markkinoiden tehottomuudesta. (Kallunki ym. 2007.) 

2.4.2 Tiedon julkistamisen aiheuttamat ennustettavat osakkeiden 

tuottoreaktiot 

Osakkeiden tuottoreaktioihin vaikuttavaan tiedon julkistamiseen liittyvät tutkimukset 

hakevat tietoa, että kuinka nopeasti markkinat vastaavat tiedon julkistamiseen. Faman 

(1991) mukaan päivittäiset tuotot NYSE:stä, AMEX:sta ja NASDAQ:sta antavat 

suurimman vahvistuksen tapahtumatutkimusten (event studies) täsmällisyydelle. 

Osakkeiden hinnat vastaavat tapahtumaan laajasti ja keskittyneesti muutamassa 

päivässä, mutta silti jonkun laskiessa päivittäisiä odotettuja tuottoja (normaaleja 

tuottoja) on epänormaalien tuottojen laskemisella pieni vaikutus päätelmiin. (Fama, 

1991, 1601.) 

Tyypillinen tulos tapahtumatutkimuksissa on, että osakkeiden hinnat vastaavat 

tapahtumien ilmoituksiin päivässä. Tulos on jopa niin yleinen, että Fama (1991) sanoo 

markkinoinnin nopean reagoinnin olevan yhdenmukainen tehokkuuden kanssa. 

Kuitenkin osa tapahtumatutkimusten tuloksista viittaa siihen, että osakkeiden hinnat 

vastaavat hitaasti johonkin tietynlaiseen informaatioon. 
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2.4.3 Sisäpiiritiedon käyttöön pohjautuvat sijoitusstrategiat 

Kolmas tehokkaiden markkinoiden ryhmä 1970 -luvun jaottelun mukaisesti oli vahvat 

ehdot täyttävä tehokkuus. Tämän ehdon mukaan kaikki saatavilla oleva informaatio 

heijastui markkinoille. Tähän sisältyi myös sisäpiirin hallussa oleva informaatio. 

Jaffen (1974) tutkimusten mukaan sisäpiiriläisille osakemarkkinat eivät toimi 

tehokkaasti, sillä sisäpiiriläisillä on tietoa, joka ei heijastu hintoihin. Jaffen mukaan 

markkinat eivät reagoi tarpeeksi nopeasti sisäpiiriläisillä olevaan tietoon. 

Markkinatehokkuuden ristiriita syntyy, kun ulkopuoliset tietävät voivansa saada 

tuottoja siitä tiedosta, että kaupankäynnissä on ollut sisäpiiritietoa.  

2.5 CAPM 

CAPM eli arvopapereiden hinnoittelumalli (Capital Asset Pricing Model) on 

rahoitusteorian tärkein kulmakivi. CAP -mallin kehittämisestä on annettu Nobel-

palkinto William M. Sharpelle. CAPM tarkoittaa osakkeen tuoton odotusarvon 

sitomista suoraan riskiin. Tämän johdosta osakkeen tuotto ja riski kävelevät käsi 

kädessä: mitä suurempi riski, sitä suurempi tuotto. CAP – mallin avulla on mahdollista 

löytää kriteeri, kuinka suuri tuoton tulisi olla tietynlaisen riskin sisältävässä 

sijoituksessa. (Nikkinen ym. 2002, 68.) 

Mallin tarkasteleminen kannattaa aloittaa rajaamalla yksittäisiä tekijöitä pois, jotta 

voitaisiin keskittyä olennaisimpien asioiden tarkasteluun. Lähtöoletuksina ovat 

seuraavat: 

1. Kaupankäynnistä aiheutuvia menoja eli 

transaktiokustannuksia ei ole eli osakkeita voi myydä 

ilmaiseksi.  

2. Sijoituskohteet ovat äärimmäisen pieniin osiin jaollisia, 

esimerkiksi sijoittaja voi sijoittaa johonkin kohteeseen 

yhden euron.  

3. Veroja ei ole ollenkaan. Tämän johdosta ei ole merkitystä, 

että verotetaanko sijoittajaa osinkotuottoina vai 

pääomatuottoina.  
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4. Markkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sijoittaja ei voi vaikuttaa mitenkään 

sijoituskohteiden hintoihin.  

5. Portfolion tuoton odotusarvo ja keskihajonta ovat 

sijoittajien sijoituskohteen päätöksen pohjana.  

6. Lyhyeksi myynti on hyväksyttyä ilman rajoituksia. Toisin 

sanoen sijoittaja voi myydä sellaisia osakkeita, joita hän ei 

omista.  

7. Sijoittajan on mahdollista sijoittaa riskittömästi sellaisella 

korolla, jolla hän voi ottaa lainaa ilman rajoituksia.  

8. Sijoittajien odotukset ovat homogeeniset.  

9. Kaikki pääomahyödykkeet ovat kaupankäynnin kohteina. 

(Nikkinen ym. 2002, 68 - 69.) 

Luonnollisesti CAP-mallin odotuksista suurin osa ei toteudu oikeassa elämässä. 

Kuitenkin malli kuvaa hyvin osakkeiden tuottoja markkinoilla. Näiden odotusten 

pohjalta voidaan tehdä seuraavalainen yhteenveto. Jokainen sijoittaja sijoittaa 

markkinaportfolioon, jossa on kaikki mahdolliset sijoituskohteet markkina-arvojen 

suhteessa, toisin sanoen osakkeiden hinta kerrottuna osakkeiden lukumäärällä jaettuna 

osakkeiden yhteenlasketulla markkinahinnalla. Kaikki sijoittajat investoivat 

riskittömään kohteeseen ja markkinaportfolioon tai vaihtoehtoisesti ottavat lainaa 

korolla, jossa ei ole riskiä. On keskeistä, paljonko sijoittajat ovat valmiita laittamaan 

sijoituksiaan markkinaportfolioon ja minkä verran riskittömään sijoituskohteeseen. 

Markkinaportfolion riskipreemio E(Rm) – rf ja sen keskihajonta määräävät yhdessä 

sijoittajien henkilökohtaisen riskinsietokyvyn riskittömien ja riskillisten 

sijoituskohteiden suhteen. (Nikkinen ym. 2002, 69.) 

Tietynlaisiin osakkeisiin sijoittavan kannalta on olennaista selvittää markkinariski. 

Käytännössä osakkeen riskipreemio riippuu ainoastaan beetakertoimella mitattavasta 

markkinariskistä. Esimerkiksi jos osakkeen beetakerroin kolminkertaistuu, myös 

riskipreemio kolminkertaistuu, jotta saataisiin sijoittavat pitämään kyseistä 

sijoituskohdetta salkussaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että riskipreemion tulee olla 

beetakertoimen suhteen sama kahdella eri portfoliolla. Tämä näkyy kuvasta 2, jossa 
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arvopaperimarkkinasuora kuvastaa osakkeen tuoton odotusarvon ja markkinariskin 

välistä suhdetta (Kallunki ym. 2007.).  

 

Kuvio 1. Arvopaperimarkkinasuora, joka kuvaa osakkeen tuoton odotusarvon ja 

markkinariskin välistä suhdetta.   

Yhtälömuodossa CAP-malli saa kaavan 1 esittämän muodon. CAP-malli esittää siis 

osakkeen tuoton odotusarvon. Osakkeen tuotto ylittää riskittömän tuoton 

riskipreemion määrän verran. CAPM:n mukaan riskittömän tuoton riskipreemio 

puolestaan saadaan kertomalla markkinoiden riskipreemio osakkeen beetakertoimella 

eli markkinariskillä.  
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Kaava 1. Capital Asset Pricing Model. (Kallunki ym, 2007.) 

 

Sijoittajien päätöksen teon kannalta CAPM on merkittävä, sillä se kuvaa 

sijoituskohteiden riskin ja tuoton välistä suhdetta. Mallin avulla on mahdollista 

arvioida sijoitukseen liittyvää systemaattista riskiä. Kokonaisriskin keskihajonnalla 

mitattuna voidaan jakaa systemaattiseen ja epäsystemaattiseen riskiin kaavan 2 avulla: 

 

Kaava 2. Sijoituskohteiden riskin jakaantuminen systemaattiseen ja 

epäsystemaattiseen riskiin (Kallunki ym. 2007, 273 - 274).  

2.6 Markkinatehokkuus Suomessa 

Kallungin ym. (1997) mukaan osakemarkkinoilla toimivilla on yleinen uskomus, että 

pienet arvopaperimarkkinat – kuten Helsingin pörssi - toimivat tehottomammin kuin 
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suuret markkinat. Informaation epäsymmetrisyys sijoittajien välillä, sijoitustoiminnan 

kehittymättömyys ja rajoittavat kaupankäyntisäännökset voivat olla seurausta pienten 

markkinoiden tehottomuudelle. Kansainvälisille sijoittajille pienet osakemarkkinat 

voivat olla kiinnostavia, koska ne tarjoavat merkittäviä etuja laajentaen 

sijoitusmahdollisuuksia. (Kallunki ym. 1997, 475.) 

Rahoitusmarkkinoiden tehokkuus Suomessa on ollut useiden tutkimusten kohteena. 

Tulokset eivät ole kuitenkaan olleet yhteneviä. Jo vuonna 1977 Antti Korhonen on 

osoittanut Suomen osakemarkkinoiden täyttävän vähintään tehokkuuden heikot ehdot 

ja tietyin edellytyksin myös puolivahvat ehdot. Martikaisen ja Kallungin tutkimuksen 

mukaan (1999) tehokkuuden ehdot osakemarkkinoilla eivät täyty Suomessa. 

Osakemarkkinoiden on mahdollista hyötyä teknisistä analyyseistä, jos markkinat eivät 

täytä edes tehokkuuden heikkoja ehtoja. Tehottomuuden seuraus on, että markkinat 

eivät heijasta kaikkea arvopaperin hintaan vaikuttavaa informaatiota. Tämän 

seurauksena markkinoilla voi ilmetä hinnoitteluvirheitä. (Leppiniemi, 2000, 104.) 

Useiden tutkimusten mukaan kaikilla osakemarkkinoilla esiintyy kausianomalioita. 

Suurin osa niistä esiintyy myös Suomessa. Martikainen ja Puttonen (1996) tutkivat 

viikonpäivän vaikutusta tuottojen määrään Suomen osake- ja johdannaismarkkinoilla 

vuosina 1988 - 1990. Tutkimuksen mukaan viikonpäivistä tiistai ja keskiviikko ovat 

negatiivisia osakemarkkinoilla. Puolestaan maanantait ovat negatiivisia 

johdannaismarkkinoilla. Suomessa esiintyy myös kuunvaihdeanomalioita. 

Martikainen, Perttunen ja Puttonen (1995) tutkivat kuukaudesta olevan ajankohdan 

vaikutusta Suomen osakemarkkinoille ja osakeindeksirahastoille.  (Kallunki ym. 1997, 

486.) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomen osakemarkkinoilla on havaittu 

tunnuslukuanomalioita. Kauppi ja Martikainen (1994) tutkivat P/E -tunnusluvun 

vaikutusta Helsingin Pörssissä olevien yhtiöiden tuottoihin ajanjaksolla 1975 - 1990.  

Martikainen, Rothovius & Yli-Olli (1993) puolestaan tutkivat osingonmaksun 

merkityksen muutoksesta Suomessa vuosina 1974 - 1987. Tutkimuksen mukaan 

kyseessä on yksinkertainen sijoitusstrategia, jonka mukaisesti osingonjakoa 

kasvattaneet osakkeet ostettiin ja osingonjakoa vähentäneet myytiin. Tämän strategia 



22 

 

tuotti epänormaaleja tuottoja.  Tutkimuksen mukaan osingonjako on merkittävä lisä 

tehdessä portfoliostrategioita Suomessa.  
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3 ANOMALIOIHIN PERUSTUVAT SIJOITUSSTRATEGIAT 

Tässä luvussa tarkastellaan tunnuslukuanomalioihin pohjautuvia sijoitusstrategioita eli 

arvostrategioita. Kallungin (1996) mukaan toistuva tuottojen ennustettavuus 

käsitetään anomaliaksi, tehokkaiden markkinoiden päinvastaiseksi ilmiöksi. Arvo-

osakkeet tuottavat keskimääräisesti enemmän kuin muut osakkeet ilman riskitason 

kohoamista. Puhutaan arvoanomalista (the anomaly of value). Faman ja Frenchin 

(1998) tutkimusten mukaan arvo-osakkeilla on kasvuosakkeita paremmat tuotot 

ympäri maailman. 

Vaikka tutkimuksissa oltiin havaittu, että pitkällä ajanjaksolla markkinoiden 

tehokkuusoletus piti hyvin paikkansa, mutta 1980 -luvulla tutkijoilla heräsi epäilys 

markkinoiden kaikkitietävyyttä kohtaan. Tutkijat alkoivat epäilemään muun muassa 

sitä, että voivatko kurssireaktiot todella olla seurausta muuttuneista odotuksista. 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesia alettiin tällöin tarkastella kriittisesti. Tuloksena 

olivat poikkeamat markkinoiden tehokkuudesta. Sijoittajien näkökulmasta 

kiinnostavinta ovat säännölliset poikkeamat tehokkuusoletuksesta eli anomaliat. 

Anomalioiden pohjalta on luotavissa erilaisia sijoitusstrategioita, jotka ottavat 

huomioon niiden riskin, mutta ovat silti hyvin tuottavia. Tutkijat havaitsivat tuolloin 

seuraavia anomalioita osakkaiden tuotoissa: 

 Suurten E/P -lukujen yritykset tuottavat hyvin  

 Markkina-arvoltaan pienet yritykset tuottavat hyvin 

 Kuunvaihteessa osakkeiden tuotot ovat suuria 

 Vuodenvaihteessa osakkeiden tuotot ovat suuria 

 Loppuviikon osakkeiden tuotot ovat suurempia kuin alkuviikon 

(Martikainen, 1995.) 

Anomalioihin pohjautuvia sijoitusstrategioita on tutkittu paljon. Suomessa Marko 

Kauppi ja Teppo Martikainen (1994) ovat tutkineet E/P -lukua Suomen 

osakemarkkinoilla 15-vuoden ajanjaksolla. Kauppi ja Martikainen havaitsivat 

pörssissä E/P -anomalioita.  
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3.1 Arvostrategia 

Arvosijoittaminen on yksi parhaista osakesijoittamisen menetelmistä. Arvosijoittaja 

etsii markkinoilla aliarvostettuja yhtiöitä, joiden kurssit tulevat nousemaan 

hinnoitteluvirheiden korjaamisen jälkeen. Kallungin ym. (2007) mukaan 

arvostrategioilla saatavat ylisuuret tuotot ovat yksi kuuluisimmista markkinoiden 

tehokkuutta kyseenalaistavista havainnoista. Arvostrategioita käyttämällä sijoitettaan 

osakkeisiin, joiden markkinahinta on edullinen verrattuna osakkeen menneeseen 

kurssiin tai johonkin yrityksen taloudellista tilaa kuvaavaan muuttujaan. 

Arvostrategian ydinajatuksena on hankkia osakkeita edullisesti eli käytännössä 

”ostetaan halvalla ja myydään kalliilla”. Arvostrategioiden lisäksi sijoittajat voivat 

käyttää kasvustrategiaa, jossa hankitaan korkean arvostustason osakkeita. La Portan, 

Lakonishokin, Shleiferin ja Vishnyn mukaan (1997) arvostrategia noudattamalla 

päästään useimmiten kasvustrategiaa parempaan tuottoon. Syynä ovat usein 

tulosyllätykset, joita arvostrategian arvo-osakkeilla on ollut kasvustrategian osakkeita 

enemmän.  

Arvostrategiat jaetaan Kallungin ym. (2007) mukaan usein seuraavan jaottelun 

mukaisesti: 

 passiivinen arvostrategia 

 aktiivinen arvostrategia 

 vastavirran strategia eli contrarian-strategia 

Passiivisella arvostrategialla tarkoitetaan, että sijoitussalkkuun valitaan osakkeet 

tiettyjen tunnuslukujen avulla, esimerkiksi P/E -lukuun tai P/B- lukuun pohjautuen. 

Passiivisen arvostrategian tutkimustuloksiin perustuva ydinajatus on, että markkinat 

systemaattisesti alihinnoittelevat tietyt osakkeet. Famalla ja Frenchillä (1998) on 

tutkimustuloksia useista eri maista passiiviseen arvostrategiaan perustuen. He 

muodostivat osakesalkkuja matalan P/B-lukuun ja matalan P/E-lukuun pohjautuen ja 

laskivat näiden keskimääräiset vuosituotot. Passiivisen arvostrategian sijoituksen arvo 

ei yleensä vaihtele suureesti ajan mittaan vaan tuotto on yleensä vakaata. Tämän takia 
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arvostrategiaa joskus on sanottukin tappioiden välttämisen strategiaksi. (Kallunki ym. 

2007, s. 201 - 202.) 

Passiivista arvostrategiaa voidaan puhtaimmillaan luonnehtia niin sanotuksi 

screening-menetelmäksi. Screening-menetelmässä salkkuun valittavien osakkeiden 

poiminta tapahtuu mekaanisesti jonkin tietyn tunnusluvun avulla. Passiivisessa 

arvostrategiassa salkkuun valitaan osakkeet yleensä käyttämällä P/B-, P/E- tai P/S-

tunnuslukuja. P/B-luvussa salkkuun valitaan osakkeita oman pääoman 

osakekohtaiseen tasearvoon perustuen. P/E-luvun perusteella sijoitetaan sellaisiin 

osakkeisin, joiden hinta on huokea suhteessa osakekohtaiseen tulokseen. P/S-luvun 

perusteella puolestaan sijoitetaan osakkeisiin, joiden hinta on huokea suhteessa yhtiön 

liikevaihtoon. (Kallunki ym. 2007, 202.) 

Toinen arvostrategiaryhmä on aktiivinen arvostrategia. Tämä strategia on isojen 

institutionaalisten sijoittajien käytössä. Aktiivisessa arvostrategiassa etsitään 

alihinnoiteltuja yrityksiä, jotka ovat jostain syystä jääneet pörssiin. Näiden yritysten 

markkina-arvo on matala ja onkin helppo saada hankittua suurin osa äänivallasta 

tällaisista yrityksistä. Aktiivista arvostrategiaa toteuttava yleensä valtaa yrityksen 

äänivallan turvin, tekevät tarvittavat muutokset yrityksen strategiaan ja johtoon sekä 

myy yrityksen mahdollisesti eteenpäin. (Kallunki ym. 2007, 205.) 

Kallungin ym. (2007) mukaan kolmas arvostrategiaryhmä on vastavirran strategia eli 

contrarian-strategia. Vastavirran strategia pohjautuu havaintoihin, jonka mukaisesti 

markkinat ylireagoivat huonoihin ja hyviin uutisiin. Voimakkaan kurssinousun jälkeen 

yleensä tulee lasku ja vastaavasti kurssilaskun jälkeen kurssi yleensä nousee. 

Vastavirran strategiassa sijoitetaan niihin osakkeisiin, jotka ovat laskeneet eniten. 

Taustalla tässä on se, että näiden osakkeiden ajatellaan nousevan tulevaisuudessa 

eniten.  

Yrityksen ennakoitu taloudellinen menestys ja siihen liittyvä riski määrittävät 

osakkeen arvon. Taloudellista menestystä mitataan eri arvonmääritysmenetelmissä eri 

keinoin, esimerkiksi vapaalla kassavirralla tai nettotuloksella. Menetelmät pohjautuvat 

kuitenkin samaan ydinideaan: osakkeen arvo kasvaa sitä suuremmaksi, mitä 
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suuremmaksi yrityksen taloudellinen menestys arvioidaan. Menestymiseen sisältyvä 

riski voidaan arvioida eri tavoin. (Kallunki & Niemelä, 2012.)  

Osakkeen arvon määrittäminen yrityksen taloudellisiin tekijöihin perustuen on 

osakesijoittajan arvonmäärityksen keskeisin tavoite. Tätä tietoa sijoittaja tarvitsee 

ostaessaan ja myydessään osakkeita. Osakkeen arvonmääritys tehdään tietylle 

ajankohdalle. Tätä arvonmäärityshetkellä laskettua osakkeen arvoa verrataan 

arvonmäärityshetken osakkeen markkinahintaan. Markkinahinnan ollessa alle 

arvonmäärityksellä olevan hinnan kannattaa sijoittajan pohtia kyseisen osakkeen 

ostamista. Myynnin puolesta puhuu päinvastainen tilanne, jolloin osakkeen 

markkinahinta on korkeampi kuin arvonmärityksellä saatu hinta. Arvonmäärityksen 

pohjana olevat yritysten tulos- ja talousennusteet voivat muuttua nopealla aikataulla, 

joten arvonmäärityksellä saatu osakkeen arvo ja samoin osakkeen markkinahinta 

voivat muuttua nopeasti. Sijoittajan kannattaa ottaa tämä merkittävä asia huomioon 

tehdessään sijoituspäätöksiä. (Kallunki & Niemelä, 2012.)  

3.2 Suhteellinen arvonmääritys 

Yrityksen arvonmäärityksessä käytetään hyvin yleisesti yksittäisiä tunnuslukuja eli 

hinta- tai arvostuskertoimia. Tästä käytetään myös nimitystä suhteellinen 

arvonmääritys (relative valuation). Nimi viittaa siihen, että yrityksen arvo 

suhteutetaan muihin vastaaviin yrityksiin. Arvostuskertoimien avulla on nopeaa laskea 

arvo kohdeyritykselle. Arvostuskertoiminen määritteleminen aloitetaan valitsemalla 

vertailuyritykset, jotka vastaavat kohdeyritystä taloudellisilta piirteiltään. Toimiala 

sekä tulevaisuuden kasvunäkymät ja riskit ovat näitä valittavilta yrityksiltä vaadittavia 

ominaisuuksia. Tämän jälkeen yrityksen arvostuskertoimia verrataan vertailuyritysten 

osakkeiden mediaaniin tai keskiarvoon. Vertailun pohjalta pystytään katsomaan, että 

onko tarkasteltavan yrityksen osake yli- vai aliarvostettu. Arvostuskertoiminen 

käyttöön perustuvassa arvonmäärityksessä tulee olla huolellinen, erityisesti jos 

arvonmääritys pohjautuu pelkästään arvostuskertoimiin. (Kallunki & Niemelä, 2012.) 

Kallungin ja Niemelän (2012) mukaan arvostuskertoimien käyttö perustuu lähinnä 

niiden helppokäyttöisyyteen. Arvostuskertoiminen laskeminen tapahtuu 

suhteuttamalla yrityksen arvo johonkin tilinpäätöksen taloudelliseen 
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fundamenttimuuttujaan. Suosituimpia ovat yrityksen käyttökate (EBITDA), 

liikevoitto (EBIT), nettotulos (Earnings), liikevaihto (Sales) ja tasesubstanssi (Book 

Value). Suhteuttamalla liiketoiminnan arvo (EV) tai oman pääoman arvo (Price) näillä 

fundamenttimuuttujilla saadaan laskettua yleisimmin käytetyt arvostuskertoimet, joita 

ovat EV/EBITDA, EV/EBIT, P/B-, P/E- ja P/S -tunnusluvut. Poikkeuksena on P/E -

luku, jota käytetään välillä myös käänteisenä eli E/P-lukuna. E/P-lukua käytettäessä 

voidaan puhua tulostuotosta (earnings yield).  

3.2.1 Tulokseen suhteutetut tunnusluvut 

Kassavirtaan tai tulokseen suhteutetuissa tunnusluvuissa yrityksen oma pääoma 

(Price) tai liiketoiminnan arvo (EV) suhteutetaan tulosta kuvaavaan lukuun. Eniten 

käytetty ja suosituin tulokseen suhteutettu tunnusluku on P/E-luku (Price to Earnings 

ratio) eli hinta/voittosuhde. P/E-tunnusluvulla tarkoitetaan osakkeen markkinahintaa 

suhteutettuna osakkeen voittoon. P/E-lukua voidaan verrata takaisinmaksuaikaan, 

koska se kertoo, että kuinka monen vuoden nettotulos tarvitaan osakkeen hinnan 

maksamiseksi. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä alempi P/E-luku on, sitä ripeämmin 

nettotuloksella katetaan osakkeen hinta. Tällöin sijoituskohde arvioidaan yleensä 

edullisemmaksi. P/E-luvulla kuvataan siis osakkeen hinnan suhdetta sen tulon 

tekemiskykyyn. Kallunki & Niemelä, 2012, 194 - 195; Martikainen, 1990, 156.) 

Yleisiä tulokseen suhteutettuja tunnuslukuja P/E-luvun lisäksi ovat EV/EBIT – tai 

EV/EBITDA -luvut. Näissä tunnusluvuissa yrityksen liiketoiminnan arvo (EV) 

suhteutetaan liikevoittoon (EBIT) tai käyttökatteeseen (EBITDA). Yrityksen 

liiketoiminnan arvolla tarkoitetaan oman ja vieraan pääoman yhteenlaskettua arvoa eli 

yritysarvoa. (Kallunki & Niemelä 2012, 202.) 

3.2.2 Tasesubstanssiin sijoitetut tunnusluvut 

Lindströmin (2007) mukaan yksi suosituimmista arvosijoittamisstrategian 

tunnusluvuista on P/B-luku (Price per Book value). P/B-luku suhteuttaa yhtiön 

osakekurssin sen osakekohtaiseen oman pääoman kirjanpitoarvoon. Oman pääoman 

kirjanpitoarvolla tarkoitetaan taseessa olevaa oman pääoman arvoa. Oma pääoma 

saadaan laskemalla yhteen seuraavat taseen erät: sidottu ja vapaa omapääoma, 
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vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero. Luku lasketaan jakamalla osakkeen 

hinta osakkeen kirja-arvolla kaavan 3 mukaisesti. Toinen vaihtoehto on jakaa oman 

pääoman markkina-arvo oman pääoman kirja-arvolla. (Lindström, 2007; Kallunki & 

Niemelä 2012, 205.) 

Kaava 3. P/B-luvun laskeminen.  

P/B = Osakkeen hinta / Oman pääoman osakekohtainen tasearvo  

       = Oman pääoman markkina-arvo / Oman pääoman tasearvo  

Buffetin (2010) mukaan P/B-tunnusluku on helppo laskea, mutta sen käyttöön liittyy 

tiettyjä rajoituksia. Mikäli taseessa olevat omaisuuserät eivät vastaa niiden käypää 

arvoa, on P/B-luvun mahdotonta antaa luotettava kuva osakkeen arvostuksesta 

suhteessa osakkeen todelliseen markkinahintaan. Kallungin ym. (2012) mukaan P/B-

luvun tulkinta on helppoa. Luku kertoo, että kuinka moninkertainen oman pääoman 

arvo on suhteessa sen kirjanpidolliseen arvoon. P/B-luku kertoo tuoton taseessa 

olevalle pääomalle eli se heijastaa siten yrityksen kannattavuutta. P/B-luvusta onkin 

helppo nähdä yritysten kannattavuuserot. Sijoittavat ovat valmiita maksamaan 

enemmän korkean kannattavuuden yrityksestä kuin matalamman kannattavuuden 

yrityksestä. P/B-luvun erot johtuvat kannattavuuden lisäksi kasvumahdollisuuksista ja 

riskisyydestä. P/B-luvun hyöty perustuu siihen, että sijoittajan on helpompi eritellä 

erot yritysten nykyisessä tilanteessa verrattuna yrityksen tulevaisuuden 

kannattavuuteen ja tuloksen kasvuun.  

Fama ja French (2007) löysivät yhdentymistä P/B-luvun arvo- ja kasvuportfolioista 

aiheutuen keskiarvoon palautumisesta kannattavuudessa ja odotetuissa tuotoissa. B/P-

luvun arvoportfolioilla on tapana nousta, kun arvoyhtiöistä tulee kannattavampia. 

Samaan aikaisesti B/P-luvun kasvuportfoliot syöksyvät, koska kasvuyhtiöt eivät 

saavuta niille asetettuja vaatimuksia kannattavuudessa.  

Todisteet P/B-tunnuslukuanomalian esiintymisestä suomalaisilla osakemarkkinoilla 

ovat suhteellisen heikot. Leivo ym. (2009) löysivät jonkinasteista P/B-anomaliaa 

kolmen vuoden tiheydellä muodostetuissa portfolioissa Helsingin pörssissä vuosina 
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1991 - 2006, mutta vastaavasti Leivo ja Pätäri (2011) eivät löytäneet minkään asteista 

P/B-anomaliaa vuoden tiheydellä muodostetuilla portfolioilla ajanjaksolla 1993 - 

2009. Samaan lopputulokseen tuli myös Leivo vuonna 2012.  

Osakemarkkinoiden kehittyminen viimeisimpinä vuosikymmeninä on tehnyt 

tyypillisestä sijoittajasta entistä riippuvaisemman yhtiön hinnan muutoksista ja 

vähemmän vapaan kuin aiemmin pitääkseen itseään yhtiön omistajana. Syynä tähän 

on, että menestyneet yritykset keskittyvät omistustensa myyntiin jatkuvasti hinnoilla, 

jotka ylittävät yhtiön kirjanpitoarvon. (Graham, 1973.) 

3.2.3 Muut arvostuskertoimet 

Edellä mainittujen tulokseen suhteutettujen ja tasesubstanssiin sijoitettujen 

tunnuslukujen lisäksi osakkeen arvo voidaan suhteuttaa myös yrityksen kassavirtaan. 

Yleisimmät kassavirran käsitteet ovat kassatulos (CE, Cash Earnings) ja vapaa-

kassavirta (FCF, Free Cash Flow). Yrityksen kassatulos lasketaan useimmiten alla 

olevalla tavalla. (Kallunki & Niemelä 2012, 208.) 

Yrityksen nettotulos 

+ Poistot 

+ Satunnaiset erät 

= Kassatulos  

Vapaan kassavirran malli (Free Cash Flow Model) pohjautuu siis yrityksen 

tuottaminen vapaiden kassavirtojen nykyarvojen suuruuteen. Yrityksen tuottamia 

kassavirtoja diskontataan nykyhetkeen. Vapaan kassavirta mallin etuna on, että 

osinkopolitiikka eikä erilaiset kirjanpidon erät pääse vaikuttamaan mallin 

soveltamiseen.  Esimerkkinä tähän käy käyttöomaisuuden poistot, jotka vaikuttavat 

yrityksen tulokseen, mutta ei vapaaseen kassavirtaan. Aluksi laskentakohteena on 

nettokassavirta, jonka yritys on aikaansaanut omalle pääomalle. Kassavirtojen 

määrittämisen jälkeen diskontataan vapaat kassavirrat nykyhetkeen oman pääoman 
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tuottovaatimuksella, jolloin saadaan oman pääoman arvo. Kassavirtapohjaisella 

mallilla voidaan määrittää osakkeen arvo P kaavan 2 avulla. (Nikkinen ym. 2002, 152 

- 153.) 

Kaava 4. Kassavirtapohjainen arvomääritysmalli 

 

P = Hinta 

FCF = tilikauden kassavirta 

r = oman pääoman tuottovaatimus 

n = tilikausien lukumäärä 

Nopea tapa saada käsitys osakkeen arvostuksesta on käyttää liiketoiminnan volyymiin 

suhteutettuja tunnuslukuja. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin kun arvioidaan 

listaamattomien yhtiöiden kauppahintaa. Tällöin lasketaan usein ainakin liikevaihtoon 

suhteutetut tunnusluvut. Yrityksen tuloksen ollessa tappiollinen on myös hyödyllistä 

laskea liikevaihtoon suhteutettuja tunnuslukuja joista P/S- ja EV/S-luvut ovat 

suosituimpia. P/S-luku kertoo oman pääoman arvon liikevaihtoon suhteutettuna. 

EV/S-luku puolestaan suhteuttaa yritysarvon liikevaihtoon. (Kallunki & Niemelä, 

2012, 209.) 
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4 P/E-TUNNUSLUKUANOMALIA 

Tässä luvussa tarkastellaan P/E-tunnuslukuanomaliaan perustuvaa arvostrategiaa. 

P/E-luku on varhaisin tunnistettu tunnuslukuanomalia ja jo ennen kuin itse CAPM-

malli on muodostettu (Sharpe, 1964.). Suurin osa akateemisesta tutkimuksesta 

havainnollisti ja yritti päättää, että onko P/E-tunnuslukuanomalia todellisuutta vai 

tulosta muista tekijöistä. Ensimmäinen tutkimus, joka havainnollisti P/E-luvun 

vaikutuksia, on Nicholsonin vuodelta 1960. Tässä tutkimuksessa Nicholson teki 

johtopäätöksen, että pörssisijoittajan kannattaa loogisesti etsiä suurempia tuottoja 

sijoittamalla matalammalla P/E-luvulla oleviin osakkeisiin. Basu (1975) ja (1977) 

yleisesti vahvisti Nicholsonin tulokset. P/E-luvulle on määritelty useita rationaalisia 

syitä. (Keith & Brooks, 2006.)  

Basu (1977) on ollut ensimmäinen, joka on vahvistanut matalan E/P-luvun 

portfolioiden tuottavan paremmin myös riskikorjatuilla tuotoilla. Basu tutki P/E-luvun 

vaikutusta osakekursseihin vuonna 1977. Tutkimuksessa oli noin 1400 

teollisuusyritysten osaketta New Yorkin (NYSE) pörssilistalta ajanjaksolla 1956 - 

1971. Osakkeille laskettiin P/E-luku jokaiselle vuodelle ja sen jälkeen osakkeet jaettiin 

portfolioihin. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että matalan P/E-luvun osakkeet 

tuottivat korkeampia absoluuttisia ja riskikorjattuja tuottoja kuin korkean P/E-luvun 

osakkeet.  

Useiden tutkimusten jälkeen Jaffe ym. (1989) löysivät merkittävää E/P -anomaliaa ja 

yrityksen koon vaikutusta tulevia tuottoja arvioitaessa ajanjaksolla 1951 – 1986. 

Havainnot olivat samat kuin Cookilla ja Rozeffilla (1984), joiden mukaan P/E -luvulla 

ja yrityksen koon tekijöillä on yhtä merkittävä vaikutus yrityksen tuottoihin. 

Myöhemmin Jaffe ym. (1989) kuitenkin raportoivat E/P -luvulla olevan 

merkittävämmät vaikutukset vuoden ympäri, kun taas koon vaikutukset ovat 

merkittäviä vain tammikuussa.   

Merkittäväksi ovat muodostuneet Eugene F. Faman ja Kenneth R. Frenchin havainnot 

artikkelissa The Cross-Section of Expected Stock Returns. Artikkeli julkaistiin The 

Journal of Financessa vuonna 1992. Julkaisu monipuolistutti osakesijoittamisen 

kokonaistuotoista käytävää keskustelua ja tarjosi tieteellistä näyttöä siitä, että 
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arvosijoittaminen on sijoitusstrategiana parhain. Faman ja Frenchin havaintoaineisto 

koostui E/P-lukujen mukaan muodostetuista osakesalkuista Yhdysvalloissa 

ajanjaksolla 1963 - 1990. Tulokset antavat näyttöä siitä, että matalien E/P-lukujen 

mukaan muodostetut portfoliot antavat keskimääräisesti suuremmat tuotot kuin 

korkeiden E/P-lukujen portfoliot. Taulukossa 1 on Faman ja Frenchin tutkimuksen 

portfolioiden tulokset. Tutkimuksessa on muodostettu 13 portfoliota perustuen BE/ME 

– lukuun ( Book to Market Equity) tai E/P – lukuihin. Tutkimuksen yksi portfolio 

kuvastaa negatiivisia E/P-lukuja (portfolio 0).  

 

 

 

Taulukko 1. Eugene F. Faman ja Kenneth R. Frenchin tutkimuksen tulokset 

artikkelissa The Cross-Section of Expected Stock Returns  (Fama ym. 1992, 442 – 443).  
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Fama ja French (1992) löysivät myös toisistaan eroavia tuottoja eri E/P -strategioille 

muodostuvan koon ja P/B -luvun yhdistelmästä, jonka vuoksi he kehittivät kuuluisan 

3 -tekijän mallin. Roll (1995) vertaili mallin kolmea kriteeriä (kokoa, B/P-lukua ja 

beeta-kerrointa) Yhdysvaltojen markkinoilla vuosina 1985 - 1994. Roll havaitsi, että 

korkean P/E-luvun portfolio tuotti korkeimmat riskikorjatut tuotot pohjautuen CAP-

mallin riskikorjattuun menetelmään. Tutkimustulosten mukaan korkea B/P-luku oli 

myös tuottava portfolion muodostamisen kriteeri, mutta matala koko ei ollut. Fama ja 

French (1998) raportoivat myös, että kaksi yhteensä kolmestatoista alueellisesta 

päämarkkina-alueesta ovat havainneet E/P-luvun portfolion mallin kriteerinä tuottavan 

korkeimman arvopreemion verrattuna muihin kriteereihin (kolme muuta kriteeriä 

pohjautuivat B/P-, CF/P- ja D/P -tunnuslukuihin). Faman ja Frenchin otos on 

ajanjaksolta 1975 - 1995. 

Kaava 5. Faman ja Frenchin 3-tekijän malli. (The Formula for the Fama-French three-

factor model.) 

 

Suomessa E/P -tunnuslukuun pohjautuvaa osinkojen tuottoa ovat tutkineet Marko 

Kauppi ja Teppo Martikainen (1994). Tutkimus toteutettiin vuosina 1975 - 1990 

Helsingin pörssin kaikilla sen hetkisillä 20 listatulla yhtiöillä. He muodostivat kolme 

eri portfoliota E/P -luvun mukaan. Kaupin ja Martikaisen tutkimus on antanut 

merkittävää todistusaineistoa anomalioiden esiintymisestä pienillä osakemarkkinoilla. 

Tulokset osoittivat, että staattisia säännönmukaisuuksia on yrityksen koosta, 

kassavirroista ja tuotoista johtuen Suomen osakemarkkinoilla.  
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Leivo ym. (2009) ovat havainneet merkittävää P/E-anomalian esiintymistä Helsingin 

pörssissä vuosina 1991 - 2006. Tutkimuksessa he muodostivat portfolioita kolmen 

vuoden toistumistiheydellä. Pätäri ja Leivo (2009) jakoivat saman aineistoon 

portfolioiksi yhden vuoden tiheydellä. Tutkimuksen tuloksena he raportoivat E/P-

luvun suoriutuneen parhaiten. Leivo (2012) laajensi tätä tutkimusaineistoa yhdellä 

vuodella päästen samoin tuloksiin.  

4.1 P/E-tunnusluvun laskeminen  

Arvonmäärityksessä yleisimmin käytetty tunnusluku on P/E-luku. P/E -luku on ollut 

1900 -luvun alusta lähtien suosituin yksittäinen tunnusluku, ja on yksi kaikista 

suosituimmista arvonmääritysmenetelmistä. P/E-tunnuslukua käytettään usein 

investointilaskelmissa takaisinmaksuajan tunnuslukuna. Sijoittajien on helppoa saada 

tietoonsa haluamiensa yhtiöiden P/E -luvut vertailua varten. Tunnusluvun perusajatus 

on myös helppo ymmärtää. Yksinkertaisesti P/E-luku kertoo, kuinka monta vuotta 

kestää, että yrityksen voittojen määrä vastaa sen oman pääoman markkina-arvoa. 

(Kallunki & Niemelä, 2012, 195.)  

P/E-luku lasketaan suhteuttamalla oman pääoman arvo nettotulokseen. Nettotuloksena 

voi olla edellisen tilikauden tai seuraavien vuosien ennakoitu määrä. Yrityksen 

nettotulos lasketaan siten, että tuloksesta vähennetään yrityksen kaikki kuluerät, myös 

korot ja verot sekä satunnaisten kulujen tuottojen vaikutus on myös poistettu. 

Nettotulos on liiketoiminnan todellinen tulos, joka jää omistajalle kaikkien 

liiketoiminnan kulujen, korkojen ja verojen jälkeen. P/E-luvun osoittajassa on oman 

pääoman arvo eli osakkeen hinta ja nimittäjässä on nettotulos. (Kallunki & Niemelä, 

2012, 196.) 

Kaava 6. P/E-luvun kaava.  

P/E = Yrityksen oman pääoman markkina-arvo / Nettotulos 

Yrityksen oman pääoman markkina-arvo saadaan kertomalla osakkeen hinta 

osakkeiden lukumäärällä. Nettotuloksena käytetään edellisen tilikauden nettotulosta 

tai seuraavan vuoden ennustetta. Yrityksen oman pääoman markkina-arvon ja 
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nettotuloksen jakamalla osakkeiden lukumäärällä saadaan P/E-luvun osakekohtainen 

kaava. Osakekohtaista P/E-lukua laskettaessa osakkeiden lukumäärä on korjattu 

osakeanneilla. Optioiden ja vaihtovelkakirjojen vaikutus otetaan myös huomioon 

keskimääräistä osakkeiden lukumäärää laskettaessa. (Kallunki & Niemelä, 2012, 196.) 

Kaava 7. Osakekohtainen P/E-luku.  

P/E = Osakkeen hinta / Osakekohtainen nettotulos eli tulos/osake (EPS) 

 

4.2 P/E -tunnusluvun mahdolliset syyt 

P/E-luvun ollessa suosituin arvonmäärityksen tunnusluku, on se samalla 

todennäköisesti myös väärin ymmärretyin tunnusluku. Yrityksen P/E-lukua verrataan 

vertailuryhmän mediaaniin tai keskiarvoon, kun P/E-luvun avulla tarkastellaan 

osakkeen yli- tai aliarvostusta. Tarkasteltavan yrityksen P/E-luvun ero kohderyhmän 

mediaaniin tai keskiarvoon on siten yli- tai aliarvostuksen määrä. On olemassa 

kuitenkin luonnollisia syitä, miksi yritysten P/E-luvut eroavat toisistaan. Tällöin P/E-

luvun tulkinnassa tehdään usein virheitä, koska erot luvuissa eivät johdukaan ali- tai 

yliarvostuksesta vaan luonnollisista eroista liiketoiminnassa. (Kallunki & Niemelä, 

2012, 198.) 

Kallungin ym. (2012) mukaan P/E-luvun eroja selittäviä tekijöitä ovat yritysten tulos 

ja riski sekä velkaantuneisuus. Erityisesti yritysten tulevaisuuden kasvuennusteet 

aiheuttavat eroja P/E-lukuihin. Yrityksen kasvumahdollisuuksien ollessa korkealla 

tulee myös P/E-luvun olla korkeampi kuin yrityksellä, jolla on alhainen 

kasvupotentiaali. Vastaavasti matalan riskin yrityksen P/E-luvun tulee olla korkeampi 

kuin korkean riskin yrityksellä. Tämä selittyy sillä, että sijoittavat maksavat enemmän 

yrityksestä, jonka riski on pienempi. Yrityksen P/E-luvun tulkintaa voi vääristää myös 

se, että jokin vuosi voi olla tilapäinen. P/E-luvun ongelmana voi myös olla, että 

nimittäjänä oleva osakekohtainen tulos voi olla hyvin pieni. P/E-lukua ei voida laskea, 

jos jakajana oleva osakekohtainen tulos on nolla. Jos tulos on hyvin lähellä nollaa, 

tunnusluku saa todella suuria arvoja. Yritykset ovat toimialoittain suhteellisen 
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homogeenisiä, joten niiden vertailu P/E-luvulla on kuitenkin pääsääntöisesti 

mielekästä, vaikka riskit ja kasvu aiheuttavatkin eroja P/E-luvulla vertailuun. 

Kuvassa 2 on havainnollistettu P/E-luvun kehitystä Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla 

aikavälillä 1965 – 2010. Tarkasteluun valitut yhtiöt ovat S&P-500 -indeksiin kuuluvia. 

Kuvasta nähdään selvästi, että 1980-luvun tietämillä P/E-luvut ovat olleet hyvin 

matalia (P/E-luvut aikavälillä 1975 – 1985 ovat olleet arvoltaan 5,00 ja 10,00 välillä), 

kun taas 2000-luvulla niiden arvot ovat korkeita (vuonna 2000 P/E-luku keskimäärin 

sai arvon 45,00).  

 

 

Kuvio 2. P/E-luvun kehittyminen pitkällä aikavälillä Yhdysvaltojen 

osakemarkkinoilla. 
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Nikkisen ym. (2002) mukaan on syytä muistaa seuraavat seikat P/E-luvun tulkinnassa: 

- P/E-lukua kannattaa tulkita samankaltaisten yritysten kesken 

- Riski ja odotettu tuloksen kasvunopeus ovat eniten P/E-lukuun vaikuttavia 

tekijöitä. Niiden merkitystä on vaikeahko erottaa toisistaan.  

- Eri maiden välillä tehdessä vertailua kannattaa muistaa, että erilainen 

korkotaso johtaa erilaisiin P/E-lukuihin. 

-  P/E-lukuun vaikuttaa voimakkaasti suhdannekierto.  

- Nettotuloihin vaikuttavat tilinpäätöskäytännöt.  
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5 AINEISTO JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsittelen aineistoa ja käyn läpi tutkimuksen toteutuksen. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, että onko P/E – tunnuslukuanomaliaan pohjautuvaa 

sijoitusstrategiaa käyttämällä mahdollista saavuttaa parempi tuotto. Tutkimuksen 

empiirinen osa muodostuu kahdesta eri osiosta. Ensiksi tutkitaan arvo-osakkeista 

muodostettujen portfolioiden vuotuisia tuottoja ja pyritään selvittämään, että 

voidaanko päästä tilanteeseen, jossa matalan P/E – luvun sijoitussalkku eli arvo-

osakesalkku tuottaa paremmin kuin korkean P/E – luvun kasvuosakesalkku. 

Tarkastelen P/E-lukua arvosijoittamisstrategiana muodostamalla havaintoaineistosta 

kolme eri portfoliota. Vertailen näiden kolmen eri sijoitussalkun kokonaistuottoja ja 

tarkastelen myös OMXH Helsinki Cap -indeksiä suhteessa muodostamieni 

portfolioiden tuottoihin. Portfoliot on muodostettu siten, että niiden suorituksen 

perusteella on mahdollista saada näyttöä P/E-tunnuslukuanomalian esiintymisestä 

Helsingin pörssin Nasdaq First North -markkinapaikalla. Tuottojen laskemisen avulla 

pääsen arvioimaan portfolioiden menestymistä. Toisessa empiirisessä osassa tutkitaan 

lineaarisen regressioanalyysin avulla, mitkä ensimmäisen osion tuloksista pystytään 

selittämään tilastollisesti merkitsevästi.  

5.1 Aineisto 

Ensimmäisenä hankin havaintoaineiston Thomson Datastream -tietokannasta, Balance 

Consultingin sivuilta ja yhtiöiden tilinpäätöstiedoista. Tutkimukseen kerätty aineisto 

käsittää NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle listatuista 20 yhtiöstä 12 

ajanjaksolta 2013 – 2016. Tutkimusaika on tarpeeksi pitkä tutkittaessa P/E-lukuun 

pohjautuvaa arvostrategiaa sijoitusstrategiana. Tutkimuksen tekoaikana First North 

Helsinkiin on listautunut kaksi uutta yhtiöitä, mutta tuoreen listautumisen takia näiden 

yhtiöiden tiedot ovat tutkimuksen kannalta puutteelliset. Kuusi muuta yhtiötä jää 

tutkimuksen ulkopuolelle niin ikään olennaisten tietojen puuttumisen vuoksi.  

First North on pohjoismainen markkinapaikka osakekaupankäynnille. First Northiin 

listattuja yhtiöitä yhdistää toiminnan suoraviivaisuus ja selkeys.  First North on 

räätälöity erityisesti niille yhtiöille, jotka ovat kiinnostuneita listautumisen tuomista 

rahoitusmarkkinoiden mahdollisuuksista, mutta jotka eivät pysty listautumaan pörssin 
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päämarkkinoille. Erityisesti First North sopii pienille ja kasvuvaiheessa oleville 

yhtiöille. First North on pohjoismainen markkinapaikka. Eri markkinapaikkoja 

ylläpitävät eri OMX – pörssit, esimerkiksi Suomen First Northia ylläpitää NASDAQ 

OMX Helsinki Oy, johon kohdistan tutkimukseni.  

P/E-luvun toimivuutta arvosijoittamisstrategiana analysoin vertailemalla kolmen eri 

muodostamani portfolion kokonaistuottoja. Kolmen eri sijoitussalkun tuottoja vertaan 

myös painorajoitettuun OMXH Helsinki Cap - indeksiin. OMX Helsinki Cap on 

painorajoitettu indeksi, jossa yhden osakkeen enimmäispaino on 10 % 

kokonaismarkkina-arvosta. OMX Helsinki Cap on korvannut entisen HEX 

portfolioindeksin.  

 

Kuvio 3. OMX Helsinki Cap – indeksi aikavälillä 2012 – 2016. 
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Käsittelen Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmistolla tilastoaineistoni. Jokaisen 

vuoden ajalta kerään yhtiöiden tärkeimmät tiedot omiin välilehtiin. Ensimmäisenä 

poimin First North Helsinki -markkinapaikalle kuuluville yhtiölle P/E -luvut 

Datastream -tietokannasta saamastani datasta, yritysten tilinpäätöstiedoista ja Balance 

Consulting -sivuilta. Yhdessä laskentataulukossa on yhtiöiden kuukausittaiset tuotot, 

joiden pohjalta lasken niiden vuotuisen tuoton. Muodostan kolme osakesalkkua P/E-

lukujen mukaan: matala P/E-luku, keskisuuri P/E-luku ja korkea P/E-luku. Järjestän 

siis OMXH First Northiin listautuneista 12 yhtiöstä P/E-lukujen koon mukaiseen 

järjestykseen, joiden perusteella jaan yhtiöt portfolioihin.  

5.2 P/E-luvun laskeminen  

Tutkimuksen havaintoaineiston analysointia varten määritän yhtiöiden vuosittaiset 

P/E-luvut. Käytän tunnusluvun laskemiseen kunkin tarkasteluvuoden markkina-

arvoja. P/E-luku lasketaan suhteuttamalla oman pääoman arvo nettotulokseen. 

Nettotuloksena voi olla edellisen tilikauden tai seuraavien vuosien ennakoitu määrä. 

Yrityksen nettotulos lasketaan siten, että tuloksesta vähennetään yrityksen kaikki 

kuluerät, myös korot ja verot sekä satunnaisten kulujen tuottojen vaikutus on myös 

poistettu. Nettotulos on liiketoiminnan todellinen tulos, joka jää omistajalle kaikkien 

liiketoiminnan kulujen, korkojen ja verojen jälkeen. Tutkimuksessani käytetään 

viimeisimmän tilikauden mukaista nettotulosta. P/E-luvun osoittajassa on siis yritysten 

oman pääoman arvo eli osakkeen hinta ja nimittäjässä on nettotulos. Tutkimuksessani 

P/E-luvut on poimittu eri lähteistä, mutta kaikki luvut on laskettu yhdenmukaisesti 

käyttäen siis edellisen tilikauden nettotulosta.  

First North Helsinkiin listautuneista tutkimuksessani ovat mukana kaikki ne yritykset, 

joista on tietoa tarpeeksi saatavilla. Yhteensä 20:sta listautuneesta 12:lle yritystä on 

mukana havaintoaineistossa tietynlaisin rajoituksin. Osa listautuneista on tullut 

kyseiselle markkinapaikalle esimerkiksi vasta kaksi vuotta sitten, joten aineisto 

kyseiseen yritykseen käsittää vain viimeisimmän tilinpäätöksen. Useat First North 

Helsingin yritykset ovat suhteellisen nuoria, mikä selittää niiden mahdollisen nopean 

alkuvaiheen kasvuvaiheeseen kuuluvien P/E-lukujen ”räjähtämisen” tai niiden saavan 

negatiivisia arvoja. Havaintoaineiston sisältämien kasvavien yritysten johdosta 

suhteellisen useiden kohdalla P/E-luku on negatiivinen, jolloin luvun tulkinta on 
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hieman ongelmallista. Alun perin rajasin negatiiviset P/E-luvut pois tutkimuksestani 

ja aloitin P/E -lukujen tutkimisen ainoastaan positiivisista luvuista. Päätin kuitenkin 

ottaa negatiiviset luvut tutkimukseen mukaan, sillä havaintoaineisto jäisi muuten 

paljon pienemmäksi. Kaikkien kahdentoista yhtiön P/E – lukua ei ole saatavilla koko 

tutkimuksen ajanjaksolle. Tutkimuksessa oletetaan P/E – luvun olevan silloin sama 

kuin lähin tiedossa oleva P/E – luku on.  

5.3 Portfolioiden muodostaminen 

Muodostan OMXH First Northiin listautuneet yhtiöt järjestykseen P/E-lukujen 

mukaisesti. Yhteensä 20:sta listautuneesta osa on listautunut suhteellisen vasta, joten 

jätän ne tutkimukseni ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti muodostan portfoliot 12 yhtiön 

P/E-luvuista neljän vuoden ajalta. Negatiiviset P/E-luvut ovat myös mukana 

laskelmissa. Muodostan järjestämistäni osakkeista kolme osakesalkkua: matalan P/E-

luvun (P/E-low), keskisuuren P/E-luvun (P/E-md) ja korkean P/E-luvun (P/E-high) 

mukaan. Jokaiseen osakesalkkuun kuuluu neljän yhtiön osakkeet neljän vuoden ajalta 

ajanjaksolta 2013 - 2016. Matalan P/E-luvun mukainen salkku on arvo-osakesalkku. 

Korkean P/E-luvun salkku on puolestaan kasvuosakesalkku. Arvostrategiassa P/E-

luvut saavat matalia arvoja (eivät kuitenkaan negatiivisia) ja kasvustrategiassa P/E-

luvut saavat puolestaan korkeita arvoja.  

Muodostan P/E-lukujen mukaan kolme eri portfolioita järjestämällä yhtiöt vuosittain 

P/E-luvun mukaiseen järjestykseen. Lasken kuukausittaisten tuottojen pohjalta 

vuotuiset tuotot.  Vuotuisten tuottojen laskemisen jälkeen tutkimuksessa muodostetaan 

portfoliot niiden pohjalta. Kaikille yhtiöille ei ole saatavilla tuottoja kaikille 

kuukausille. Tutkimuksessa on tällöin tehty sama oletus kuin P/E – luvunkin suhteen 

eli tuottojen oletetaan pysyvän tällöin samana. Kokonaisuudessaan tutkimuksessa on 

siis neljän vuoden ajalta kolme portfoliota vuosittain, yhteensä 12 portfolioita.  
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5.4 Tuottojen laskeminen  

Tutkimuksessa portfolioiden muodostamisen jälkeen lasken niiden vuosittaiset 

kokonaistuotot. Portfolioiden tuottojen laskemisen jälkeen vertailen saatuja tuottoja 

OMX Helsinki Cap – indeksin tuottoihin ajanjaksolla 2013 - 2016. Sijoituksen 

toteutunut tuotto lasketaan sijoitusajanjaksolle alku- ja loppuhetken mukaan, joten 

sijoituksilla voi olla eripituisia sijoitusperiodeja. Erimittaiset ajanjaksot voidaan 

muuttaa vuotta vastaamaan eli annualisoida seuraavan kaavan mukaisesti: 

 

Kaava 5. Vuoden pituista sijoitusajanjaksoa vastaava tuotto (Kallunki ym. 2007, 265 

- 266).  

Yhtiöiden kumulatiiviset kokonaistuotot portfolioille voidaan laskea koko 

tutkimuksen ajanjakson kumulatiivisen tuoton kaavan 6 mukaisesti.  

Kaava 6. Kumulatiivinen tuotto.  

Kumulatiivinen tuotto = (1 + t2012) *…*(1 + t2016) 

 

Harry Markowitzin kehittämän portfolioteorian mukaan (1952) sijoitukset kannattaa 

hajauttaa useaan eri sijoituskohteeseen. Portfolioteorian käytännön toteuttaminen voi 

olla hankalaa, mutta hajautuksen avulla saatu riskin pienentäminen on yksi keskeisistä 

periaatteista. Sijoituksen riskiä voidaan pienentää sijoittamalla kussakin 
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sijoitussalkussa useampaan sijoituskohteeseen. Markowitzin kehittämässä teoriassa 

tuottoina käytetään kaavan 7 mukaisesti tuotto-odotuksia toteutuneiden tuottojen 

sijasta.  

 

Kaava 7. Osakesalkun tuotto-odotus (Kallunki ym. 2007).  

 

Sijoitussalkun riskiä voidaan mitata samalla periaatteella kuin yksittäisen 

sijoituskohteenkin riskiä keskihajonnan avulla. Keskihajonta kuvastaa sijoituksen 

tuottojen vaihtelua kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi keskihajonnan sanotaankin 

mittaavan sijoitukselle kokonaisriskin. Sijoitussalkulle tuoton keskihajonnan voi 

laskea kaavan 8 mukaisesti.  

 

Kaava 8. Sijoituksen tuoton keskihajonta (Kallunki ym. 2007).  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen empiirisen osan tulokset. Ensiksi käydään läpi 

tutkimukseen kuuluvien yhtiöiden P/E – luvut ja näistä muodostetut portfoliot. 

Seuraavaksi esittelen portfolioiden ja OMXH Cap - indeksin vuosittaiset 

kumulatiiviset kokonaistuotot tutkimusperiodeilla. Sen jälkeen käydään läpi 

tilastollisen testauksen tulokset ja esitetään niistä kuvailevat taulukot.  

6.1 Tutkimustulokset 

Taulukossa 2 on listattuna tutkimukseen kuuluvat kaksitoista yhtiötä OMX First North 

Helsinki – markkinapaikalta. Portfoliot ovat P/E-lukujen mukaan kokojärjestyksessä: 

P/E_low, P/E_md ja P/E_high. Heittomerkeissä olevat P/E – luvut tarkoittavat, että 

lukujen on oletettu pysyvän tutkimuksessa samana. Esimerkiksi Elite Varainhoito 

Oyj:n P/E – luku on ollut vuonna 2015 43,59. Yhtiön P/E – lukua ei ole saatavilla 

vuosille 2014 ja 2013, joten tutkimuksessa P/E – luvun oletetaan olleen 2014 ja 2013 

sama.  

Taulukko 2. Tutkimuksen OMX First North Helsinki – markkinapaikan yhtiöiden P/E 

– luvut ajalla 2013 – 2016.  

      Vuosi 2013     Vuosi 2014   

              

Yritys     P/E-luku Portfolio     P/E-luku Portfolio   

Cleanteach Invest   ”-7,95” 1     -7,95 1   

Talenom Oyj   ”14,65” 2     ”14,65” 2   

United Bankers   ”20,14” 3     20,14 3   

Verkkokauppa.com   25,82 3     42,3 3   

Zeeland Family Oyj   -4,87 1     -34,58 1   

Ahola Transport   ”14,33” 2     ”14,33” 2   

Detection Technology Oyj ”13,74” 2     13,74 2   

Elite Varainhoito Oyj ”43,59” 3     ”43,59” 3   

FIT Biotech    ”-5,71” 1     ”-5,71” 1   

Herantis Pharma    ”-3,71” 2     -3,71 2   

Nexstim Oyj   -4,49 1     -5,38 1   

Nixu     63,68 3     27,59 3   
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      Vuosi 2015     Vuosi 2016   

              

Yritys     
P/E-
luku Portfolio     

P/E-
luku Portfolio   

Cleanteach Invest     -18,35 1     -32,43 1   

Talenom Oyj     -14,65 1     75,19 3   

United Bankers     19,9 3     230,38 3   

Verkkokauppa.com     98,9 3     34,7 2   

Zeeland Family Oyj     14,07 2     14,92 2   

Ahola Transport     ”14,33” 2     14,33 2   

Detection Technology 
Oyj     17,6 2     36,4 3   

Elite Varainhoito Oyj     43,59 3     56,83 3   

FIT Biotech      -5,71 1     -0,95 2   

Herantis Pharma      -0,22 2     -2,63 1   

Nexstim Oyj     -5,27 1     -1,11 1   

Nixu     43,68 3     -159,32 1   

 

Tutkimusaineiston tulokset ilmenevät taulukosta 3. Taulukossa olen listannut 

tutkimukseen kuuluvista OMX Nasdaq First North yrityksistä muodostamani kolme 

portfoliota. Taulukosta nähdään portfolioiden P/E_low, P/E_md ja P/E_high – 

portfolioiden ja OMXH Cap – indeksin vuotuiset kumulatiiviset kokonaistuotot 

ajanjaksolla 1.1.2013 – 31.12.2016. Tutkimuksessa verrataan portfolioiden 

kokonaistuottoja OMX Helsinki Cap – indeksin tuottoihin. Arvostrategian 

onnistumista tarkasteltaessa on tärkeää vertailla kokonaistuottoja vertailuindeksiin.  

Taulukon 3 mukaisesti tutkimustulokset ovat yhtenevät hypoteesin kanssa. 

Arvostrategian toteutuessa matalan P/E – luvun portfolioiden tuottojen tulee 

korkeimmat ja päinvastoin korkean P/E – luvun kasvustrategiaa noudattavien 

portfolioiden tuottojen tulee olla matalimmat. Tutkimustulosten mukaan matalan P/E 

– luvun portfolio on saanut ajanjaksolla 1.1.2013 – 31.12.2016 selvästi parhaimmat 

vuotuiset tuotot. Ero on selkein erityisesti vuosina 2015 ja 2016, joista dataa on eniten 

saatavilla. Malliportfolioiden P/E_low, P/E_md ja P/E_high – tuotoista nähdään 

selvästi, että P/E_low tuottaa parhaimmat vuotuiset markkinakorjatut tuotot. 
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Tutkimusjakso on riittävän pitkä osoittamaan, että arvostrategia on sijoitusstrategiana 

paras. OMXH Cap – markkinaportfolion trendi on ollut tutkimusajanjaksolla laskeva.  

Taulukko 3. Portfolioiden ja OMXH Cap - indeksin vuosittaiset kokonaistuotot 

ajanjaksolla 1.1.2013 – 31.12.2016.  

  P/E_low   P/E_Md   P/E_high   OMXH Cap 

                  

2013 0,25  0  0  0,3183   

2014 -0,1205  -0,0784  0,0893  0,1076   

2015 0,8705  -0,1432  0,0661  0,1501   

2016 0,7578  -0,2355  0,4461  0,0839   

                  

 

Kuviosta 4 nähdään selvästi tutkimuksen tulokset. P/E_low – portfolio voittaa selvästi 

kokonaisuudessaan ja heikoiten pärjää P/E_md. Matalan P/E – luvun portfolion 

vuotuiset tuotot ovat vuonna 2014 olleet negatiiviset, mutta keskimääräisesti P/E_low 

on tuottanut muita portfolioita paremmin.  

Kuvio 4. Malliportfolioiden vuotuiset tuotot ajanjaksolla 2013 – 2016.  
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6.2 Aineiston tilastollinen testaus: regressioanalyysi 

Tutkimuksen tilastolliseen analysointiin on käytetty regressioanalyysia. 

Regressioanalyysi on Mellinin (2006) mukaan yksi käytetyimmistä tilastollisen 

analysoinnin menetelmistä. Regressioanalyysin regressiomalleja käytetään apuna 

monilla tilastotieteen alueilla. Tilastotieteen käyttökohteita regressiomalleille ovat 

muun muassa varianssianalyysi, koeanalyysi, monimuuttujamenetelmät, kalibrointi, 

biometria tai – statistiikka, aikasarjojen analyysi ja ennustaminen sekä ekonometria.  

Regressioanalyysin avulla analysoidaan jonkin muuttujan tai tekijän riippuvuutta 

muista muuttujista tai tekijöistä, kun riippuvuus on tilastollista eikä eksaktia. Tämä 

tehdään muodostamalla riippuvuutta kuvaava regressiomalli. Taanilan (2010) mukaan 

lineaarisen regressiomallin avulla on mahdollista mallintaa yhden tai useamman 

selittävän muuttujan ja yhden selitettävän muuttujan välistä riippuvuussuhdetta. 

Regressiomallissa olevien muuttujien täytyy olla määrällisiä. Regressiomallin voi 

tehdä Excelillä, käytännössä kuitenkin haastavampaan mallintamiseen tarvitaan 

tilasto-ohjelmaa, esimerkiksi SPSS- tai eViews - ohjelmia. Tutkimuksen 

regressioanalyysi on tehty Excelin analyysityökalulla.  

Regressiomallia voidaan käyttää selittävänä tai ennustavana mallina. Tässä 

tutkimuksessa regressiomalli toimii selittävänä mallina. Selitettävien muuttujien 

istuessa malliin hyvin voidaan päätellä, että kyseiset muuttujat selittävät selitettävää 

muuttujaa. Selitettävien muuttujien painoarvoa voi olla vaikea nähdä 

regressiokertoimista, jos analysoitavat muuttujat ovat eri koko luokkaa. Tällöin on 

hyvä käyttää standardoituja regressiokertoimia eli beta-kertoimia. Regressiokertoimia 

ja beta-kertoimia tulkittaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että kertoimen arvo riippuu 

siitä mitä muuttujia analyysissa on mukana. Varsinkin, jos selittävien muuttujien 

välillä on voimakasta korrelaatiota, on kertoimien käyttöön hyvä suhtautua kriittisesti.  

(Taanila, 2010.) 

Regressioanalyysilla on kaksi lähtökohtaa, mutta useita eri yhtymäkohtia: 

- Determinististen mallien sovittamisen ongelmat havaintoihin 
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- Regressiofunktioiden parametrien estimointi eli ts. moniulotteisten 

todennäköisyysjakaumien ehdollisten odotusarvojen estimointi. (Mellin, 

2006.) 

Regressioanalyysin mahdollisia tavoitteita ovat seuraavat: 

- Tilastollisen riippuvuuden luonteen kuvaaminen selitettävän muuttujan ja 

selitettävien muuttujien välillä: 

o Minkälainen on riippuvuuden muoto matemaattisesti? 

o Riippuvuuden voimakkuus? 

- Tilastollisen riippuvuuden luonteen selittäminen selitettävän muuttujan ja 

selitettävien muuttujien välillä.  

- Ennustaminen kohdistuen selitettävän muuttujan arvoihin apuna käyttäen 

selittävien muuttujien arvoja.  

- Kontrolloiminen kohdistuen selitettävän muuttujan arvojen kontrollointiin 

käyttäen selittävien muuttujien arvoja. (Mellin, 2006.) 

Selvästi muista poikkeaviin havaintoihin on suhtauduttava varoen. Poikkeamiin 

kannattaa lähteä selvittämään syytä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: 

- ovatko poikkeamat väärin syötettyjä tietoja  

- ovatko poikkeavat havainnot virheellisiä tietoja  

- jos kyseessä ei ole virhe, niin löytyykö poikkeamille jokin luonnollinen selitys?  

Poikkeamin alkuperän selvittelyn jälkeen kannattaa lähteä pohtimaan, että pitääkö 

poikkeavat havainnot mukana aineistossa vai onko olemassa perusteltu syy jättää ne 

pois tarkastelusta: 

- jos virheellisille tai väärin syötetyille havainnoille ei saada korjattuja arvoja, 

ne on perusteltua jättää pois havaintoaineistosta  

- jos virheelliset tai väärin syötetyt havainnot voidaan korjata, voidaan ne pitää 

havaintoaineistossa mukana 

- jos poikkeavuuden alkuperänä on jokin luonnollinen syy, voi asiaa ajatella 

ilmiön kannalta  
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Jäännösten varianssien yhtä suuruutta ja lineaarisuutta kannattaa tarkastella 

jäännöskuvion avulla. Hajontakuvio sopii tähän parhaiten. Hajontakuvion x- akselilla 

on mallin ennustamat arvot ja y-akselilla vastaavasti jäännökset. Havaintoaineiston 

ollessa pieni, on jäännöskuvion perusteella hankala tehdä johtopäätöksiä. (Taanila, 

2010.) 

Kuvio 5. Esimerkkejä jäännöskuvioista.  

 

 

6.2.1 Yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli 

Oletus on, että selitettävän muuttujan y havaittujen arvojen vaihtelu selitetään 

selittävän muuttujan x havaittujen arvojen vaihtelusta. Muuttujista y ja x tehdään 

seuraavat oletukset: 

- y eli selitettävä muuttuja on suhdeasteikollinen satunnaismuuttuja 

- x eli selittävä muuttuja on ei-satunnainen muuttuja eli nk. kiinteä muuttuja 

Yleensä yhden selittäjän lineaarinen regressiomalli saa seuraavan muodon: 

 

jossa 
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(Mellin, 2006.) 

Tavanomaisen yhden muuttujan lineaarisen regressiomallin regressiokertoimet ovat 

tyypillisesti tuntemattomia, pitää ne estimoida havaituista arvoista. Estimoinnin avulla 

regressiokertoimille yritetään löytää sellaiset arvot, että regressiosuora selittäisi niin 

hyvin kuin mahdollista selitettävän muuttujan y havaittujen arvojen vaihtelun määrän. 

Regressiokertoiminen estimointia voi tehdä useilla eri menetelmillä. Yleisimmin 

käytössä on kuitenkin pienimmän neliösumman menetelmä. Tällä tarkoitetaan, että 

regressiokertoiminen pienimmän neliösumman (PNS) estimaattorit on mahdollista 

saada neliösumma minimoimalla regressiokertoimien suhteen: 

 

Regressiokertoimien PNS-estimaattoreiksi saadaan näin:  

 

Regressioanalyysin avulla voidaan tutkia, onko näiden kahden muuttujan välinen 

suhde tilastollisesti merkittävä. Regressiosuoran (regression line) avulla voidaan 

nähdä näiden muuttujien välinen yhteys. Jos regressiosuora laskee alaspäin, on 

muuttujilla negatiivinen yhteys ja päinvastaisessa tilanteessa muuttujilla on 

positiivinen yhteys. Regressiokerroin (regression coefficient) on regressiosuoran 

kulmakerroin. Regressiokertoimen saadessa negatiivisen arvon suora on laskeva, 
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arvon ollessa positiivinen on suora nouseva. Regressiokertoimen ollessa nolla 

tarkoittaa, että muuttujien välillä ei ole lineaarista yhteyttä. Virhetermi eli residuaali 

tarkoittaa yksittäisen havainnon arvon etäisyyttä regressiosuorasta. Regressiomallin 

ennustearvo on sitä huonompi, mitä suuremmat mallin residuaalit itseisarvoltaan ovat 

(KvantiMOTV, 2008.) 

Ennen regressiokertoiminen virallista tulkintaa kannattaa kiinnittää huomioida niiden 

tilastolliseen merkitsevyyteen. Jokaisen selittävän muuttujan osalta on tärkeää testata, 

että onko niillä vaikutusta selitettävään muuttujaan. Toisin sanoen tilastollisella 

merkitsevyystestauksella selvitetään, että eroavatko ne tilastollisesti nollasta. T-testi 

on hyvä menetelmä tähän testaukseen. T-testin tulos antaa jokaiselle selittävälle 

muuttujalle t-arvon, jonka pohjalta voidaan vetää johtopäätökset, että voidaanko 

muuttujan kerrointa pitää nollaa isompana. F – testillä puolestaan testataan 

tilastollisesti, että pystytäänkö regressioanalyysin muuttujilla selittämään selitettävän 

muuttujan vaihtelua. F-testin ollessa tilastollinen testi, sille saadaan myös 

merkitsevyystaso.  (Heikkilä, 2014.) 

 

6.2.2 Tutkimuksen regressiomalli 

Tutkimuksessa tilastollisesti testataan, että onko yhtiöiden vuotuisilla P/E – luvuilla 

vaikutusta yhtiöiden vuotuisiin tuottoihin. Regressiomallien aineisto käsittää 12 

OMXH Nasdaq First North – markkinapaikan yhtiön P/E – luvut ja vuotuiset tuotot 

neljän vuoden ajalta. Aineistossa on havaintoja yhteensä 48. Malleja on yhteensä neljä, 

yksi kullekin sijoitusperiodille. Mallin selitettävä tekijä on yhtiöiden vuotuiset tuotot 

(y), ja selittävänä tekijänä yhtiöiden vuotuiset P/E – luvut (x). Regressiomallit on tehty 

Excelin regressioanalyysityökalulla.  

Tutkimuksessa käytetään yksinkertaista regressiomallia, joka saa seuraavan muodon: 
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  = vuotuinen tuotto jokaiselle tuottoperiodille, v. 2013 – 2016  

  

Vuotuinen tuotto jokaiselle tuottoperiodille on laskettu Thomson Datastream – 

tietokannasta saaduille kuukausittaisille tuotoille. Osinkoja ei ole huomioitu 

laskettaessa vuotuisia kumulatiivisia tuottoja. Regression kulmakerroin saadaan 

estimoidusta regressiokertoimesta. Testaus tehdään merkitsevyystasolla α = 0,05. 

Mallin havaintomäärä jää 48 havaintoon, koska kahdeksalta OMXH First North – 

markkinapaikan yhtiöltä puuttui olennaisia tietoja tutkimusperiodilta. Havaintomäärä 

on kuitenkin riittävä, joten järkevien tulosten saaminen on täysin mahdollista.  

Yksittäisen selittävän muuttujan osalta testataan nollahypoteesia. Tutkimuksen 

hypoteesit ovat seuraavat: 

Nollahypoteesi H0 = Selittävää muuttujaa koskeva regressiokerroin on nolla.  

Vaihtoehtoinen hypoteesi H1 = Regressiokerroin on nollasta poikkeava (negatiivinen 

tai positiivinen luku).  

 

6.2.3 Lineaarisen regressioanalyysin tulokset  

Luvussa 6.1 saatuja tutkimustuloksia yritetään vahvistaa muodostamalla 

yksinkertainen lineaarinen regressiomalli, jolla testaan tutkimushypoteesien 

oikeellisuus. Regressiomallien aineisto käsittää, kuten edellä mainittiin, yhtiöiden P/E 

– luvut ja vuotuiset tuotot neljän vuoden ajalta. Malleja on yhteensä neljä, yksi kullekin 

sijoitusperiodille. Mallin selitettävä tekijä on yhtiöiden vuotuiset tuotot, ja selittävänä 

tekijänä yhtiöiden vuotuiset P/E – luvut. Tässä kappaleessa esitetään 
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tutkimushypoteesien tilastollinen testaaminen ja tutkimustulokset. Seuraavassa ovat 

aineiston pohjalta estimoidut regressiomallit ja saadut tulokset. Kokonaiset 

regressioanalyysit löytyvät liitteistä. Aineistot muodostettiin sijoitusperiodien 

mukaisesti yhdistämällä samanmittaiset havainnot. Jaksojen tuotot on estimoitu koko 

periodeille.  

 

Taulukko 4. Yhtiöiden regressiotunnusluvut sijoitusperiodeilta 2013 – 2016.  

     

Regressiotunnusluvut 

Sijoitusperiodi  Selitysaste Korrelaatiokerroin 
Tarkistettu 

korrelaatiokerroin Havainnot 

2013 0,091 0,302 0,000 12 

2014 0,567 0,753 0,523 12 

2015 0,029 0,171 -0,068 12 

2016 0,019 0,139 -0,079 12 

     

     

Taulukosta 4 löytyvät tärkeimmät regressioanalyysin selitysvoimaa kuvaavat 

regressiotunnusluvut eli korrelaatiokerroin R ja selityskerroin R Square. Taulukossa 4 

näkyvät myös tarkistettu korrelaatiokerroin ja havaintojen määrä. R eli 

korrelaatiokerroin on regressiomallin selitysosuus, joka kertoo kuinka suureen osan 

selitettävän muuttujan vaihtelusta regressioanalyysin selittävät muuttujat voivat 

selittää. R vaihtelee nollan ja yhden välillä. Käytännössä se lasketaan selitettävän 

muuttujan arvojen ja mallin ennustearvojen korrelaation neliöstä. Selitysteen 

tulkinnasta voidaan sanoa, että arvon ollessa pieni regression selittävät muuttujat 

pystyvät selittämään vain vähän selitettävän muuttujan vaihtelusta. Selitysasteesta R 

Square voidaan päätellä, että selittävä muuttuja x selittää huonosti selitettävää 

muuttujaa y lukuun ottamatta vuotta 2015. Tarkistettua korrelaatiokerrointa käytetään 

puolestaan vertaillessa kahden regressioanalyysin tuloksia keskenään. Sen suuruus on 

aina pienempi tai yhtä suuri korrelaatiokertoimen kanssa.  

P – luku tarkoittaa tilastollisesta merkitsevyydestä (significance) käytettyä lyhennettä 

probability. Useimmiten käytetty merkitsevyystaso on Heikkilän (2014) mukaan 0,05.  
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Jos p > 0,05, ei tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta ole. Tämä tarkoittaa, että on 

olemassa 5 prosentin riski, että riippuvuus johtuu sattumasta. Jos p < 0,05, riippuvuus 

on tilastollisesti merkitsevä eli se voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. 

Havaintoaineiston kaksi ensimmäistä vuotta ovat p-arvon mukaan tilastollisesti 

merkittäviä ja kahden jälkimmäisen vuoden osalta ei ole tilastollisesti niin merkittävää 

riippuvuutta. Voidaan sanoa, että jos p-arvo on 0,01 < p < 0,05, on riippuvuus 

tilastollisesti melkein merkitsevä. Puolestaan 5 – 10 prosentin välissä olevasta p-

arvosta käytetään nimitystä tilastollisesti suuntaa antava. Tutkimuksen testaus tehdään 

merkitsevyystasolla α = 0,05.   

Taulukko 5. Regressioanalyysin tulokset.  

    

Sijoitusperiodi 2013 

  Kertoimet t-arvo p-arvo 

Vakiotermi 0,147 1,402 0,191 

P/E - luku -0,004 -1,001 0,340 

    

Sijoitusperiodi 2014 

  Kertoimet t-arvo p-arvo 

Vakiotermi -0,101 -2,354 0,040 

P/E - luku 0,007 3,617 0,005 

    

    

Sijoitusperiodi 2015 

  Kertoimet t-arvo p-arvo 

Vakiotermi 0,436 1,101 0,297 

P/E - luku -0,006 -0,549 0,595 

    

    

Sijoitusperiodi 2016 

  Kertoimet t-arvo p-arvo 

Vakiotermi 0,359 1,118 0,290 

P/E - luku -0,002 -0,444 0,667 

 

Taulukosta 5 saadaan regressiomallien kertoimet. Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, 

että osa estimoiduista malleista on merkitseviä tilastollisesti valitulla 

merkitsevyystasolla α = 0,05.  Näiden osalta voidaan todeta, että 0-hypoteesi voidaan 

hylätä. 0-hypoteesin hylkääminen tarkoittaa, että P/E – luku pystyy tilastollisesti 
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merkitsevästi selittämään osaketuotot muodostetuissa regressiomalleissa. P-arvoja 

tarkasteltaessa huomataan kuitenkin, että ainoastaan vuosi 2014 antaa tilastollisesti 

merkitsevän tuloksen valitulla merkitsevyystasolla (α = 0,05). Nollahypoteesissa 

mallin kaikkien selittävien muuttujien regressiokertoimet ovat nollia. Puolestaan 

vaihtoehtoisessa hypoteesissa ainakin yksi regressiokerroin poikkeaa nollasta. Myös 

regressiokertoimien mukaan voidaan hylätä 0-hypoteesi. 

6.3 Tutkimuksen tulosten arviointi 

Tutkimuksen havaintoaineistoa analysoitiin laskemalle jokaiselle P/E – luvun mukaan 

järjestetylle portfoliolle kumulatiiviset vuosittaiset kokonaistuotot. Osakesalkkujen 

vuosittaisia tuottoja laskettaessa ei ole huomioitu mahdollisia osinkotuottoja. 

Havaintoaineiston keräämisessä on jouduttu tekemään rajauksia. OMXH First North 

– markkinapaikalle on listautunut tutkimuksen tekohetkellä yhteensä 20 yhtiötä, mutta 

olennaisten tietojen puuttumisen vuoksi ja uusien listautumisten vuoksi tutkimuksessa 

on mukana näistä yhtiöistä 12. Yhtiöillä on useiden vuosien osalta negatiivisia P/E-

lukuja, jotka aluksi jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen loppuvaiheessa 

päätettiin ottaa negatiivisetkin luvut kuitenkin aineistoon mukaan. Kokonaisuudessaan 

positiivisten P/E - lukujen määrä jäi suhteellisen pieneksi, joten aineiston määrä kasvoi 

huomattavasti negatiivisten lukujen mukaan ottamisen jälkeen. Tutkimustuloksiin 

vaikuttaa olennaisesti tutkimuksen ajanjakson pituus. Aineiston rajallisen saatavuuden 

takia ajanjakso käsittää neljä vuotta aiemman viiden vuoden tavoitteen tilalta. 

Tutkimusaika on kuitenkin riittävä osoittamaan arvostrategian toimivuuden 

sijoitusstrategiana. Tulosten yleistettävyys olisi kuitenkin korkeampi 

tutkimusajanjakson pituuden kasvaessa.  

Tutkimustuloksiin vaikuttavat olennaisesti myös P/E-lukujen laskentatapa. Osa 

aineistosta on saatu Thomson Datastream – tietokannasta, osa yhtiöiden 

tilinpäätöstiedoista ja osa Kauppalehden Balance Consultingin sivuilta. 

Tutkimuksessa on pyritty kriittisesti huomioimaan, että tunnusluvut on laskettu 

samalla periaatteella. Yhtiöiden nettotulos on siis viimeisimmän tilinpäätöksen 

mukainen. P/E-luvun osoittajassa on siis yritysten oman pääoman arvo eli osakkeen 

hinta ja nimittäjässä on nettotulos. 
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Tutkimuksessa on lineaarisella regressioanalyysillä tilastollisesti testattu, että onko 

yhtiöiden vuotuisilla P/E – luvuilla vaikutusta yhtiöiden vuotuisiin tuottoihin. 

Regressiomallien aineisto käsittää 48 havaintoa. Malleja on yhteensä neljä, yksi 

kullekin sijoitusperiodille. Mallin selitettävä tekijä on yhtiöiden vuotuiset tuotot (y), 

ja selittävänä tekijänä yhtiöiden vuotuiset P/E – luvut (x). Regressiomallit on tehty 

Excelin regressioanalyysityökalulla.  

Regressioanalyysin tuloksista voidaan vetää tulkinta, että selitettävän (y) ja selittävän 

(x) muuttujien välillä tilastollinen suhde. Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että osa 

estimoiduista malleista on merkitseviä tilastollisesti valitulla merkitsevyystasolla α = 

0,05.  Näiden todettiin, että 0-hypoteesi hylätään. 0-hypoteesin hylkääminen 

tarkoittaa, että P/E – luku pystyy tilastollisesti merkitsevästi selittämään osaketuotot 

muodostetuissa regressiomalleissa. P-arvoja tarkasteltaessa huomataan kuitenkin, että 

ainoastaan vuosi 2014 antaa tilastollisesti merkitsevän tuloksen valitulla 

merkitsevyystasolla (α = 0,05). 

Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti ovat hyviä. Empiirinen osuus on tehty 

luotettavasti. Malliportfolioiden menestymistä on mitattu markkinakorjattujen 

tuottojen suhteessa P/E – lukujen mukaan muodostettuihin portfolioihin. 

Tutkimukselle on tehty tilastollinen testaus lineaarisella regressioanalyysilla.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimukseni tarkoituksenani oli tarkastella OMX Nasdaq First North Helsinkiin 

kuuluvien yritysten menestymistä arvosijoitusstrategiaan pohjautuen. Tavoitteenani 

oli saada näyttöä arvostrategian paremmuudesta myös markkinapaikalla, jossa yhtiöt 

ovat nuoria ja mahdollisesti nopeasti kasvavia. Tämän pro gradu -tutkielman 

tavoitteena oli löytää OMX Nasdaq First North Helsinki – markkinapaikalta 

arvosijoittamista sijoitusstrategiana käyttämällä parhaiten tuottava portfolio 

käyttämällä P/E -tunnuslukuanomaliaa arvonmäärityksen perustana. Tutkimuksen 

ajanjakso käsittää ajan 1.1.2013 – 31.12.2016 eli arvostrategian toimivuutta on 

tarkasteltu neljän vuoden ajalta. OMX Nasdaq First North Helsinkiin on tutkimuksen 

tekohetkellä listautuneena yhteensä 20 yhtiötä. Uusien listautumisen takia, olennaisten 

tietojen puuttumisen vuoksi ja negatiivisten P/E – lukujen takia tutkimustulokset 

sisältävät tulokset vain osasta OMX Nasdaq First North Helsinkiin listautuneista 

yhtiöistä. Tutkimuksen loppuvaiheessa havaintoaineistoon on otettu mukaan kuitenkin 

myös negatiiviset P/E – luvut, jotta aineistoon saadaan lisää havaintoja.  

Tutkimustulosten mukaan matalan P/E – luvun portfolio (P/E_low) on saanut 

ajanjaksolla 1.1.2013 – 31.12.2016 parhaimmat vuotuiset tuotot OMX First North 

Helsinki -markkinapaikalla. Tutkimus puoltaa aiemman kirjallisuuden ja tutkimusten 

mukaisesti arvostrategian paremmuutta muihin sijoitusstrategioihin verrattuna. 

Aiemmat tutkimustulokset niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ovat osoittaneet 

arvostrategian tuottavan kasvustrategiaa paremmin pitkällä aikavälillä. Tulokset ovat 

mielenkiintoisia ja todistavat arvostrategian toimiuuden OMXH First Northissa.  

Tutkimuksessa on lineaarisella regressioanalyysillä tilastollisesti testattu, että onko 

yhtiöiden vuotuisilla P/E – luvuilla vaikutusta yhtiöiden vuotuisiin tuottoihin. 

Regressiomallien aineisto käsittää 48 havaintoa. Malleja on yhteensä neljä, yksi 

kullekin sijoitusperiodille. Mallin selitettävä tekijä on yhtiöiden vuotuiset tuotot (y), 

ja selittävänä tekijänä yhtiöiden vuotuiset P/E – luvut (x). Regressiomallit tehtiin 

Excelin regressioanalyysityökalulla. Regressioanalyysin tuloksista voidaan vetää 

tulkinta, että selitettävän (y) ja selittävän (x) muuttujien välillä tilastollinen suhde. 

Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että osa estimoiduista malleista on merkitseviä 

tilastollisesti valitulla merkitsevyystasolla α = 0,05.  Näiden todettiin, että 0-hypoteesi 
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hylätään. 0-hypoteesin hylkääminen tarkoittaa, että P/E – luku pystyy tilastollisesti 

merkitsevästi selittämään osaketuotot muodostetuissa regressiomalleissa. P-arvoja 

tarkasteltaessa huomataan kuitenkin, että ainoastaan vuosi 2014 antaa tilastollisesti 

merkitsevän tuloksen valitulla merkitsevyystasolla (α = 0,05). 

Suomessa on tehty lukuisia tutkimuksia arvostrategian toimivuudesta Nasdaq OMX 

Helsingin päälistan yhtiöissä.  E/P -tunnuslukuun pohjautuvaa osinkojen tuottoa 

tutkineet Marko Kauppi ja Teppo Martikainen (1994) ajanjaksolla 1975 - 1990 

Helsingin pörssin kaikilla sen hetkisillä 20 listatulla yhtiöillä antoivat merkittävää 

todistusaineistoa anomalioiden esiintymisestä pienillä osakemarkkinoilla. Myös Leivo 

ym. (2009) ovat havainneet merkittävää P/E-anomalian esiintymistä Helsingin 

pörssissä vuosina 1991 - 2006. Nobel palkitut Fama ja French (1998) raportoivat myös, 

että kaksi yhteensä kolmestatoista alueellisesta päämarkkina-alueesta ovat havainneet 

E/P-luvun portfolion mallin kriteerinä tuottavan korkeimman arvopreemion verrattuna 

muihin kriteereihin. Niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tutkimuksissa on käytetty 

P/E-luvun lisäksi tunnuslukuina muun muassa P/B-lukua, CF/P-lukua ja 

kokoanomaliaa. Tutkimuksen tulokset ovat yhtenevät aiemman tieteellisen 

tutkimuksen kanssa.  

Lukuisissa osakemarkkinoiden tehokkuutta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, 

että markkinatehokkuuden tasot eivät täyty ollenkaan. Aiempien tulosten valossa 

markkinat olisivat siis joltain osin tehottomat. Osakkeiden hinnat eivät siis heijasta 

kaikkea relevanttia tietoa, jota hyväksikäyttäen voisi muodostaa sijoitusstrategioita, 

jotka antaisivat riskierojen huomioinninkin jälkeen suurempia tuottoja. Tutkimuksen 

tulokset viittaavat, että OMX First North Helsinki – markkinapaikka ei täytä 

tehokkaiden markkinoiden tasoja eli markkinat toimivat tehottomasti.  

Jatkotutkimusehdotuksena on, että malliportfolioille olisi järkevää laskea 

systemaattista riskiä mittaavat beetakertoimet ja kokonaisriskiä mittaava keskihajonta. 

Mielenkiintoisia aiheita jatkotutkimukseen on myös tehdä portfolioita esimerkiksi 

P/E-luvun ja P/B-luvun yhdistelmistä. Esimerkiksi näiden kahden tunnusluvun 

pohjalta voisi muodostaa kolme portfoliota: arvoportfolio sisältäen matalan P/E-luvun 

ja korkean P/B-luvun osakkeet, kasvuportfolio sisältäen korkean P/E-luvun ja matalan 

P/B-luvun osakkeet ja kolmannen portfolion näiden kahden välistä. Jatkotutkimuksen 
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ajanjakso voisi olla pidempi ja mahdollisuuksien mukaan havaintoaineistossa olisi 

enemmän First North Helsingin yhtiöitä mukana.  
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LIITTEET  

OMX Nasdaq First North – yhtiöt, P/E – luvut ja portfoliot 

 

 

 

 

Vuosi 2013 Vuosi 2014

Yritys P/E-luku Portfolio P/E-luku Portfolio

Cleanteach Invest ”-7,95” 1 -7,95 1

Talenom Oyj ”14,65” 2 ”14,65” 2

United Bankers ”20,14” 3 20,14 3

Verkkokauppa.com 25,82 3 42,3 3

Zeeland Family Oyj -4,87 1 -34,58 1

Ahola Transport ”14,33” 2 ”14,33” 2

Detection Technology Oyj ”13,74” 2 13,74 2

Elite Varainhoito Oyj ”43,59” 3 ”43,59” 3

FIT Biotech ”-5,71” 1 ”-5,71” 1

Herantis Pharma ”-3,71” 2 -3,71 2

Nexstim Oyj -4,49 1 -5,38 1

Nixu 63,68 3 27,59 3

Vuosi 2015 Vuosi 2016

Yritys P/E-luku Portfolio P/E-luku Portfolio

Cleanteach Invest -18,35 1 -32,43 1

Talenom Oyj -14,65 1 75,19 3

United Bankers 19,9 3 230,38 3

Verkkokauppa.com 98,9 3 34,7 2

Zeeland Family Oyj 14,07 2 14,92 2

Ahola Transport ”14,33” 2 14,33 2

Detection Technology Oyj 17,6 2 36,4 3

Elite Varainhoito Oyj 43,59 3 56,83 3

FIT Biotech -5,71 1 -0,95 2

Herantis Pharma -0,22 2 -2,63 1

Nexstim Oyj -5,27 1 -1,11 1

Nixu 43,68 3 -159,32 1
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Tutkimukseen kuuluvien yhtiöiden vuotuisten tuottojen laskelmia

Cleanteach Invest R FIT Biotech R

2013 0 2013 0 Low 2013

2014 -0,03794 2014 0 2014

2015 3,8405 2015 -0,2308 2015

2016 1,4784 2016 -0,8987 2016

Talenom Oyj Herantis Pharma 

2013 0 2013 0 Mid 2013

2014 0 2014 -0,3134 2014

2015 -0,1782 2015 -0,8738 2015

2016 0,3692 2016 2,2737 2016

United Bankers Nexstim Oyj 

2013 0 2013 0 Hi 2013

2014 -0,00273 2014 0,0165 2014

2015 0,4837 2015 0,0504 2015

2016 -0,1789 2016 -0,9754 2016

Verkkokauppa.com 

2013 0 Nixu

2014 0,35999 2013 0

2015 0,45113 2014 0

2016 0,04469 2015 0,20348

2016 0,25457

Zeeland Family Oyj 

2013 1 Ahola Transport 

2014 -0,46037 2013 0

2015 0,29379 2014 0

2016 0,12227 2015 0

2016 -0,2104

Detection Technology Oyj

2013 0

2014 0

2015 0,00732

2016 1,8852

Elite Varainhoito Oyj

2013 0

2014 0

2015 -0,0759

2016 -0,29114
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Regressioanalyysin tulokset, vuosi 2013 

 

 

 

 

SUMMARY OUTPUT  2013    

       

Regression Statistics      
Multiple R 0,301801826      
R Square 0,091084342      
Adjusted R Square 0,000192776      
Standard Error 0,288647308      
Observations 12      

       
ANOVA       

  df SS MS F Significance F  
Regression 1 0,08349398 0,08349398 1,0021 0,340405065  
Residual 10 0,833172687 0,083317269    
Total 11 0,916666667        

       

  Coefficients Standard Error t Stat 
P-

value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 0,146793695 0,104698614 1,402059581 0,1912 -0,086489355 0,380077 

P/E-luku -0,004113679 0,004109324 -1,001059911 0,3404 -0,013269824 0,005042 

       

       

       
RESIDUAL 
OUTPUT     PROBABILITY OUTPUT 

       

Observation 
Predicted 

Tuotot Residuals 
Standard 
Residuals  Percentile Tuotot 

1 0,114089943 -0,114089943 -0,414549308  4,166666667 0 

2 0,086528291 -0,086528291 -0,314403199  12,5 0 

3 0,063944191 -0,063944191 -0,232343179  20,83333333 0 

4 0,040578492 -0,040578492 -0,147443195  29,16666667 0 

5 0,166827313 0,833172687 3,027358511  37,5 0 

6 0,087844668 -0,087844668 -0,319186297  45,83333333 0 

7 0,090271739 -0,090271739 -0,328005133  54,16666667 0 

8 -0,032521592 0,032521592 0,1181682  62,5 0 

9 0,170282804 -0,170282804 -0,618727792  70,83333333 0 

10 0,162055445 -0,162055445 -0,588833431  79,16666667 0 

11 0,165264115 -0,165264115 -0,600492232  87,5 0 

12 -0,115165411 0,115165411 0,418457054  95,83333333 1 
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Regressioanalyysin tulokset, vuosi 2014 

 

 

 

SUMMARY OUTPUT 2014     

       

Regression Statistics      
Multiple R 0,752846697      
R Square 0,566778149      
Adjusted R 
Square 0,523455964      
Standard Error 0,135768553      
Observations 12      

       
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,241157694 0,241158 13,08286 0,004713  
Residual 10 0,184330999 0,018433    
Total 11 0,425488693        

       

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept -0,101467534 0,043113247 -2,35351 0,040398 -0,19753 -0,00541 

P/E-luku 0,006551218 0,001811218 3,617024 0,004713 0,002516 0,010587 

       

       

       
RESIDUAL OUTPUT   PROBABILITY OUTPUT 

       

Observation 
Predicted 

Tuotot Residuals 
Standard 
Residuals  Percentile Tuotot 

1 -0,153549714 0,115609714 0,893082  4,166667 -0,46037 

2 -0,005492196 0,005492196 0,042427  12,5 -0,3134 

3 0,030473989 -0,033203989 -0,2565  20,83333 -0,03794 

4 0,175648971 0,184341029 1,42403  29,16667 -0,00273 

5 -0,328008639 -0,132361361 -1,02249  37,5 0 

6 -0,007588586 0,007588586 0,058622  45,83333 0 

7 -0,011453804 0,011453804 0,08848  54,16667 0 

8 0,184100042 -0,184100042 -1,42217  62,5 0 

9 -0,138874987 0,138874987 1,072806  70,83333 0 

10 -0,125772551 -0,187627449 -1,44942  79,16667 0 

11 -0,136713085 0,153213085 1,183567  87,5 0,0165 

12 0,07928056 -0,07928056 -0,61244  95,83333 0,35999 
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Regressioanalyysin tulokset, vuosi 2015 

SUMMARY OUTPUT  2015     

        

Regression Statistics       
Multiple R 0,171022576       
R Square 0,029248721       
Adjusted R 
Square -0,067826406       
Standard Error 1,200937765       
Observations 12       

        
ANOVA        

  df SS MS F 
Significance 

F   
Regression 1 0,434550165 0,43455 0,3013 0,595111   
Residual 10 14,42251515 1,442252     
Total 11 14,85706531         

        

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95%  

Intercept 0,436495841 0,396418551 1,101098 0,296651 -0,44678 1,319771  
P/E-luku -0,006091933 0,011098279 -0,54891 0,595111 -0,03082 0,018637  

        

        

        
RESIDUAL OUTPUT    PROBABILITY OUTPUT 

        

Observation 
Predicted 

Tuotot Residuals 
Standard 
Residuals  Percentile Tuotot  

1 0,54828281 3,29221719 2,875175  4,166667 -0,8738  
2 0,525742658 -0,703942658 -0,61477  12,5 -0,2308  
3 0,315266376 0,168433624 0,147097  20,83333 -0,1782  
4 -0,165996324 0,617126324 0,538952  29,16667 -0,0759  
5 0,350782345 -0,056992345 -0,04977  37,5 0  
6 0,349198443 -0,349198443 -0,30496  45,83333 0,00732  
7 0,329277822 -0,321957822 -0,28117  54,16667 0,0504  
8 0,170948486 -0,246848486 -0,21558  62,5 0,20348  
9 0,471280778 -0,702080778 -0,61314  70,83333 0,29379  

10 0,437836066 -1,311636066 -1,14548  79,16667 0,45113  
11 0,468600328 -0,418200328 -0,36522  87,5 0,4837  
12 0,170400212 0,033079788 0,028889  95,83333 3,8405  
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Regressioanalyysin tulokset, vuosi 2016 

 

SUMMARY OUTPUT  2016    

       

Regression Statistics      
Multiple R 0,138968919      
R Square 0,01931236      
Adjusted R Square -0,078756404      
Standard Error 1,075609732      
Observations 12      

       
ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  
Regression 1 0,227831674 0,227832 0,196927 0,666661  
Residual 10 11,56936294 1,156936    
Total 11 11,79719462        

       

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 0,359028534 0,321060244 1,118259 0,2896 -0,35634 1,074395 

P/E-luku -0,00163288 0,003679612 -0,44376 0,666661 -0,00983 0,006566 

       

       

       
RESIDUAL 
OUTPUT     

PROBABILITY 
OUTPUT 

       

Observation 
Predicted 

Tuotot Residuals 
Standard 
Residuals  Percentile Tuotot 

1 0,411982848 1,066417152 1,039845  4,166667 -0,9754 

2 0,23625225 0,13294775 0,129635  12,5 -0,8987 

3 -0,017154473 -0,161745527 -0,15772  20,83333 -0,29114 

4 0,302367581 -0,257677581 -0,25126  29,16667 -0,2104 

5 0,334665957 -0,212395957 -0,2071  37,5 -0,1789 

6 0,335629356 -0,546029356 -0,53242  45,83333 0,04469 

7 0,299591684 1,585608316 1,5461  54,16667 0,12227 

8 0,266231935 -0,557371935 -0,54348  62,5 0,25457 

9 0,36057977 -1,25927977 -1,2279  70,83333 0,3692 

10 0,363323009 1,910376991 1,862776  79,16667 1,4784 

11 0,360841031 -1,336241031 -1,30295  87,5 1,8852 

12 0,619179053 -0,364609053 -0,35552  95,83333 2,2737 

       

       


