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Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset
Tässä työssä tutkitaan sijoitusrahaston koon, sijoitusrahastosta veloitettavien
ja

hallinnointi-

säilytyspalkkioiden

sekä

välityspalkkioiden

vaikutusta

sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon. Tarkastelun kohteena ovat suomalaiset
osakerahastot ajanjaksolta 1.11.1996 - 31.10.1997. Tutkimusmenetelmänä
käytetään regressioanalyysia pienimmän neliösumman menetelmällä. Työ eroaa
aikaisemmista tätä aihetta käsittelevistä tutkimuksista

siltä osin,

tutkimuksessa

sijoitusrahastojen

otetaan

ensimmäistä

kertaa

huomioon

että

maksamat välityspalkkiot.
Perustaksi

tutkimuksen empiiriselle

sijoitusrahastotoiminnan

keskeisimmät

osalle esitellään työn alkupuolella
käsitteet

sekä yleisimmät tuoton

mittaamisessa käytettävät mittarit sekä niiden perustana oleva malli ja eri
mittareiden väliset yhteydet.
Tulokset
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että sijoitusrahastosta veloitettavilla hallinnointija säilytyspalkkioilla sekä välityspalkkioilla on tilastollisesti merkitsevää
negatiivista vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon. Tämä tarkoittaa
sitä, että mitä suuremmat sijoitusrahastosta veloitettavat hallinnointi- ja
säilytyspalkkiot sekä välityspalkkiot ovat, niin sitä huonompi on sijoitusrahaston
riskikorjattu tuotto. Sen sijaan sijoitusrahaston koolla havaittiin olevan
positiivinen vaikutus sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon, mutta tämä
vaikutus on selvästi pienempi kuin edellä mainittujen palkkioiden vaikutus eikä
ole tilastollisesti merkitsevä.
Kokonaisuutena

tutkimuksessa

käytetty

malli

pystyi

selittämään

sijoitusrahastojen riskikorjatuista tuotoista noin 72 prosenttia, mikä on selvästi
enemmän kuin sellainen malli, josta välityspalkkiot jätetään huomioimatta.
Avainsanat
Sijoitusrahasto, rahastoyhtiö, säilytysyhteisö, hallinnointi- ja säilytyspalkkiot,
välityspalkkiot, riskikorjattu tuotto

2

JOHDANTO............................................................................................................ 5
1.1

Sijoitusrahastot Suomessa......................................................................5

1.2

Työn tavoitteetja rajaukset.................................................................. 5

1.3

Työn jäsentely........................................................................................6

SIJOITUSRAHASTON TOIMINTAPERIAATE JA PALKKIOITA
KOSKEVA TIEDONANTOVELVOLLISUUS................................................... 7
2.1

Sijoitusrahastotoiminta ja sijoitusrahasto........................................... 7

2.2

Rahastoyhtiö ja sen tehtävät................................................................ 9

2.3

Säilytysyhteisö ja sen tehtävät.............................................................12

2.4

Sijoitusrahastojen edut ja haitat verrattuna suoraan osake- ja
korkosijoittamiseen............................................................................ 15

2.5

Palkkioita koskeva tiedonantovelvollisuus..........................................17

CAP-MALLI, TUOTTOMITTARIT JA MARKKINOIDEN
TEHOKKUUS....................................................................................................... 19
3.1

CAP-malli (Capital asset pricing model)............................................19

3.2

Riskin huomioivat tuottomittarit........................................................ 21

3.3

CAP-mallin empiirinen testaus ja Rollin kritiikki(Roll ’s critique) ...25

3.4

Markkinoiden tehokkuus ja sijoitusrahastojen tuotot.......................... 26

3.5

Aikaisempia tutkimuksia..................................................................... 28

TUTKIMUSAINEISTO........................................................................................ 30

5

4.1

Yleistä................................................................................................. 30

4.2

Valintakriteerit tutkimuksessa mukana oleville sijoitusrahastoille ja
eräitä tutkimuksessa huomioitavia seikkoja....................................... 30

4.3

Tutkimuksessa mukana olevat sijoitusrahastot janiiden
sijoitustoiminnan tavoite................................................................... 33

4.4

Empiirisessä osassa käytettävät vertailuindeksit................................37

SIJOITUSRAHASTOISTA VELOITETUT PALKKIOT JA NIIDEN
VERTAILU........................................................................................................... 39
5.1

Sijoitusrahastojen hallinnointipalkkioiden vertailu............................39

5.2

Sijoitusrahastojen säilytyspalkkioiden vertailu.................................. 40

5.3

Sijoitusrahastojen välityspalkkioiden vertailu....................................41

3

6

7

SIJOITUSRAHASTON TUOTON SEKÄ KOON JA PALKKIOIDEN
VÄLINEN SUHDE................................................................................................ 43
6.1

Yleistä..................................................................................................43

6.2

Sijoitusrahastojen tuottojen mittaaminen...........................................44

6.3

Regressiomalli ja hypoteesit.............................................................. 50

6.4

Regressiotulokset.................................................................................55

6.5

Multikonlineaarisuus ja heteroskedastisuus.......................................57

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET....................................................... 59

LIITTEET

................................................................................................................. 63

Liite 1

Yhteenvetotietoja sijoitusrahastojen hallinnointipalkkioiden
määräytymisestä..................................................................................63

Liite 2

Yhteenvetotietoja sijoitusrahastojen säilytyspalkkioiden
määräytymisestä..................................................................................64

Liite 3

Estimoidut regressiokertoimet sijoitusrahaston koon, hallinnointi- ja
säilytyspalkkioiden sekä välityspalkkioiden vaikutuksesta sijoitus
rahaston riskikorjattuun tuottoon II................................................... 65

LÄHTEET

................................................................................................................. 66

LYHENTEET............................................................................................................... 68

4

TAULUKOT
Taulukko 1

Sijoitusrahastojen pääomien kehitys..................................................36

Taulukko 2

Kuvailevia tunnuslukuja sijoitusrahastojen tuotoista........................ 37

Taulukko 3

Yhteenveto sijoitusrahastojen maksamista palkkioista...................... 42

Taulukko 4

Yhteenvetotietoja Jensenin alphan, betan ja selitysasteen
arvoista, kun vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksi............................46

Taulukko 5

Yhteenvetotietoja Jensenin alphan, betan ja selitysasteen
arvoista, kun vertailuindeksinä HEX-portfoliotuottoindeksi..............46

Taulukko 6

Yhteenvetotietoja Jensenin alphan, betan ja selitysasteen
arvoista, kun vertailuindeksinä painorajoitettu FOX-salkku..............46

Taulukko 7 Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvot sijoitusrahastoittain,
kun vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksi........................................... 48
Taulukko 8 Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvot sijoitusrahastoittain,
kun vertailuindeksinä HEX-portfoliotuottoindeksi............................ 49
Taulukko 9 Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvot sijoitusrahastoittain,
kun vertailuindeksinä painorajoitettu FOX-salkku............................ 49
Taulukko 10 Estimoidut regressiokertoimet sijoitusrahaston koon, hallinnointi-ja
säilytyspalkkioiden sekä välityspalkkioiden vaikutuksesta sijoitus
rahaston riskikorjattuun tuottoon 1.................................................... 55
Taulukko 11 Multikonlineaarisuutta tutkivien regressioiden tulokset.................... 58

KUVIOT
Kuvio 1

Suomalaisten sijoitusrahastojen pääomien kehitys............................... 5

Kuvio 2

Sijoitusrahaston toimintaympäristö ja sen maksamat palkkiot............14

Kuvio 3

Jäännöksien neliöt mallin mukaisesti ennustettujen Jensenin
alphojen funktiona.

59

5

1

JOHDANTO

1.1

Sijoitusrahastot Suomessa
Ensimmäiset sijoitusrahastot aloittivat Suomessa toimintansa vuoden 1987
syksyllä. Kuitenkin vasta parin viime vuoden aikana sijoitusrahastoihin sijoitetut
pääomat ovat kasvaneet merkittävästi. Vuoden alussa 1997 sijoitusrahastoissa
oleva varallisuus oli runsaat 11,5 miljardia markkaa, kun se vuoden lopussa
1997 oli yli 18,5 miljardia markkaa. Tämän jälkeen sijoitusrahastoissa olevien
pääomien määrä on edelleen jatkanut kasvuaan ja vuoden lopussa 1998 se oli
noin 29 miljardia markkaa ja kesäkuussa 1999 lähes 43 miljardia markkaa (ks.
kuvio 1). Näin ollen kansainvälistä esimerkkiä seuraten sijoitusrahastot ovat
nousemassa yhä merkittävämmäksi tekijäksi myös Suomen pääomamarkkinoilla
ja "suuren" yleisön kiinnostus sijoitusrahastojen toimintaan ja toimintatapoihin
on selvästi lisääntynyt.
Kuvio 1 Suomalaisten sijoitusrahastojen pääomien kehitys

45

Lähde: Rahoitustarkastus

1.2

Työn tavoitteet ja rajaukset
Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa mm. Ippolito (1989), Elton, Gruber, Das
ja Hlavka (1993), Grinblatt ja Tiiman (1994) ja Liljeblom ja Löflund (1995) on
tutkittu sijoitusrahaston riskikorjatun tuoton ja sijoitusrahaston koon ja
sijoitusrahastosta veloitettavien palkkioiden välistä suhdetta. Tutkimuksissa on
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kuitenkin päädytty hyvin erilaisiin lopputulemiin siitä, onko yksittäisellä
tekijällä merkitystä sijoitusrahaston riskikorjatun tuoton kannalta ja mikäli
tekijällä on merkitystä, niin onko se positiivista vaiko negatiivista. Lisäksi
tutkimuksissa ei ole ollut mahdollista huomioida yhtä sijoitusrahastoista
veloitettavaa kustannuserää, nimittäin välityspalkkioita, koska niitä koskevaa
aineistoa ei ole ollut laajasti käytettävissä.
Tämän työn tavoitteena on tutkia sijoitusrahaston tuoton ja sijoitusrahaston koon
sekä sijoitusrahastosta veloitettavien palkkioiden määrän välistä yhteyttä
suomalaisia osakerahastoja koskevalla aineistolla. Kiinnostuksen kohteena on se,
onko hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden suuruudella, sijoitusrahaston koolla
sekä välityspalkkioiden suuruudella vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuun
tuottoon ja jos on niin minkä suuntaista vaikutus on. Työ eroaa aikaisemmista
tätä aihetta käsittelevistä tutkimuksista mm. Liljeblom ja Löflund (1995)
erityisesti siltä osin, että aikaisemmin mallista puuttuneet välityspalkkioiden
määrät on otettu tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa huomioon.
Perustaksi tutkimuksen empiiriselle

osalle esitellään työn alkupuolella

sijoitusrahastotoiminnan keskeisimmät käsitteet, sijoitusrahasto, rahastoyhtiö ja
säilytysyhteisö sekä yleisimmät riskikorjatun tuoton mittaamisessa käytettävät
mittarit, Jensenin alpha, Sharpen mittari ja Treynorin indeksi sekä niiden
perustana oleva malli ja eri mittareiden väliset yhteydet.
Tutkimus on rajattu niihin suomalaisiin osakerahastoihin, jotka ovat olleet
olemassa koko ajanjakson 1.11.1996 - 31.10.1997.
1.3

Työn jäsentely
Loppuosa tutkimuksesta on jäsennelty seuraavasti. Kappaleessa 2 kuvataan
sijoitusrahaston toimintaperiaate sekä siihen liittyvät keskeisimmät käsitteet.
Kappaleessa 3 esitellään perustaksi empiiriselle osalle yleisesti käytetyt riskin
huomioivat tuottomittarit ja niiden pohjana oleva malli ns. САР-malli (Capital
asset pricing model). Lisäksi kappaleessa kerrotaan lyhyesti aikaisemmista työn
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aihepiiriin liittyvistä tutkimuksista. Kappaleessa 4 kerrotaan tutkimuksessa
mukana olevat sijoitusrahastot sekä niiden valintakriteerit. Kappaleessa 5
verrataan eri sijoitusrahastojen maksamia hallinnointi- ja säilytyspalkkioita sekä
niiden laskentaperusteita ja kappaleessa 6 tutkitaan sijoitusrahaston maksamien
palkkioiden määrän ja sijoitusrahaston koon vaikutusta sijoitusrahaston
riskikorjattuun tuottoon.

Kappaleessa 7

esitetään lyhyt yhteenveto ja

johtopäätökset.

2

SIJOITUSRAHASTON TOIMINTAPERIAATE JA
PALKKIOITA KOSKEVA TIEDONANTOVELVOLLISUUS

2.1

Sijoitusrahastotoiminta ja sijoitusrahasto
Sijoitusrahastotoiminnan periaatteena on kerätä yhteen rajoittamattomalta
joukolta yksittäisiä sijoittajia varoja, joita sijoitetaan suuremmissa erissä
arvopapereihin.

Kaikki

nämä

sijoitusrahaston

nimissä

tehdyt

arvopaperisijoitukset ja muut varat muodostavat yhdessä sijoitusrahaston, joka
jakautuu rahasto-osuuksiin.
Sijoitusrahastossa voi olla joko tuotto- tai kasvuosuuksia tai molempia.
Samanlajiset rahasto-osuudet ovat sijoitusrahastossa keskenään yhtäsuuret ja
tuottavat yhtäläiset oikeudet sijoitusrahaston varoihin. Tuotto-osuuksille jaetaan
vuosittain sijoitusrahaston säännöissä määritetty tuotto ja kasvuosuuksille
vastaava tuotto pääomitetaan, jolloin tuotto realisoituu verottajan näkökulmasta
vasta, kun kasvuosuus lunastetaan. Mikäli sijoitusrahasto jakaa tuotto-osuutta,
niin tämä pitää ottaa luonnollisesti huomioon, kun lasketaan sijoitusrahastolle
kokonaistuottoa.
Sijoitusrahastoon kuuluvat varat omistavat kaikki sen osuudenomistajat yhdessä
eli kaikki ne henkilöt, yhteisöt ja säätiöt, jotka ovat sijoittaneet varojaan
kyseiseen sijoitusrahastoon. Näin ollen sijoitusrahasto ei itsessään ole
oikeushenkilö,

vaan

eräänlainen

yhteisomistussuhde.

Jokainen

rahasto-

osuudenomistaja omistaa rahasto-osuuksiensa määrän suhteessa jokaista
sijoitusrahastoon kuuluvaa arvopaperia, joten kukaan rahasto-osuudenomistaja ei
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omista mitään konkreettista erillistä osaa sijoitusrahaston arvopapereista tai
muista varoista. Rahasto-osuuden omistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti
sijoitusrahastoa koskevista velvoitteista.
Rahasto-osuudenomistajan

oikeudet

ja

velvollisuudet

määräytyvät

sijoitusrahastolain, sen perusteella annettujen viranomaismääräysten sekä
Rahoitustarkastuksen taikka valtioneuvoston vahvistamien sijoitusrahaston
sääntöjen mukaan. Valtioneuvosto vahvistaa ns. erikoissijoitusrahastojen ja
Rahoitustarkastus vahvistaa sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän
sijoitusrahaston säännöt ja niiden muutokset. Sijoitusrahaston säännöistä ja
niiden muuttamisesta päättää rahastoyhtiön hallitus.
Sij oitusrahastotoiminnan

luonteeseen

kuuluu

olennaisena

osana,

että

rahastoyhtiö, joka hallinnoi sijoitusrahastoa, on vaadittaessa velvollinen
laskemaan liikkeeseen sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ja lunastamaan ne
takaisin sijoitusrahaston varoilla, mikäli yksittäinen sijoittaja niin haluaa.
Käytettävät

rahasto-osuuksien

merkintä- ja

lunastushinnat

määräytyvät

sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti. Lunastamisen on tapahduttava pääsäännön
mukaan välittömästi lunastusvaatimuksen jälkeen. Mikäli varat lunastukseen on
hankittava myymällä arvopapereita, lunastuksen tulee tapahtua heti, kun varat
arvopapereiden

myymisestä

on

saatu.

Sijoitusrahastolain

mukaan

arvopapereiden myymisen tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin
viimeistään

kahden

viikon

kuluessa

lunastusvaatimuksen

esittämisestä.

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä myöntää luvan kahden viikon määräajan
ylittämiseksi. Lunastusoikeuden lisäksi rahasto-osuudenomistajan oikeuksiin
kuuluu mm. puhe- ja äänioikeus rahasto-osuudenomistajien kokouksessa, mikäli
rahasto-osuus on asianmukaisesti rekisteröity.
Rahasto-osuudenomistajien kokouksesta säädetään sekä sijoitusrahastolaissa että
sijoitusrahaston säännöissä. Sijoitusrahastolain mukaan jokainen rahasto-osuus
tuottaa

yhden

äänen

rahasto-osuudenomistajien

kokouksessa.

Eräiden

rahastoyhtiötä lähellä olevien rahasto-osuudenomistajien äänivallankäyttö on
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kuitenkin estetty nimenomaisella sijoitusrahastolain säännöksellä. Rahastoosuudenomistajien kokouksen tehtävänä on mm. valita rahastoyhtiön hallituksen
jäsenistä vähintään yksi kolmasosa sekä vähintään yksi tilintarkastaja
huolehtimaan

rahastoyhtiön

ja

sijoitusrahaston

tilintarkastuksesta.

Sijoitusrahaston säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että rahastoyhtiön
hallinnoiman kunkin sijoitusrahaston osuudenomistajat valitsevat rahastoosuudenomistajien kokouksessa edustajan edustajistoon, jonka tehtävänä on
päättää kysymyksessä olevia sijoitusrahastoja koskevista sijoitusrahaston
säännöissä

määritetyistä

yhteisistä

asioista,

kuten

edellä

mainittujen

rahastoyhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.
Sijoitusrahaston osuudenomistajien lukumäärälle ja sijoitusrahaston koolle on
asetettu tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Sijoitusrahastolain 27 §:n mukaan
sijoitusrahaston

osuudenomistajien

lukumäärä

on

oltava

ainakin

50

osuudenomistajaa ja vähimmäispääoma vähintään 10 miljoonaa markkaa.
Pääoman määrä sekä osuudenomistajien vähimmäismäärä on saavutettava
kuuden

kuukauden

Valtioneuvosto

voi

kuluessa

sijoitusrahaston

kuitenkin

erityisestä

toiminnan

syystä

myöntää

aloittamisesta.
poikkeuksen

osuudenomistajien vähimmäismäärästä ja edellä mainitusta kuuden kuukauden
määräajasta.
2.2

Rahastoyhtiö ja sen tehtävät
Sijoitusrahaston

hallinnoinnista

ja

operatiivisesta

toiminnasta

vastaa

valtiovarainministeriöltä toimiluvan saanut rahastoyhtiö. Rahastoyhtiö edustaa
omissa

nimissään

rahasto-osuudenomistajia ja

toimii

näiden

puolesta

sijoitusrahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää sijoitusrahastossa olevaan
omaisuuteen

liittyviä

toiminnassa

on

oikeuksia.

sijoitusrahastoon

Keskeisenä
kuuluvien

periaatteena

rahastoyhtiön

rahasto-osuudenomistajien

yhdenvertainen kohtelu. Rahastoyhtiö voi perustaa hallinnoitavakseen yhden
taikka useamman sijoitusrahaston. Sijoitusrahastoja koskevia oikeustoimia
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tehdessään rahastoyhtiön on mainittava, minkä sijoitusrahaston puolesta se
kulloinkin toimii.
Edellä mainittuja tehtäviä hoitaessaan rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää
ulkopuolisia hallinnointi-ja neuvontapalveluja, jos niiden laadusta ja laajuudesta
on otettu riittävät määräykset sijoitusrahaston sääntöihin. Tämä on perusteltua
siinä mielessä, että rahastoyhtiöllä ei aina välttämättä ole jokaisessa asiassa
itsellään kaikkein parasta asiantuntemusta. Tällöin on osuudenomistajien edun
mukaista käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa. Vastuu toiminnasta kuitenkin
säilyy aina rahastoyhtiöllä.

Rahasto-osuuden arvonlaskenta ja rahasto-

osuusrekisterinpito on katsottu sijoitusrahastojen hallinnoinnin kannalta niin
keskeisiksi toiminnoiksi, että niiden ulkoistamista rahastoyhtiön ulkopuolelle ei
ole pidetty kuitenkaan mahdollisena (Rahoitustarkastuksen kannanotto 1997).
Lisäksi on katsottu, että hallinnointiin liittyviä palveluita ei voida ulkoistaa
seuraavassa kappaleessa 2.3 mainittavalle säilytysyhteisölle.
Rahastoyhtiölle maksetaan korvaus sijoitusrahaston hallinnon ja operatiivisen
toiminnan hoitamisesta suoraan sijoitusrahaston varoista. Tämä korvaus on
yleensä määritetty niin, että se on tietty prosentuaalinen osuus vuodessa
sijoitusrahaston arvosta. Useimmiten tämä ns. hallinnointipalkkio vähennetään
sijoitusrahaston arvosta päivittäin. Kiinteän prosentuaalisen hallinnointipalkkion
lisäksi rahastoyhtiö saattaa veloittaa rahasto-osuuden arvon kehitykseen
perustuvan ns. tuottopalkkion. Hallinnointipalkkioiden tarkempi määräytyminen
ja

maksimimäärä

on

kerrottu

aina

sijoitusrahaston

säännöissä.

Hallinnointipalkkion lisäksi rahastoyhtiö saattaa veloittaa rahasto-osuuden
merkinnän yhteydessä erillisen merkintäpalkkion ja rahasto-osuuden lunastuksen
yhteydessä

erillisen

sijoitusrahaston
luonnollisesti

lunastuspalkkion.

varoja

arvopaperimarkkinoille

kaupankäyntikustannuksia

sijoitusrahaston

varoista.

välityspalkkiot

aktivoidaan

Näiden

Arvopapereiden

lisäksi

sijoittaessaan

rahastoyhtiö

välityspalkkioiden
oston

maksaa
muodossa

yhteydessä

maksetut

arvopapereiden hankintahintaan ja

myynnin

yhteydessä maksetut välityspalkkiot pienentävät myyntihintaa, joten tätä kautta
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ne vaikuttavat

sijoitusrahastossa

olevien

arvopapereiden ja

siten

itse

sijoitusrahaston tuottoon.
Rahastoyhtiön

toimilupa

voidaan

myöntää

hakemuksesta

suomalaiselle

osakeyhtiölle, jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa ja jolla on mm. riittävät
taloudelliset

toimintaedellytykset

ja

luotettava

hallinto.

Taloudelliset

toimintaedellytykset on katsottu täyttyvän, kun rahastoyhtiön osakepääoma on
vähintään miljoona markkaa ja vähintään puoli prosenttia rahastoyhtiön
hallinnoimien

sijoitusrahastojen

varojen

määrästä.

Puolen

prosentin

vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa siinä tapauksessa, kun rahastoyhtiön
osakepääoma on saavuttanut viisi miljoonaa markkaa ja rahastoyhtiön
yhtiöjärjestykseen on otettu maininta, että osakepääomaa ei koroteta sen
saavutettua kyseisen määrän. Sen varmistamiseksi, että rahastoyhtiön kyky
suoriutua sille mahdollisesti aiheutuvista vastuista ei riippuisi sen hallinnoimien
sijoitusrahastojen kehityksestä, rahastoyhtiö ei saa omistaa hallinnoimansa
sijoitusrahaston

rahasto-osuuksia.

Luotettavan

hallinnon

vähimmäis

vaatimuksena on pidetty muun muassa sitä, että rahastoyhtiöllä on päätoiminen
toimitusjohtaja

ja

tälle

nimetty

varamies

sekä

muutenkin

riittävät

henkilöresurssit, mikä tarkoittaa toimitusjohtajan lisäksi vähintään kahta muuta
työntekijää

(Rahoitustarkastuksen

kannanotto

1997).

Mikäli

toimiluvan

edellytykset eivät jossakin vaiheessa enää täyty, rahastoyhtiön toimilupa voidaan
peruuttaa valtioneuvoston toimesta joko kokonaan tai osittain.
Sijoitusrahastotoiminnan lisäksi

rahastoyhtiö voi toimiluvassa mainituin

edellytyksin harjoittaa myös muuta sijoitusrahastotoimintaan olennaisesti
liittyvää

toimintaa,

mikäli

osuudenomistajien etua.

tällainen

toiminta

ei

vahingoita

rahasto-

Valtioneuvosto on pitänyt tällaisena sallittuna

toimintana mm. arvonlaskentapalvelun tarjoamista muille yhtiöille sekä toisten
yhtiöiden

hallinnoimien

markkinoimista.

sijoitusrahastojen

ja

varainhoitopalveluiden
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Sijoitusrahaston varat pidetään erillään rahastoyhtiön omaisuudesta ja muiden
saman rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen varoista. Käytännössä
tämä tapahtuu antamalla sijoitusrahaston varat säilytysyhteisön säilytettäväksi.
Sijoitusrahastoon kuuluvaa omaisuutta ei saa ulosmitata rahastoyhtiön velasta,
joten sijoitusrahastoon kuuluva omaisuus on tältä osin turvassa vaikka itse
rahastoyhtiö menisikin konkurssiin. Tällaisessa tilanteessa säilytysyhteisön on
ryhdyttävä hoitamaan sijoitusrahaston hallintoa, kuten myös jos rahastoyhtiön
toimilupa peruutetaan taikka rahastoyhtiö asetetaan selvitystilaan.
2.3

Säilytysyhteisö ja sen tehtävät
Sijoitusrahaston varoja ja arvopapereita säilytetään ns. säilytysyhteisössä.
Sijoitusrahastolla voi olla vain yksi säilytysyhteisö, mutta säilytysyhteisö voi
käyttää apunaan ns. apusäilyttäjiä. Edellytyksenä apusäilyttäjien käytölle on
kuitenkin, että säilytysyhteisön käyttämät apusäilyttäjät ovat viranomaisen
valvonnassa.

Apusäilyttäjien

käytöstä

huolimatta

varsinainen

vastuu

säilytystoiminnasta pysyy aina säilytysyhteisöllä.
Varsinaisen varojen säilytystehtävän lisäksi säilytysyhteisölle on annettu myös
muita mm. arvonlaskennan oikeellisuuden ja maksuliikenteen valvontaan
liittyviä tehtäviä. Tästä johtuen ja ottaen huomioon, että käytännössä
rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen säilytysyhteisönä usein toimii
rahastoyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö, Sijoitusrahastolain 26
§:ssä on kielletty rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä pitämästä yhteistä
henkilökuntaa,

kun tällaisen henkilön tehtävät liittyvät sijoitusrahaston

hallinnointiin ja säilytysyhteisön säilytys-ja valvontatehtäviin.
Säilytysyhteisö ja rahastoyhtiö sopivat säilytysyhteisön edellä mainituista
tehtävistä kirjallisesti ns. säilytysyhteisösopimuksessa. Sopimukselle on haettava
Rahoitustarkastuksen

hyväksyntä.

Säilytysyhteisösopimus

on

aina

sijoitusrahastokohtainen, joten rahastoyhtiön hallinnoimilla sijoitusrahastoilla
saattaa olla eri säilytysyhteisö.
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Suomessa säilytysyhteisöinä

voivat toimia kotimaiset luottolaitokset ja

sijoituspalveluyritykset1 sekä Suomessa olevat ulkomaisten sijoituspalvelu
yritysten

ja

luottolaitosten

sivukonttorit.

Edellytyksenä

sivukonttorin

säilytysyhteisönä toimimiselle on kuitenkin, että yhtiön toimilupa mahdollistaa
säilytysyhteisönä toimimisen ETA-valtiossa ja että, sen kotivaltiossa asetettu
pääomavaatimus

vastaa

suomalaisen

säilytysyhteisön

pääomavaatimusta.

Säilytysyhteisönä voi myös toimia suomalainen osakeyhtiö, joka on saanut
valtioneuvostolta
saannin

toimiluvan

edellytyksenä

säilytysyhteisötoimintaa

on

mm.

riittävät

varten.

Toimiluvan

tekniset, taloudelliset

ja

ammattitaidolliset valmiudet sekä viiden miljoonan markan perustamispääoma.
Säilytysyhteisö saa palkkiona tehtäviensä hoitamisesta ns. säilytyspalkkion, joka
maksetaan

sijoitusrahaston

varoista ja jonka

perusteet

on

määritetty

sijoitusrahaston säännöissä. Säilytyspalkkion tarkempi suuruus on usein
määritetty

rahastoyhtiön

sopimuksessa,

joka

osuudenomistajalle.

ja

säilytysyhteisön

rahastoyhtiön
Säilytyspalkkio

on

välisessä

pyydettäessä

vähennetään

säilytysyhteisö-

esitettävä

päivittäin

rahasto-

rahastoyhtiön

veloittaman hallinnointipalkkion tavoin sijoitusrahaston arvosta ennen rahastoosuuden arvon laskemista.
Sijoitusrahaston
sijoitusrahastojen

varat

on

varoista

pidettävä
sekä

erillään

muiden

säilytysyhteisön

asiakkaiden

omaisuudesta.

ja

Mikäli

säilytysyhteisö asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai sen toiminta muuten
lopetetaan, rahastoyhtiö valitsee uuden säilytysyhteisön ja tekee uuden
säilytysyhteisösopimuksen. Sijoitusrahaston varoja ei saa koskaan ulosmitata
säilytysyhteisön velasta.
Kuviossa 2

on havainnollistettu sijoitusrahaston toimintaympäristöä ja

sijoitusrahaston maksamia palkkioita eri yhteisöille.

1 Sijoituspalveluyrityksellä tarkoitetaan suomalaista osakeyhtiötä, joka on saanut toimiluvan
sijoituspalvelun tarjoamista varten. Sijoituspalvelulla tarkoitetaan arvopaperinvälitystä, markkinatakausta,
arvopaperikaupintaa, emissiontakaamista, omaisuudenhoitoa ja emissionjärjestämistä.
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Kuvio 2 Sijoitusrahaston toimintaympäristö ja sen maksamat palkkiot

RAHASTO-OSUUDENOMISTAJAT OMISTAVAT
SIJOITUSRAHASTOON KUULUVAT VARAT

RAHASTOYHTIÖ
hallinnoi
hoitaa
operatiivisen
toiminnan

hallinnointipalkkiot

SIJOITUSRAHASTO
muodostuu
pääasiassa
arvopaperisijoituksista

SÄILYTYSYHTEISÖ
----------------- ►

*

säilyttää varat

säilytyspalkkiot

*

valvoo mm.
arvonlaskentaa

välityspalkkiot

(maksaa
korvauksen)

( maksaa
korvauksen)

i SALKUNHOITAJA* j
Ie

tekee sijoituspäätökset

I

ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄ
*

suorittaa arvopapereiden ostot ja
myynnit

i ALISÄ1LYTTÄJÄ* j
i*
;
;

hoitaa osaltaan
arvopapereiden
säilytystä

ARVOPAPERIMARKKINAT

* Katkoviivalla on merkitty ne osapuolet, joiden käyttäminen on mahdollista, mutta ei
pakollista. Rahastoyhtiö voi ulkoistaa osan toiminnoistaan mm. salkunhoidon ulkopuoliselle
salkunhoitajalle. Samoin säilytysyhteisö voi käyttää arvopapereiden säilytyksessä apunaan
alisäilyttäjää.

j
i
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2.4

Sijoitusrahastojen edut ja haitat verrattuna suoraan osake- ja
korkosijoittamiseen
Viime

vuosina

yksi

tärkeimmistä

syistä

yksityishenkilöiden

arvopaperisijoituksiin ja siten myös sijoitusrahastosijoittamiseen on ollut halu
hakea karttuvalle varallisuudelle parempaa tuottoa kuin mitä pankkitalletukset
tarjoavat. Sijoitusrahastoihin liittyvän tietämyksen lisääntyessä yhä useammat
yksityishenkilöt

ovat

valinneet

sijoittamisen

sijoitusrahastojen

kautta

arvopaperimarkkinoille. Sijoitusrahastojen kautta tapahtuvalla sijoittamisella on
yleisesti nähty olevan seuraavia etuja ja haittoja verrattuna suoraan osake- ja
korkosijoittamiseen (mm. Puttonen & Kivisaari, 1997, 38-41).
Sijoitusrahasto hajauttaa arvopaperisijoituksensa usean eri liikkeeseenlaskijan
arvopapereihin, jolloin

yksittäiseen

arvopaperiin

kohdistuva

riski

(ns.

yrityskohtainen riski tai epäsystemaattinen riski) positiossa pienenee ja jäljelle
jää vain yleinen markkinoista aiheutuva riski (ns. systemaattinen riski). Tämä
sijoitusten riittävä hajauttaminen eri liikkeeseenlaskijoihin ei välttämättä aina ole
mahdollista yksittäisen sijoittajan tapauksessa.

Fama (1976, 253-254) on

tutkiessaan New Yorkin pörssissä (New York Stock Exchange, NYSE)
listatuista

arvopapereista

satunnaisesti

muodostettuja

arvopaperisalkkuja

havainnut, että melkein kaikki hajauttamisesta tuleva hyöty on saavutettu, kun
salkussa on 10:stä 15:een satunnaisesti valittua arvopaperia. Näin ollen voidaan
ajatella, että yksittäisen sijoittajan pitäisi sijoittaa vähintään 10:een eri
arvopaperiin saavuttaakseen hajauttamisen hyödyt. Sijoitusrahasto ei saa
Suomen

sijoitusrahastolain

mukaan

sijoittaa

yhden

liikkeeseenlaskijan

arvopapereihin enempää kuin 10 prosenttia sijoitusrahastossa olevista varoista ja
sellaisia sijoituksia, jotka ovat yli 5 prosenttia sijoitusrahaston varoista, saa
enintään olla yhteensä 40 prosenttia sijoitusrahaston varoista. Tämä johtaa
käytännössä

siihen,

että sijoitusrahaston on

sijoitettava vähintään
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liikkeeseenlaskijan arvopapereihin.
Toisena sijoitusrahastoihin liitettävänä hyötynä on usein mainittu, että
yhdistäessään usean sijoittajan sijoitukset sijoitusrahasto pystyy käymään
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kauppaa suuremmilla erillä ja volyymeilla ja näin ollen pienemmillä
kustannuksilla kuin yksityinen sijoittaja. Viime aikoina tapahtunut kovan
kilpailun

ja

uusien

välineiden

mm.

Internetin

aiheuttama

yleinen

arvopaperinvälittäjien veloittamien välityspalkkioiden tason lasku on kuitenkin
pienentänyt tätä sijoitusrahastoilla ollutta etua. Koska sijoitusrahastot eivät ole
verovelvollisia, niillä on suoraan sijoittamiseen nähden se etu, että niiden saamat
myyntivoitot ja korkotuotot ovat verottomia.
Yhtenä

etuna

sijoitusrahastosi oittamisessa

Sijoitusrahaston

sijoituspäätöksiä

on

tekevät

pidetty

sen

asiantuntijat,

helppoutta.

jotka

seuraavat

markkinoita sekä sijoitusrahaston kehitystä päivittäin ja pystyvät siten
tarvittaessa nopeasti muuttamaan sijoitusrahastojensa sijoituksien allokointia.
Näin ollen sijoitusrahastoon sijoittaneen ei itse tarvitse uhrata aikaa ja resursseja
aktiiviseen markkinoiden seurantaan, tiedon hankintaan ja sijoituspäätöksien
tekemiseen.
Sijoitusrahastosijoittamisessa etuna on myös pidetty sitä, että sijoitusrahaston
rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset on helppo toteuttaa nopeasti.
Suomalaisissa

rahastoissa

lunastuksia

ja

merkintöjä

voidaan

tehdä

pääsääntöisesti jokaisena pankkipäivänä. Merkinnät ja lunastukset tapahtuvat
yleensä jokaisena pankkipäivänä laskettavaan rahasto-osuuden arvoon, johon
merkittäessä

lisätään

sijoitusrahaston

säännöissä

tai

rahastoyhtiön

palveluhinnastossa määritelty merkintäpalkkion määrä ja josta lunastettaessa
vähennetään

vastaavasti

sijoitusrahaston

säännöissä

tai

rahastoyhtiön

palveluhinnastossa määritelty lunastuspalkkion määrä.
Sijoitusrahastoja on monentyyppisiä, jolloin sijoittaja voi valita itselleen sopivan
sijoitusrahaston riskin, tuotto-odotuksen ja sijoitusinstrumenttien suhteen.
Samoin hän voi valita tarpeensa mukaan joko tuotto- tai kasvuosuuden.
Sijoitusrahastojen toimintaa säädellään monella tavoin mm. sijoitusrahastolaissa,
valtiovarainministeriön päätöksissä sekä Rahoitustarkastuksen määräyksissä.
Säädöksissä

rajoitetaan

mm.

eri

sijoitusinstrumenttien

osuutta

koko
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sijoitusrahaston

arvosta.

Rahoitustarkastus

valvoo,

että

sijoitusrahastot

noudattavat lakia ja muita normeja2.
Yhtenä sijoitusrahastoihin liitettävänä haittana voidaan pitää sitä, että
sijoitusrahasto-osuudet ovat omistajilleen verotettavaa varallisuutta vuoden
lopun arvon mukaisesti koko arvostaan. Sen sijaan osakkeet ovat omistajilleen
verotettavaa varallisuutta vain verotusarvonsa mukaisesti, joka on tietty
prosentuaalinen osuus vuoden lopun arvosta. Korkosijoituksista valtion
obligaatiot ovat kokonaan varallisuusverotuksesta vapaita.
Koska sijoitusrahastot itsessään eivät ole verovelvollisia, niin ne eivät ole
myöskään oikeutettuja yhtiöveron hyvitykseen. Tässä mielessä ne ovat
huonommassa asemassa kuin suoraan osakkeisiin sijoittaneet verovelvolliset
yhteisöt ja henkilöt.
Kuten aikaisemmissa kappaleissa todettiin, niin rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö
veloittavat sijoitusrahastolle tarjoamistaan palveluista luonnollisesti palkkion.
Palkkiossa on aina tietty kiinteä osuus, joka veloitetaan aina riippumatta siitä
millaista palvelua osuudenomistajat ovat saaneet ja minkälainen tuotto
sijoitusrahastolla on ollut.
2.5

Palkkioita koskeva tiedonantovelvollisuus
Sijoitusrahastolain 41 §:n mukaan sijoitusrahaston säännöissä on mainittava
perusteet

korvauksesta,

jonka

rahastoyhtiö

ja

säilytysyhteisö

saavat

toiminnastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoitusrahaston säännöissä
on

mainittu

hallinnointipalkkion

maksimimäärä

sekä

säilytyspalkkion

maksimimäärä, prosenttia sijoitusrahaston nettovarallisuudesta.

Rahoitustarkastus valvoo Suomessa sääntönsä vahvistaneita sijoitusrahastoja sekä ulkomaisten
yhteissijoitusyrityksien osalta niiden osuuksien markkinointia Suomessa. Sijoitusrahastolakia ei
kuitenkaan sovelleta yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseen, jos yhteissijoitusyrityksen
sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukaan sen osuudenomistajaksi voidaan merkitä ainoastaan
ammattimaisia sijoittajia.
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Lisäksi sijoitusrahastolain 41 §:n mukaan sijoitusrahaston säännöissä on
mainittava tarkemmat perusteet rahasto-osuuden arvon sekä merkintä- ja
lunastushinnan laskemiseksi. Hallituksen esityksen (HE 202/1998 vp.) mukaan
tämä tarkoittaa mm. myyntilisän ja lunastusvähennyksen enimmäismäärän
ilmoittamista säännöissä. Enimmäismäärä saattaa olla tietty suhteellinen osuus
merkittävän tai lunastettavan rahasto-osuuden arvosta ilman, että erityistä
rahamääräistä kattoa asetetaan. Säännöissä on oltava selvitys myös muista
sijoitusrahastolle säännöllisesti aiheutuvista kuluista.
Sijoitusrahastolain 92 §:n mukaan rahastoyhtiön on julkaistava jokaisesta
hallinnoimastaan sijoitusrahastosta esite (rahastoesite).
sisällöstä määrätään valtiovarainministeriön
antamassa

päätöksessä.

Tämän

päätöksen

Sen tarkemmasta

1. päivänä lokakuuta
(VMp

711/1996)

1996

mukaan

rahastoesitteessä on mainittava ainakin tiedot rahastoyhtiölle, säilytysyhteisölle,
neuvonta- ja hallinnointipalveluiden tarjoajalle sekä muille ulkopuolisille
maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista sekä niiden määrästä ja laskemisja suoritustavasta.
Rahastoyhtiölle on asetettu sijoitusrahastolain 93 §:ssä velvollisuus julkistaa
jokaisesta

hallinnoimastaan

erikoissijoitusrahastosta

yksinkertaistettu

rahastoesite. Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitettävä mm. toiminnasta
sijoitusrahastolle säännöllisesti aiheutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste
sekä

rahasto-osuuden

merkinnästä

ja

sen

lunastamisesta

rahasto-

osuudenomistajalle aiheutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste.
Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta hallinnoimastaan sijoitusrahastosta
puolivuotiskatsaus

ja

vuosikertomus

sekä

jokaisesta

hallinnoimastaan

erikoissijoitusrahastosta lisäksi neljännesvuosikatsaus. Puolivuotiskatsauksen ja
vuosikertomuksen sisällöstä määrätään tarkemmin valtiovarainministeriön 11.
päivänä toukokuuta 1999 antamassa päätöksessä rahastoyhtiön, säilytysyhteisön
ja sijoitusrahaston tilinpäätöksestä sekä sijoitusrahaston vuosikertomuksesta ja
puolivuotiskatsauksesta.

Päätöksen

(VMp

589/1999)

mukaan

vuosi
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kertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa on esitettävä selvitys rahastoyhtiölle
ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen
hoidosta

ja

säilytyksestä

aiheutuneisiin

palkkioihin

sekä

rahaston

sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin
kuluihin, mikäli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten
sijoitusrahastojen tai yhteissij oitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston
neljännesvuosikatsauksen pitää sisältää puolivuotiskatsausta vastaavat tiedot.
Maksettujen välityspalkkioiden kokonaismäärää tai suuruutta ei ole rajoitettu
sijoitusrahaston säännöissä eikä niiden esittämistä ole erikseen vaadittu
sijoitusrahastoa koskevassa materiaalissa3. Koska suurin osa rahastoyhtiöistä
kuuluu konserniin, johon sisältyy myös arvopaperinvälittäjä, saattaa olla
ääritilanteessa mahdollista, että sijoitusrahaston arvopaperisijoituksilla käydään
hyvin aktiivista kauppaa, jonka tarkoituksena ei niinkään ole kasvattaa
sijoitusrahaston

varallisuutta

vaan

"generoida"

arvopaperinvälittäjälle

välityspalkkioita.

3

CAP-MALLI, TUOTTOMITTARIT JA MARKKINOIDEN
TEHOKKUUS

3.1

CAP-malli (Capital asset pricing model)
Yksi keskeisimmistä rahoitusteorian malleista on ns. CAP-malli (Capital asset
pricing model). Sen avulla voidaan määrittää riskin markkinahinta ja sopiva
mitta yksittäisen sijoituskohteen riskille. Mallin mukaan kaikkien riskillisten
sijoituskohteiden odotetut tuotot ovat funktioita sijoituskohteen tuoton ja
markkinaportfolion tuoton välisestä kovarianssista.
CAP-malli kirjoitetaan usein seuraavassa muodossa

£(£,)= */ + N#,,)-

R,Y,m2
° m

3 Tässä sijoitusrahastoja koskevalla materiaalilla tarkoitetaan sijoitusrahaston puolivuotiskatsausta,
vuosikertomusta ja rahastoesitettä.

o)
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missä
E(Rj) on sijoituskohteen, i odotettu tuotto
Rf

on riskitön korko

E(Rm) on markkinaportfolion, m odotettu tuotto
ojm

on sijoituskohteen, i tuoton ja markkinaportfolion, m tuoton välinen
kovarianssi

cr2m

on markkinaportfolion, m tuoton varianssi

Käyttäen Copelandin ja Westonin (1992, 198) mukaista terminologiaa CAPmalli osoittaa, että miltä tahansa sijoituskohteelta vaadittava tuotto on yhtäsuuri
kuin riskittömän koron tuotto lisättynä riskipreemiolla. Riskipreemio on riskin
hinta

kerrottuna

riskin

määrällä.

САР-mallissa

riskin

hinta

on

markkinaportfolion odotettu tuotto vähennettynä riskittömän koron tuotolla.
Riskin määrää kutsutaan betaksi, ßj ja se on määritetty seuraavasti

ß, =

Cov (K t, K m
Var (R m )

)

(2)

Beta on siis riskillisen sijoituskohteen, i tuoton ja markkinaportfolion, m tuoton
välinen kovarianssi jaettuna markkinaportfolion tuoton varianssilla. Riskittömän
sijoituskohteen beta on nolla, koska sen tuoton kovarianssi markkinaportfolion
tuoton kanssa on nolla. Markkinaportfolion beta on ykkösen suuruinen, koska
markkinaportfolion tuoton kovarianssi itsensä kanssa on yhtäsuuri kuin
markkinaportfolion tuoton varianssi.
САР-malli on alunperin johdettu käyttäen seuraavia oletuksia:
1. Sijoittajat ovat riskinkarttajia, joiden tavoitteena on maksimoida periodin
lopun varallisuuden odotettu hyöty.
2. Sijoittajat eivät pysty vaikuttamaan yksinään sijoituskohteiden hintoihin vaan
ovat ns. hinnan ottajia (price takers) ja sijoittajilla on samanlaiset
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(homogeeniset) oletukset sijoituskohteiden tuotoista. Nämä sijoituskohteiden
tuotot ovat yhteisnormaalisesti jakautuneita.
3. On olemassa riskitön sijoituskohde niin, että sijoittajat voivat sekä ottaa että
antaa lainaksi rajoittamattomia määriä riskittömällä korolla.
4. Sijoituskohteiden

määrä

on

rajoitettu.

Kaikki

sijoituskohteet

ovat

vaihdantakelpoisia j a täysin j aettavissa.
5. Markkinat eivät ole segmentoituneet ja tieto on samanaikaisesti kaikkien
käytettävissä ja on maksutonta.
6. Ei ole olemassa markkinarajoituksia kuten veroja, säännöksiä tai muita
rajoituksia, kuten lyhyeksi myynnin kieltäminen.
Ensimmäisestä oletuksesta johtuen САР-malli on alunperin johdettu yhden
periodin mallina. Vaikka yllä olevat oletukset eivät pidä paikkaansa kaikilta osin
todellisuuden kanssa, ne ovat yksinkertaistuksia, joiden kautta on ollut helpompi
kehittää САР-malli. Myöhemmin näitä oletuksia on lievennetty mallin
kuitenkaan olennaisesti muuttumatta4.
3.2

Riskin huomioivat tuottomittarit
САР-mallin pohjalta on kehitelty erilaisia, vaikkakin toisiinsa kytköksissä
olevia, riskin huomioonottavia tuottomittareita. Näistä tärkeimmät ovat Sharpen
mittari, Treynorin indeksi ja Jensenin alpha. Näiden tuottomittareiden avulla on
mahdollista

vertailla eri

riskin ja tuoton

omaavia

arvopapereita

tai

arvopaperisalkkuja. Friendin ja Blumen (1970) mukaan edellä mainitut mittarit
ovat kytköksissä САР-malliin ja toisiinsa seuraavalla tavalla.
Jos ajatellaan, että kaikki arvopaperit eivät ole САР-mallin mukaisessa
tasapainossa, voidaan САР-malli kirjoittaa muodossa

4 Muutamia tutkimuksia koskien näiden oletuksien lievennyksiä ja niiden vaikutuksia САР-malliin on
lueteltu Copelandin & Westonin kirjassa Financial Theory and Corporate Policy sivuilla 205 - 212.
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E{Ri)-Rf=^l+ß{E{Rm)-Rf\

(3)

missä
r|¡

on tämän epätasapainon mittari

Jos r)¡ on nolla, arvopaperi tai arvopaperisalkku on tasapainossa. Jos r|¡ on
suurempi kuin nolla, on arvopaperin tai arvopaperisalkun tuotto suurempi kuin
mitä voidaan САР-mallin mukaan odottaa eli salkun tai arvopaperin voidaan
ajatella olevan aliarvostettu. Jos taas

ti¡

on pienempi kuin nolla, on

arvopaperisalkku tai arvopaperi yliarvostettu.
Sekä Sharpen mittari, Treynorin indeksi että Jensenin alpha voidaan johtaa
yhtälöstä (3). Näistä mittareista yksinkertaisin on Jensenin alpha, joka on itse
asiassa juuri yhtälössä (3) oleva

. Se voidaan tulkita suoraan tuotoksi yli tai

alle tasapainon, joten sitä on helppo käyttää. Jensenin alpha voidaan kirjoittaa
seuraavassa muodossa

Vi = E{Ri)-Rf-ß{E{Rm)-Rf

(4)

Treynorin indeksi saadaan yhtälöstä (3) jakamalla molemmat puolet yhtälöstä
P¡:lla, jolloin saadaan

E{R,)-Rf
= ^ + И*-Н/]
ß,
ßi

(5)

Yhtälön (5) vasemmalla puolella oleva suhde on Treynorin indeksi.
Mikäli Pj on nollan suuruinen, on Treynorin indeksin arvo yhtä suuri kuin E(Rm)
- Rf. Treynorin indeksi voidaan myös kirjoittaa muotoon

(6)
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Koska ECR^) - Rf on vakion suuruinen, Treynorin indeksin voidaan ajatella
olevan lähinnä muunnos Jensenin alphasta jakamalla Jensenin alpha
systemaattisella riskillä, ßj. Treynorin indeksi kertoo tuoton per systemaattinen
riski.
Sharpen mittarin johto yhtälöstä (3) tapahtuu korvaamalla beta, ßj sen
määritelmällä yhtälö (2), jolloin saadaan
e{r,)~

Rf = П, +

„)-*/]

(7)

^m

tai kun muistetaan, että

(7 m = г
O im X (7 i X G m

m
\°)

missä
aim

on sijoituskohteen, i tuoton ja markkinaportfolion, m tuoton välinen
kovarianssi

pim

on sijoituskohteen, i tuoton ja markkinaportfolion, m tuoton välinen
korrelaatiokerroin

Gj

on sijoituskohteen, i tuoton standardipoikkeama

Gm

on markkinaportfolion, m tuoton standardipoikkeama

yhtälö (7) saadaan muotoon

E(R, )-Rf=r,,+ P>™

X iT' [£(^„ )-

<7 m

R, ]

(9)

Jos ajatellaan, että yllä olevassa tapauksessa kaikki portfoliot, i ovat tehokkaita
portfolioita5, niin Sharpe (1964) on todistanut, että САР-mallin mukaan

5 Tehokkaana portfoliona pidetään sellaista portfoliota, joka kyseisellä riskitasolla antaa kaikkein
parhaimman odotetun tuoton.
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korrelaatiokerroin pjm on ykkösen suuruinen. Kun otetaan tämä huomioon ja
jaetaan yhtälön molemmat puolet cr :llä saadaan
>-(«.)- n,

пл + £(«.)- */
(10)

O",
Yllä olevan yhtälön vasemman puoleinen suhde on Sharpen mittari. Samoin
kuin Treynorin indeksi niin Sharpen mittari on myös muunnos Jensenin alphasta
tällä kertaa jakamalla Jensenin alpha tuoton standardipoikkeamalla. Sharpen
mittarilla on kuitenkin yksi tärkeä ero Treynorin indeksiin ja Jensenin alphaan
nähden. Kun sekä Jensenin alphaa että Treynorin indeksiä voidaan käyttää,
minkä tahansa portfolion taikka yksittäisen arvopaperin tapauksessa, niin
Sharpen mittaria tulisi käyttää vain tehokkaiden portfolioiden tapauksessa.
Jokainen yllä mainituista tuottomittareista on kehitetty alunperin ex ante muodossa, joten niiden käyttäminen portfolioiden tuottojen mittaamisessa voisi
ajatella olevan ongelmallista. Jensen on kuitenkin osoittanut, että Jensenin
alphan tapauksessa on ainakin mahdollista saada harhattomia estimaatteja r|¡ :lle,
edellyttäen että ßj ja Rf ovat vakioita ajassa. Jos nämä kaksi parametriä ovat
vakioita, niin yhtälö (3) voidaan kirjoittaa ex post -muodossa
Rit - Rf =

Vi +

ßi [Rmt - Rf ] + 8it

(H)

missä
on portfolion, i tuotto periodilla t
Rm,

on markkinaportfolion, m tuotto periodilla t

£it

on häiriötermi, jonka odotusarvo on nolla ja joka on riippumaton termistä
Rmt
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Yhtälössä

(11)

oleva

vakio

r|¡

voidaan

estimoida

normaaleilla

regressiotekniikoilla.
Lyhyesti tiivistettynä edellä kuvatuista kolmesta mittarista voidaan todeta
seuraavaa. Jensenin alpha mittaa arvopaperin tai arvopaperisalkun riskiinsä
nähden antamaa mahdollista “ylisuurta” (tai pientä) tuottoa. Sharpen mittari
soveltuu vain tehokkaisiin portfolioihin ja sen voidaan ajatella mittaavan lähinnä
koko sijoitetun omaisuuden tuotto/riski suhdetta. Sen sijaan Treynorin indeksin
voidaan ajatella soveltuvan hyvin tilanteisiin, jossa harkitaan yksittäisen
arvopaperin liittämistä hyvin hajautettuun arvopaperisalkkuun.
3.3

САР-mallin empiirinen testaus ja Rollin kritiikki (Roll’s critique)
САР-mallin paikkaansa pitävyyttä on tutkittu hyvin paljon erilaisissa
empiirisissä testeissä6. Näissä testeissä on todettu olevan betan lisäksi muitakin
tekijöitä, joilla saattaa olla merkitystä selitettäessä arvopapereiden tuottoja.
Ennen САР-mallin empiiristä testausta se on pitänyt muuttaa kappaleessa 3.1
yhtälössä (1) esitetystä odotuksia koskevasta tai ns. ex ante -muodosta muotoon,
joka käyttää havaittuja tuottoja eli ns. ex post -muotoon.
САР-mallia empiirisesti testattaessa se on usein seuraavassa muodossa

(12)

missä
R’it

on portfolion, i tuotto yli riskittömän koron ajanjaksolla t eli R¡, - Rft

Y,

on markkinaportfolion tuoton ja riskittömän koron välinen erotus
ajanjaksolla t eli R^ - Rft

ßi

on portfolion, i beta

6 Luettelo eräistä САР-mallia koskevista keskeisistä empiirisistä testeistä ja niiden tuloksista on kirjassa
Copeland & Weston, Financial Theory and Corporate Policy sivuilla 214-215.
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Yo

on vakiotermi

sit

on häiriötermi

Copelandin ja Westonin mukaan (1992, 213-214) yksi tärkeimmistä eroista ex
ante- ja ex post -muodon välillä on se, että ex post -muodossa САР-mallissa voi
olla negatiivinen kulmakerroin eli markkinaportfolion toteutunut tuotto voi olla
pienempi kuin riskittömän koron tuotto. Ex ante -muodossa näin ei voi olla, sillä
markkinaportfolion odotettu tuotto on aina suurempi kuin riskittömän koron
tuotto.
Roll (1977) on esittänyt kritiikkiä koskien САР-mallin empiiristä testausta.
Koska todellisen markkinaportfolion, joka sisältää kaikki sijoituskohteet,
havaitseminen ja siten sen tuoton mittaaminen on käytännössä mahdotonta, niin
usein todellisen markkinaportfolion sijasta testeissä onkin käytetty jotakin
indeksiä markkinaportfolion approksimaationa. Toimittaessa näin testataan
itseasiassa yhteishypoteesiä CAP-mallin paikkansapitävyydestä ja siitä, onko
käytetty

markkinaportfolion

approksimaatio

lähellä

todellista

markkinaportfoliota. Siten testistä ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, pitääkö
САР-malli paikkansa vai ei. Lisäksi Roll (1978) toteaa, että jos tuottoja
verrataan suhteessa johonkin indeksiin, jonka havaitaan olevan ex post -tehokas,
mikään arvopaperi ei voi saavuttaa ylituottoja7 suhteessa tähän indeksiin. Jos
taas vertailukohtana on joku tehoton indeksi, niin laitettaessa portfoliot
ylituottojen mukaiseen järjestykseen, mikä tahansa järjestys on mahdollinen
riippuen valitusta indeksistä.
3.4

Markkinoiden tehokkuus ja sijoitusrahastojen tuotot
Mikäli markkinat ovat tehokkaat Faman (1970) esittämässä muodossa ja siten
osakkeiden hinnat sisältävät kaiken osakkeiden hintoihin vaikuttavan tiedon,
niin resurssien käyttäminen tiedon hankintaan ja analyysiin sekä aktiivinen
kaupankäynti tietojen hyödyntämiseksi aiheuttaa vain kustannuksia ja siten

7 Ylituotolla tarkoitetaan tuottoa yli mallin mukaisen tasapainotuoton (esim. Jensenin alpha > 0).
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johtaa vain alentuneisiin tuottoihin. Sijoitusrahastojen tapauksessa tämä
tarkoittaisi sitä, että sijoitusrahaston salkunhoitajan ei kannattaisi uhrata
voimavaroja "väärin hinnoiteltujen" tai "alihinnoiteltujen" osakkeiden etsintään,
sillä sijoitusrahasto, jonka salkunhoitaja toimii näin, tuottaa sijoitusrahaston
osuudenomistajille

huonompaa

tuottoa

kulujen jälkeen

kuin

sellainen

sijoitusrahasto, jonka salkunhoitaja ei käytä resursseja tähän toimintaan ja jossa
siten on pienemmät palkkiot ja pienempi salkun kiertonopeus.
Jos taas markkinat ovat tehokkaat, kuten Grossman ja Stiglitz (1980) esittävät,
niin markkinoilla vallitsee tilanne, jossa kaupankäyntiä käydään hinnoilla, mitkä
mahdollistavat juuri sen suuruisen korvauksen, joka riittää korvaamaan tiedon
hankkimisesta ja hyödyntämisestä aiheutuvat kustannukset. Siten tasapainossa ei
ole väliä sijoittaako aktiivisesti hoidettuun portfolioon, joka hankkii ja
hyödyntää tietoa tehokkaasti, vaiko passiiviseen portfolioon, sillä kummankin
tuotto on sama, kun kustannukset otetaan huomioon.
Jos kumpikaan edellä olevista tilanteista ei vallitse markkinoilla, niin jotkut
sijoitusrahastot, jotka uhraavat osan resursseistaan tiedon hankintaan ja sen
hyödyntämiseen,

saattavat

tuottaa

enemmän kuin

tarpeeksi

kattamaan

lisääntyneet kustannukset. Siten ne tuottaisivat paremmin kuin passiivinen
portfolio.
Erimielisyyttä on ollut siitä, onko yleensäkään mahdollista havaita tilastollisesti
merkitseviä ylituottoja. Portfolioiden tuotoilla on yleensä hyvin suuret hajonnat
(standardipoikkeamat), mikä tekee ylituottojen havaitsemisen hyvin vaikeaksi
vaikka niitä olisikin. Kuten Grinblatt ja Tiiman (1994) ovat todenneet, vaikka
salkunhoitaja kykenisi saamaan keskimäärin parin prosenttiyksikön ylituoton
vuositasolla, niin tarvittaisiin kuukausiaineistoa yli kymmenen vuoden ajalta,
jotta tulokset olisivat yleensä tilastollisesti merkitseviä. Tätä ongelmaa voidaan
Grinblattin ja Titmanin (1994) käyttämällä menetelmällä toisaalta pienentää.
Tässä menetelmässä hyödynnetään joitakin ennakkokäsityksiä siitä, mikä
saattaisi aiheuttaa joko ylisuuria tai ylipieniä tuottoja. Tällaisilla testeillä, joissa
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tuoton ja tuoton mahdollisten aiheuttajien välistä suhdetta tutkitaan, saattaa olla
mahdollista hylätä nollahypoteesi, että tekijöillä ei ole merkitystä, vaikkakin
yksittäiset tuottomittareiden arvot eivät olisi tilastollisesti nollasta eroavia. Tässä
työssä hyödynnetään tätä Grinblattin ja Titaanin käyttämää menetelmää.
3.5

Aikaisempia tutkimuksia
Aikaisemmat

tutkimukset

ovat

lähes

poikkeuksetta

päätyneet

siihen

lopputulokseen, että keskimäärin sijoitusrahastot eivät pysty tuottamaan
paremmin

kuin

passiiviset

portfoliot,

kun

sijoitusrahastojen

tuottojen

laskennassa otetaan huomioon riski sekä sijoitusrahaston kustannukset.
Sharpen (1966) tutkimuksessa keskimääräinen sijoitusrahasto pystyi tuottamaan
vähintään yhtä hyvin kuin Dow-Jones Industrial Average -indeksi ennen
kustannuksien vähentämistä, mutta otettaessa huomioon sijoitusrahastosta
veloitettavat kustannukset tuotto jäi alle Dow-Jones Industrial Average -indeksin
tuoton. Näin ollen Sharpe päätyi johtopäätökseen, että mitä pienemmät
sijoitusrahastojen kustannukset olivat, niin sitä paremmat olivat tuotot.
Jensen (1968) päätyi 115 sijoitusrahastolla ajanjaksolla 1955-1964 tekemässään
tutkimuksessa siihen tulokseen, että sijoitusrahastot keskimäärin eivät pystyneet
sen parempaan tuottoon kuin yksinkertainen osta ja pidä -strategia (buy-themarket-and-hold-policy). Tämän lisäksi hän löysi hyvin vähän todisteita sille,
että edes mikään yksittäinen sijoitusrahasto pystyisi merkittävästi parempaan
tulokseen kuin mikä olisi odotettavissa pelkästään sattuman perusteella.
Tutkiessaan asiaa bruttotuotoilla eli tuotoilla, joista ei ole vähennetty muita
palkkioita kuin välityspalkkiot, hän sai samansuuntaisen tuloksen. Tästä Jensen
veti sellaisen johtopäätöksen, että keskimäärin sijoitusrahastot eivät onnistuneet
sijoitustoiminnassaan edes niin hyvin, että se kattaisi kaupankäynnistä
aiheutuvat välityskustannukset. Täten Jensenin mukaan sijoitusrahastojen
tulisikin arvioida niiden tutkimus- ja kaupankäyntitoimintojen osalta hyödyt ja
kustannukset paljon tarkemmin, jotta sijoittajat ansaitsisivat mahdollisimman
suuret tuotot sijoitusrahaston ottamalla riskitasolla.
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Yksi tutkimuksista, joka on päätynyt vastakkaiseen lopputulokseen, on Ippoliton
(1989)

tekemä

tutkimus

ajanjaksolla

1965-1984.

Hänen

mukaansa

sijoitusrahastot pystyivät tuottamaan riski huomioon ottaen tuottoja, jotka olivat
tarpeeksi suuria korvaamaan sijoitusrahastosta veloitettavat kustannukset8. Näin
ollen

Ippoliton

mukaan

sijoitusrahastot

toimisivat

tehokkaasti

sekä

kaupankäynnin että tiedon hankinta- ja analysointitoiminnon osalta, mikä tukisi
Grossmanin (1976) ja Grossmanin ja Stiglitzin (1980) mukaista tehokkaiden
markkinoiden käsitettä. Lisäksi Ippoliton (1989) tutkimuksen tuloksena oli, että
portfolion kiertonopeudella (tumover) ja hallinnointipalkkioiden suuruudella ei
ole juurikaan vaikutusta sijoitusrahastojen tuottoon. Ippoliton tutkimuksessa
palkkiot olivat keskimäärin 0,5 prosenttia vuodessa ja salkkujen kiertonopeus
noin 70 prosenttia vuositasolla.
Elton, Gruber, Das ja Hlavka (1993) havaitsivat omassa tutkimuksessaan
käyttäessään samaa aineistoa ja ajanjaksoa kuin Ippolito (1989), että Ippoliton
tulokset olivat pitkälti seurausta siitä, että Ippolito ei ollut huomioinut tuottoja
mitatessaan sijoitusrahastojen salkuissa olevien pienten yhtiöiden vaikutusta
vertailuindeksin valintaan. Kun pienten yhtiöiden vaikutus otettiin huomioon,
niin

tulokset

olivat

saman

suuntaisia

kuin

aikaisemmissakin

sijoitusrahasto tutkimuksissa. Lisäksi sijoitusrahastojen maksamat suuremmat
palkkiot johtivat huonompiin tuottoihin. Samanlainen vaikutus oli salkun
suurella kiertonopeudella sijoitusrahaston tuottoihin joskaan tämä vaikutus ei
ollut yhtä voimakas kuin palkkioilla. Eltonin, Gruberin, Dasn ja Hlavkan (1993)
johtopäätökset olivat, että salkunhoitajat eivät pysty lisäämään sijoitusrahastojen
tuottoja niin paljon, että ne kattaisivat suuremmat palkkiot. Myöskään
salkunhoitajien

ansaitsemat tuotot eivät olleet riittäviä kompensoimaan

suuremmasta salkun kiertonopeudesta sijoitusrahastolle aiheutuvia kuluja. Näin
ollen sijoitusrahastot, joilla oli suuremmat palkkiot ja salkun kiertonopeus,
tuottivat huonommin kuin sellaiset sijoitusrahastot, joilla oli pienemmät palkkiot
ja salkun kiertonopeus.
8 Ippoliton tutkimuksessa sijoitusrahastot saavuttivat ylituottoja suhteessa passiiviseen portfolioon, kun
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Grinblatt ja Titman (1994) havaitsivat tutkimuksessaan käyttäessään vertailuindeksinä kehittämäänsä P8 vertailuindeksiä ajanjaksolla 1974-1984, että
sijoitusrahastojen tuotolla ja portfolion kiertonopeudella olisi tilastollisesti
merkitsevä positiivinen riippuvuus, kun taas sijoitusrahaston suuremmalla koolla
ja suuremmilla palkkioilla olisi negatiivinen vaikutus sijoitusrahaston tuottoon,
vaikkakaan nämä vaikutukset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

4

TUTKIMUSAINEISTO

4.1

Yleistä
Tutkimuksessa on käytetty

aineistona Rahoitustarkastuksen vahvistamia

sijoitusrahastojen sääntöjä sekä rahastoyhtiöiden ja säilytysyhteisöjen välisiä
sijoitusrahastoja koskevia säilytysyhteisösopimuksia. Lisäksi tutkimuksessa on
hyödynnetty sijoitusrahastojen rahastoesitteitä.
Tutkimuksessa käytetyt tiedot koskien sijoitusrahastojen pääomia (net asset
value), sijoitusrahastojen maksamia hallinnointi- ja säilytyspalkkioita sekä
sijoitusrahastojen maksamia välityspalkkioita on saatu Rahoitustarkastukselta.
Rahasto-osuuksien arvot, HEX-portfoliotuottoindeksin, HEX-tuottoindeksin
sekä painorajoitetun FOX-salkun arvot sekä kolmen kuukauden Helibor-korot
tutkimuksessa käytetyltä aikaväliltä 1.11.1996 - 31.10.1997 on saatu SOM Oy,
arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiöltä9.
4.2

Valintakriteerit tutkimuksessa mukana oleville sijoitusrahastoille ja eräitä
tutkimuksessa huomioitavia seikkoja
Tutkimukseen on otettu mukaan ne sijoitusrahastot, jotka täyttävät seuraavat
valintakriteerit:
*

Sijoitusrahasto on ollut toiminnassa koko ajanjakson aikavälillä 1.11.1996 31.10.1997.

kaikki muut kustannukset paitsi osto-ja myyntipalkkiot (load) oli vähennetty sijoitusrahastojen tuotoista.
9 SOM Oy, arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö on nykyisin osa Helsingin Arvopaperi- ja
johdannaispörssi, selvitysyhtiötä (Helsingin Pörssiä), joka kuuluu HEX-konsemiin.
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*

Sijoitusrahasto sijoittaa sääntöjensä mukaan pääasiallisesti vain suomalaisten
yhtiöiden osakkeisiin.

* Sijoitusrahasto ei ole keskittynyt sijoituspolitiikassaan ainoastaan markkinaarvoltaan pieniin tai keskisuuriin yrityksiin eli sijoitusrahasto ei ole ns. small
cap-sijoitusrahasto.
Rajaamalla tutkimus vain pääasiassa suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin
sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja niistäkin vain niihin, jotka eivät ole
sijoituspolitiikassaan rajoittuneet pelkästään pieniin tai keskisuuriin yhtiöihin eli
jättämällä ns. small cap-sijoitusrahastot tämän tutkimuksen ulkopuolelle10,
vältämme

pitkälti

monissa

tutkimuksissa

(benchmark-indeksi)

vertailuindeksin

olleen

valinnasta

ongelman
sekä

sopivan

parannamme

sijoitusrahastojen tuottojen keskinäistä vertailtavuutta. Kuten kappaleessa 3.3
todettiin vertailuindeksin valinnalla saattaa olla suuri merkitys siihen,
minkälaisia y 1 ¡tuottoja sijoitusrahastoille keskimäärin havaitaan ja minkälainen
järjestys

muodostuu

laitettaessa

sijoitusrahastot

ylituottojen

mukaiseen

suuruusj ärj esty kseen.
Tuottomittareiden herkkyyttä valitun vertailuindeksin suhteen on tutkittu paljon
ja tulokset ovat osaltaan ristiriitaisia. Grinblattin ja Titmanin (1994), Shuklan ja
Trzcinkan (1994) sekä Eltonin, Gruberin, Dasn ja Hlavkan (1993) tutkimuksien
mukaan vertailuindeksin valinnalla on suuri merkitys sijoitusrahastojen tuottojen
mittaamisessa.

Erityisesti

pienten

yhtiöiden

huomioimatta

jättäminen

vertailuindeksissä näytti tuottavan merkittävästi suurempia ylituottoja. Muita
tekijöitä, joita ei erikseen huomioida yleisissä osakeindekseissä, ovat suuren
osinkotuoton antavat yritykset sekä yritykset, jotka ovat tuottaneet viime aikoina
erityisen huonosti.

Tällöin tällaisen yleisen osakeindeksin käyttäminen

vertailuindeksinä saattaa johtaa liian suuriin tuottomittarin arvoihin sellaisen
sijoitusrahaston tapauksessa, joka sijoittaa tällaisiin yrityksiin. Vastakkaisia
'“Marraskuun 1996 alussa Suomessa oli 18 osakerahastoa, joiden säännöt Rahoitustarkastus oli
vahvistanut ja jotka olivat aloittaneet toimintansa. Näistä kaksi oli sijoituspolitiikassaan keskittynyt
keskimääräistä pienempiin yhtiöihin ja kolme sijoitusrahastoa saattoi sijoituspolitiikkansa perusteella
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tuloksia ovat saaneet tutkimuksissaan mm. Liljeblom ja Löflund (1995).
Liljeblom ja Löflund saivat suomalaisella aineistolla hyvin pitkälle samanlaiset
tulokset riippumatta siitä, oliko käytettävä vertailuindeksi HEX-indeksi vai
FOX-indeksi. Lisäksi Liljeblom ja Löflund tutkivat pienten yhtiöiden vaikutusta
ylituottoihin ottamalla mukaan erityisen pienten yhtiöiden indeksin, mutta se ei
juurikaan muuttanut tuloksia verrattuna pelkän HEX- tai FOX-indeksin
käyttöön.
Sijoitusrahastoja koskevissa tutkimuksissa täytyy ottaa huomioon, että käytetty
aineisto saattaa olla altis ns. survivorship biasdle. Kyseinen virhe syntyy siitä,
että

usein

tutkimuksessa

käytetty

aineisto

muodostuu

vain

niistä

sijoitusrahastoista, jotka ovat menestyneet ja jatkaneet toimintaansa koko
ajanjakson ja aineistosta puuttuvat ne sijoitusrahastot, jotka ovat lopettaneet
toimintansa. Näin ollen survivorship bias johtaa siihen, että yleisesti ottaen
mukana olevien sijoitusrahastojen tuotot eivät ole edustava otos koko
populaatiosta vaan tuotot ovat vääristyneet ylöspäin. Grinblatt ja Tiiman (1989)
ovat

tutkimuksessaan

arvioineet,

että

survivorship

bias

vääristäisi

sijoitusrahastojen tuottoja ylöspäin alle 0,5 prosenttia vuositasolla".
Tässä tutkimuksessa käytetyssä aineistossa survivorship bias:n aiheuttaman
virheen voidaan ajatella olevan merkityksetön, koska tutkimuksessa käytetyllä
ajanjaksolla yksikään ominaisuuksiensa perusteella mukaan kuuluva toimintansa
aloittanut suomalainen sijoitusrahasto ei ole lopettanut toimintaansa.

sijoittaa laajemmin myös ulkomaisiin yhtiöihin. Lisäksi tutkimusta tehtäessä kaikkia tarvittavia tietoja ei
ollut käytössä muuten ryhmään kuuluvan kolmen sijoitusrahaston osalta.
11 Grinblatt ja Titman (1989) tutkivat survivorship biasen suuruutta vertaamalla kahden otoksen, joista
toinen oli alttiina survivorship biaselle ja toinen ei, Jensenin alphojen eroa ajanjaksolla 1975-1984. Tällä
menetelmällä he havaitsivat positiivisen survivorship biasen, jonka suuruus vaihteli keskimäärin 0,1
prosentin ja 0,4 prosentin välillä vuositasolla riippuen käytetystä vertailuindeksistä.
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4.3

Tutkimuksessa mukana olevat sijoitusrahastot ja niiden sijoitustoiminnan
tavoite
Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu 9 eri rahastoyhtiön 10 osakerahaston
havainnoista vuoden ajanjaksolta 1.11.1996-31.10.1997. Mukana tutkimuksessa
ovat seuraavat sijoitusrahastot:
Sijoitusrahasto Aktia Capital;
Tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä
hallitulla riskinotolla (vahvistetut säännöt 2.4.1997 9 §).
Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland;
Sijoitusrahaston toiminnassa pyritään ensisijaisesti rahasto-osuuden
(voitto-osuus korjattuun) arvonnousuun, joka pitkällä aikavälillä (yli 12
kk) ylittää HEX-yleisindeksin osinkokorjatun arvonnousun samalla
aikavälillä (vahvistetut säännöt 20.12.1996 3 §).
Sijoitusrahasto Arctos Finland12;
Sijoitusrahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun,
joka ylittää yli vuoden aikavälillä HEX-portfolioindeksin vastaavan
arvonnousun (vahvistetut säännöt 1.4.1997 4 §).
Sijoitusrahasto Carnegie Osake (entinen Selin-Osake);
Sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa pyritään mahdollisimman hyvään
tuoton ja riskin suhteeseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Tavoitteena on,

että rahasto-osuuden arvon kehitys on pitkällä

aikavälillä parempi kuin Suomessa kaupankäynnin kohteena olevista
osakkeista muodostetun painorajoitetun (HEX-portfolio) indeksin arvon
kehitys, (vahvistetut säännöt 4.9.1997 5 §)

12 Nimi muuttunut 26.2.1999 voimaan tulleella sääntömuutoksella Sijoitusrahasto Conventum
Finlandiksi.
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Sijoitusrahasto Diana-Osake;
Diana Osake on lähinnä suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin sijoittava
rahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoite on luoda osuudenomistajille
osakkeiden yleisindeksin ylittävä tuotto riskitasolla, joka ei ylitä
pörssiosakkeiden yleisindeksin riskiä (vahvistetut säännöt 16.5.1997 3 §)
Sijoitusrahasto Evli Select;
Sijoitusrahaston toiminnassa pyritään sijoitusrahastoon sijoitetuille
varoille saamaan tuotto, joka ylittää yli neljän (4) vuoden aikavälillä
Helsingin Arvopaperipörssin ylläpitämän HEX-portfolioindeksin
(vahvistetut säännöt 15.1.1997 4 §).
Sijoitusrahasto Interbank Osake13;
Sijoitusrahaston toiminnassa pyritään sijoitusrahastoon sijoitetuille
varoille saamaan tuotto, joka ylittää yli 3 vuoden aikavälillä Helsingin
Arvopaperipörssin ylläpitämän portfolioindeksin (vahvistetut säännöt
15.10.1996 7 §).
Sijoitusrahasto Merita Pro Suomi (entinen Investa-Osake);
Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien arvonnousu pitkällä
aikavälillä. Rahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan järjestelmällistä
riskienhallintaa hajauttaen sijoituksensa eri toimialoille, (vahvistetut
säännöt 19.8.1997 4 §)
Sijoitusrahasto Merita Fennia (entinen Kansallis-Kasvu);
Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien arvonnousu pitkällä
aikavälillä. Rahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan järjestelmällistä
riskienhallintaa hajauttaen sijoituksensa eri toimialoille, (vahvistetut
säännöt 19.8.1997 4 §)
Sijoitusrahasto OP-Delta;
Rahaston tavoitteena on kasvattaa rahasto-osuuden arvoa, mihin rahasto
pyrkii käymällä aktiivisesti kauppaa suomalaisilla arvopaperi- ja
johdannaismarkkinoilla (vahvistetut säännöt 30.6.1997 1 §).

13 Nimi muuttunut 13.8.1998 voimaan tulleella sääntömuutoksella Sijoitusrahasto Mandatum Osakkeeksi.
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Tutkimuksessa mukana olevien osakerahastojen pääomat edustavat kaikkien
suomalaisten osakerahastojen pääomista tarkastelujakson alussa hieman yli 57
prosenttia ja lopussa noin 41 prosenttia. Vastaavasti samat suhdeluvut olivat
kaikkien suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista tarkastelujakson alussa lähes
16 prosenttia ja lopussa noin 11 prosenttia.
Tarkasteluajanjakson

alkuhetkestä

tarkasteluajanjakson

loppuhetkeen

tutkimuksessa mukana olevien sijoitusrahastojen pääomien yhteismäärä kasvoi
noin 25 prosenttia eli markoissa noin 398 miljoonaa markkaa, kun taas kaikkien
suomalaisten sijoitusrahastojen pääomien määrä kasvoi samana ajanjaksona 83
prosenttia eli noin 8,4 miljardia markkaa. Suurin osa sijoitusrahastoihin
virranneista pääomista meni tarkasteluajanjaksolla korkorahastoihin.
Tutkimuksessa mukana olevista 10 osakerahastosta kaikkein eniten pääomien
määrä kasvoi Sijoitusrahasto Interbank Osakkeella14 ja ainoa sijoitusrahasto,
jonka pääomat vähenivät tarkasteluajanjaksolla, oli Sijoitusrahasto Alfred Berg
Finland. Tutkimuksessa mukana olevien sijoitusrahastojen pääomien kehitys
näkyy taulukosta 1.

14 Sijoitusrahasto Interbank Osakkeen suuri prosentuaalinen pääomien kasvu selittyy sillä, että
sijoitusrahasto aloitti toimintansa juuri ennen tarkasteluajanjakson alkua 28.10.1996.
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Taulukko 1 Sijoitusrahastojen pääomien kehitys
Pääoma lokakuussa

Pääoma lokakuussa

Keskimääräinen

Pääomien

1996 (milj. mk)

1997 (milj. mk)

pääoma (milj. mk)*

muutos

Aktia Capital

67,25

168,36

118,12

150%

Alfred Berg Finland

476,38

423,43

467,53

- 11 %

Arctos Finland

31,08

53,31

44,22

72%

Carnegie Osake

79,95

99,18

99,24

31 %

Diana Osake

160,88

206,49

194,59

28%

Evli Select

297,32

351,31

351,07

18%

Interbank Osake

0,16

37,56

29,93

22815 %

Merita Pro Suomi

85,01

85,09

88.82

0%

Merita Fennia

188,89

354,33

288.72

88%

OP-Delta

204,11

205,75

225,07

1 %

Sijoitusrahasto

‘keskimääräinen pääoma on kunkin kuukauden viimeisen päivän pääomien aritmeettinen keskiarvo

Tutkimuksessa

mukana

olevien

sijoitusrahastojen

tuotot

vuositasolla

(logaritmisessa muodossa) ovat olleet tarkastelujaksolla 24,8 prosentin ja 43,9
prosentin välillä. Suurin tuotto oli Sijoitusrahasto Alfred Berg Finlandilla ja
pienin

tuotto

Sijoitusrahasto

OP-Deltalla.

Tuottojen

vaihtelu

on

sijoitusrahastoista ollut suurinta Sijoitusrahasto Aktia Capitalilla, jonka
volatiliteetti vuositasolla on ollut 19,0 prosenttia. Pienin tuottojen vaihtelu on
ollut Sijoitusrahasto Diana Osakkeella, jonka vuositason volatiliteetti on ollut
13,9 prosenttia. Samalla ajanjaksolla HEX-tuottoindeksin volatiliteetti on ollut
19,3 prosenttia ja HEX-portfoliotuottoindeksin volatiliteetti 15,8 prosenttia.
Sijoitusrahastoista neljä kappaletta on ylittänyt HEX-portfolioindeksin tuoton ja
yhden sijoitusrahaston vuositason volatiliteetti on ollut suurempi kuin HEXportfolioindeksillä. Taulukossa 2 on tarkempia kuvailevia tunnuslukuja
sijoitusrahastojen tuotoista.
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Taulukko 2 Kuvailevia tunnuslukuja sijoitusrahastojen tuotoista
Sijoitusrahasto

Keskimääräinen

Volatiliteetti*

tuotto*

Pienin

Suurin

arvo

arvo

Vinous

Huipukkuus

Aktia Capital

36,1 %

19,0%

-12,9

5,1 %

-2,79

13,53

Alfred Berg Finland

43,9 %

15,7%

-7,3 %

4,6 %

-1,19

3,09

Arctos Finland

33,4 %

14,2%

-6,4 %

4,1 %

-1,15

2,50

Carnegie Osake

43,1 %

14,3%

-6,3 %

4,2 %

-1,21

2,57

Diana Osake

35.8 %

13,9%

-7,4 %

3,6 %

-1,56

4,87

Evli Select

42,6 %

15,6%

-8,1 %

4,9 %

-1,35

4,58

Interbank Osake

39,7 %

15,0%

-7,2 %

4,1 %

-1,28

3,16

Merita Pro Suomi

37,2 %

14,9%

-6,9 %

4,3 %

-0,91

2,28

Merita Fennia

37,6 %

14,9%

-7,6 %

4,0 %

-1,32

3,92

OP-Delta

24,8 %

15,8%

-8,0 %

3,5 %

-1,40

3,34

HEX-tuottoindeksi

50,7 %

19,3%

-8,8 %

4,9 %

-1,09

2,43

HEX-portfoliotuottoindeksi

38.8 %

15,8%

-7,8 %

4,1 %

-1,41

3,45

Painorajoitettu FOX
46,7 %
* ilmaistu vuositasolla logaritmimuodossa

19,1 %

-9,4 %

5,2 %

-1,34

3,33

Taulukosta 2 nähdään, että sijoitusrahastojen tuotot eivät oikein hyvin noudata
normaalijakaumaa, vaan jakaumat ovat pääsääntöisesti negatiivisesti vinoja ja
huipukkaampia. Normaalijakauman vinoustunnusluku (skewness) on nolla ja
taulukossa esitetty huipukkuus verrattuna normaalijakaumaan (degree of excess)
on luonnollisesti myös nolla.
4.4

Empiirisessä osassa käytettävät vertailuindeksit
Tutkimuksen empiirisessä osassa käytetään vaihtoehtoisesti kolmea eri
vertailuindeksiä

kuvaamaan

markkinoiden

yleistä

vertailuindeksit ovat HEX-portfoliotuottoindeksi,

kehitystä.

Nämä

HEX-tuottoindeksi sekä

painorajoitettu FOX-salkku. Käyttämällä kolmea eri vertailuindeksiä voidaan
tutkia vertailuindeksin valinnan vaikutusta tutkimuksen tuloksiin.
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HEX-tuottoindeksi on yleisindeksi, joka sisältää kaikki Helsingin Pörssin
pörssilistalla kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet. HEX-tuottoindeksissä
osakkeiden painoarvoina ovat niiden markkina-arvot.
Samoin kuin HEX-tuottoindeksi niin HEX-portfoliotuottoindeksi on myös
yleisindeksi eli siinäkin on mukana kaikki pörssilistalla kaupankäynnin kohteena
olevat osakelajit. HEX-portfoliotuottoindeksissä yksittäisen yhtiön paino on
rajattu

10 prosenttiin15. Indeksi soveltuu siksi hyvin vertailukohteeksi

sijoitusrahastolle ja hajautettua osakesalkkua hallinnoivalle sijoittajalle tai
salkunhoitajalle. HEX-portfoliotuottoindeksin painoraja on yhtä suuri kuin
sijoitusrahastoille

sijoitusrahastolaissa

asetettu

liikkeeseenlaskijakohtainen

sijoitusrajoitus.
Painorajoitettu FOX-salkku on markkina-arvopainotteinen osakehintaindeksi,
joka muodostuu 25 eniten vaihdetuimmasta osakkeesta Helsingin Pörssissä.
Vuodesta 1995 lähtien yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu maksimissaan
20 prosenttiin. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Nokian painoarvoa
indeksissä on jouduttu laskemaan. Indeksiin kuuluvat 25 yhtiötä määritetään
puolivuosittain ja indeksin laskennassa käytettävät osakemäärät määritetään
neljännesvuosittain. Painorajoitus toteutetaan tarvittaessa vähentämällä yhtiön
osakemäärää indeksiä laskettaessa.
Kaikissa yllä mainituissa indekseissä on otettu huomioon mm. osakkeen
pilkkomiset (splitit) ja osakeannit. Lisäksi tuottoindekseissä yhtiöiden maksamat
osingot on myös huomioitu.

15 "Yhtiön painoarvo on 10 prosenttia, jos sen markkina-arvon osuus pörssin tai portfolioindeksin
markkina-arvosta on vähintään 10 prosenttia. Mikäli yhtiön painoarvo ylittää 10 prosenttia, jaetaan
ylimenevä osa portfolioindeksin muille yhtiöille vallitsevien painoarvojen suhteessa. Jos yhtiön paino
indeksissä väliaikaisesti alittaa 10 prosenttia, yhtiön painoarvo korotetaan välittömästi 10 prosenttiin
vähentämällä muiden yhtiöiden painoja. Mahdolliset muutokset painoarvoihin tehdään muuttamalla
kunkin yhtiön osakkeiden laskennallisia lukumääriä. Jos yhtiön osuus pörssin markina-arvosta on alle 10
prosenttia, yhtiön paino määräytyy yhtiön todellisen markkina-arvon ja mahdollisten osakkeiden
lukumäärien korjausten perusteella." (Helsingin Arvopaperipörssi Oy 1996)
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5

SIJOITUSRAHASTOISTA VELOITETUT PALKKIOT JA
NIIDEN VERTAILU

5.1

Sijoitusrahastojen hallinnointipalkkioiden vertailu
Tutkimuksessa

mukana

olevien

sijoitusrahastojen

sääntöjen

mukaiset

hallinnointipalkkioiden maksimimäärät vaihtelevat 1,2 prosentin ja 3 prosentin
välillä vuodessa. Pienin sääntöjen mukainen maksimipalkkio on Sijoitusrahasto
Alfred Berg Finlandilla ja Sijoitusrahasto Interbank Osakkeella ja suurin on
Sijoitusrahasto Merita Fennialla ja Sijoitusrahasto Merita Pro Suomella.
Todelliset veloitettavat hallinnointipalkkiot ovat rahastoesitteiden mukaan
kuitenkin 1 prosentin ja 2 prosentin välillä. Pienin palkkio on Sijoitusrahasto
Carnegie Osakkeella ja suurin Sijoitusrahasto OP-Deltalla, Sijoitusrahasto Evli
Selectilla ja Sijoitusrahasto Merita Fennialla. Merita Rahastoyhtiö Oy:n
sijoitusrahastojen rahastoesitteessä ei ole mainittu maksettavia hallinnointi taikka säilytyspalkkioiden määriä, vaan maksettavat hallinnointipalkkiot on
saatu rahastotiivistelmästä 30.6.97.
Kaikissa sijoitusrahastoissa rahastoyhtiön hallitus päättää taikka vahvistaa
kulloinkin

sovellettavan

Hallinnointipalkkiot
jälkikäteen.

hallinnointipalkkion

laskutetaan

Joidenkin

määrän

pääsääntöisesti

sijoitusrahastojen

osalta

tai

suuruuden.

kalenterikuukausittain
laskutus

tapahtuu

neljännesvuosittain.
Sijoitusrahastojen välillä on eroja siinä, mitä arvoa käytetään perusteena
laskettaessa hallinnointipalkkion määrää. Osassa sijoitusrahastoja perusteena on
sijoitusrahaston päivittäinen arvo taikka edellisen laskentapäivän mukainen
sijoitusrahaston arvo, kun taas osassa perusteena on sijoitusrahaston arvo
kalenterikuukauden viimeisenä laskentapäivänä, edellisen kuukauden viimeisen
laskentapäivän mukainen sijoitusrahaston arvo taikka kunkin kuukauden
viimeistä edellisen arvonlaskennan mukainen sijoitusrahaston arvo. Liitteenä
(liite

1) on yhteenvetotaulukko sijoitusrahastojen hallinnointipalkkioiden

määräytymisestä.
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Tutkimuksessa mukana olevat sijoitusrahastot ovat maksaneet tarkasteltavana
ajanjaksona 1.11.1996 - 31.10.1997 kaikkiaan hallinnointipalkkioita yhteensä
31,5 miljoonaa markkaa.
yhteismäärä

Sijoitusrahaston maksama hallinnointipalkkion

tarkasteluajanjaksona

suhteutettuna

sijoitusrahaston

keskimääräiseen kokoon vaihteli 1,00 prosentin ja 2,00 prosentin välillä eri
sijoitusrahastoilla. Edellä mainitun suhdeluvun keskiarvo havainnoista oli 1,58
prosenttia ja mediaani 1,67 prosenttia.
5.2

Sijoitusrahastojen säilytyspalkkioiden vertailu
Sijoitusrahastojen

sääntöjen

mukaiset

säilytyspalkkioiden maksimimäärät

vaihtelevat 0,1 prosentin ja 0,6 prosentin välillä vuodessa. Rahastoesitteiden
mukaan todelliset veloitettavat säilytyspalkkiot ovat 0,03 prosentin ja 0,15
prosentin välillä vuodessa. Merita Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen
rahastoesitteessä

ei

ole

mainittu

maksettavia

hallinnointi-

taikka

säilytyspalkkioiden määriä.
Eri sijoitusrahastoilla säännöissä määritetty säilytyspalkkion määrän peruste
vaihtelee.

Joissakin

sijoitusrahastoissa

säilytyspalkkion

määrä

perustuu

säilytysyhteisön kulloinkin voimassaolevaan palveluhinnastoon, kun toisissa se
perustuu rahastoyhtiön hallituksen päätökseen taikka säilytysyhteisön ja
rahastoyhtiön väliseen säilytysyhteisösopimukseen. Säilytyspalkkiot laskutetaan
joko kuukausittain, neljännesvuosittain taikka puolivuosittain jälkikäteen
riippuen sijoitusrahastosta.
Säilytyspalkkion suuruutta laskettaessa perusteena käytetään yleensä joko
sijoitusrahaston päivittäistä arvoa taikka edellisen laskentapäivän mukaista
sijoitusrahaston arvoa. Joissakin tapauksissa perusteena on sijoitusrahaston arvo
kalenterikuukauden viimeisenä laskentapäivänä taikka kunkin vuosineljänneksen
viimeistä edellisen arvonlaskennan mukainen sijoitusrahaston arvo. Liitteenä
(liite

2)

on

määräytymisestä.

yhteenvetotaulukko

sijoitusrahastojen

säilytyspalkkioiden
v
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Tutkimuksessa mukana olevat sijoitusrahastot ovat maksaneet tarkasteltavana
ajanjaksona säilytyspalkkioita yhteensä 1,3 miljoonaa markkaa. Kunkin
sijoitusrahaston maksama säilytyspalkkioiden yhteismäärä suhteutettuna ko.
sijoitusrahaston tarkasteluajanjakson keskimääräiseen

kokoon

vaihteli

0

prosentin ja 0,15 prosentin välillä eri sijoitusrahastoilla. Edellä mainitun
suhdeluvun keskiarvo oli 0,07 prosenttia ja mediaani 0,08 prosenttia.
5.3

Sijoitusrahastojen välityspalkkioiden vertailu
Kuten

kappaleessa

2.5

todettiin

niin

sijoitusrahaston

maksamien

välityspalkkioiden kokonaismäärää tai suuruutta taikka salkun kiertonopeutta ei
ole erikseen vaadittu Suomessa esitettäväksi sijoitusrahastoa koskevassa
materiaalissa16 toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Kuitenkin voidaan ajatella, että
mikäli

sijoitusrahastolle

keskimääräistä

suurempia

aiheutuu

runsaasta

kustannuksia,

niin

kaupankäynnistä

johtuen

tästä

viitteitä

saataisiin

tarkastelemalla sijoitusrahaston sääntöjen ja rahastoesitteen sijoituspolitiikkaa
koskevia kohtia17. Tutkimuksessa mukana olevien sijoitusrahastojen sääntöjen ja
rahastoesitteiden sijoituspolitiikkaa koskevat kohdat antavat vain yhden
sijoitusrahaston osalta viitteitä normaalia aktiivisemmasta sijoituspolitiikasta.
Tämä sijoitusrahasto on Sijoitusrahasto OP-Delta, jonka säännöissä todetaan
seuraavasti, "Rahaston tavoitteena on kasvattaa rahasto-osuuden arvoa, mihin
rahasto pyrkii käymällä aktiivisesti kauppaa suomalaisilla arvopaperi- ja
johdannaismarkkinoilla."
Koska rahastoyhtiön on harjoitettava sijoitusrahastotoimintaa huolellisesti,
itsenäisesti ja asiantuntevasti rahasto-osuudenomistajien yhteiseksi eduksi ja
rahastoyhtiön hallituksen jäsenen on toiminnassaan noudatettava tätä periaatetta
sijoitusrahastolaissa määritellyn vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla, voidaan
ajatella,

että

tätä

kautta

sekä

käytettävien

välittäjien

että

muiden

16 Tässä sijoitusrahastoa koskevalla materiaalilla tarkoitetaan sijoitusrahaston rahastoesitettä,
puolivuotiskatsausta ja vuosikertomusta.
17 Sijoituspolitikkaa koskevilla kohdilla tarkoitetaan tässä niitä sijoitusrahaston sääntöjen ja
rahastoesitteen kohtia, joissa puhutaan sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tarkoituksesta taikka tavoitteesta
sekä sijoitusrahaston varojen sijoittamisen periaatteista ja käytettävistä välineistä ja menetelmistä.
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yhteistyökumppaneiden valintaan ja valinnan perusteisiin kiinnitettäisiin
rahastoyhtiöissä erityistä huomiota. Rahoitustarkastuksen ottaman kannan
mukaan

päätös

valittavasta

omaisuudenko itaj asta

tai

säilytyspalveluja

tarjoavasta yhteistyökumppanista tulee tehdä yhtiön hallituksessa, minkä lisäksi
käytettäväksi valitut välittäjät tulisi saattaa hallituksen tietoon (Katan
tarkastuksen loppukirje 1999).
Tutkimuksessa mukana olevien sijoitusrahastojen osalta voidaan todeta, että
pääsääntöisesti rahastoyhtiöt ovat käyttäneet loka-marraskuussa 1997 ainakin
3:n välittäjän palveluksia kuukausittain sijoitusrahaston kaupankäyntiin liittyen.
Useimmissa tapauksissa mikäli rahastoyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluu
myös arvopaperinvälittäjä, niin tätä välittäjää käytetään yleisimmin. Samaan
konserniin

kuuluvalle

välittäjälle

maksetut

palkkioprosentit

noudattavat

kuitenkin muille välittäjille maksettua palkkiotasoa.
Tutkimuksessa mukana olevat sijoitusrahastot ovat maksaneet tarkasteltavana
ajanjaksona välityspalkkioita eri välittäjille yhteensä 23,2 miljoonaa markkaa.
Sijoitusrahaston maksama välityspalkkion yhteismäärä tarkasteluajanjaksona
suhteutettuna sijoitusrahaston keskimääräiseen kokoon vaihteli 0,30 prosentin ja
4,49 prosentin välillä. Edellä mainitun suhdeluvun keskiarvo oli 1,15 prosenttia
ja mediaani 0,89 prosenttia. Välityspalkkioiden osalta voidaan todeta, että
keskiarvoa nostaa yksi selvästi muita korkeampi arvo.
Taulukko 3

Yhteenveto sijoitusrahastojen maksamista palkkioista

Muuttuja

Keskiarvo

Mediaani

Keskihajonta

Suurin arvo

Pienin arvo

Hallinnointipalkkiot

1,58%

1,67%

0,40 %

2,00 %

1,00%

Säilytyspalkkiot

0,07 %

0,08 %

0,05 %

0,15%

0,00 %

Välityspalkkiot

1,15%

0,89 %

1,20%

4,49 %

0,30 %

Taulukosta 3 voidaan havaita, että pääsääntöisesti hallinnointipalkkiot ovat
suuruudeltaan merkittävimmät sijoitusrahastosta veloitettavista palkkioista ja
säilytyspalkkiot ovat suuruudeltaan suhteellisen pieniä. Välityspalkkiot ovat
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myös merkittävä kustannuserä sijoitusrahastoille niiden ollessa noin yhden
prosentin luokkaa.

6

SIJOITUSRAHASTON TUOTON SEKÄ KOON JA
PALKKIOIDEN VÄLINEN SUHDE

6.1

Yleistä
Kun halutaan tutkia sijoitusrahaston tuoton ja sijoitusrahaston ominaisuuksien
välistä yhteyttä, tutkimus voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa
käsittää sijoitusrahaston tuoton mittaamisen ja toinen osa tämän tuoton ja
sijoitusrahaston

ominaisuuksien

välisen

yhteyden

tutkimisen.

Tämän

tutkimuksen kappaleessa 6.2 estimoidaan sijoitusrahastoille tuottomittarin arvot
ja kappaleissa 6.3 ja 6.4 tutkitaan tuottomittarin arvon ja sijoitusrahaston koon,
sijoitusrahaston maksamien hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden määrän sekä
sijoitusrahaston

maksamien

Tutkimusmenetelmänä

välityspalkkioiden

molemmissa

osissa

määrän

käytetään

välistä

yhteyttä.

regressioanalyysiä

pienimmän neliösumman menetelmällä.
Tutkimuksessa

käytetään

viikkotuottoja

keskiviikosta

keskiviikkoon

logaritmisessa muodossa sekä sijoitusrahastojen että vertailuindeksien osalta
estimoitaessa riskin huomioivan tuottomittarin arvoja. Sijoitusrahastojen tuotot
ovat nettotuottoja, joista on vähennetty kulut eli hallinnointi- ja säilytyspalkkiot
sekä välityspalkkiot. Mahdollisia merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole
tutkimuksessa

otettu

huomioon.

Kaikki

tutkimuksessa

mukana

olevat

osakerahastot ovat ns. kasvurahastoja, jotka eivät maksa tuotto-osuutta18. Näin
ollen tuotto-osuuksien maksamista ei tarvitse erikseen huomioida tuottomittarin
arvoja laskettaessa.

18 Sijoitusrahastolain 22 §:n mukaan sijoitusrahastolla voi olla samanaikaisesti sekä tuotto- että
kasvuosuuksia. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt tarkasteluajanjaksolla hyväkseen tutkimuksessa mukana
olevista sijoitusrahastoista Alfred Berg Finland.
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6.2

Sijoitusrahastojen tuottojen mittaaminen
Monissa tutkimuksissa esim. Shawky (1982), Liljeblom ja Löflund (1995) on
havaittu,

että

laittamalla

sijoitusrahastot

tuottojen

mukaiseen

suuruusjärjestykseen, niin järjestys on hyvin pitkälle sama riippumatta siitä,
onko käytetty tuottomittari Sharpen mittari, Treynorin indeksi vaiko Jensenin
alpha. Sharpe (1966) on todennut, että mikäli suurin osa portfolion tuoton
varianssista muodostuu yhteisliikkeestä markkinaportfolion tuoton kanssa19,
kuten hyvin hajautetulla portfoliolla muodostuu, niin Sharpen mittari ja
Treynorin indeksi antavat hyvin pitkälle samanlaisen tuloksen laitettaessa
portfoliot suuruusjärjestykseen tuottomittareiden arvon mukaan.
Grinblattin ja Titmanin (1989) ja monien muiden mukaan Jensenin alpha saattaa
olla virheellinen tuottomittari silloin, kun sijoitusrahastoilla on kyky ajoittaa
markkinoita (market timing ability). Kuitenkin Grinblatt ja Tiiman (1994)
vertaillessaan

Jensenin

alphaa

tuottomittareihin,

jotka

huomioivat

sijoitusrahastojen mahdollisen markkinoiden ajoituskyvyn, havaitsivat näiden
mittareiden tuottavan samansuuntaisia tuloksia samalla vertailuindeksillä.
Grinblatt ja Tiiman arvioivat tuloksen johtuvan pitkälti siitä, että useimmat
sijoitusrahastot eivät onnistuneet ajoittamaan markkinoita. Myöskään Liljeblom
ja Löflund (1995) eivät tutkimuksessaan suomalaisilla sijoitusrahastoilla
havainneet merkittävää positiivista markkinoiden ajoituskykyä. Vaikkakin
S hukia ja Trzcinka (1994) ovat saaneet tutkimuksessaan tukea sille, että joillakin
salkunhoitajilla saattaa olla kyky ajoittaa markkinoita, niin tämän ajoituskyvyn
vaikutus keskimääräisiin ylituottoihin ei ollut heidänkään mielestä merkittävää.
Ottaen huomioon edellä mainitut seikat tässä tutkimuksessa sijoitusrahastojen
tuottojen mittaamiseen käytetään kappaleessa 3.2 selitettyä Jensenin alpha
mittaria. Riskittömänä korkona tutkimuksessa käytetään kolmen kuukauden

19 Sharpen (1966) tutkimuksessa ajanjaksolla 1954-63 noin 90 % tyypillisen sijoitusrahaston tuoton
varianssista johtui sen tuoton yhteisliikkeestä Dow-Jones Industrial Average -indeksiin kuuluvien
osakkeiden kanssa.
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Helibor-korkoa muutettuna viikkotasolle20. Tätä kolmen kuukauden Helibor
koron muunnosta käytetään laskettaessa osakerahastojen lisätuottoja21. Jensenin
alphat sijoitusrahastoille estimoidaan vuoden ajanjaksolta käyttämällä seuraavaa
regressiomallia

(13)
missä
R¡

on sijoitusrahaston, i viikkotuotto keskiviikosta keskiviikkoon

Rf

on riskitön korko viikkotasolla (tässä 3 kk Helibor-korko muutettuna
viikkotasolle)

Rm

on vertailuindeksin viikkotuotto keskiviikosta keskiviikkoon

ot¡

on sijoitusrahastolle, i estimoitava Jensenin alphan arvo

ßi

on sijoitusrahastolle, i estimoitava betan arvo

e¡

on häiriötermi

Edellä mainitut muuttujat ovat kaikki logaritmimuodossa. Vuoden ajanjaksoa
käyttämällä jokaiselle

sijoitusrahastolle

tulee

havaintoja
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kappaletta

regressioyhtälöä (13) estimoitaessa.
Taulukoissa 4,

5 ja 6 esitetään yhtälön (13) estimoinnin tuloksista

yhteenvetotietoja. Taulukoissa näkyy keskiarvo, mediaani, suurin ja pienin arvo
sekä keskihajonta Jensenin alphan, betan sekä selitysasteen osalta.

20Vuosikorkona ilmoitettu kolmen kuukauden Helibor-korko on ensin muutettu kolmen kuukauden
tasolle kaavalla R=(l+Helibor/100)*(90/365), jonka jälkeen viikkotason jatkuva korko on saatu kaavasta
ln(R)*(7/90).
Lisätuotolla tarkoitetaan sijoitusrahaston tai vertailuindeksin tuottoja vähennettynä riskittömällä korolla.
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Taulukko 4 Yhteenvetotietoja Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvoista,
kun vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksi
Estimoitava yhtälö Rj - Rf = a¡ + ßj( Rm - Rf ) + e¡

Suurin arvo

Pienin arvo

Keskihajonta

Keskiarvo

Mediaani

a

-0,0001

0,0002

0,0015

-0,0030

0,0013

ß

0,7344

0,7166

0,9030

0,6642

0,0653

r2

0,9239

0,9195

0,9495

0,9051

0,0139

Parametri / Selitysaste

Taulukko 5 Yhteenvetotietoja Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvoista,
kun vertailuindeksinä HEX-portfoliotuottoindeksi
Estimoitava yhtälö R¡ - Rf = a¡ + ßj( Rm - Rf ) + e¡

Parametri / Selitysaste

Suurin arvo

Pienin arvo

Keskihajonta

Keskiarvo

Mediaani

a

0,0005

0,0007

0,0020

-0,0023

0,0012

ß

0,8929

0,8754

1,0979

0.8059

0,0786

r2

0,9222

0,9218

0,9398

0,9072

0,0087

Taulukko 6 Yhteenvetotietoja Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvoista,
kun vertailuindeksinä painorajoitettu FOX-salkku
Estimoitava yhtälö Rj - Rf = a¡ + ßj( Rm - Rf ) + q

Suurin arvo

Pienin arvo

Keskihajonta

Keskiarvo

Mediaani

a

0,0004

0,0006

0,0020

-0,0024

0,0013

ß

0,7414

0,7280

0.9151

0,6667

0,0668

R2

0,9252

0,9225

0,9519

0,9041

0,0138

Parametri / Selitysaste

Kuten taulukoista 4, 5 ja 6 nähdään niin keskimääräiset Jensenin alphan arvot
ovat -0,0001
käytettäessä
käytettäessä

käytettäessä vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksiä,
vertailuindeksinä
vertailuindeksinä

HEX-portfoliotuottoindeksiä
painorajoitettua

FOX-salkkua.

ja

0,0005
0,0004

Suurimmat
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Jensenin alphan arvot ovat 0,0015 käytettäessä vertailuindeksinä HEXtuottoindeksiä, 0,0020 käytettäessä vertailuindeksinä HEX-portfoliotuottoindeksiä ja 0,0020 käytettäessä vertailuindeksinä painorajoitettua FOX-salkkua
ja pienimmät arvot vastaavasti eri vertailuindeksejä käyttäen -0,0030, -0,0023 ja
-0,0024.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että käyttämällä vertailuindeksinä HEXportfoliotuottoindeksiä ja painorajoitettua FOX-salkkua Jensenin alpha saa hyvin
pitkälle samansuuruisia arvoja, kun taas HEX-tuottoindeksin käyttäminen
vertailuindeksinä antaa Jensenin alphalle selvästi pienempiä arvoja kuin kahden
muun vertailuindeksin käyttäminen. Toisaalta tämä ei ole yllätys, sillä kuten
vertailuindeksejä

koskevassa

kappaleessa

4.4

todettiin,

niin

HEX-

tuottoindeksissä yksittäisen liikkeeseenlaskijan painoa ei ole rajoitettu kuten
kahdessa muussa indeksissä ja sijoitusrahastolaki osaltaan taas rajoittaa
sijoitusrahastojen mahdollisuutta sijoittaa yksittäiseen liikkeeseenlaskijaan. Näin
ollen koska tarkasteluajanjaksolla yksittäisen liikkeeseenlaskijan, Nokian paino
HEX-tuottoindeksissä on ollut suurempi kuin 10 prosenttia ja Nokian kurssi on
noussut huomattavasti, on ymmärrettävää, että sijoitusrahastot ja muut
vertailuindeksit eivät siten ole tuottaneet yhtä hyvin kuin HEX-tuottoindeksi.
Lisäksi taulukoista voidaan havaita, että keskimääräiset betat ovat 0,7344
käytettäessä

vertailuindeksinä

vertailuindeksinä

HEX-tuottoindeksiä,

HEX-portfoliotuottoindeksiä

ja

0,8929

käytettäessä

0,7414

käytettäessä

vertailuindeksinä painorajoitettua FOX-salkkua, mikä viittaa siihen, että
keskimäärin sijoitusrahastot pitävät portfolioita, joiden riski on pienempi kuin
markkinaportfoliolla

riippumatta

siitä,

mitä

vertailuindeksiä

käytetään

markkinaportfolion approksimaationa.
Keskimääräisten selitysasteiden ollessa kaikissa taulukoissa 0,92 suuruusluokkaa
voidaan todeta, että yleisesti ottaen yhtälö (13) selittää aineistoa varsin hyvin
useimpien sijoitusrahastojen osalta riippumatta vertailuindeksin valinnasta.
Kunkin sijoitusrahaston yhtälön (13) estimoinnissa saamat yksittäiset Jensenin
alphan ja betan arvot sekä niihin liittyvät t-arvot on esitetty taulukoissa 7, 8 ja 9.
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Lisäksi taulukoissa on esitetty tarkistetut selitysasteet ja F-arvot sekä kunkin
sijoitusrahaston saama ranking-numero, kun sijoitusrahastot on laitettu Jensenin
alphojen mukaiseen suuruusjärjestykseen.
Taulukoista 7, 8 ja 9 havaitaan, että sijoitusrahastoille estimoidut betan arvot
sekä yhtälön (13) selitysasteet ovat kaikkien sijoitusrahastojen osalta merkitseviä
1 prosentin merkitsevyystasolla kaikilla käytetyillä vertailuindekseillä. Sen
sijaan estimoidut Jensenin alphan arvot ovat merkitseviä vain yhdellä
sijoitusrahastolla 5 prosentin merkitsevyystasolla käytettäessä vertailuindeksinä
HEX-portfoliotuottoindeksiä ja painorajoitettua FOX-salkkua ja 1 prosentin
merkitsevyystasolla käytettäessä vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksiä. Tämä
sijoitusrahasto on Sijoitusrahasto OP-Delta. Jos merkitsevyystasoksi asetetaan
10 prosenttia, niin Sijoitusrahasto Carnegie Osakkeen estimoitu Jensenin alphan
arvo 0,0020 on myös merkitsevä käytettäessä vertailuindeksinä HEXportfoliotuottoindeksiä.
Taulukko 7 Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvot sijoitusrahastoittain,
kun vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksi
Estimoitava yhtälö Rj - Rf = otj + ßj( Rm - Rf ) + £j
Jensen alpha

t-arvo

Beta

t-arvo

r2

F-arvo

Rank

Aktia Capital

-0,0019

-1,2461

0,9030

16,3765**

0,8397

268,19**

9

Alfred Berg Finland

0,0011

0,7850

0,7392

15,1529**

0,8176

229,61**

2

Arctos Finland

-0,0005

-0,5197

0,6917

19,7078**

0,8837

388.40**

8

Carnegie Osake

0,0015

1,2485

0,6781

16,0123**

0,8335

256,39**

1

Diana Osake

0,0002

0,1918

0,6642

16,6175**

0,8436

276,14**

5

Evli Select

0.0007

0,5800

0,7562

18,2443**

0.8668

332,85**

3

Interbank Osake

0,0005

0,4277

0,7130

16,4705**

0,8413

271,28**

4

Merita Pro Suomi

0,0001

0,1133

0,6999

15,0494**

0,8155

226,49**

6

Merita Fennia

0,0000

0,0445

0,7201

18,3513**

0,8681

336,77**

7

OP-Delta

-0.0030

-2,9013**

0,7785

21,3989**

0,8996

457,91**

10

Sijoitusrahasto

** merkitsevä 1 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(50) = 2,678, F(l,50) = 7,17)
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Taulukko 8 Jensenin alphan, betan ja selitysasteen arvot sijoitusrahastoittain,
kun vertailuindeksinä HEX-portfoliotuottoindeksi
Estimoitava yhtälö R¡ - Rf = a¡ + ßj( Rm - Rf ) + e¡
Jensen alpha

t-arvo

Beta

t-arvo

r2

F-arvo

Rank

Aktia Capital

-0,0012

-0,7690

1,0979

16,1673**

0,8362

261,38**

9

Alfred Berg Finland

0,0017

1,2280

0,9015

15,2437**

0,8194

232,37**

2

Arctos Finland

0,0002

0,1484

0,8241

16,6642**

0,8444

277,70**

8

Carnegie Osake

0,0020

1,7605

0,8338

16,9895**

0,8494

288,64**

1

Diana Osake

0.0008

0,6756

0,8059

16,1967**

0,8367

262,33**

5

Evli Select

0,0013

1,0934

0,9120

16,9682**

0,8491

287,92**

3

Interbank Osake

0,0011

0,9043

0,8730

17,0303**

0,8500

290,03**

4

Merita Pro Suomi

0,0006

0,5161

0,8649

16,3735**

0,8397

268,09**

6

Merita Fennia

0,0006

0,5707

0,8777

18,4161**

0,8689

339,15**

7

OP-Delta

-0,0023

-2,0637*

0,9387

19,4474**

0,8809

378,20**

10

Sijoitusrahasto

* merkitsevä 5 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(50) = 2,009)
** merkitsevä 1 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(50) = 2,678, F(l,50) = 7,17)

Taulukko 9 Jensenin alphan, betan ja selity sasteen arvot sijoitusrahastoittain,
kun vertailuindeksinä painorajoitettu FOX-salkku
Estimoitava yhtälö R¡ - Rf = a, + ß;( Rm - Rf ) + e¡
Jensen alpha

t-arvo

Beta

t-arvo

r2

F-arvo

Rank

Aktia Capital

-0,0013

-0,8919

0,9151

16,9554**

0,8489

287,49**

9

Alfred Berg Finland

0,0016

1,1750

0,7434

14,9614**

0,8138

223,84**

2

Arctos Finland

0,0000

-0,0001

0,6946

19,0881**

0,8769

364,36**

8

Carnegie Osake

0,0020

1,6644

0,6833

15,9752**

0,8329

255,21**

1

Diana Osake

0,0007

0,6229

0,6667

16,1815**

0,8365

261,84**

5

Evli Select

0,0013

1,0366

0,7537

16,8339**

0,8470

283,38**

3

Interbank Osake

0,0010

0.8482

0,7230

17,1332**

0,8515

293,55**

4

Merita Pro Suomi

0,0006

0,4676

0,7143

16,1739**

0,8363

261,59**

6

Merita Fennia

0.0005

0,4908

0,7330

19,8835**

0,8855

395,35**

7

OP-Delta

-0,0024

-2,4556*

0,7867

21,9781**

0,9043

483,04**

10

Sijoitusrahasto

* merkitsevä 5 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(50) = 2,009)

** merkitsevä 1 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(50) = 2,678, F(l,50) = 7,17)
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Lisäksi

verrattaessa

sijoitusrahastojen

Jensenin

alphojen

mukaista

suuruusjärjestystä eri vertailuindekseillä havaitaan suuruusjärjestyksen olevan
ihan sama riippumatta valitusta vertailuindeksistä. Tästä voidaan päätellä, että
vertai lui ndeksin valinnalla ei ole suurta merkitystä tutkitussa aineistossa ja
aineistoon valitut sijoitusrahastot eivät ole herkkiä valitun vertailuindeksin
suhteen.
6.3

Regressiomalli ja hypoteesit
Kuten Taylor ja Yoder (1994) ovat todenneet, mikäli informaatio on ilmaista ja
vapaasti kaikkien saatavilla siten, että osakkeiden hinnat sisältävät kaiken
olennaisen tiedon eli markkinat ovat täysin tehokkaat Faman (1970)
määrittelemällä tavalla, niin salkun suurempi kiertonopeus aiheuttaa vain
kustannuksia ja siten alentaa sijoitusrahaston tuottoja. Tällaisessa tapauksessa
sijoittajien kannattaisi suosia niitä sijoitusrahastoja, joilla on pienempi salkun
kiertonopeus.

Mikäli

kuitenkin

informaation

hankkiminen

aiheuttaa

kustannuksia ja nämä kustannukset tulevat täysin korvatuksi tuottoisampien
osakesijoituksien kautta, kuten Grossman ja Stiglitz (1980) esittävät, niin tässä
tapauksessa suurempi salkun kiertonopeus ja suuremmat sijoitusrahaston
palkkiot

voivat

olla

perusteltuja,

eikä tällöin

sijoitusrahaston

salkun

kiertonopeudella taikka suuremmilla palkkioilla ole negatiivista vaikutusta
sijoitusrahaston tuottoon.
Tässä

tutkimuksessa

sijoitusrahaston

tuoton

ja

sijoitusrahaston

koon,

sijoitusrahaston maksamien hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden määrän sekä
sijoitusrahaston maksamien välityspalkkioiden määrän välistä yhteyttä tutkitaan
estimoimalla seuraava usean muuttujan lineaarinen regressiomalli

Уi

- a +

missä

ß \X i

+

ß 2E i

+

ßъCi

+ £i

(14)
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y¡

on yhtälön (13) mukaan estimoitu Jensenin alphan arvo kullekin
sijoitusrahastolle, i

X¡

on

kunkin

sijoitusrahaston,

i,

koon

keskiarvo

kuukausi-

havainnoista logaritmimuodossa (laskettuna kuukauden lopun
sijoitusrahaston arvoista vuoden ajanjaksolta)
Ej

on sijoitusrahaston, i, maksamien hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden kokonaismäärän ja sijoitusrahaston keskimääräisen
koon osamäärä

C¡

on sijoitusrahaston, i, maksamien välityspalkkioiden kokonais
määrän ja sijoitusrahaston keskimääräisen koon osamäärä

Ej

on häiriötermi

ex, ßi, ß2, ß3

ovat regressiokertoimet

Edellä olevan regressiomallin estimoimiseksi käytössä on 10 osakerahaston
havainnot.
Tutkittavat hypoteesit yhtälön (14) osalta ovat seuraavat
1)

Sijoitusrahaston koolla ei ole vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuihin
tuottoihin
H0(X):

Pi = 0

H, ( X ):

ß,*0

On väitetty, että sijoitusrahaston suuri koko olisi haitaksi sijoitusrahastojen
tuottojen kannalta varsinkin pienillä ja epälikvideillä markkinoilla, jollaiseksi
Suomikin voidaan katsoa kuuluvaksi. Kuitenkin aikaisemmat tutkimukset ovat
ristiriitaisia sen suhteen, onko sijoitusrahaston koolla merkitsevästi vaikutusta
sijoitusrahaston riskikorjattuihin tuottoihin ja jos on niin minkä suuntaista
vaikutus on. Liljeblomin ja Löflundin (1995) tekemä tutkimus suomalaisilla
sijoitusrahastoilla sai

ajanjaksolla kesäkuusta

1991

toukokuuhun

1995
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positiivisen kertoimen sijoitusrahaston koolle, joka oli merkitsevä 10 prosentin
merkitsevyystasolla. Sharpe (1966) on tutkimuksessaan päätynyt saman
suuntaiseen tulokseen, että suuremmat sijoitusrahastot osoittavat hieman
parempaa riskikorjattua tuottoa kuin pienet, mutta totesi vaikutuksen olevan
kuitenkin erittäin pieni ja merkityksetön. Sen sijaan Grinblatt ja Tiiman (1994)
saivat tutkimuksessaan ajanjaksolla 1974-1984 tuloksen, että sijoitusrahaston
koolla

olisi negatiivinen vaikutus sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon.

Tämä vaikutus ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä.
2)

Sijoitusrahaston koolla suhteutettujen hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden
määrällä ei ole vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuihin tuottoihin
H0(E):

ß2 = 0

H, (E):

ß2*0

Aikaisemmat tutkimukset ovat myös tämän hypoteesin osalta ristiriitaisia.
Mikäli

hallinnointi-

sijoitusrahastojen

ja

säilytyspalkkioiden

riskikorjattuihin

tuottoihin,

suuruudella
niin

on

vaikutusta

positiivinen

vaikutus

tarkoittaisi sitä, että korkeammat hallinnointi- ja säilytyspalkkiot ovat
oikeutettuja siinä mielessä, että ne tulisivat takaisin korkeampina riskikorjattuina
tuottoina rahasto-osuudenomistajille. Näin ollen korkeampia hallinnointi- ja
säilytyspalkkioita veloittavat rahastoyhtiöt tarjoaisivat myös korkeatasoisempaa
salkunhoitoa sijoitusrahaston osuudenomistajille. Kun taas negatiivinen vaikutus
indikoisi

sitä,

veloittaminen

että
ei

korkeampien

olisi perusteltua,

hallinnointi-

ja

koska niiden

säilytyspalkkioiden

vastineena ei

saada

korkeatasoisempaa salkunhoitoa eikä parempia riskikoijattuja tuottoja.
Liljeblomin

ja

Löflundin

(1995)

tekemä

tutkimus

suomalaisilla

sijoitusrahastoilla sai kahdella ajanjaksolla” negatiivisen kertoimen 10 prosentin
merkitsevyystasolla sijoitusrahaston maksamille palkkioille. Ippolito (1989)
päätyi

tutkimuksessaan

siihen

lopputulokseen,

että

hallinnointi-

ja

säilytyspalkkioiden suuruudella ei ole juurikaan vaikutusta sijoitusrahastojen
tuottoihin. Sharpe (1966) päätyi tutkimuksessaan tulokseen, että hyvät tuotot
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näyttivät liittyvän pieneen kustannustasoon ja siten pieniin sijoitusrahastosta
veloitettaviin palkkioihin. Palkkiot näyttivät siten selittävän merkittävän osan
tuottojen eroista eri sijoitusrahastojen välillä. Sharpen mukaan tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että salkunhoitokyvyllä ei olisi merkitystä tuottoerojen
selittämisessä. Sharpe huomauttaa kuitenkin, että hänen tutkimuksessaan ei ole
otettu huomioon kaikkia sijoitusrahastosta veloitettavia kustannuksia, sillä
välityspalkkioita ei huomioitu. Näin ollen Sharpen mukaan on mahdollista, että
hyvin tuottavat sijoitusrahastot käyvät kauppaa erittäin vähän, mitä seikkaa
hänen tutkimuksessaan ei ollut mahdollista ottaa huomioon. Välityspalkkioiden
ottaminen mukaan malliin saattaa siten vähentää salkunhoitokyvyn merkitystä
tuottoerojen selittämisessä.
Lisäksi Sharpen (1966) mukaan on syytä huomata, että sijoitusrahaston palkkiot
ja sijoitusrahaston koko saattavat liittyä läheisesti toisiinsa. Nimittäin
suuremman sijoitusrahaston ei täydy veloittaa yhtä suuria palkkioita kuin
pienemmän sijoitusrahaston saavuttaakseen riittävän tiedon analyysitason tai
toisin

ilmaistuna

veloittamalla

saman

prosenttimääräisen

palkkion

sijoitusrahaston arvosta suuremmalla sijoitusrahastolla on käytettävissään
enemmän varoja analyysitoimintaan. Toisaalta suurempi sijoitusrahasto saattaa
vaatia enemmän analyysia kuin pienempi sijoitusrahasto. Mikäli ensimmäinen
väite pitäisi paikkansa eli suurempi sijoitusrahasto veloittaisi pienempiä
prosentuaalisia palkkioita kuin pienempi sijoitusrahasto, saattaisi se johtaa
myöhemmin kappaleessa 6.5 kerrottuun multikonlineaarisuusongelmaan mallia
estimoitaessa.
3)

Sijoitusrahaston koolla suhteutettujen välityspalkkioiden määrällä ei ole
vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuihin tuottoihin
H0 ( C ):

ß3 - 0

H,(C):

ß3*0

Kolmas hypoteesi koskee sijoitusrahastojen maksamien välityspalkkioiden
määrän vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuihin tuottoihin. Nollahypoteesin
22 Kesäkuusta 1991 toukokuuhun 1995 sekä kesäkuusta 1994 toukokuuhun 1995
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hylkääminen ja positiivinen kertoimen arvo viiltäisi siihen, että suurempi
kaupankäyntiaktiviteetti

olisi

sijoitusrahastojen

riskikorjattujen

tuottojen

karmalta perusteltavissa ja suuremmat välityspalkkiot saadaan siten korvattua
suuremmilla riskikorjatuilla tuotoilla. Kun taas nollahypoteesin hylkääminen ja
negatiivinen

kertoimen

arvo

olisi

merkkinä

siitä,

että

suurempi

kaupankäyntiaktiviteetti ja siten suuremmat välityspalkkiot eivät niinkään
johtaisi rahasto-osuudenomistajan kannalta parhaimpaan lopputulokseen ja siten
kasvattaisi sijoitusrahaston varallisuutta vaan johtaisi pienempiin tuottoihin,
jolloin suuremmat välityspalkkiot ja suurempi kaupankäyntiaktiviteetti ei
ainakaan olisi rahasto-osuudenomistajien kannalta perusteltavissa.

Tämä

hypoteesi on näistä kolmesta hypoteesista ehkä mielenkiintoisin siinä mielessä,
että aikaisemmin ei ole ollut mahdollista tutkia tätä asiaa, koska käytössä ei ole
ollut tarvittavaa aineistoa. Kuitenkin sijoitusrahastojen kaupankäyntiaktiviteetin
ja tuottojen välistä yhteyttä on tutkittu toisenlaisella regressiomallilla, jossa
selittävänä muuttujana on ollut sijoitusrahastojen tekemien kauppojen arvot23
(tumover) ja selitettävänä sijoitusrahastojen tuotot. Kuitenkaan suomalaisia
sijoitusrahastoja koskevalla aineistolla tämänkään laatuista tutkimusta ei olla
aikaisemmin tehty.
4)

Yhtälön (14) mukainen regressiomalli kokonaisuudessaan kuvaa huonosti
sijoitusrahaston riskikorjattuihin tuottoihin liittyviä tekijöitä
H0 :

ß i = Рг = Рз = 0

H] :

ß, * 0 ainakin jollakin i (i = 1,2,3)

Kuten Lehtonen (1990) on todennut, jos regressiolla selitetty neliösumma on
riittävän suuri tulkitaan tämän osoittavan, että regressiota on todellisuudessa
olemassa ja tällöin H0 hylätään. Toisaalta mikäli regressiolla selitetty
neliösumma on pieni ja se muodostuu lähinnä satunnaistekijän vaikutuksesta,
niin regressiota ei ole olemassa ja H0 jää voimaan.

23 Kauppojen arvona on käytetty pienempää arvoa joko ostoista tai myynneistä.
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6.4

Regressiotulokset
Taulukossa 10 esitetään yhtälön (14) estimoinnin tulokset. Yhtälöä estimoitaessa
on käytetty kaikkien sijoitusrahastojen osalta niitä Jensenin alphan arvoja, jotka
on

saatu

estimoimalla

yhtälö

(13)

käyttäen

vertailuindeksinä

HEX-

portfoliotuottoindeksiä. Kuten kappaleessa 6.2 todettiin, niin Jensenin alphan
arvot ovat tutkimuksessa käytetyllä ajanjaksolla samalla sijoitusrahastolla hyvin
lähellä toisiaan riippumatta käytetystä vertailuindeksistä, joten tulokset eivät ole
merkittävästi erilaisia vaikka vertailuindeksinä käytettäisiin joko HEXtuottoindeksiä taikka painorajoitettua FOX-salkkua24. Taulukosta näkyy kunkin
estimoidun parametrin arvo, keskivirhe sekä kuhunkin parametriin liittyvä tarvo. Lisäksi taulukosta näkee mihin muuttujaan parametri liittyy ja kyseisen
muuttujan tunnus.
Taulukko 10 Estimoidut regressiokertoimet sijoitusrahaston koon, hallinnointija säilytyspalkkioiden sekä välityspalkkioiden vaikutuksesta sijoitusrahaston
riskikorjattuun tuottoon I
Yhtälö y¡ = a +ß] X¡ +ß2 E¡ + Рз Cj + e¡

Muuttuja

Tunnus

Estimoitava

Arvo

Keskivirhe

t-arvo

parametri

Vakio

-

a

-0,0040

0,0050

-0,8005

Rahaston koko

X

P.

0.0005

0,0003

1,6363

Hallinnointi-ja

E

ß2

-0,2070

0,0667

-3,1011*

C

ß3

-0,0645

0,0197

-3,2721*

säilytyspalkkiot

Välityspalkkiot

* merkitsevä 5 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(6) = 2,447)

Yhtälön (14) tarkistettu selitysaste on 0,7176 ja yhtälön F-arvo on 8,624. F-arvo
ylittää 5 prosentin merkitsevyystasolla kriittisen arvon F(3,6) = 4,76.

24 Yhtälön (14) estimoinnin tulokset käytettäessä vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksiä ja painorajoitettua
FOX-salkkua on esitetty liitteessä 3.
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Taulukosta

10

nähdään,

että

hallinnointi- ja säilytyspaikkoihin

sekä

välityspalkkioihin liittyvät regressiokertoimet saavat negatiivisen arvon.
Kyseiset kertoimet ovat myöskin merkitseviä 5 prosentin merkitsevyystasolla
(kaksipuolinen testi), joten näihin muuttujiin liittyvät nollahypoteesit hylätään.
Myöskin koko regressiomalliin liittyvä nollahypoteesi hylätään 5 prosentin
merkitsevyystasolla, joten käytetyn regressiomallin voidaan katsoa kuvaavan
sijoitusrahastojen riskikorjattuihin tuottoihin liittyviä tekijöitä. Sen sijaan
sijoitusrahaston kokoon liittyvä positiivinen regressiokerroin ei ole merkitsevä 5
prosentin merkitsevyystasolla. Näin ollen siihen liittyvä nollahypoteesi jää
voimaan.
Hallinnointi- ja säilytyspalkkioihin liittyvät tulokset ovat saman suuntaisia kuin
edellä mainitut Liljeblomin ja Löflundin (1995) ja Sharpen (1966) tutkimuksen
tulokset. Hallinnointi-ja säilytyspalkkioihin liittyvä kertoimen arvo -0,2070 sekä
välityspalkkioihin liittyvä kertoimen arvo -0,0645 tarkoittavat mallin mukaan
sitä, että hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden nosto yhdellä prosentilla aiheuttaa
sijoitusrahaston riskikorjattujen tuottojen pienentymisen 0,2070 prosentilla
viikkotasolla eli 10,76 prosentilla vuodessa ja osaltaan välityspalkkioiden kasvu
yhdellä

prosentilla

aiheuttaisi

sijoitusrahaston

riskikorjattujen

tuottojen

laskemisen 0,0645 prosentilla viikkotasolla eli 3,35 prosentilla vuodessa.
Välityspalkkioihin liittyvä tulos on saman suuntainen kuin Elton, Gruber, Das ja
Hlavkan (1993) tutkimuksessaan saama salkun kiertonopeuteen liittyvä tulos,
jonka mukaan suuret palkkiot ja salkun kiertonopeus johtivat huonompiin
riskikorjattuihin tuottoihin.
Myöskin sijoitusrahaston kokoon liittyvät tulokset ovat yhdenmukaisia
Liljeblomin ja Löflundin (1995) sekä Sharpen (1966) tutkimuksen havaintojen
kanssa. Suuremmat sijoitusrahastot näyttävät tuottavan hieman paremmin kuin
pienet, mutta koon vaikutus on mallin mukaan kuitenkin erittäin pientä ja
merkityksetöntä. On syytä kuitenkin muistaa, että käytetyllä tarkastelujaksolla
tutkimuksessa mukana olevat osakerahastot olivat vielä suhteellisen pieniä
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keskimääräisen koon vaihdellessa taulukossa 1 esitetyn mukaisesti noin 30 milj.
markasta hieman alle 470 miljoonaan markkaan25.
6.5

Multikonlineaarisuus ja heteroskedastisuus
Multikonlineaarisuus tarkoittaa sitä, että regressiossa olevat selittävät muuttujat
ovat lähes täydellisessä lineaarisessa riippuvuussuhteessa keskenään. Mikäli
muuttujat ovat täydellisesti multikonlineaarisia keskenään, johtaa se siihen, että
regressiokertoimia

ei

voida

estimoida.

Käytännössä

täydellistä

multikonlineaarisuutta esiintyy hyvin harvoin, mutta muuttujien välillä
useimmiten on kuitenkin jonkun asteista multikonlineaarisuutta. Mikäli
muuttujien välillä on korkeaa multikonlineaarisuutta, johtaa se yleensä siihen,
että regressiokertoimiin liittyvät t-arvot pienenevät ja keskihajonta kasvaa.
Tämä luonnollisesti saattaa johtaa väärien hypoteesien hyväksymiseen sekä
vääriin

johtopäätöksiin.

Lisäksi

multikoni ineaari suudesta

johtuen

regressiokertoimet saattavat saada vääränmerkkisiä etumerkkejä ja estimoitavat
parametrit ja niiden keskihajonnat tulevat hyvin herkiksi jo pienillekin
aineistossa tapahtuville muutoksille. (Gujarati, 1992, 289-298).
Aineistossa mahdollisesti olevaa multikonlineaarisuuden astetta voidaan tutkia
ajamalla regressiot kunkin selittävän muuttujan osalta vuorotellen muita
selittäviä muuttujia vastaan ja tutkimalla näin saatavia selitysasteita ja niiden Farvoja. Yhtälön (14) osalta yllä mainittujen regressioiden tulokset on esitetty
taulukossa 11.

25 Helsingin Pörssin markkina-arvo lokakuun lopussa 1997 oli 410 miljardia markkaa (The Nordic
Securities Market Monthly Statistics 10/97).
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Taulukko 11 Multikonlineaarisuutta tutkivien regressioiden tulokset
Yhtälö

Selitysaste

Tarkistettu selitysaste

F-arvo

X¡ = a + ß i Ej + P2C1 + £j

0.1292

-0,1196

0,5194

E¡ = a + ß]Xj + ß2Q + e¡

0,1683

-0,0693

0,7083

C¡ = a + P1 X¡ + ß2Ej + e¡

0,0580

-0,2112

0,2153

Kriittinen arvo 5 %:in merkitsevyystasolla F(2,7) = 4,74

Taulukosta 11 nähdään, että regressioimalla yhtälöön (14) liittyviä selittäviä
muuttujia toisiaan vastaan saadaan hyvin matalia selitysasteita ja F-arvoja, jotka
eivät ole merkitseviä. Tämä viittaa siihen, että selittävien muuttujien välillä ei
ole multikonlineaarisuutta ja siten yhtälön (14) estimoinnissa ei ole juurikaan
multikonlineaarisuuden aiheuttamia haittoja. Tätä havaintoa tukee myös se
seikka, että yhtälön (14) selitysaste on korkea ja lisäksi yksittäisiin
regressiokertoimiin liittyvät t-arvot ovat merkitseviä26.
Heteroskedastisuus on usein juuri poikkileikkausaineistoihin liittyvä piirre. Se
tarkoittaa sitä, että regressiomalliin liittyvien häiriötermien varianssi ei ole
vakio.

Mikäli näin on, aiheutuu siitä, että estimoidut regressiokertoimien

keskihajonnat ovat virheellisiä ja siten saadut t-arvot ovat myös virheellisiä.
Tämä osaltaan saattaa johtaa siihen, että vedetään vääriä johtopäätöksiä ja
hyväksytään väärät hypoteesit. (Gujarati, 1992, 343)
Heteroskedastisuutta voidaan tutkia kuvaamalla graafisesti yhtälön estimoinnin
tuloksena saadut jäännöksien neliöt sekä niihin liittyvät mallin mukaisesti
ennustetut selitettävän muuttujan arvot XY-koordinaatistossa. Yhtälön (14)
tapauksessa tämä tarkoittaa yhtälön (14) estimoinnissa saatujen jäännöksien
neliöiden ja mallin mukaisesti ennustettujen sijoitusrahaston Jensenin alphojen
kuvaamista (ks. kuvio 3).

26 Kuten Gujarati (1992, 299) on todennut multikonlineaarisuudesta saadaan viitteitä myös siitä, että
yhtälön selitysaste on korkea, mutta vain muutamat regressiokertoimiin liittyvät t-arvot ovat merkitseviä.
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Kuvio 3 Jäännöksien neliöt mallin mukaisesti ennustettujen Jensenin alphojen
funktiona

0,0000014

0,0000012
0,0000010
0,0000008

5 o.ooooooe
*5

0,0000004

0,0000002
0,0000000
-0,003

0,002

-

0,001

-

Jensenin alpha

Kuviossa 3 ei havaita mitään erityistä säännönmukaisuutta jäännöksien neliöiden
ja Jensenin alphojen välillä, joten heteroskedastisuus ei näyttäisi olevan ongelma
tässä tapauksessa. Tätä tukee myös ns. Parkin testin suorittaminen27.

7

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Sijoitusrahastotoiminnan periaatteena on kerätä yhteen yksittäisiltä sijoittajilta
varoja, joita sijoitetaan edelleen pääasiassa arvopapereihin. Sijoitusrahastoon
varoja sijoittaneet henkilöt, yhteisöt ja säätiöt, joita kutsutaan sijoitusrahaston
osuudenomistajiksi, omistavat yhteisesti kaikki sijoitusrahastoon kuuluvat varat.
Jokainen rahasto-osuudenomistaja omistaa siten rahasto-osuuksiensa määrän
suhteessa jokaista sijoitusrahastoon kuuluvaa arvopaperia. Sijoitusrahasto
itsessään

ei

ole

Sijoitusrahaston

oikeushenkilö

hallinnoinnista

vaan
ja

eräänlainen

operatiivisesta

yhteisomistussuhde.
toiminnasta

vastaa

valtiovarainministeriöltä tätä toimintaa varten toimiluvan saanut rahastoyhtiö.
Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään rahasto-osuudenomistajia ja toimii
näiden

puolesta

sijoitusrahastoa

koskevissa

asioissa

sekä

käyttää

27 Tarkemmin Parkin testistä löytyy mm. Gujarati (1992, 330 -331). Tässä tapauksessa Parkin testissä
regressioitiin jäännöksien neliöitä ja jäännöksien neliöiden luonnollista logaritmia ennustetun Jensenin
alphan suhteen.
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sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Sijoitusrahaston varat
ja arvopaperit säilytetään erillään rahastoyhtiön varoista ns. säilytysyhteisössä.
Säilytystehtävän lisäksi säilytysyhteisö valvoo, että rahastoyhtiön harjoittamassa
sijoitusrahasto toiminnassa

noudatetaan

lakia,

viranomaismääräyksiä

ja

sijoitusrahaston sääntöjä.
Sekä rahastoyhtiö että säilytysyhteisö veloittavat edellä kerrotuista tehtävistä
palkkion, joka veloitetaan suoraan sijoitusrahaston varoista. Rahastoyhtiön
veloittamaa palkkiota kutsutaan hallinnointipalkkioksi ja säilytysyhteisön
veloittamaa

palkkiota

määräytymisperusteet
tarkat

palkkioiden

säilytyspalkkioksi.

Näiden

palkkioiden

on esitetty tarkemmin sijoitusrahaston säännöissä ja
määrät

on

esitettävä

sijoitusrahastoa

koskevassa

rahastoesitteessä. Edellä kuvattujen palkkioiden lisäksi sijoitusrahasto maksaa
välityspalkkioita, jotka aktivoidaan hankittujen arvopapereiden hankintahintaan
ja myynnin

yhteydessä pienentävät

myyntihintaa ja

siten

vähentävät

sijoitusrahaston tuottoa.
Suomalaisten osakerahastojen osalta ajanjaksolta 1.11.1996 - 31.10.1997
voidaan todeta, että hallinnointipalkkiot olivat suurin sijoitusrahastoista
veloitettava palkkioerä. Keskimääräinen hallinnointipalkkio oli noin 1,6
prosenttia vuodessa. Suurin hallinnointipalkkio oli 2 prosenttia vuodessa ja
pienin 1 prosentti vuodessa. Seuraavaksi suurin sijoitusrahastoista veloitettava
palkkioerä oli välityspalkkiot. Veloitettavien välityspalkkioiden keskiarvo oli
noin 1,2 prosenttia. Välityspalkkioiden osalta on syytä kuitenkin todeta, että
niiden suuruus vaihteli voimakkaasti eri sijoitusrahastojen välillä ja keskiarvoa
nosti erityisesti yksi selvästi muita korkeampi arvo.

Sijoitusrahastoista

veloitettavien säilytyspalkkioiden keskiarvo oli 0,07 prosenttia, joten niiden
suuruus verrattuna hallinnointi-ja välityspalkkioihin oli selvästi pienempi.
Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa mm. Ippolito (1989), Elton, Gruber, Das
ja Hlavka (1993), Grinblatt ja Tiiman (1994) ja Liljeblom ja Löflund (1995) on
tutkittu sijoitusrahaston tuoton ja sijoitusrahaston koon ja sijoitusrahastosta
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veloitettavien palkkioiden välistä suhdetta. Tutkimuksissa on kuitenkin päädytty
hyvin erilaisiin lopputulemiin siitä, onko yksittäisellä tekijällä merkitystä
sijoitusrahaston tuoton kannalta ja mikäli tekijällä on merkitystä, niin onko se
positiivista vaiko negatiivista. Lisäksi tutkimuksissa ei ole ollut mahdollista
huomioida yhtä suurta sijoitusrahastoista veloitettavaa kustannuserää, nimittäin
välityspalkkioita, sillä niitä koskevaa aineistoa ei ole ollut laajasti käytettävissä.
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että hallinnointi- ja säilytyspalkkioihin ja
välityspalkkioihin liittyvät regressiokertoimet saivat negatiivisen arvon. Kyseiset
regressiokertoimet olivat myöskin merkitseviä 5 prosentin merkitsevyystasolla.
Tämä viittaa siihen, että mitä suuremmat sijoitusrahastoista veloitettavat
hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä välityspalkkiot ovat, sitä huonompi on
sijoitusrahaston riskikorjattu tuotto. Estimoiduista regressiokertoimista päätellen
hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden suuruus näyttäisi vaikuttavan enemmän
sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon kuin välityspalkkioiden suuruus. Tämän
tutkimuksen perusteella sijoitusrahaston koolla näyttäisi olevan positiivinen
vaikutus sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon, mutta vaikutus on erittäin
pieni eikä tilastollisesti merkitsevä. Kokonaisuutena tutkimuksessa käytetty
regressiomalli näyttäisi kuvaavan sijoitusrahaston riskikorjattuihin tuottoihin
vaikuttavia tekijöitä varsin hyvin, sillä tarkistettu selitysaste oli noin 0,72.
Regressoimalla yhtälö ilman välityspalkkioita jäi selitysaste 0,33:een28, mikä
viiltäisi siihen, että välityspalkkiot ovat yksi tärkeä tekijä sijoitusrahastojen koon
ja hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden lisäksi arvioitaessa sijoitusrahastojen
riskikorjattuihin tuottoihin liittyviä tekijöitä. Siten jättämällä välityspalkkiot
huomioimatta mallista saatetaan syyllistyä mallin virhespesifiointiin, mikä
saattaa johtaa virheellisiin johtopäätöksiin29.

28 Liljeblomin ja Löflundin (1995) tutkimuksessa selitysasteet olivat 0,45 (ajanjakso kesäkuusta 1991
toukokuuhun 1995), 0,19 (ajanjakso kesäkuusta 1992 toukokuuhun 1995) ja 0,18 (kesäkuusta 1994
toukokuuhun 1995). Tutkimuksessa ei huomioitu välityspalkkioiden vaikutusta.
29 Mallin virhespesifioinnista aiheutuvista ongelmista löytyy laajemmin mm. Gujarati (1992, 381-385) ja
Greene (1993, 245-247).
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Koska tutkimuksen valossa näyttää siltä, että sijoitusrahastot eivät pysty
tuottamaan juurikaan indeksiä paremmin ja veloitettavat palkkiot selittävät
merkittävän

osan

sijoitusrahaston

riskikorjatuista

tuotoista,

niin

sijoitusrahastojen veloittamiin palkkioihin kannattaa kiinnittää huomiota
sijoitusrahastoa

valittaessa.

Käytännössä

tämä

tarkoittaa

sitä,

että

sijoitusrahaston sääntöjen ja rahastoesitteen palkkioita koskevaan kohtaan
kannattaa tutustua huolella. On syytä kuitenkin muistaa, että vaikka
sijoitusrahastoista

veloitettavat

palkkiot

selittävätkin

merkittävän

osan

sijoitusrahaston riskikorjatuista tuotosta, niin saattaa olla muitakin tekijöitä,
joilla on vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon. Näin ollen tämän
tutkimuksen tulokset eivät suinkaan tarkoita, etteikö joku yksittäinen
sijoitusrahasto pystyisi tarjoamaan hyvää salkunhoitopalvelua veloittamallaan
palkkiotasolla.
Koska sijoitusrahastoista veloitettavilla palkkioilla, välityspalkkiot mukaan
lukien, on merkittävää vaikutusta sijoitusrahaston riskikorjattuihin tuottoihin,
nämä palkkiot olisi syytä selkeästi esittää jossakin sijoitusrahastoa koskevassa
materiaalissa

eli

rahastoesitteessä,

puolivuotiskatsauksessa

tai

vuosikertomuksessa. Toistaiseksihan välityspalkkioiden määrää taikka salkun
kiertonopeutta ei ole vaadittu ilmoitettavaksi kyseisessä materiaalissa. Mikäli
välityspalkkioita koskevaa tietoa olisi jatkossa saatavissa laajemmin, voitaisiin
sijoitusrahastoja koskevalla aineistolla tutkia kattavammin mm. tehokkaiden
markkinoiden hypoteesia. Aikaisemmissa sijoitusrahastoaineistoa hyödyntävissä
markkinoiden tehokkuutta tutkivissa tutkimuksissa mm.

Jensen (1968)

välityspalkkioiden vaikutusta ei ole voitu ottaa suoraan huomioon.
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LIITTEET
Liite 1 Yhteenvetotietoja sijoitusrahastojen hallinnointipalkkioiden määräytymisestä

Sijoitusrahasto

Sääntöjen

Rahastoesitteen Palkkion

Sääntöjen

Sääntöjen

maksimipalkkio

mukainen

vahvistamis-

mukainen

mukainen

/vuosi

palkkio

menettely

peruste

laskutuskausi

Aktia Capital

2,5 %

1,8%

1

2

7

Alfred Berg Finland

1,2%

1,2%

1

3

8

Arctos Finland

2,0 %

1,5%

2

7

Carnegie Osake

2,0 %

1,1 %*

4

7

Diana Osake

1,5%

1,5%

2

7

Evli Select

2,0 %

2,08 %*

1

2

7

Interbank Osake

1,2%

1,2%

1

4

7

Merita Pro Suomi

3/360 % päivässä

1,8%**

1

5

7

Merita Fennia

3/360 % päivässä

2,0%**

1

5

7

1

6

2,4 %
OP-Delta
2,0 %
*rahastoesitteessä ilmaistu hallinnointi-ja säilytyspalkkio yhteensä

1

** rahastoesitteessä ei ole ilmaistu palkkioita, palkkiot saatu rahastotiivistelmästä 30.6.1997
1)

Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa tai päättää

2)

Sijoitusrahaston päivittäinen arvo

3)

Sijoitusrahaston arvo kalenterikuukauden viimeisenä laskentapäivänä

4)

Edellisen laskentapäivän mukainen sijoitusrahaston arvo

5)

Edellisen kuukauden viimeisen laskentapäivän mukainen sijoitusrahaston arvo

6)

Kunkin kuukauden viimeistä edellisen arvonlaskennan mukainen sijoitusrahaston arvo

7)

Kuukausittain jälkikäteen

8)

Neljännesvuosittain
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Liite 2 Yhteenvetotietoja sijoitusrahastojen säilytyspalkkioiden määräytymisestä

Sijoitusrahasto

Sääntöjen

Rahastoesitteen Palkkion

Sääntöjen

Sääntöjen

maksimipalkkio

mukainen

vahvistamis

mukainen

mukainen

/vuosi

palkkio

menettely

peruste

laskutuskausi

Aktia Capital

0,15%

0,15%

1

2

7

Alfred Berg Finland

0,1 %

0,1 %

1

3

8

Arctos Finland

0,1 %

0,0427 %

.

2

7

Carnegie Osake

0,1 %

5

4

7

Diana Osake

0,1 %

Enintään 0,1 %

6

2

9

Evli Select

0,1 %

2,08 %*

1

10

7

Interbank Osake

0,1 %

0,1 %

5

4

7

Merita Pro Suomi

0,2 %

5

11

Merita Fennia

0,2 %

5

11

1

12

1,1

%*

.

0,03 %
0,6 %
OP-Delta
*rahastoesitteessä ilmaistu hallinnointi-ja säilytyspalkkio yhteensä

-

1)

Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa tai päättää

2)

Sijoitusrahaston päivittäinen arvo

3)

Sijoitusrahaston arvo kalenterikuukauden viimeisenä laskentapäivänä

4)

Edellisen laskentapäivän mukainen sijoitusrahaston arvo

5)

Säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välinen säilytysyhteisösopimus

6)

Säilytysyhteisön kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, lasketaan päivittäin palkkion
enimmäismäärän mukaan

7)

Kuukausittain jälkikäteen

8)

Neljännesvuosittain

9)

Puolivuosittain jälkikäteen

10)

Pankkiiriliike Evli Oy.n kulloinkin voimassa oleva hinnasto, enintään 0,1 %.ia vuodessa
laskettuna sijoitusrahaston päivittäisestä arvosta

11)

Sijoitusrahaston arvo

12)

Kunkin vuosineljänneksen viimeistä edellisen arvonlaskennan mukainen sijoitusrahaston arvo
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Liite 3 Estimoidut regressiokertoimet sijoitusrahaston koon, hallinnointi-ja
säilytyspalkkioiden sekä välityspalkkioiden vaikutuksesta sijoitusrahaston
riskikorjattuun tuottoon II
Yhtälön yi=a+ß,Xi+ß2Ei+ß3Ci+ei estimoinnin tulokset, kun vertailuindeksinä HEX-tuottoindeksi
Muuttuja

Tunnus

Estimoitava

Arvo

Keskivirhe

t-arvo

parametri

Vakio

-

a

-0,0045

0.0052

-0,8503

Rahaston koko

X

e,

0,0005

0.000Э

1.575Э

Hallinnointi-ja

E

p2

-0,2193

0,0701

-3,B06*

C

ß3

-0,0666

0,0207

-5,2216*

säilytyspalkkiot
Välityspalkkiot

* merkitsevä 5 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(6) = 2,447)

Yhtälön tarkistettu selitysaste on 0,7159 ja yhtälön F-arvo on 8,559. F-arvo
ylittää 5 prosentin merkitsevyystasolla kriittisen arvon F(3,6) = 4,76.

Yhtälön yi=a+ß|Xj+ß2Ei+ß3Ci+ej estimoinnin tulokset, kun vertailuindeksinä painorajoitettu
FOX-salkku
Muuttuja

Tunnus

Estimoitava

Arvo

Keskivirhe

t-arvo

parametri

Vakio

-

a

-0,0044

0,0052

-0.84Э8

Rahaston koko

X

p.

0,0005

0,0003

1,6581

Hallinnointi-ja

E

p2

-0,2154

0,0695

-3,1099*

C

p3

-0,0660

0,0204

-3,2294*

säilytyspalkkiot
Välityspalkkiot

* merkitsevä 5 %:in merkitsevyystasolla (kriittinen arvo t(6) = 2,447)

Yhtälön tarkistettu selitysaste on 0,7152 ja yhtälön F-arvo on 8,533. F-arvo
ylittää 5 prosentin merkitsevyystasolla kriittisen arvon F(3,6) = 4,76.
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