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Rahastoselvitys 2017

SELVITYS SUOMALAISTEN RAHASTOJEN MENESTYKSESTÄ
Kumpi on sijoittajan kannalta parempi, aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto vai indeksirahasto? Julkinen keskustelu näiden
sijoitusvaihtoehtojen paremmuudesta on jatkunut, ajoittain kiivaanakin. Tämän selvityksen tarkoitus on päivittää
aiempina vuosina tekemämme vertailu suomalaisten sijoitusrahastojen ja niitä vastaavien indeksituottojen osalta. Kuten
aiemmissakin selvityksissä, olemme verranneet sijoitusrahastojen toteutuneita tuottoja niitä vastaaviin indeksituottoihin
sekä indeksituottoa tavoittelevien etf-rahastojen tuottoihin sijoitusluokittain.
Vuoden 2017 tuottohistoria ei muuta aiempaa havaintoamme. Edelleen ylivoimainen valtaosa rahastoista häviää
tuotoltaan niin vertailuindeksille kuin indeksin tuottoa seuraavalle etf-tuotolle. Ilmiö koskee niin osake- kuin
korkorahastojakin. Yhdistelmä- eli varainhoitorahastojen osalta menestys suhteessa indeksituottoon on suorastaan
lohduton. Lisäksi niin sanotuista suomirahastoista yksikään ei yltänyt vastaavaan tuottoon kuin pörssinoteerattu
indeksirahasto.
Tässä päivityksessä olemme edelleen laajentaneet vertailujoukkoa lisäämällä mukaan myös ne sijoitusluokat, joissa on
ollut vain yksi rahasto. Vertailussa olleiden rahastojen kokonaismäärä, 469 kappaletta kaikkiaan 50:stä eri
sijoitusluokasta, antaa kattavan kuvan suomalaisesta sijoitusrahastokentästä.

VUONNA 2017 AKTIIVISET RAHASTOT PÄRJÄSIVÄT HEIKOSTI, VAIKKAKIN EDELLISVUOTTA
PAREMMIN
Sijoitusvuosi 2017 oli markkinoilla vahva. Osakkeet kallistuivat maailmalla historiallisiin ennätyksiinsä vuoden loppua
kohti. Korkomarkkinoilla tuotot olivat positiivisia korkotason pysyttyä lähellä historiallisia pohjiaan. Merkittävä
sijoitustuottoihin vaikuttanut negatiivinen tekijä oli sen sijaan dollarin heikkeneminen. Vuoden aikana dollari halpeni
peräti 14 % suhteessa yhteisvaluutta euroon. Tämän johdosta sijoitustuotot euroalueen ulkopuolelta jäivät selvästi
heikommiksi kuin mitä paikallisessa valuutassa mitattu tuotto antaisi olettaa. Tällä ilmiöllä oli selvästi havaittava vaikutus
myös rahastotuottoja arvioitaessa.
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Kaiken kaikkiaan rahastojen tuotot indeksituottoihin verrattuna vastaavat aiempien selvitystemme tuloksia. Selvä
enemmistö rahastoista häviää vastaavalle indeksituotolle, kuten myös indeksituottoa seuraavalle etf-rahastotuotolle.
Vuonna 2017 kaikista vertailussamme olleista 469 suomalaisesta sijoitusrahastosta 144 kappaletta eli 30,7 % onnistui
päihittämään indeksituoton. Edellisvuonna lukema oli 24,5 %. Viiden vuoden tuottovertailussa menestyneitä rahastoja
oli nyt 22,5 % ja kymmenessä vuodessa 15,8 %. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 18,0 % ja 11,2 %. Näin ollen
rahastojen menestys vuonna 2017 oli hieman parempaa kuin edellisvuonna. Havainto vastaa myös kansainvälisiä
selvityksiä.
Mikä rahastojen hieman parempaa menestystä sitten selittää? Vastaus piilee korkorahastoissa ja rahastojen ottamassa
korkeammassa riskissä sijoituksissa. Osakerahastojen suhteellinen menestys indeksituottoa vastaan pysyi vuonna 2017
lähes ennallaan. Vuoden aikana 30,1 % osakerahastoista onnistui menestymään indeksituottoa paremmin, kun taas
edellisvuonna vastaava lukema oli 30,3 %. Sen sijaan korkorahastojen menestys oli huomattavasti parempi vuonna 2017,
jolloin peräti 45,3 % pärjäsi vertailuindeksille verrattuna edellisvuoden 31,4 %:in. Korkorahastojen suhteellisesti
paremman menestyksen taustalla on suomalaisten rahastojen suhteellisesti suurempi euromääräisten sijoitusten osuus
vertailuindekseihin verrattuna sekä korkeamman riskin korkosijoitusten parempi tuotto markkinoilla. Silmiinpistävää on,
että korkorahastoissa pankkien velkakirjojen osuus on suuri.
Sijoitusluokittain tarkasteltaessa vuonna 2017 rahastot menestyivät indeksiään paremmin yhdeksässä luokassa kaiken
kaikkiaan 50:stä selvitetystä. Monessa luokassa vertailurahastoja oli tosin vain yksi tai kaksi kappaletta, mikä korostaa
satunnaisuuden merkitystä. Pidemmässä kymmenen vuoden tarkastelussa vain viidessä viidestäkymmenestä
sijoitusluokasta rahastot menestyivät indeksiään paremmin. Näistä kolmessa luokassa (Afrikka, Eurooppa Joustava ja
Pohjoismaiset Mikroyhtiöt), oli vertailussa vain yksi rahasto kussakin. Myös Venäjärahastot menestyivät indeksiään
paremmin ja selittävä tekijä löytynee vertailuindeksin suuresta öljy-yhtiöiden painosta. Kehittyvien markkinoiden
korkorahastojen osalta rahastot tuottivat 0,11 % paremmin kymmenen vuoden vertailussa.
Monien suomalaisten sijoittajien suosimat kotimaisiin osakkeisiin sijoittavat suomirahastot pärjäsivät omassa luokassaan
jopa poikkeuksellisen huonosti. Esimerkiksi suuriin suomalaisiin yhtiöihin keskittyvistä rahastoista ei yksikään onnistunut
saavuttamaan vastaavan etf:n tuottoa. Tuottoero viime vuodelta oli keskimäärin niinkin suuri kuin 4,1 %, etf:n eduksi.
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KORKEAT KULUT SUURIN SELITTÄVÄ TEKIJÄ RAHASTOJEN HEIKOMMAN MENESTYKSEN TAKANA
Kymmenessä vuodessa rahastojen vuotuinen tuotto on keskimäärin jäänyt 1,52 % vastaavaa indeksituottoa
heikommaksi. Vaikka selvityksessämme laskettu tuottoero on lähinnä viitteellinen sekalaisesta vertailujoukosta johtuen,
vaikuttaisi se vastaavan varsin hyvin rahastojen kuluja. Osakerahastojen tuottoero oli 1,93 % ja korkorahastojen
vastaavasti 1,46 %. Nämä lukemat vahvistavat hyvin sen akateemisissa selvityksissä havaitun seikan, jonka mukaan
valtaosa rahastojen heikosta menestyksestä indeksituottoon verrattuna selittyy suoraan rahastojen kuluilla.
Selvityksemme kohteena olevan laajan rahastojoukon tuottojen voidaan hyvinkin olettaa asettuvan indeksillä mitattavan
markkinatuoton mukaiseksi ennen kuluja.
Sijoittajan kannalta kulujen vertailtavuus paranee jatkossa. Vuoden 2018 alusta alkaen eurooppalaista sijoitusmarkkinaa
säätelevä MiFID II direktiivi tuli voimaan ja sen keskeisin vaikutus on kulujen läpinäkyvyyden parantuminen. Jatkossa
rahastojen osalta on aiempaa selkeämmin kerrottava myös mm. rahastojen oman kaupankäynnin kustannukset pelkkien
hallinnointipalkkioiden lisäksi. Kulujen parempi läpinäkyvyys antaa jatkossa entistä paremman käsityksen niiden
vaikutuksesta sijoittajan saamaan tuottoon.

RAHASTOT JÄÄNEET SELVÄSTI MYÖS ETF-TUOTTOIHIN VERRATTUNA
Tyypillisesti rahastotuottojen vertailuarvona käytetään vastaavan kohdemarkkinan indeksituottoa. Sijoittajan kannalta
relevantimpaa kuitenkin on verrata rahastojen tuottoja vertailuindeksiä imitoivien etf-rahastojen tuottoon. Tällöin
vältytään spekuloinnilta sen suhteen, olisivatko rahastot pärjänneet, jos kuluja ei huomioida. Tämänkin vertailun osalta
selvityksemme ei tuo juurikaan uutta. Rahastot häviävät keskimäärin myös vastaavalle etf-tuotolle.
Viime vuonna 63,5 % rahastotuotoista jäi vastaavaa etf-tuottoa heikommaksi. Edellisvuonna sama suhdeluku oli 65,1 %.
Viidessä vuodessa heikommin tuottaneiden rahastojen osuus oli 71,0 % ja kymmenessä vuodessa vastaavasti 87,1 %.
Vertailussa etf-tuottoon nähden rahastoja oli kaiken kaikkiaan 414 kappaletta.

TODELLISUUS ON TÄTÄKIN SELVITYSTÄ KARUMPI
Tässä vertailussa olemme yksinkertaisesti verranneet sijoitusrahastojen tuottolukuja sijoitusluokittain kunkin
sijoitusluokan vertailuindeksin tuottoon ja toisaalta vastaavan etf-rahaston tuottoon. Selvitys vahvistaa sen, etteivät
rahastosalkunhoitajat keskimäärin kykene tuottamaan lisäarvoa suhteessa neutraaliin ja indeksillä mitattuun
markkinatuottoon. Lisäksi selvitys osoittaa, että keskimäärin rahastojen todennäköisyys markkinatuoton päihittämiselle
alenee ajan kasvaessa. Yksinkertaisesti rahastot sijoitusinstrumenttina tarjoavat sijoittajalle huonommat lähtökohdat
relevantin sijoitustuoton saavuttamiseen kuin indeksituottoa tavoittelevat etf-rahastot.
Selvityksemme ei pureudu lainkaan eräisiin keskeisiin seikkoihin, jotka kiistatta vaikuttavat tuloksiin aktiivisten rahastojen
hyödyksi. Tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat:

1. SELVIYTYMISHARHA (SURVIVORSHIP BIAS)
Selvityksessämme ovat mukana vain sellaiset sijoitusrahastot, jotka ovat pysyneet hengissä. Siitä puuttuvat siten kaikki
lakkautetut ja sulautuneet rahastot. Tällä on oletettavasti merkittävä vaikutus rahastojen tuottoja arvioitaessa.
Kymmenen vuoden aikana suuri joukko rahastoja on lakkautettu tai sulautettu toisiin rahastoihin ja näiden rahastojen
tuottohistoria on siten hävinnyt. Toimintansa lopettaneiden rahastojen osuus esimerkiksi amerikkalaisilla
rahastomarkkinoilla edustaa jopa yli puolta kaikista rahastoista kymmenen vuoden ajanjaksolla. Ja kuten arvata saattaa,
rahastoyhtiöt ovat taipuvaisia lakkauttamaan juuri niiden rahastojen toiminnan, joiden tuottohistoria on heikoin.
Vastaavasti vertailussamme mukana olevien rahastojen tuotto on oletettavasti olennaisesti korkeampi kuin niiden
rahastojen tuotto, jotka lakkautettiin.
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2. POIKKEAVA RISKITASO
Merkittävä harha rahastotuottoja arvioitaessa syntyy rahaston luokittelusta. Tyypillisesti rahastot pyrkivät saavuttamaan
parempaa sijoitustuottoa, ja siten myös kattamaan kalliit kulunsa, ottamalla suurempaa riskiä sijoituksissaan, kuin mitä
rahaston sijoituspolitiikan osalta voisi olettaa. Yleisenä esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa yrityslainarahastot, missä
sijoitusluokka ovat ns. paremman luottoluokituksen yrityslainat, mutta kyseisen luokan rahasto sijoittaa huomattavan
osan varoistaan korkeamman riskin yrityslainoihin. Yrityslainarahastojen osalta tämä ilmiö suomalaisilla rahastoilla on
silmiinpistävä. Myös varainhoitorahastojen riskipainotukset näyttävät olevan kroonisesti korkeampia kuin niiden
sijoituspolitiikassa esitetyt neutraalipainot. Tämä riskisijoitusten korkeampi painotus johtaa rahastojen tuottojen osalta
parempiin tuottoihin nousevilla markkinoilla ja vastaavasti huonompiin tuottoihin laskevilla markkinoilla. Sijoittajan
kannalta tämä ilmiö tarkoittaa myös sitä, että sijoittaja saa valitsemansa rahaston kautta sen ottamalla riskitasolla
jatkuvasti pienenpää korvausta verrattuna vastaavan riskitason indeksillä mitattuun markkinatuottoon.

3. TYYLIVAIHTELUT (STYLE DRIFT)
Selvityksemme ei huomioi rahastojen muuttuneita sijoitustyylejä vertailukauden aikana. Rahastoista suuri osa on
muuttanut strategiaansa tai jopa kohdemarkkinaansa vertailujakson aikana, mutta rahaston historialliset tuotot kuitenkin
noudattavat todellista rahaston tuottoa. Niinpä esimerkiksi aiemmin arvo-osakkeisiin sijoittanut rahasto on saattanut
muuttaa politiikkansa suuryhtiöihin sijoittavaksi, mutta tuottohistoria sisältää kuitenkin aiemmat (korkeammat)
tuottolukemat entisen sijoituspolitiikan ajalta.

YHTEENVETO
Selvityksemme osoittaa, että rahastojen salkunhoitajat eivät edelleenkään pysty tuottamaan lisäarvoa sijoittajille, eivät
ainakaan markkinatuottoa parempana tuottona. Keskimäärin kaikkien salkunhoitajien tuotto vastannee keskimääräistä
markkinatuottoa. Sijoittajan kannalta rahastojen kompastuskivi on kustannukset. Mikään ei ole siis muuttunut. Kun
keskimääräisestä tuotosta vähennetään rahastojen perimät korkeat kulut, jää sijoittajalle selvästi markkinatuottoa
heikompi tuotto käteen.
Sijoittajan kannalta paras vaihtoehto tavoitellun markkinatuoton saavuttamiseksi olisi toteuttaa sijoituksensa indeksiä
seuraavilla etf-rahastoilla. Sijoitusrahastojen kallis kustannusrakenne tekee kilpailukykyisen tuoton saavuttamisesta
yksinkertaisesti mahdotonta, erityisesti pidemmällä aikajaksolla.
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RAHASTOVERTAILUSTA
Tässä katsauksessa on verrattu suomalaisten sijoitusrahastojen tuottoja sijoitusluokittain vastaavan markkinaindeksin
sekä vastaavan markkina-indeksiä seuraavan ETF-rahaston tuottoon. Rahastojen tuottoluvut on kerätty Morningstarin
aineistosta ja esitetty vuosituottoa kuvaavina lukuina. Aineisto pohjautuu vuoden 2017 lopun dataan. ETF-rahastojen
osalta tuottohistoria ulottuu viiden vuoden tarkasteluun saakka paitsi Suomeen sijoittavien rahastojen osalta, missä on
saatavilla kymmenen vuoden ETF-historia. Muiden sijoitusluokkien osalta tuottovertailu on tehty kymmenen vuoden
osalta suoraan vertailuindeksiä vastaan.
Tutkituista sijoitusluokista 35 oli osakerahastojen, 11 korkorahastojen sijoitusluokkia sekä neljä
varainhoitorahastoluokkaa. Osakerahastoja selvityksessä oli kaikkiaan 249 kappaletta, korkorahastoja 117 kappaletta ja
varainhoitorahastoja 103.
Kunkin sijoitusluokan osalta vertailutuottona on käytetty kyseisen luokan yleisindeksiä sekä yleisindeksiin sidottua ETFrahastoa. Sijoitusluokkien sisällä vertailussa on käytetty siten vain yhtä ETF-rahastoa eikä eri sijoitustyylejä rahastojen
välillä ole huomioitu.
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TAULUKKO 1: SIJOITUSLUOKAT JA VERTAILUINDEKSIT
Osakkeet

Aasia ex-Japani
Aasia-Tyynimeri ex-Japani
Aasia
Afrikka
Euroalueen Large Cap
Eurooppa joustava
Eurooppa Mid Cap
Eurooppa Osinkoyhtiöt
Eurooppa Small Cap
Eurooppa Arvoyhtiöt
Eurooppa Large Cap
Frontier markkinat
Indonesia
Intia
Japani joustava
Japani Small Cap
Japani Large Cap
Itä-Eurooppa ex-Venäjä
Itä-Eurooppa
Kehittyvät markkinat
Kehittyvät markkinat Small Cap
Kiina
Eurooppa kiinteistöyhtiöt
Latinalainen Amerikka
Maailma osakkeet
Maailma osinkoyhtiöt
Pohjoismaat
Raaka-aineet
Suomi
Venäjä
USA Large Cap
USA Small Cap
Euro lyhyt korko
Suomi Small Cap
Pohjoismaat Small Cap
Pohjoismaat Micro Cap

MSCI ASIA ex JAPAN
MSCI ASIA PACIFIC ex JAPAN
MSCI ASIA
MSCI FM AFRICA
MSCI EMU
MSCI EUROPE IMI
MSCI EUROPE MC
MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD
MSCI EUROPE SC
MSCI EUROPE VALUE
MSCI EUROPE SC
MSCI FRONTIER MARKETS
MSCI INDONESIA
MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD
MSCI JAPAN
MSCI JAPAN SC
MSCI JAPAN
MSCI EM EASTERN EUROPE ex RUSSIA
MSCI EM EASTERN EUROPE
MSCI EM
MSCI EM SC
MSCI CHINA
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe TR EUR
MSCI EM LATIN AMERICA
MSCI ACWI IMI
MSCI World High Dividend Yield NR
MSCI NORDIC COUNTRIES IMI
Commodity ex-Agri Index
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
MSCI RUSSIA ADR/GDR
MSCI USA
MSCI USA SC
ICE BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR
MSCI FINLAND SMID
MSCI NORDIC COUNTRIES SC
MSCI NORDIC COUNTRIES mc
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Korkorahastot

Maailma High Yield eurosuojattu
Euro Corporate Bond
Euro High Yield
Euro inflaatiosuojatut
Kehittyvien maiden korko HC
Kehittyvien maiden korko LC
Euro valtiolainat
Euro yhdistelmä
Euro yrityslainat
USD yrityslainat

ICE BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR
BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR
BBgBarc Euro Infln Lkd TR EUR
JPM EMBI Global Hedged EUR TR
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Citi EMU GBI EUR
BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR

Varainhoitorahastot

Varainhoito joustava
Varainhoito maltillinen
Varainhoito riskipitoinen
Varainhoito varovainen

Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
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TAULUKKO 2: INDEKSITUOTON
LUKUMÄÄRÄT JA TUOTTOEROT

YHTEENSÄ - KAIKKI RAHASTOT
Rahastoja, kpl
ETF-tuoton ylittäneitä rahastoja, kpl

JA

ETF-TUOTON

YLITTÄNEIDEN

SIJOITUSRAHASTOJEN

1 vuosi

3 vuotta

5 vuotta

10 vuotta

469

378

325

234

151

126

84

36

ETF-tuoton ylittäneiden osuus

36,50%

37,40%

29,00%

16,90%

Tuottoero ETF:ään keskimäärin

-1,50%

-0,84%

-0,88%

-1,49%

144

105

73

37

Indeksituoton ylittäneiden osuus

30,70%

27,80%

22,50%

15,80%

Tuottoero indeksiin keskimäärin

-1,63%

-0,95%

-1,18%

-1,52%

YHTEENSÄ - OSAKERAHASTOT
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200
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Rahastoja, kpl
ETF-tuoton ylittäneitä rahastoja, kpl

80

55

43

20

ETF-tuoton ylittäneiden osuus

34,50%

29,70%

27,60%

17,50%

Tuottoero ETF:ään keskimäärin

-2,69%

-1,53%

-1,14%

-1,90%

75

59

46

20

Indeksituoton ylittäneiden osuus

30,10%

29,50%

27,10%

16,30%

Tuottoero indeksiin keskimäärin

-2,67%

-1,22%

-1,38%

-1,93%

YHTEENSÄ - KORKORAHASTOT

1 vuosi

3 vuotta

5 vuotta

10 vuotta

Rahastoja, kpl

117

111

98

70

ETF-tuoton ylittäneitä rahastoja, kpl

61

61

31

16

ETF-tuoton ylittäneiden osuus

52,10%

55,00%

31,60%

22,90%

Tuottoero ETF:ään keskimäärin

0,13%

0,19%

-0,64%

-1,34%

53

34

25

16

Indeksituoton ylittäneiden osuus

45,30%

30,60%

25,50%

22,90%

Tuottoero indeksiin keskimäärin

-0,43%

-0,59%

-1,03%

-1,46%

YHTEENSÄ - VARAINHOITORAHASTOT

1 vuosi

3 vuotta

5 vuotta

10 vuotta

Rahastoja, kpl

103

67

57

41

ETF-tuoton ylittäneitä rahastoja, kpl

25

17

17

3

ETF-tuoton ylittäneiden osuus

24,30%

25,40%

29,80%

7,30%

Tuottoero ETF:ään keskimäärin

-1,50%

-0,93%

-1,02%

-1,95%

16

12

2

1

Indeksituoton ylittäneiden osuus

15,50%

17,90%

3,50%

2,40%

Tuottoero indeksiin keskimäärin

-2,00%

-1,18%

-2,13%

-2,16%

Indeksituoton ylittäneitä rahastoja, kpl

Indeksituoton ylittäneitä rahastoja, kpl

Indeksituoton ylittäneitä rahastoja, kpl

