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Minne menit, ylituotto? Hedge-rahastojen 
menestys vapaaehtoisissa ja säännellyissä 
aineistoissa

Mikko Kauppila

sen lain puitteissa. Vapaus sijoitusrahastolaista 
mahdollistaa hedge-rahastoille myös muita 
suursijoittajille räätälöityjä piirteitä, kuten tuot-
tosidonnaiset palkkiot sekä sopimuksenvaraiset 
lunastusrajoitteet. Siinä missä tavallisen rahas-
ton asiakas saa lunastaa sijoituksensa parissa 
pankkipäivässä, hedge-rahastosijoittaja voi si-
toutua esimerkiksi useiden kuukausien lunas-
tusaikoihin. Tästä voi olla hyötyä salkunhoitajan 
luoviessa finanssikriiseissä.

Toisaalta vapaus sijoitusrahastolaista kieltää 
hedge-rahastoilta tuottojen julkistamisen, sillä 
tämä olisi tulkittavissa julkiseksi markkinoin-
niksi. Koska rahastojen tuottohistoriat eivät ole 
julkisesti saatavilla, tietomme hedge-rahastojen 
menestyksestä perustuu Morningstarin ja 
Bloom bergin kaltaisiin kaupallisiin aineistotoi-
mittajiin. Rahastonhoitajat raportoivat – niin 
halutessaan – tuottonsa aineistotoimittajalle, jo-
ka sitten myy aineistot tietokannaksi koostettu-
na eteenpäin akateemisille tutkijoille tai poten-
tiaalisille hedge-rahastosijoittajille. Tällaisiin ai-
neistoihin liittyy suuri riski tutkimustuloksia 
vääristävistä harhoista. Esimerkiksi jos aineisto 

Hedge-rahastot – suomeksi myös erikoissijoi-
tusrahastot tai suojarahastot – ovat sijoitusra-
hastoja, joiden yleinen tavoite on tarjota sijoitta-
jilleen markkinaindekseistä (kuten osake- ja vel-
kakirjaindekseistä) riippumatonta tuottoa, toi-
sin sanoen ylituottoa. Riippumattomuus mark-
kinaindekseistä tekee hedge-rahastoista oleelli-
sesti uuden omaisuusluokan, joka tarjoaa hajau-
tushyötyä eläkerahastojen kaltaisille suurille in-
stitutionaalisille sijoittajille. Akateemisille tut-
kijoille hedge-rahastot tarjoavat erityisen lähtö-
kohdan markkinoiden tehokkuuden ja sijoitta-
jakäyttäytymisen tutkimiseen, sillä rahastojen 
salkunhoitajat sekä asiakaskunta ovat oletetusti 
markkinoiden etevimpiä.

Käytännössä markkinariippumattomuus 
saavutetaan yhdistämällä ostoja ja lyhyeksi 
myyntiä, jolloin sijoitussalkku on kokonaisuu-
dessaan suojattu—englanniksi hedged against—
markkinariskiltä, josta juontuu nimi hedge-ra-
hasto. Tällainen kaupankäyntistrategia poikke-
aa sijoitusrahastolain (Yhdysvalloissa Investment 
Company Act of 1940) hajautusmääräyksistä, 
minkä vuoksi hedge-rahastot eivät toimi kysei-
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ei sisällä toimintansa lopettaneita rahastoja, sii-
tä syntyy keskimääräistä tuottoa yliarvioiva sel-
viytymisharha (survivorship bias). 

Toinen tietoaineistoja koskeva tyypillinen 
harha syntyy, mikäli raportointinsa aloittava ra-
hasto saa sisällyttää tietokantaan tuottohisto-
riansa toimintansa alusta alkaen. Tämä valikoi 
aineistoon sellaisia rahastoja, joiden varhaiset 
tuotot ovat erityisen korkeita. Tästä syntyvä ns. 
backfill bias -harha on Jorionin ja Schwarzin 
(2019) arvion mukaan jopa 4 % vuodessa. 
Suuret tuottoharhat yhdistettynä hedge-rahas-
tojen kalliisiin hallinnointipalkkioihin tukevat 
sijoitusammattilaisten kasvavaa pessimismiä 
hedge-rahastoja kohtaan. Jotkin eläkerahastot 
kuten Yhdysvaltojen suurin julkisen sektorin 
eläkerahasto Kalifornian  CalPERS ovatkin lei-
kanneet hedge-rahastosijoituksiaan vuosien 
2008–09 finanssikriisin jälkeen. Vapaaehtoisiin 
aineistoihin perustuva akateeminen tutkimus 
vahvistaa, että keskimääräinen rahastonhoitaja 
kykeni tarjoamaan sijoittajilleen ylituottoa en-
nen finanssikriisiä, muttei enää sen jälkeen 
(esim. Sullivan 2021).

Väitöskirjani pyrkii edistämään ymmärrystä 
aineistovalinnan vaikutuksesta hedge-rahasto-
jen menestyksen arviointiin, erityisesti vapaaeh-
toisten ja ei-vapaaehtoisten (säänneltyjen) ai-
neistojen välillä. Vapaaehtoisiin aineistoihin liit-
tyy näet valikoitumisharha, joka syntyy niistä 
rahastoista, jotka eivät koskaan päädy raportoi-
maan vapaaehtoisesti. Tämä harha on huonosti 
ymmärretty, koska ei-raportoivista rahastoista 
on määritelmällisesti vaikea koostaa aineistoja. 
Väitöstutkimukseni täyttää tämän aukon sovel-
tamalla ensimmäistä systemaattisesti kerättyä 
aineistoa ei-raportoivista rahastoista, joka koos-
tuu Yhdysvaltojen arvopaperiviranomaisten ke-
räämistä Form PF -raporteista.

Hedge-rahastojen menestys 
vapaaehtoisissa aineistoissa

Markkinoilla on noin seitsemän kaupallista 
hedge-rahastotietokantatoimittajaa, joiden ai-
neistot perustuvat rahastonhoitajien vapaaehtoi-
sesti raportoimiin kuukausituottoihin. Monet 
hedge-rahastoja koskevat akateemiset tutki-
mukset soveltavat jotakin yksittäistä tietokan-
taa. Toiset tutkimukset taas yhdistävät useampia 
tietokantoja, minkä pitäisi intuitiivisesti kasvat-
taa rahastokatetta sekä vähentää yksittäisten tie-
tokantojen potentiaalista valikoitumisharhaa.

Kirjallisuus ei kuitenkaan tarjoa systemaat-
tista selvitystä tietokantojen välisistä eroista tai 
siitä, onko tietokantojen yhdistämisestä saatava 
etu vaivan ja kustannusten arvoista. Väitöskirjan 
ensimmäinen osajulkaisu selvittää, miten tieto-
kantavalinta ja tietokantojen yhdistäminen vai-
kuttavat arvioihin hedge-rahastojen menestyk-
sestä. 1 Tutkimuksessa yhdistämme seitsemän 
suurinta kaupallista tietokantaa saadaksemme 
kattavimman poikkileikkauksen rahastoista 
vuosilta 1994–2016, soveltaen viimeaikaisimpia 
tietokantakohtaisia harhankorjausmenetelmiä 
(Jorion ja Schwarz 2019). Arvioimme rahastojen 
ylituottoa Fungin ja Hsieh’n (2004) seitsemän 
faktorin mallia vasten sekä esittämäämme vaih-
toehtoista faktorimallia vasten, joka perustuu 
tuoreempaan faktorikirjallisuuteen (esim. 
Moskowitz, Ooi ja Pedersen 2012).

Tutkimuksen päätulos on, että mitä useam-
paan tietokantaan (yhdestä seitsemään) rahaston 
kuukausittainen tuotto on raportoitu, sitä korke-
ampi on ylituoton keskimääräinen taso. Tämä on 
signalointiteorian ilmeinen ennuste – kukapa 

1  Artikkeli on julkaistu Critical Finance Review -julkai-
sussa v. 2021 otsikolla ”Hedge fund performance: Are styli-
zed facts sensitive to which database one uses?”.
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salkunhoitaja ei haluaisi mainostaa hyvin menes-
tyvää rahastoa. Toisaalta tämä tarkoittaa, että jos 
valitsemme satunnaisesti yksittäisen tietokan-
nan, se sisältää todennäköisesti enemmän hyvin 
kuin huonosti menestyneitä rahastoja; tällöin ra-
hastojen keskimääräisestä menes tyksestä saa-
daan liian ruusuinen kuva. Ainoa tapa saada 
kunnollinen kattavuus huonommin menestyvis-
tä rahastoista on tietokantojen yhdistäminen. 

Tutkimus osoittaa, että tietokantojen yhdis-
tämisen jälkeen keskimääräinen rahasto ei tar-
joa ylituottoa hallinnointipalkkioiden jälkeen 
vuosina 1994–2016, ja vuodesta 2006 alkaen jo-
pa palkkioita edeltävä ylituotto osoittaa hiipu-
misen merkkejä. Nämä löydökset tukevat ja vah-
vistavat tietoja hedge-rahastojen heikkenevästä 
menestyksestä (Dichev ja Yu 2011; Bali, Brown 
ja Demirtas 2013; Sullivan 2021).

Ekonomisia syitä menestyksen 
laantumiselle 

Arviot hedge-rahastojen menestyksestä perus-
tuvat useimmiten kaikista saatavilla olevista ra-
hastoista laadittuihin aggregaatteihin. Yksit-
täisen sijoittajan näkökulmasta tuhansia rahas-
toja sisältävä aggregaattisalkku on kuitenkin 
auttamattoman ylihajautettu. Lisäksi sijoittaja ei 
välttämättä valitse rahastoja satunnaisesti, kos-
ka kirjallisuudessa on esitetty lukuisia rahasto-
poimintamenetelmiä, joiden avulla sijoittaja voi 
poimia paremmin menestyviä (tai välttää huo-
noiten menestyviä) rahastoja (ks. esim. Bali, 
Brown ja Caglayan 2014).

Väitöskirjan toisessa osajulkaisussa tutkim-
me realistisen sijoittajan hedge-rahastoista saa-
maa hajautushyötyä, sekä selvitimme syitä fi-
nanssikriisin jälkeiselle menestyksen laantumi-

selle.2 Oletimme hedge-rahastosalkun sisältävän 
15 rahastoa, jotka oli valittu joko satunnaisesti 
tai käyttäen seitsemää kirjallisuudessa esitettyä 
rahastopoimintamenetelmää. Tutki muk sen en-
simmäinen päätulos on, että rahastopoiminta-
menetelmiä soveltava sijoittaja hyötyi hedge-ra-
hastoista vuosina 1997–2016, muttei vuodesta 
2008 alkaen.

Yhdysvaltain keskuspankin vuonna 2008 
aloittaman määrällisen elvytyksen on epäilty vä-
hentäneen arbitraasimahdollisuuksia esimerkik-
si omaisuusluokkien korrelaatiota kasvattamalla. 
Lisäksi vuonna 2010 voimaan tulleen rahoitus-
sektorin sääntelyä lisäävän Dodd–Frank-lain tie-
detään heikentäneen hedge-rahastojen menestys-
tä (Cumming, Dai ja Johan 2020), osin mahdolli-
sesti huijauksia vähentämällä (Honings berg 
2019). Tutkimuksessamme kaikkien rahastopoi-
mintamallien ennustekyky lakkasi joko vuonna 
2008 tai 2011, eli juuri keskuspankki-interventi-
oiden alettua tai sääntelyn lisäännyttyä.

Regressiomallimme osoittivat, että yhden 
prosentin kasvu rahastoteollisuudessa (suhteessa 
osakemarkkinaan) heikentää rahastojen vuotuis-
ta ylituottoennustetta 0,26 %. Tutkimus vahvisti 
siis kolme ekonomista selitystä menestyksen 
heikkenemiselle: arbitraasikauppaa häiritsevät 
keskuspankki-interventiot, lisääntynyt sääntely 
sekä kiristynyt kilpailu.

Vapaaehtoisten ja säänneltyjen 
aineistojen vertailu

Kaupalliset tietokannat käsittävät vajaat 30 tu-
hatta hedge-rahastoa, jotka hallinnoivat vajaata 

2  Artikkeli on julkaistu Financial Analysts Journal -julkai-
sussa v. 2021 otsikolla ”Hedge fund performance: End of an 
era?”.
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kolmea biljoonaa euroa varallisuutta. Näen-
näisestä kattavuudestaan huolimatta tietokan-
nat voivat silti olla harhaisia, mikäli vapaaehtoi-
sesti raportoivat ja piilossa pysyvät rahastot ero-
avat systemaattisesti toisistaan.

Selkein kannustin raportointiin ovat poten-
tiaaliset uudet sijoittajat ja heiltä saatavat hallin-
nointipalkkiot. Jos rahasto on suljettu uusilta si-
joittajilta, tämä kannustin tietysti puuttuu. 
Huonosti menestynyt rahastonhoitaja voi haluta 
pitää tuottonsa salassa mainehaitan välttämi-
seksi, ja hyvin menestynyt rahastonhoitaja taas 
voi pelätä kilpailijoiden päättelevän ja kopioivan 
heidän strategiansa.

Rahastonhoitajien kannustimet raportointiin 
tai piilossa pysymiseen ovat siis ristiriitaiset, eikä 
teoria anna selkeää ennustetta siitä, mitkä rahas-
tot pysyvät piilossa tietokannoista. Toi saalta tämä 
tekee asian empiirisestä testaamisesta erityisen 
mielenkiintoista. Kourallinen tutkimuksia on 
yrittänyt kerätä tietoa ei-raportoivista rahastoista 
esimerkiksi käsin (Edelman, Fung ja Hsieh 2013) 
tai muista epätäydellisistä aineistoista (Agarwal, 
Fos ja Jiang 2013; Aiken, Clifford ja Ellis 2013). 
Näiden tutkimusten mukaan piilossa pysyvät ra-
hastot eivät juuri eroaisi vapaaehtoisesti raportoi-
vista rahastoista. Tämä tarkoittaa, ettei keski-
määräinen sijoittaja olisi hyötynyt hedge-rahas-
toista finanssikriisin jälkeen, vaikka hänellä olisi 
ollut pääsy piileksiviin rahastoihin.

Väitöskirjan kolmas osajulkaisu yhdistää 
edellä käytetyt kaupalliset tietokannat Yhdys-
valtojen arvopaperiviranomaisten systemaattises-
ti keräämiin, luottamuksellisiin Form PF -raport-
teihin, jotka tulivat käyttöön osana Dodd–Frank-
sääntelypakettia 2010-luvun alussa. Kyseiset ra-
portit ovat hedge-rahastoille pakollisia, joten ne 
sisältävät myös tietokannoista piileksivät rahas-
tot. Tutkimuksen päätulos on, että piileksivät ra-
hastot menestyvät huomattavasti paremmin kuin 

vapaaehtoisesti raportoivat rahastot. Keski-
määräisen piilossa pysyvän rahaston vuotuinen 
ylituotto vuosina 2013–2016 oli 3,2 % kun näky-
villä rahastoilla se oli −4,2 %.

Piilossa pysyvät rahastot hallinnoivat noin 
puolta hedge-rahastojen sijoituspääomasta, eli 
ne eivät ole taloudellisesti merkityksettömiä. 
Tutkimuksemme osoittaa myös, että huolimatta 
näkyvien rahastojen heikommasta menestykses-
tä, niihin virtaa silti enemmän sijoituspääomaa 
kuin piileksiviin rahastoihin. Tämä korostaa 
kaupallisten tietokantojen roolia rahastojen 
markkinointipaikkana.

Hedge-rahastojen 
johdannaisomistusten menestys

Hedge-rahastojen menestystä voidaan mitata 
paitsi rahastotason tuotoista, myös suoraan nii-
den omistuksista (esim. Griffin ja Xu 2009). 
Väitöskirjan neljäs osajulkaisu tutkii hedge-ra-
hastojen johdannaisomistuksia niiden neljän-
nesvuosittaisista 13F-omistusraporteista.3 Nämä 
raportit sisältävät rahastojen omistukset yhdys-
valtalaisissa julkisissa osakeyhtiöissä, mukaan 
lukien osakeoptiot.

Tutkimus hyödyntää 13F-raporteissa laajalti 
esiintyvää raportointivirhettä, jossa salkunhoi-
taja arvottaa osakeoptionsa virheellisesti niiden 
markkina-arvon eikä nimellisarvon mukaan. 
Markkina-arvosta johdettava optiokohtainen 
hinta mahdollistaa omistusten liittämisen 
OptionMetrics-tietokantaan, josta pääsemme 
käsiksi option ominaispiirteisiin ja tuottoihin. 
Tutkimus osoittaa, että hedge-rahastojen omis-

3  Artikkeli on julkaistu Journal of Alternative Investments 
-julkaisussa v. 2023 otsikolla ”Information content of hedge 
fund equity option holdings”.
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tamat osakeoptiot vastaavat luonteenpiirteiltään 
informoidun kaupankäynnin teoreettisia tulok-
sia: ne ovat keskimääräistä vivutetumpia (Black 
1975) ja likvidimpiä (Easley, O’Hara ja Srinivas 
1998). Lisäksi optiotuotot ovat keskimäärin po-
sitiivisia, erityisesti ei-suojaaville optioille. 
Hedge-rahastoilla on siis optiopoimintataitoa.

Väitöskirjani punaisen langan kannalta tutki-
muksen tärkeämpi anti on sen aineiston luonne. 
Omistusraportit ovat näet pakollisia, eli niiden 
raportointi ei ole rahastonhoitajan päätettävissä. 
Tutkimus siis vahvistaa sitä näkemystä, että hed-
ge-rahastojen taito näkyy paremmin säännellyis-
sä kuin vapaaehtoisissa aineistoissa. Hedge-
rahastoteollisuus on siis yhä elinvoimainen, mut-
ta parhaat rahastot eivät pidä ääntä itsestään. □
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