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Sammandrag:  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur finländska aktiefonder presterar i 

förhållande till marknaden och om olika fondegenskaper påverkar prestationen. Det 

undersöks även ifall fondernas prestation skiljer sig mellan en ekonomisk uppgång 

jämfört med en nedgång. Den riskjusterade prestationen mäts med hjälp av mått av 

Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968). De olika fondegenskaperna som 

undersöks är aktiv risk, fondavgifter och fondstorlek. Det sammanlagda antalet fonder 

är 51 och undersökningsperioden är 2005 – 2014. Som jämförelseindex används OMX 

Helsinki Cap-indexet. För att ta reda på om fondegenskaperna inverkar på fondernas 

prestation används multipla OLS-regressioner.  

Resultatet visar att fonderna överlag presterar sämre än jämförelseindexet. Fondernas 

årliga genomsnittliga avkastning är 7,23 %, medan motsvarande avkastning för 

indexet är 8,56 %. Ungefär en fjärdedel av fonderna har negativa alfavärden, varav 8 

av 38 är statistiskt signifikanta. Under vissa år presterar majoriteten av fonderna trots 

allt bättre än indexet. Fondernas genomsnittliga avkastning är sämre än 

jämförelseindexet under den ekonomiska uppgången, men bättre under nedgången. 

Under den ekonomiska nedgången justeras fondernas risknivå nedåt, vilket betyder att 

den riskjusterade avkastningen eventuellt inte är bättre i förhållande till indexet. Det 

finns ett signifikant negativt samband mellan aktiv risk och prestationsmåtten Sharpe- 

och Treynorkvoten. 

Nyckelord: fondförvaltning, fondprestation, aktiefond, tracking error, fondstorlek, 

fondkostnader, Sharpekvot, Treynorkvot, Jensen’s alpha, bull market, bear market 
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1 INLEDNING 

Lagen om placeringsfonder trädde i Finland i kraft 1987. I början var de inte så populära, men 

vid millennieskiftet när effekterna av 1990-talets ekonomiska kris hade börjat avta började det 

investeras alltmer i dem. (Finansbranschens centralförbund 2010) Bankkonto är det vanligaste 

sättet som finländare sparar pengar på, medan placeringsfonder i dagens läge kommer på plats 

nummer två. Intresset för placeringsfonder ökar hela tiden. (Nordea 2013) I dagens läge när 

marknadsräntorna är låga kan bankerna inte erbjuda sina kunder en hög så kallad riskfri 

ränta på bankkonton. På grund av detta är placeringsfonder i dagens läge ett alternativ för 

sparare och placerare som vill ha högre avkastning än de så kallade riskfria alternativen kan 

erbjuda.  

En placeringsfond består av medel som fondbolaget samlar in av privatpersoner, samfund och 

stiftelser, som i sin tur äger fondens medel i samma förhållande som de har placerat i fonden. 

Att investera i en placeringsfond kostar. Exempel på kostnader är teckningsprovision, 

inlösenprovision, förvaltning och förvaring av fondandelen. Fondbolaget investerar medlen i 

olika placeringsobjekt som tillsammans bildar placeringsfonden. Den viktigaste fördelen med 

en investeringsfond är riskspridning genom diversifiering. Genom en placeringsfond är det 

även möjligt att indirekt investera i tillgångar som är främmande eller som det inte är möjligt 

för en privatperson att investera i. Fonden sköts av en sakkunnig förvaltare som å fondens 

vägnar kan handla med mindre kostnader eftersom en placeringsfond är en stor investerare. 

(Börsstiftelsen 2012)  

Det finns två huvudsakliga fondförvaltningsmetoder som en fondförvaltare kan använda sig 

av, passiv och aktiv förvaltning. Fonder med en passiv förvaltningsstrategi investerar vanligen 

i värdepapper som representerar en marknad eller ett index och har således inte som mål att 

prestera bättre än indexet, utan nöjer sig med samma avkastning som det kan ge. Målet med 

aktiv fondförvaltning är bättre avkastning än jämförelseindexet, och bygger således på en 

övertygelse om att det är möjligt att skapa högre avkastning än marknaden i genomsnitt 

avkastar.  Aktivt förvaltade fonder har överlag högre arvoden och en större risk än passivt 

förvaltade fonder som en följd av exempelvis högre transaktions- och förvaltningskostnader 

och osystematisk risk. (Pettersson & Hård af Segerstad 2013) På grund av detta borde aktivt 

förvaltade fonder avkasta mera än passivt förvaltade fonder.  

Ungefär 90 procent av pengarna som placeras i aktiefonder investeras i aktivt förvaltade 

fonder. Nobelprisvinnaren i ekonomi 2013, Eugene Fama, menar att avgifterna som betalas 

förvaltning av aktivt förvaltade fonder är ”bortkastade pengar”. I en intervju för Sveriges 
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Television dömer han ut de aktivt förvaltade fonderna eftersom fondförvaltarna i själva verket 

inte är så skickliga på att ge bättre avkastning än marknaden i genomsnitt som de påstår sig 

vara. Orsaken till att han fick Nobelpriset är forskning som tyder på just detta. Han påpekar att 

indexfonder, som är exempel på passivt förvaltade fonder, borde väljas istället för de dyra 

aktivt förvaltade fonderna. Indexfonder kan vara upp till tre gånger billigare än aktivt 

förvaltade fonder. (Norén 2013) Av samma orsaker som Fama påstår även Nordeas 

styrelseordförande Björn Wahlroos att den passiva förvaltningsformen i längden är att föredra 

framför den aktiva. Han menar dock att Nordea, som förvaltar och marknadsför närmare 50 

olika fonder, styrs av efterfrågan och att kunderna i dagens läge vill ha aktivt förvaltade fonder. 

(Bursell 2012) 

Enligt den effektiva marknadshypotesen (eng. Efficient Market Hypothesis – EMH) går det 

inte att förutspå en tillgångs framtida pris eftersom all information redan återspeglas i det 

nuvarande priset. Endast ny information borde medföra ändringar i priserna (Fama 1970). 

Ifall marknaden är effektiv borde det alltså inte vara möjligt för fondförvaltare att hitta vare sig 

över- eller undervärderade tillgångar, vilket i sin tur betyder att det för fonder inte borde vara 

möjligt att ge en bättre avkastning än marknaden. 

Det finns ett flertal undersökningar från de senaste åren som stöder Famas och Wahlroos 

påståenden om att passivt förvaltade fonder borde föredras framför aktivt förvaltade. Bland 

annat har Cuthbertson, Nitzsche och O’Sullivan (2010) och Fama och French (2010) kommit 

fram till att få aktivt förvaltade fonder klarar av att prestera bättre än sina jämförelseindex 

efter kostnader, såsom förvaltnings- och förvaringsavgifter. Överlag går det att konstatera att 

ifall de aktivt förvaltade fonderna inte klarar av att ge en bättre riskjusterad avkastning än 

marknaden i genomsnitt vore det bättre för den enskilda placeraren att istället investera i 

passivt förvaltade fonder.  

I denna studie undersöks det först och främst upp ifall fonder som investerar i finländska 

aktier presterar bättre än den finländska aktiemarknaden i genomsnitt. Med prestation eller 

avkastning menas i denna undersökning prestation eller avkastning efter kostnader ifall annat 

inte nämns. Vidare undersöks det ifall olika fondegenskaper kan förklara eller påverka fondens 

prestation och ifall det finns skillnader i prestationen jämfört med jämförelseindexet under en 

lågkonjunktur och en högkonjunktur. Eftersom fonder har olika nivå av risk måste 

riskjusterande prestationsmått användas för att det ska vara möjligt att jämföra fonderna 

sinsemellan eller med jämförelseindexet. Som riskjusterade prestationsmått används modeller 

av Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968). 
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1.1 Problemområde 

Eftersom de finländska hushållen har flera miljarder euro i aktivt förvaltade placeringsfonder, 

betalar arvoden för dem och eftersom de ständigt ökar i popularitet är det relevant att ta reda 

på ifall denna form av sparande och placerande är en bra investeringsform. Enligt den 

starkaste formen av den effektiva marknadshypotesen borde det över tid inte vara möjligt för 

fonder att prestera bättre än marknaden i genomsnitt eftersom alla marknadsaktörer har 

tillgång till samma information, och endast ny information kan påverka priserna. Trots att 

aktivt förvaltade fonder har en högre förväntad avkastning än marknaden i genomsnitt finns 

det forskning från olika delar av världen som visar att de överlag inte klarar av att prestera 

bättre än marknaden.  

Mellan de aktivt förvaltade fonderna finns det skillnader. Ur den enskilda investerarens 

synvinkel vore det bra att få veta på vilket sätt olika slags fondegenskaper kan påverka en 

fonds prestation. Fondegenskaperna som undersöks i denna studie är fondens storlek, dess 

kostnader och dess avvikelse från sitt jämförelseindex, alltså aktiva risk. Det undersöks även 

ifall fondernas prestation skiljer sig under en uppgång i ekonomin jämfört med en nedgång. 

För att en aktivt förvaltad fond ska prestera bättre än sitt jämförelseindex måste innehavet i 

fonden skilja sig från indexet. Graden av aktiv förvaltning kan mätas med hjälp av måttet aktiv 

risk (eng. tracking error volatility) (Cremers & Petäjistö 2009). Även fondens kostnader 

påverkar dess prestation (Börsstiftelsen 2012: 15). Enligt en del undersökningar påverkar 

storleken inte fondens prestation (Gallagher & Martin 2005; Grinblatt & Titman 1994), medan 

den enligt andra gör det (Indro, Jiang, Hu, & Lee 1999). Harding (2014) påpekar att 

investerare ofta tror att deras pengar är säkrare i aktivt förvaltade fonder än i passivt 

förvaltade fonder under konjunkturnedgångar eftersom en aktivt förvaltad fonds förvaltare 

kan skydda kapitalet i fonden genom att till exempel minska på dess risk.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur finländska aktiefonder presterar jämfört med ett 

jämförelseindex och ifall den aktiva risken, kostnaderna och storleken påverkar prestationen. 

Det undersöks även ifall fondernas prestation i förhållande till jämförelseindexet skiljer sig 

mellan en period då börskurserna sjunker och en period då de stiger. 
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1.3 Omfattning 

Sammanlagt innehåller denna undersökning samtliga finländska aktiefonder som enligt 

Suomen Sijoitustutkimus (2015a) har existerat på den finländska marknaden under januari 

2005 – december 2014. Ifall det finns flera andelstyper av samma fond tas endast en typ av 

fonderna i fråga med i undersökningen. Även fonder som under undersökningsperioden har 

uppkommit, upphört att existera eller fusionerats med någon annan fond tas med i 

undersökningen. På så sätt undviks survivorship bias vilket betyder att det inte tas hänsyn till 

de som har ”dött”, utan endast till de som har överlevt. I undersökningen ingår 51 fonder och 

deras prestation mäts i förhållande till portföljindexet OMX Helsinki Cap. Fondernas aktiva 

risk räknas ut i förhållande till deras officiella jämförelseindex. 

1.4 Disposition 

I nästa kapitel tas det närmare upp vad en fond är, vilka olika typer av fonder det finns och 

vilka regler och bestämmelser det finns angående olika slags fonder. Även den finländska 

fondmarknaden beskrivs i detta kapitel. I kapitel 3 tas den moderna portföljteorin upp 

tillsammans med olika slags riskjusterade prestationsmått. Också teorin om random walk och 

den effektiva marknadshypotesen presenteras närmare i detta avsnitt. I kapitel 4 beskrivs 

skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning och hur den aktiva risken, kostnaderna och 

storleken kan inverka på fondernas prestation. I det femte kapitlet tas tidigare internationell 

och inhemsk forskning upp och vad tidigare undersökningar har visat om fondprestation 

under ekonomiska upp- och nedgångar. I kapitel 6 tas metoderna med vilka undersökningen 

är gjord upp, medan datamaterialet presenteras närmare i kapitel 7. Resultatet i studien 

presenteras i kapitel 8 och slutligen diskuteras metoden och resultatet. 
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2 FONDER 

I detta avsnitt presenteras placeringsfonder allmänt och den finländska fondmarknaden i 

synnerhet. Även olika slags typer av fonder samt regler och bestämmelser tas upp. 

2.1 Allmänt om fonder 

Placeringsfonden samlar in medel av placerare och investerar dem i olika placeringsobjekt, 

som utgör själva placeringsfonden. Fonden delas in i lika stora andelar som medför lika 

rättigheter till tillgångarna i fonden. Dessa fondandelar ägs av privatpersoner, samfund eller 

stiftelser i samma förhållande som de har placerat sina medel i fonden. Tillgångarna i fonden 

sköts av ett fondbolag. I allmänhet går det att fortlöpande både teckna nya och lösa in gamla 

fondandelar i finländska placeringsfonder, vilket gör att de till sin natur är öppna (eng. open-

end fund) De finländska placeringsfondernas värde fastställs i regel varje bankdag enligt de 

underliggande tillgångarnas sammanlagda marknadsvärde. Förändringar i värdet beror på 

värdestegringar, värdeminskningar, räntor eller dividender. Fondandelar handlas vanligtvis 

inte på börsen, förutom så kallade ETF-fonders (Exchange-Traded Fund) andelar, vars pris 

beror på utbud och efterfrågan (Börsstiftelsen 2012: 5-6). De finländska placeringsfonderna 

består av antingen avkastnings- eller tillväxtandelar. (Finlands Bank 2013: 13) 

Det finns flera fördelar med att placera i fonder. Eftersom en placeringsfond är diversifierad 

sprider investeraren sin risk då han eller hon tecknar andelar i en fond. Det är också möjligt 

för en fond att agera som en stor investerare vilket medför till exempel lägre 

transaktionskostnader och tillgång till placeringsobjekt som privatpersoner inte har möjlighet 

att placera i. Fondbolagen har sakkunniga förvaltare som följer med marknadsutvecklingen 

och vid behov ändrar på innehavet i fonden. Andelsägarna behöver alltså inte ta 

investeringsbeslut eller följa med marknaden. Vanligtvis kan fondandelarna snabbt omvandlas 

till pengar. (Börsstiftelsen 2012: 6) 

Placeringsfonder, liksom övriga placeringsalternativ, är förknippade med risk. Placeringens 

värde kan stiga eller sjunka och en fonds historiska värdeutveckling är ingen garanti för den 

framtida utvecklingen. (Finansinspektionen 2011) Med risk menas i detta fall att den framtida 

avkastningen är obestämd eller osäker (Bodie, Kane, & Marcus 2011: G-11). Ju större risken är, 

desto mer osäker är avkastningen. Ju högre avkastning som eftersträvas, desto större risk 

måste alltså tas. Riskerna i en placeringsfond baserar sig på de risker som är förknippade med 

fondens underliggande tillgångar.  
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Det finns olika slags risker förknippade med placeringsfonder. Exempel på risker är 

marknadsrisk, företagsrisk och valutarisk. Med marknadsrisk menas den risk som orsakas av 

en allmän förändring i aktiekurserna, medan företagsrisk definieras som den inverkan som 

företagets framgång har på dess akties pris. Genom diversifiering kan företagsrisken, men inte 

marknadsrisken, minskas i en placeringsfond. Finländska placeringar utanför euroområdet är 

förknippade med valutarisk, eftersom valutors värde kan ändra i förhållande till varandra 

(Börsstiftelsen 2012). Övriga risker förknippade med placeringsfonder ränterisk, vilket 

betyder att värdet på placeringar i fast ränta påverkas av förändringar i marknadsräntorna, 

medan det med kreditrisk menas att det finns risk för att lånets emittent inte kan amortera på 

lånet eller betala räntor. Med aktiv risk menas att fondförvaltaren kan misslyckas i sina val av 

placeringsobjekt. Likviditetsrisk betyder risk för att inte kunna sälja en viss tillgång. 

(Finansinspektionen 2011) 

Risken förknippad med en placeringsfond mäts ofta med fondens volatilitet, i form av 

standardavvikelsen på fondens avkastningar. Risken i en räntefond kan även mätas med 

duration, som är ett mått på avkastnings- och prisrisken för tiden under vilken kapitalet och 

räntan för en ränteplacering betalas tillbaka. Den mäter även hur känsligt värdet på en 

placering med fast ränta är för förändringar i räntenivån. (Börsstiftelsen 2012) 

Andelarna som fondens tillgångar är indelade i ägs av aktörerna som har placerat sina medel i 

fonden. Enligt Fondbolagens förening (2015) kallas värdet för en fondandel för 

nettoandelsvärde (Net Asset Value - NAV), som räknas ut varje börsdag enligt följande: 

 𝑁𝐴𝑉 = 
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟
. (1) 

Nettoavkastningen som en andelsägare i en fond erhåller är placeringsobjektets avkastning 

subtraherat med kostnaderna för placeringsverksamheten och skatter. De olika kostnadsslagen 

tas närmare upp i kapitel 4. 

2.2 Fondkategorier 

Fonderna kan enligt Finansinspektionen (2014a) delas in i tre huvudkategorier: 

placeringsfonder, specialplaceringsfonder och alternativa investeringsfonder. Det är endast 

placeringsfonder som undersöks i denna studie. Dessa fonder är så kallade UCITS-fonder (The 

Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) enligt Europeiska unionens 

fondföretagsdirektiv. Endast UCITS-fonder får använda termen ”placeringsfond” i sitt namn. 
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Enligt Europeiska kommissionen (2014) är 75 % av fonderna som europeiska småinvesterare 

investerar sina pengar i UCITS-fonder.  

Enligt reglerna för placeringsfonder ska de sprida sina placeringar på åtminstone 16 olika 

placeringsobjekt. Fonder som avviker från denna riskspridningsprincip kallas för 

specialplaceringsfonder. Risknivån för specialplaceringsfonder kan vara högre än för 

placeringsfonder, men det går inte att helt avstå från riskspridning. Alternativa 

investeringsfonder får investera i nästan vad som helst. Investeringsverksamheten är inte 

reglerad och dessa fonder får marknadsföras till icke-professionella investerare om förvaltaren 

har verksamhetstillstånd och ifall stadgar och faktablad har upprättats för fonden. 

(Finansinspektionen 2014a) 

2.2.1 De vanligaste placeringsfonderna 

UCITS-fonderna introducerades 1985 och är placeringsfonder som är reglerade på europeisk 

nivå. Målet med detta direktiv är att främja handel med fonder över nationsgränserna inom 

Europeiska unionen. Det nyaste UCITS-direktivet (2014/91/EU), som trädde i kraft i juli 2014, 

har som mål att skydda småsparare. Enligt direktivet måste fondbolagen i större utsträckning 

än tidigare ta ansvar över tillgångar som ägs av tredje parter. Fondförvaltarna ska även 

övervakas mer effektivt och ifall reglerna inte följs ska det bli lättare att bötfälla fondbolagen. 

Medlemsländerna bör implementera direktivet i sin lagstiftning senast i mars 2016 

(Europeiska kommissionen 2014). 

Enligt direktivet för placeringsfonderna ska de huvudsakligen placera i objekt som är föremål 

för offentlig handel. De får investera högst 10 % av fondens tillgångar i en och samma 

emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument. För att skydda värdet på portföljen 

får alla fonder bedriva handel med derivatinstrument. En placeringsfond måste alltid ha 

kontanta medel eller penningmarknadsinstrument som jämställs med kontanter för att 

fondandelar ska kunna lösas in. De kontanta medlen får dock utgöra högst 25 % av fondens 

värde (Börsstiftelsen 2012: 27-28). 

Placeringsfonderna kan delas in enligt placeringsobjekt i aktiefonder, blandfonder, långa 

räntefonder och korta räntefonder.  Aktiefonderna kan i sin tur delas in på många sätt, till 

exempel enligt placeringsobjektens geografiska placering, typ av bransch eller företagens 

storlek. Utgångspunkten för valet av placeringsobjekt kan också vara etisk eller betona det 

samhälleliga ansvaret. (Börsstiftelsen 2012: 9-10) 
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Korta räntefonder placerar sina tillgångar i kortfristiga penningmarknadsinstrument, till 

exempel statens skuldförbindelser, bankers eller kommuners placeringscertifikat eller 

företagscertifikat. Dessa fonder delas in i likviditetsfonder, penningmarknadsfonder och 

övriga korta räntefonder. Likviditetsfonder har en vägd räntebindningsperiod som är kortare 

än 60 dagar och en löptid på maximalt 120 dagar, medan penningmarknadsfonder har en vägd 

räntebindningsperiod på maximalt 6 månader och en vägd löptid som är kortare än 12 

månader. De övriga korta räntefonderna är inte noggrant definierade. (Börsstiftelsen 2012: 9) 

Långa räntefonder placerar huvudsakligen sina tillgångar i långsiktiga masskuldbrevslån och i 

andra ränteinstrument. Lånetiden för placeringsobjekten som långa räntefonder investerar i är 

minst ett år. Fonder som placerar i långa räntor emitterade av staten eller offentliga samfund 

kallas för obligationsfonder medan de som placerar i företagslån kallas för 

företagsräntefonder. (Börsstiftelsen 2012: 9) 

Blandfonder investerar både i räntebärande objekt och i aktier. Vikterna mellan dessa 

fastställs i fondens stadgar. Dessa vikter kan vara odefinierade, vilket i princip betyder att 

samtliga tillgångar kan placeras i endera tillgången. (Börsstiftelsen 2012: 10) Blandfondernas 

risknivå beror på hur vikten mellan aktie- och ränteinvesteringarna har fastställts i fondens 

stadgar. Riskmässigt ligger blandfonderna mellan aktie- och räntefonderna. 

(Finansinspektionen 2014a) 

2.2.2 Övriga typer av fonder 

Förutom de vanligaste typerna av placeringsfonder finns det även indexfonder, ETF-fonder 

och fondandelsfonder som beroende på sin placeringsstrategi kan klassas som både som 

placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Indexfonder är placerar sina tillgångar i aktier 

som hör till ett index som är valt av fondbolaget. Aktierna köps i samma proportion som deras 

vikt i indexet. Enligt direktivet om placeringsfonder får indexfonder under normala 

omständigheter dock placera högst 20 % av sina tillgångar i värdepapper av samma emittent. 

(Börsstiftelsen 2012 11-12) 

ETF-placeringsfonder är börsnoterade fonder. Handel med dessa fonders andelar sker alltså 

på börsen. (Börsstiftelsen 2012: 11-12) I allmänhet följer de ett index, vilket de fram till 2008 

var de tvungna att göra. Till skillnad från vanliga placeringsfonder, vars andelar köps och säljs 

till ett dagligt nettoandelsvärde, kan ETF-fonder köpas och säljas hela tiden, liksom 

börsnoterade aktier (Bodie et al. 2011: 132). Fondandelsfonder placerar sina medel i andra 

placeringsfonder. I en fondandelsfond som klassas som placeringsfond får högst 20 % av 
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medlen placeras i en och samma placeringsfond och högst 30 % av tillgångarna får placeras i 

specialplaceringsfonder. Om avvikelser sker är fonden i fråga en specialplaceringsfond. 

(Börsstiftelsen 2012: 11) Enligt Finansinspektionen (2014a) kallas fonder som investerar minst 

85 % av sina tillgångar i övriga fonder för matarfonder. 

Specialplaceringsfonder ska placera sina tillgångar i flera olika objekt. Det finns dock inga 

begränsningar för hur stor andel som maximalt får placeras i ett och samma placeringsobjekt. 

Bestämmelserna om riskspridningen bör däremot framgå av fondens stadgar och faktablad. Av 

fondens namn måste det även framgå att det är fråga om en specialplaceringsfond. Dessa 

fonder kan delas in i olika typer. Vanliga typer av specialplaceringsfonder är hedgefonder, 

hävstångsfonder och ETF-placeringsfonder. (Börsstiftelsen 2012: 11-12) 

En hedgefond strävar efter en positiv avkastning i alla marknadslägen, medan avkastningen 

för traditionella placeringsfonder baserar sig på stigande marknadspriser. Dessa fonder får 

placera i både noterade och onoterade företags aktier, i ränteobjekt och i derivatinstrument. 

(Börsstiftelsen 2012: 12) De är ofta tillgängliga endast för stora placerare och ibland krävs det 

att investerarna förbinder sig till att inte lösa in andelar under en viss tid, till och med 

uppemot flera år. Eftersom hedgefonderna inte är så kraftigt reglerade kan förvaltaren 

använda sig av placeringsstrategier som innebär kraftig användning av derivatinstrument, 

blankning (eng. short selling) eller hävstångseffekter. En hedgefond kan även fokusera på 

exempelvis valutaspekulation, tillväxtmarknader, konvertibla skuldebrev eller arbitrage som 

en följd av företagsfusioner. De här fonderna är inte bundna till en viss tillgångsklass utan kan 

ändra placeringsstrategi enligt marknadsläge. (Bodie et al. 2011: 124) 

Hävstångsfonder använder sig aktivt av derivatinstrument. Avsikten med dessa fonder är att 

förutse börskurserna och, genom en hävstångseffekt, på lång sikt uppnå högre avkastning än 

genomsnittliga avkastningen på aktier. Fondens värde kan dock förändras kraftigt på kort sikt 

eftersom de här fonderna har större risk än aktiefonder. (Börsstiftelsen 2012: 12)  

2.3 Den finländska fondmarknaden 

Jämfört med fondmarknaderna i många andra utvecklade länder är den finländska 

fondmarknaden relativt ung och outvecklad. I USA introducerades de moderna 

placeringsfonderna år 1924 (Federal Reserve 2000) och de amerikanska placeringsfonderna 

var år 2013 värda över 15 000 miljarder amerikanska dollar (Statista 2015). I Sverige 

grundades den första fonden 1958 (Fondbolagens förening 2009) och den totala 

fondförmögenheten i fonder registrerade i Sverige var vid utgången av det tredje kvartalet år 
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2014 ungefär 2 600 miljarder svenska kronor (Statistiska centralbyrån 2014). Lagen som 

möjliggjorde placeringsfonder i Finland trädde i kraft 1 september 1987 (Sandvall 2001: 9) och 

i slutet av 2014 var de finländska fonderna värda sammanlagt 85,1 miljarder euro (Suomen 

sijoitustutkimus 2015b).  

Placeringsfonderna i USA har generellt sett en större roll än de har i Europa på grund av större 

efterfrågan på aktier. Orsaken till detta är bland annat kulturella skillnader och att bankerna 

spelar en större roll i Europa än i USA. (Otten & Schweitzer 2002) Även inom Europa finns det 

skillnader. Sandvall (2001) påpekar att Finland är väldigt bankcentrerat och att de finländska 

hushållen i stor utsträckning sparar sina pengar på bankkonton som är den klart mest 

populära formen för sparande. Information om placeringsfonder sprids inte på samma sätt i 

Finland som i länder med mera utvecklade marknader, vilket är en ytterligare orsak till att 

fonder inte är så populära i Finland som i till exempel våra nordiska grannländer. Enligt 

Finansbranschens centralförbund (2012) bestod hushållens finansiella förmögenhet år 2011 

till 10 % av direkta fondplaceringar medan motsvarande andel för hela EU-området uppgick 

till 14 %. I exempelvis Sverige och Danmark fanns närmare 20 % av hushållens finansiella 

förmögenhet i placeringsfonder. Enligt Keloharju, Knüpfer och Rantapuska (2012) är antalet 

finländare som äger fondandelar sedan 2005 större än de som äger aktier, medan 

aktieportföljerna i genomsnitt är värda mera än fondplaceringarna. År 2008 ägde ungefär 

840 000 finländare andelar i placeringsfonder 

Sandvall (2001) påpekade för nästan 15 år sedan att fonder inte på ett effektivt sätt har 

inkluderats i det finländska pensionssystemet, vilket ytterligare är en orsak till att 

fondmarknaden i Finland inte är lika utvecklad som i vissa andra länder. I dagens läge är 

fonderna trots allt inkluderade i pensionssystemet. Enligt lagen om beräkning av 

solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) är det 

sedan 2007 möjligt för pensionsbolag att öka den förväntade avkastningen på 

pensionsplaceringar genom att ta en viss risk genom att exempelvis investera i aktier eller 

fonder. För att ytterligare stärka pensionsanstalternas risktagningsförmåga uppdaterades 

denna lag år 2013 (441/2012). 

Utvecklingen av den finländska fondmarknaden presenteras i figur 1. Det investerades inte 

mycket pengar i de finländska placeringsfonderna de första åren efter att lagen om 

placeringsfonder trädde i kraft 1987. Detta beror till största delen på recessionen som började 

1989 och som fortsatte in på 1990-talet. Under hösten 1992 släpptes den finska markens 

växelkurs fri och det blev möjligt för placerare från övriga länder att investera i finländska 

aktier. Dessa ändringar hade en positiv inverkan på den finländska fondmarknaden som i stort 
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sett sedan 1995 till och med finanskrisens början 2007 har växt exponentiellt. (Sandvall 2001: 

13) Under 1996 – 2000 växte den finländska fondmarknaden snabbast inom hela Europeiska 

unionen (Korkeamäki & Smythe Jr. 2004).  

 

Figur 1 Totala fondkapitalet (md €) i finländska fonder i slutet av respektive år 

Källor: Sandvall (2001) 1990 – 1991; Savikko (2010) 1992 – 2009; Suomen Sijoitustutkimus (2015b) 

2010 – 2014. 

Som en följd av finanskrisen 2007 – 08 minskade fondernas sammanlagda kapital med 

ungefär 25 miljarder euro under 2008. Ungefär 54 % av minskningen orsakades av att värdet 

på de underliggande tillgångarna sjönk, medan 46 % av det minskade kapitalet flyttades till 

andra tillgångar (Savolainen 2009). Från och med 2008 har kapitalet ökat varje år, förutom år 

2011 då det var turbulens på börserna runtom i världen (Finansbranschens centralförbund 

2011). 

I början av år 1992 fanns det sammanlagt 10 placeringsfonder i Finland. På åtta år ökade 

antalet till 86. Hälften av fonderna 1992 var blandfonder, men aktiefonderna har sedan 1993 

varit den vanligaste fondtypen. (Sandvall 2001: 14) Under de senaste åren har antalet fonder i 

Finland rört sig kring 500 stycken, av vilka ungefär hälften är aktiefonder. På andra plats 

kommer obligationsfonder, som är över 100 stycken till antalet, medan blandfonderna står för 

den tredje största fondtypen. Sedan början av 2013 har det totala antalet fonder aningen 

minskat som en följd av att antalet aktiefonder och blandfonder har minskat. (Finlands Bank 

2015a) 
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Liksom det av figur 2 går att utläsa har de finländska fonderna haft en positiv avkastning de 

flesta åren sedan 1999. Endast 2008, på grund av finanskrisen, och 2011, då det var turbulens 

på marknaderna i världen, har avkastningen överlag varit klart negativ. Det bästa året för 

fondernas del var 2009 då aktiekurserna steg kraftigt efter finanskrisen. (Finlands Bank 2015b) 

År 2013 gjorde fonderna en sammanlagd vinst på ungefär 4,6 miljarder euro. Av samtliga 

fonder redovisade 76 % ett positivt resultat, medan motsvarande andel 2012 var 93 %. 

Samtliga fondtyper gick med vinst utom hedgefonderna och penningmarknadsfonderna. 

Aktiefonderna avkastade mest med ett sammanlagt resultat på 3,6 miljarder euro. Det positiva 

resultatet för samtliga fonder 2013 har främst att göra med överlåtelsevinster från 

värdepappershandel. (Finlands Bank 2014a) 

Figur 2 Fondernas resultat per räkenskapsår 

Källa: Finlands Bank (2015f) 
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det ett positivt samband mellan Morningstars klassificering och flöde till fonden. Detta 

samband existerar inte för fonder som förvaltas av banker, men däremot för övriga fonder.  

Att den finansiella marknaden i Finland är bankcentrerad beträffande placeringsfonder syns 

även i fondbolagens marknadsandelar. Sedan augusti 2001 ägs de tre största fondbolagen, 

Nordea Funds Ab, OP-Fondbolaget och Danske Invest Fondbolag Ab av banker som erbjuder 

dagliga banktjänster. (Finansinspektionen 2014b) Marknadsandelarna för de största 

fondbolagen presenteras i figur 3.  

 

Figur 3 Fondbolagens marknadsandelar i oktober 2014 

Källa: Finansinspektionen (2014c) 

Hur fondandelarna, eller fondandelsskulden, fördelas mellan olika ägarsektorer presenteras i 

figur 4. De två största ägarsektorerna i Finland är försäkringsföretag och hushållen. Utländska 

ägare, främst svenska, står för den tredje största ägarsektorn. (Finlands Bank 2015c) 

Försäkringsföretag äger över en fjärdedel av kapitalet i de finländska fonderna. Detta beror på 

att placeringsfonderna är objekt för pensions- och placeringsförsäkringar. Fonderna som ingår 

i en placeringsförsäkring är försäkringsbolagets egendom. Således kan försäkringstagaren byta 

från en fond till en annan utan att betala skatt för eventuell försäljningsvinst. (Börsstiftelsen 

2012: 8) 
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Figur 4 Fondernas fondandelsskuld fördelad på ägarsektorer i november 2014 

Källa: Finlands Bank (2015c) 

Av figur 5 framgår det att obligationsfonderna innehar mest kapital trots att aktiefonderna är 

flest till antalet. I november 2014 stod obligationsfonderna för nästan hälften av fondernas 

sammanlagda fondandelsskuld till investerare medan motsvarande andel för aktiefonderna 
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fungerar som ett alternativ till depositioner. Dock var så inte fallet beträffande en stor del av 

dessa fonder. Som en följd av detta minskade både antalet penningmarknadsfonder och 

kapitalet i dem mellan 2011 och 2012 till förmån för obligationsfonderna, vilket framgår av 

figur 5. (Finlands Bank 2015a) 
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Figur 5 Fondernas totala fondandelsskuld till investerare fördelat per typ av fond 

Källa: Finlands Bank (2015d) 

I slutet av 2014 fanns nästan 80 % av de finländska fondernas värdepappersfordringar i 

Europa medan 15 % av dem var i Nord- eller Sydamerika. Ungefär 24 % av de sammanlagda 

fordringarna fanns i Finland, cirka 31 % i det övriga euroområdet och ungefär 19 % i övriga 

EU-området. Sedan 2009 har fonderna placerat mindre i europeiska tillgångar, samtidigt som 

Nord- och Sydamerika har blivit alltmer populära områden för fonderna att investera i under 

de senaste åren (Finlands Bank 2015f).  Orsaken till detta är antagligen att USA har återhämtat 

sig snabbare än Europa från finanskrisen 2007 – 08 och dess följder. I Europa har till exempel 

flera länder under de senaste åren haft problem med sina statsfinanser. Hur de finländska 

fondernas tillgångar fördelas geografiskt presenteras i figur 6. Enligt Finlands Bank (2014b) är 

de finländska företagen Nokias, Kones och Sampos aktier de mest populära 

investeringsobjekten för de finländska aktiefonderna.  
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Figur 6 Investeringsfondernas värdepappersfordringars geografiska fördelning 

Källa: Finlands Bank (2015f) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras teorin om random walk av Kendall (1953) och hypotesen om 

effektiva marknader som Fama (1970) har utvecklat. Till sist tas den moderna portföljteorin av 

Markowitz (1952) upp tillsammans med CAPM (Capital Asset Pricing Model), som är en 

utveckling av Markowitz modell. 

3.1 Teorin om random walk 

Under 1950-talet menade många teoretiker att det borde vara möjligt att förutspå aktiepriser 

genom att följa olika ekonomiska variabler (Bodie et al. 2011: 371). Kendall (1953) menar dock 

att det inte är möjligt att hitta några mönster i hur aktiepriserna utvecklas, utan de rör sig 

slumpmässigt. Det är lika sannolikt att priset går upp som att det går ner oavsett hur 

prisutvecklingen tidigare har sett ut. Ifall prisändringar var möjliga att förutspå skulle 

tillgångarna genast köpas och säljas till det framtida priset. Detta betyder att all information 

beaktas i det nuvarande priset. För att priset ska ändras krävs det alltså helt ny information. 

Även Fama (1965) och Samuelson (1965) visar att det finns stöd för att priserna inte går att 

förutspå och att marknaderna således är effektiva. 

3.2 Hypotesen om effektiva marknader 

Det faktum att framtida priser inte är möjliga att förutspå och att endast ny information kan 

orsaka förändringar i priserna tyder på att marknaden är välfungerande och effektiv, vilket är 

grunden för hypotesen om effektiva marknader (Efficient Market Hypothesis – EMH). Fama 

(1970) lyfter fram tre antaganden, som visserligen inte är en förutsättning för en effektiv 

marknad, men ifall de uppfylls går det att konstatera att marknaden är effektiv: 1) Det finns 

inga transaktionskostnader 2) Information finns tillgänglig gratis 3) Alla intressenter är 

medvetna och överens om hur nuvarande information påverkar både nuvarande och framtida 

priser.  

Fama (1970) delar in EMH i tre olika former: den svaga formen, den mellanstarka formen och 

den starka formen. För att en marknad ska vara effektiv enligt den svaga formen krävs det att 

aktiepriset reflekterar historisk information, exempelvis historiska priser och volymer och att 

informationen inte kostar. Det ska inte heller vara möjligt att uppnå fördelar genom att 

analysera trender för att marknaden ska vara effektiv enligt den svaga formen. Enligt den 

mellanstarka formen ska förutom historisk information även övrig allmänt tillgänglig 

information som kan påverka framtidsutsikterna beaktas i aktiepriserna. En marknad kan 
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anses effektiv enligt den starka formen ifall även information som inte är allmänt tillgänglig 

beaktas i priset.  

EMH har under årens lopp testats flera gånger med olika resultat. Marknader kan vara 

ineffektiva, alltså möjliga att förutspå, på många olika sätt. Till exempel är autokorrelation, 

säsongsbeteende och fundamentala anomalier exempel på marknadsavvikelser.  

Autokorrelation betyder att det finns en fördröjd korrelation, medan det med säsongsbeteende 

menas att det sker en förändring i priserna under en viss tidpunkt. Exempelvis så sjunker 

priserna på måndagar enligt veckodagseffekten (weekend effect), vilket French (1980) kommer 

fram till. Till fundamentala anomalier räknas exempelvis anomalier som har med själva 

tillgångarna, eller företagen att göra. Exempel på fundamentala anomalier är att småföretags 

aktier avkastar bättre än stora företags aktier, vilket Banz (1981) kommer fram till. Basu (1977) 

menar att företag med låga P/E-tal (Price-Earnings Ratio) ger bättre avkastning än företag 

med höga P/E-tal. 

Doyle och Chen (2012) undersöker om det finns marknadsavvikelser på 76 olika index över 

hela världen. I tidsserierna för samtliga index hittas någon form av avvikelse. På den 

finländska marknaden hittas det avvikelser i form av autokorrelation med en fördröjning (eng. 

lag) på 1 – 5 dagar och ett säsongsbeteende i form av en veckodagseffekt som inte kan 

begränsas till en specifik veckodag (wandering weekday effect). 

3.3 Modern portföljteori 

Orsaken till att man investerar är att i framtiden få en avkastning på de investerade pengarna. 

Den framtida avkastningen kan dock i få fall förutspås och det finns så gott som alltid en risk 

förknippad med investeringar. En investerare vill ha en så stor förväntad avkastning och en så 

låg risk som möjligt. Det finns dock ett samband mellan förväntad avkastning och risk. Det är 

trots allt möjligt att minska på risken genom att investera i flera olika slags tillgångar, alltså 

genom diversifiering. Sambandet mellan förväntad avkastning och risk, effekten av 

diversifiering på portföljens risk och vilket riskmått som ska användas är de centrala ämnena i 

den moderna portföljteorin. (Bodie et al. 2011: 37-38) 

Den moderna portföljteorin utvecklades av Markowitz (1952) som menar att så länge den 

förväntade avkastningen (risken) för flera tillgångar är identisk så kommer en investerare 

alltid att investera i den tillgången med den minsta (största) risken (förväntade avkastningen). 

Investerare ska inte välja sina investeringsobjekt på basis av en enskild tillgångs förhållande 

mellan avkastning och risk, utan objekt som sinsemellan har en låg korrelation. På så sätt går 
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det att skapa portföljer som kan erbjuda ett bättre förhållande mellan förväntad avkastning 

och risk än vad enskilda objekt kan. För varje given nivå av volatilitet (nivå av förväntad 

avkastning) finns det en portfölj som kan erbjuda högsta möjliga förväntade avkastning 

(minsta möjliga volatilitet). Dessa portföljer bildar den så kallade effektiva fronten.  

Enligt Markowitz (1952) är alla portföljer på den effektiva fronten effektiva sett till sitt 

förhållande mellan förväntad avkastning och volatilitet. De har dock inte samma relativa risk, 

med vilket det menas hur stor den förväntade avkastningen per enhet risk är. Den relativa 

risken kan mätas genom den så kallade Sharpekvoten utvecklad av Sharpe (1966) och som 

närmare presenteras i kapitel 6. Portföljen med den högsta Sharpekvoten är den mest effektiva 

portföljen sett till förhållandet mellan förväntad avkastning och volatilitet, alltså den mest 

optimala portföljen och samtidigt marknadsportföljen. Alla investerare kommer att investera i 

marknadsportföljen eftersom den är den mest effektiva. Genom att kombinera 

marknadsportföljen den med den riskfria räntan är det möjligt att skapa en skräddarsydd 

investering sett till den egna risktålighetsnivån. Ju mer (mindre) risktålig en investerare är 

desto större (mindre) del av sina pengar placerar han eller hon i marknadsportföljen och desto 

mindre (större) del i den riskfria räntan.  

3.3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) har sina grunder i den moderna portföljteorin och är 

utvecklad av Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966). Det finns två olika slags risker 

som förknippas med finansiella tillgångar, systematisk risk och osystematisk risk. CAPM 

beaktar endast den systematiska risken, även kallad för marknadsrisk, eftersom den 

osystematiska risken genom diversifiering går att minimera i en portfölj. Osystematisk risk 

kallas även för företagsspecifik risk. Marknadsportföljens förväntade avkastning består av den 

riskfria räntan och ett (systematiskt) riskpremium, alltså en avkastning utöver den riskfria 

räntan. Riskpremiet för individuella tillgångar står i proportion till marknadsportföljens 

riskpremium, och känsligheten mellan dem anges av beta (β) som räknas ut enligt följande: 

 
β = 

𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑖,𝑅𝑚)

σ𝑀
2 . 

(2) 

I formel 2 står 𝐶𝑜𝑣 (𝑟𝑖,  𝑟𝑚) för kovariansen mellan portföljen i och marknadsportföljen m, 

medan σ𝑀
2  är marknadsportföljens varians.  
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Formeln för hela CAPM ser ut enligt följande: 

 E[𝑅𝑖𝑡] = 𝑅𝑓𝑡  + β𝑖(𝐸[𝑅𝑚𝑡] - 𝑅𝑓𝑡), (3) 

där E[𝑅𝑖𝑡] står för den förväntade avkastningen för tillgång i under tiden t, 𝑅𝑓𝑡 för den riskfria 

räntan för tiden t, β𝑖 för betakoefficienten för tillgång i och (𝐸[𝑅𝑚𝑡]  - 𝑅𝑓𝑡 ) för 

marknadsriskpremiet där 𝐸[𝑅𝑚𝑡] är marknadsportföljens förväntade avkastning under tiden t. 

CAPM utgår från några antaganden. Till exempel kan den enskilda investeraren både låna in 

och ut pengar till en identisk (positiv) riskfri ränta. Samtliga investerare har samma 

förväntningar gällande exempelvis förhållandet mellan risk och förväntad avkastning (Sharpe 

1964). Det antas även att det inte finns några marknadsimperfektioner såsom 

transaktionskostnader eller skatter och att investerarna är pristagare och således inte kan 

påverka priserna. Alla investerare planerar endast för endaste en, identisk placeringshorisont 

och det är möjligt att investera i samtliga offentliga tillgångar. (Lintner 1965) Investerarna är 

även rationella i förhållande till förväntad avkastning och risk (Mossin 1966). 
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4 PASSIV OCH AKTIV FONDFÖRVALTNING 

I detta kapitel presenteras den passiva och den aktiva förvaltningen och olika strategier 

förknippade med dem tas upp. Även den aktiva risken, kostnaderna och storleken, samt deras 

inverkan på fondernas prestation behandlas. 

Gruber (1996) lyfter fram fyra olika orsaker till att investera i fonder: (1) Kundservice, vilket 

innefattar möjligheten att flytta pengar mellan olika fonder och få rapporter över tillgångar och 

innehav (2) låga transaktionskostnader jämfört med exempelvis direkta aktieplaceringar (3) 

diversifiering och (4) tillgång till professionella förvaltare som väljer investeringsobjekt. De tre 

förstnämnda fördelarna går det att ta del av både genom att investera passiva och aktiva 

fonder, medan endast aktivt förvaltade fonder erbjuder professionell förvaltning. Den stora 

frågan gällande fondförvaltning handlar om den fjärde fördelen: Kan de aktiva fonderna 

generera en högre avkastning än de passivt förvaltade fonderna? Cuthbertson et al. (2010) 

menar att 90 % av fonderna som riktas åt enskilda investerare i USA och Storbritannien är 

aktivt förvaltade.  

Med passiv fondförvaltning menas i stora drag att fonden replikerar, eller följer, ett visst index. 

En aktivt förvaltad fond har däremot som mål att avvika från sitt jämförelseindex för att kunna 

ge en större avkastning än indexet. De flesta undersökningarna under de senaste åren tyder på 

att aktivt förvaltade fonder överlag inte är bättre än passivt förvaltade, vilket kommer att 

diskuteras mera utförligt i kapitel 5. 

Enligt teorin om random walk, den effektiva marknadshypotesen och den moderna 

portföljteorin borde det överlag inte vara möjligt att prestera bättre än marknaden. Om dessa 

teorier stämmer vore en passiv förvaltningsstrategi att föredra. Dock finns det forskning som 

tyder på att det finns någon form av anomalier på marknaderna, vilket i sin tur indikerar att 

det trots allt kan vara möjligt att vinna över marknaden. 

4.1 Passiv fondförvaltning 

För några år sedan var det enkelt att skilja på aktivt och passivt förvaltade fonder. En passiv 

fondförvaltare höll sig till ett index, medan en aktiv fondförvaltare avvek från sitt 

jämförelseindex. I dagens läge finns det passivt förvaltade fonder som med avsikt avviker från 

indexet. Det finns även praktiska problem förknippade med passivt förvaltade fonder, till 

exempel vad som ska göras med vinstutdelning, som kan orsaka att vikterna mellan de olika 

tillgångarna i fonden skiftar. (Elton, Gruber, Brown, & Goetzmann 2011: 696-699)  
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Förespråkare för hypotesen om effektiva marknader menar att avgifterna som betalas för de 

aktivt förvaltade fonderna är bortkastade pengar eftersom tillgångarna är korrekt prissatta. 

Enligt Pettersson och Hård af Segerstad (2013) karakteriseras passiv strategi av en så kallad 

köp-och-håll-strategi (eng. buy-and-hold strategy), vilket innebär att en väldiversifierad 

portfölj skapas utgående från ett index. Fondförvaltaren håller sig till de valda tillgångarna 

istället för att försöka hitta över- eller undervärderade tillgångar. En passivt förvaltad fond är 

billig i drift som en följd av att det sällan köps eller säljs tillgångar och att förvaltaren inte 

analyserar marknaden för att hitta felvärderade tillgångar. Transaktions- och 

förvaltningskostnaderna hålls på detta sätt på en låg nivå. 

Elton et al. (2011) lyfter fram tre vanliga tillvägagångssätt med hjälp av vilka en indexfond kan 

konstrueras. Den första strategin går ut på att investera i varje tillgång som indexet som ska 

replikeras innehåller. Tillgångarnas vikter i fonden ska vara identiska med deras vikter i 

indexet. Det andra tillvägagångssättet handlar om att bilda en portfölj med ett visst antal 

tillgångar som historiskt sett bäst har replikerat indexet. Den sista strategin går ut på att hitta 

ett mindre antal tillgångar som karakteristiskt sett liknar indexet. Det kan handla om att 

replikera indexet sektorspecifikt istället för företagsspecifikt. Det finns skillnader mellan dessa 

strategier både i hur väl de replikerar indexet och i kostnader. 

Gruber (1996) ställer sig frågan varför investerare placerar sina pengar i aktivt förvaltade 

fonder när de flesta undersökningarna tyder på att det vore bättre att investera i passivt 

förvaltade fonder.  En orsak kan vara att det inte är realistiskt att investera i ett index eller att 

utbudet av passivt förvaltade fonder är litet. Elton et al. (2011: 696) påpekar dock att antalet 

passivt förvaltade fonder ständigt ökar. 

Indexfonder och ETF-fonder är exempel på passivt förvaltade fonder. Enligt en undersökning 

gjord av Morningstar är indexfonder ett billigare alternativ för stora, institutionella investerare, 

medan ETF-fonder är mera kostnadseffektiva att investera i för en privat investerare. (Bioy & 

Garcia-Zarate 2013) 

4.2 Aktiv fondförvaltning 

Målet med en aktivt förvaltad fond är att generera en högre avkastning än sitt jämförelseindex. 

Dessa fonder sköts av fondförvaltare som väljer fondens tillgångar utifrån marknadsläget och 

enligt analyser om vilka tillgångar som kan generera en så hög avkastning som möjligt. På 

grund av detta har en aktivt förvaltad fond högre avgifter i form av förvaltningsarvoden och 

transaktionskostnader än en passivt förvaltad fond. Aktivt förvaltade fonder är även till sin 
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natur mer riskfyllda än passivt förvaltade fonder eftersom de har en osystematisk risk. 

Investerare som placerar i aktivt förvaltade fonder måste gottgöras i form av större avkastning 

än marknaden i genomsnitt kan erbjuda eftersom de betalar högre avgifter och tar en större 

risk än investerare som placerar i ett index. (Elton et al. 2011: 699-701) 

En fondförvaltares jobb är att se till att kundernas finansiella mål uppfylls. Kunderna överlåter 

sina pengar åt förvaltarna, som inom ramarna för fondens regler och prospekt på bästa möjliga 

sätt förvaltar pengarna. Detta förhållande utgör ett principal-agent-problem. Principalen 

(kunden) vill med hjälp av agenten (förvaltaren) få en så stor avkastning som möjligt på sina 

pengar. För att förvaltaren ska vara motiverad att uppfylla kundens önskan behöver 

förvaltaren ett incitament. (Zhao 2007) 

Aktiv fondförvaltning är dyr och investerare har nytta av den endast ifall överavkastningen i 

förhållande till indexets avkastning är större än kostnaderna som investerare tvingas betala för 

den aktiva förvaltningen (Shukla 2004). Det finns forskning som tyder på att fonderna klarar 

av att välja rätt slags tillgångar för att täcka sina kostnader (Wermers, 2000) och att aktier som 

köps av fonder har högre avkastning än aktier som fonder säljer (Chen, Jegadeesh, & Wermers 

2000). 

Det finns två olika metoder på vilka en aktiv fondförvaltare kan analysera marknaden, en 

fundamental analys eller en teknisk analys. En fundamental analys går ut på att förvaltaren 

analyserar tillgångarnas framtidsutsikter, till exempel företagens förväntade vinster och 

vinstutdelningar eller framtida räntenivåer. Om det diskonterade värdet av de framtida 

vinsterna, vinstutdelningarna eller ränteutbetalningarna överstiger priset på aktien kommer 

förvaltaren att köpa aktien. En teknisk analys går ut på att analysera olika mönster eller 

trender i tillgångarnas priser. Enligt Dow-teorin (eng. Dow Theory) kan trenderna delas in i 

olika grupper beroende på hur långvariga de är. Förespråkarna för teknisk analys förnekar inte 

att en fundamental analys är relevant, men de menar att prisutvecklingen endast delvis kan 

förutspås med hjälp av tillgångarnas framtidsutsikter som analyseras i den fundamentala 

analysen. (Bodie et al. 2011: 377-378, 420-422) 

Fama (1972) påstår att det finns två huvudsakliga strategier som aktiva fondförvaltare kan 

använda sig av för att prestera bättre än marknaden, selektion (eng. stock selection) och 

tajming (eng. market timing). Selektion går ut på att köpa rätt placeringsobjekt, till exempel 

sådana som fondförvaltaren anser vara undervärderade och sälja tillgångar som han eller hon 

anser vara övervärderade. Det kan handla om både enskilda tillgångar eller tillgångar inom en 

sektor. Tajming handlar om att tajma investeringen rätt. Detta görs konkret genom att ändra 
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på portföljens marknadsrisk, alltså betavärde, enligt prognoserna för hur marknaden kommer 

att utvecklas. 

Liksom med de passivt förvaltade fonderna är det i dagens läge möjligt att fonder som uppger 

sig vara aktivt förvaltade egentligen följer ett index till stor utsträckning. Placerare som 

investerar i aktivt förvaltade fonder betalar alltså för aktiv förvaltning som i själva verket är 

minimal. Petäjistö (2013) visar att många aktivt förvaltade fonder i själva verket till stor del 

replikerar ett index. Sådana här fonder var mycket ovanliga i början av 1980-talet, men år 

2009 var nästan 30 % av de amerikanska aktiefonderna så kallade dolda indexfonder (eng. 

closet indexer). 

4.3 Aktiv risk 

Aktiv risk (eng. tracking error volatility) är det traditionella måttet för aktiv förvaltning. Det 

representerar skillnaden mellan en portföljs avkastning och jämförelseidexets avkastning. 

(Cremers & Petäjistö 2009). Ju högre den aktiva risken är, desto större är portföljens totala 

risk (El-Hassan & Kofman 2003), vilket betyder att ett positivt samband mellan aktiv risk och 

prestation borde existera. Formeln för aktiv risk ser ut enligt följande: 

 𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑡 - 𝑅𝑓,𝑡 = 𝛼𝑓𝑢𝑛𝑑 + 𝛽𝑓𝑢𝑛𝑑 (𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑡 - 𝑅𝑓,𝑡) + 𝜀𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑡 (4) 

 Tracking error = Stdev[ε𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑡],  

där 𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑡 står för avkastningen för fonden i fråga vid tidpunkten t, 𝑅𝑓,𝑡 för den riskfria räntan 

vid samma tidpunkt. Jämförelseindexets avkastning vid tidpunkten t betecknas som 𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑡, 

medan α𝑓𝑢𝑛𝑑 och β𝑓𝑢𝑛𝑑 står för den abnormala avkastningen samt beta för fonden i fråga. Sist 

och slutligen står Stdev för standardavvikelsen och ε𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑡 för feltermen. (Cremers & Petäjistö 

2009) 

Cremers och Petäjistö (2009) och Petäjistö (2013) menar att fonder med den högsta graden av 

aktiv förvaltning överlag presterar bättre än sina jämförelseindex, medan fonder med en 

mindre grad av aktiv förvaltning inte gör det. De använder sig förutom av aktiv risk även av 

aktiv andel (eng. active share), som mäter hur stor andel fondens innehav som avviker från 

indexets innehav.  

I Kauppalehti 16 januari 2015 publicerades en artikel av vilken det framgår att de största 

inhemska företagens aktier är de vanligaste tillgångarna i de största finländska aktiefonderna. 
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Detta kan enligt författaren tyda på att de största fondernas fondförvaltare bygger upp sin 

portfölj på basis av jämförelseindexets innehåll snarare än på analys. (Hämäläinen 2015) 

I en artikel i Helsingin Sanomat av Lassila (2015) påpekar Morningstars fondanalytiker Matias 

Möttölä att en aktiv andel på 60 %, som det anses att en aktivt förvaltad fond borde överstiga, 

är svår att uppnå på en liten marknad som den finländska. Detta beror på att det är svårt att 

avvika från ett index på marknader med få tillgångar. I artikeln jämförs den aktiva andelen för 

5 finländska aktiefonder. Den aktiva andelen för fonden med den högsta aktiva andelen 

(Säästöpankki Kotimaa A) ligger på ungefär 45 %, medan motsvarande andel för de mest 

aktiva fonderna på större marknader är närmare 90 %. Korpela och Puttonen (2006) menar 

att det bland finländska aktiefonder finns ett positivt samband mellan aktiv risk och avgifter 

medan Fink, Raatz och Weigert (2014) påpekar att fonder med hög aktiv risk presterar sämre 

än fonder med låg aktiv risk under ekonomiska nedgångar. 

4.4 Kostnader 

En placering i fonder medför olika slags kostnader för investeraren. Eftersom de påverkar 

placeringens avkastning lönar det sig att jämföra fonders kostnader. Kostnaderna kan delas in 

i två olika grupper. Den första typen av kostnader är sådana som uppbärs direkt av placeraren, 

till exempel tecknings- och inlösenprovision, medan den andra typen är kostnader som direkt 

betalas från fonden, exempelvis förvaltningsarvode. Teckningsprovisionen för både ränte- och 

aktiefonder i Finland är 0 – 3 %. Provisionen för inlösen av aktiefonder är vanligen 0 – 2 %, 

medan den för räntefonder är mellan 0,5 % och 1 %. För förvaringen debiteras 

placeringsfondens tillgångar med ett fast förvaltningsarvode, som för aktiefonder vanligtvis är 

0 % – 3,3 %, medan det för räntefonder är 0,2 – 0,6 % av fondens värde. (Börsstiftelsen 2012: 

15)  

Det så kallade TER-talet (Total Expense Ratio - totalkostnadsandel) anger hur stor andel av 

fondens kapital som årligen betalas från fonden i förvaltnings- och förvaringsarvoden, 

eventuella kostnader för kontoskötsel, övriga bankkostnader och möjliga övriga kostnader 

(Börsstiftelsen 2012: 22).  För de finländska fondernas vidkommande ingår de övriga 

kostnaderna i förvaltningsarvodet (Korpela & Puttonen 2006). TER-talet har allmänt använts 

för att beskriva fondernas årliga löpande kostnader. Sedan 1 juli 2012 har fondbolagen dock 

inte haft någon skyldighet att meddela de löpande kostnaderna i form av TER-talet, utan 

endast de löpande kostnaderna (eng. ongoing charges). (Morningstar 2015a) Till skillnad från 

TER-talet ingår inte eventuella prestationsbaserade arvoden eller avgifter för handel i de 
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löpande kostnaderna. För de finländska fondernas del medför detta inte några förändringar i 

praktiken (Möttölä 2014a). 

I teorin borde det finnas ett positivt samband mellan prestation och avgifter (Korpela & 

Puttonen 2006; Korkemäki & Smythe Jr. 2004), vilket Shukla (2004) i sin forskning kommer 

fram till. Ippolito (1989) menar att fonder med höga kostnader presterar tillräckligt bra för att 

täcka dem. Dock finns det även forskning som tyder på att fonder med höga avgifter trots allt 

inte presterar bättre än fonder med låga avgifter (Sharpe 1966; Gruber 1996; Carhart 1997; 

Liljeblom & Löflund 2000; Korkeamäki & Smythe Jr. 2004; Sing 2007; Bhatti, Ariff, & Mansor 

2014). Elton, Gruber och Blake (1996) menar att fonder som presterar dåligt har högre 

framtida kostnader än fonder som presterar bra. De påstår även att välpresterande fonder inte 

höjer sina kostnader efter en bra avkastningsperiod. 

4.5 Storlek 

Det finns forskning som tyder på att fondens storlek inverkar på prestationen, men även på 

övriga faktorer, exempelvis kostnader. Med storlek menas fondens kapital. På grund av 

skalfördelar borde stora fonder ha lägre kostnader än mindre fonder, vilket bland andra Latzko 

(1999), Schaefer och Maurer (2013) samt Indro et al. (1999) påstår. Möttölä (2014b) menar att 

det kan vara svårt för stora fonder att placera tillräckligt stora summor i de mest attraktiva 

tillgångarna. Det är även möjligt att fondförvaltaren tar mindre risker då fondens tillgångar 

ökar. De kan till exempel minska på den aktiva risken och följa jämförelseindexet i större 

utsträckning. Carhart (1997) hittar ett negativt samband mellan prestation och storlek medan 

Fortin och Michelson (2005) hittar ett positivt. 

Indro et al.  (1999) påpekar att fonden måste uppnå en viss storlek för att täcka sina kostnader. 

Den får trots allt inte bli för stor för då avtar effekten av skalfördelarna och det finns risk för 

överinvestering, alltså att till exempel investera i för många olika tillgångar. Även Chen, Hong, 

Huang och Kubik (2004) och Sing (2007) menar att de största fonderna inte kan uppnå 

tillräckligt stora skalfördelar och således prestera bättre än mindre fonder. Cremers och 

Petäjistö (2009) hittar ett negativt samband mellan prestation och storlek. De påpekar också 

att en större andel stora fonder än mindre fonder är så kallade dolda indexfonder. Babalos, 

Mamatzakis och Matousek (2014) menar att det finns ett negativt samband mellan storlek och 

prestation och att stora fonder har en lägre flexibilitet än mindre fonder. De påpekar även att 

det är sannolikt att de stora fonderna presterar sämre, speciellt under nedgångar i ekonomin.  
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5 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning om fondprestation. Den tidigare forskningen är 

uppdelad i amerikansk forskning, övrig internationell forskning och finländsk forskning. 

Slutligen presenteras tidigare undersökningar om fondprestation under ekonomiska upp- och 

nedgångar. De första undersökningarna om fondprestation gjordes på den amerikanska 

marknaden på 1960-talet av Treynor (1965), Sharpe (1966) och Jensen (1968), som har 

utvecklat olika slags riskjusterade prestationsmått. Dessa tre prestationsmått ligger som grund 

för majoriteten av de senare undersökningarna. Famas och Frenchs (1993) trefaktormodell, 

som förutom den CAPM-baserade marknadsriskfaktorn även innehåller storleks- och 

värdefaktorer, används i många senare undersökningar, vilket även Carharts (1997) 

fyrfaktormodell gör. Förutom Famas och Frenchs tre faktorer innehåller fyrfaktormodellen 

även en momentumfaktor.  

5.1 Amerikansk forskning 

Treynor (1965) undersöker med hjälp av sin Treynorkvot prestationen för 20 aktivt förvaltade 

fonder 1953 – 1962, medan Sharpe (1966) använder sig av sin Sharpekvot för att undersöka 34 

fonder under 1954 – 63. I båda fallen presterar majoriteten av fonderna sämre än marknaden i 

genomsnitt. I Sharpes undersökning påverkar kostnaderna prestationen negativt. Före 

kostnader presterar 19 fonder av 34 bättre än jämförelseindexet, medan 11 stycken gör det 

efter kostnader. Av de 115 fonder som Jensen (1968) undersöker under 1945 – 1964 har 39 

stycken ett positivt alfavärde. Dock är inget av de positiva alfavärdena statistiskt signifikant, 

varken sett till brutto- eller nettoavkastning. 

McDonald (1974) undersöker fondprestationen för 123 fonder under 1960 – 69. Då fondernas 

Treynor- och alfavärden räknas ut presterar hälften av fonderna bättre än jämförelseindexet 

medan ungefär en tredjedel av fonderna har ett bättre Sharpevärde än indexet. En klar 

majoritet av de positiva alfavärdena är dock inte statistiskt signifikanta. Överlag presterar 

fonder med hög risk bättre än fonder med låg risk. 

Till skillnad från de flesta äldre undersökningarna kommer Ippolito (1989) med hjälp av 

Jensens alfa fram till att fonderna i genomsnitt presterar bättre än marknaden. Med hjälp av 

data från 143 fonder under 1965 – 1984 testar han kapitalmarknadernas effektivitet då 

information kostar. Han tar reda på ifall ett slumpmässigt urval fonder avkastar lika mycket 

som en indexfond. Hans datamaterial är till skillnad från tidigare undersökningar fritt från 

survivorship bias. Forskningen visar att fonderna överlag har ett signifikant positivt alfa, även 
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efter kostnader, vilket indikerar att fondmarknaden är effektiv även då kostnader för 

förvaltningen beaktas.  Elton, Gruber, Das och Hlavka (1993) använder sig av en 

flerfaktormodell och samma sampel och undersökningsperiod som Ippolito då de till skillnad 

från honom kommer fram till att fonderna presterar sämre än jämförelseindexet. De menar att 

Ippolito har gjort räknefel då de mindre tillgångarnas prestation har mätts. De påpekar även 

att de olika skillnaderna i resultaten mellan Ippolitos och Jensens (1968) undersökningar 

beror på skillnader i prestation mellan mindre tillgångar som inte finns med i 

jämförelseindexet (S & P 500) under de undersökta perioderna. De kommer även fram till att 

det finns ett negativt samband mellan avgifter och prestation.  

Malkiel (1995) undersöker prestationen för alla aktiefonder på den amerikanska marknaden 

och Gruber (1996) för 270 stycken fonder. Dessa undersökningar är fria från survivorship bias, 

vilket är av betydelse eftersom Malkiel menar att många dåligt presterande fonder avslutar sin 

verksamhet. Även Gruber påpekar att fonder som upphör att existera har en sämre prestation 

än marknaden i genomsnitt. Båda forskarna kommer fram till att de undersökta fonderna 

överlag inte presterar bättre än marknaden. Gruber finner trots allt en positiv 

bruttoprestation, som dock äts upp av avgifterna. 

Carhart (1997) och Wermers (2000) använder sig av stora fondsampel på 1892 respektive 1788 

fonder i sina studier. Carhart använder sig i av CAPM, Famas och Frenchs trefaktormodell och 

sin egen fyrfaktormodell då han kommer fram till att de flesta fonderna presterar sämre än 

marknaden med ungefär en lika stor andel som avgifterna. Wermers finner att aktierna i 

fonderna presterar 1,3 % bättre än marknaden i genomsnitt, men att denna överavkastning äts 

upp av kostnaderna och att fonderna i genomsnitt avkastar 1 % mindre än jämförelseindexet. 

Av denna sammanlagda skillnad på 2,3 % står 1,6 procentenheter för kostnader och 0,7 

procentenheter för mindre riskfyllda tillgångar som inte avkastar lika mycket som aktier. 

Carhart hittar ett negativt samband mellan tillgångarnas omsättningshastighet, medan 

Wermers hittar ett positivt samband. Carhart menar att de bästa fonderna klarar av att täcka 

investeringskostnaderna, medan de sämsta presterar sämre än sina jämförelseindex med ett 

belopp dubbelt så stort som investeringskostnaderna. Wermers påpekar att hälften av 

fondernas överavkastning före kostnader förklaras av fondförvaltarnas kunskap. Detta tyder 

på att skickliga fondförvaltare kan övervinna marknaden, vilket även Grinblatt och Titman 

(1989) och Grinblatt och Titman (1993) kommer fram till. 

Cremers och Petäjistö (2009) delar in 2647 fonder i grupper på basis av hur aktivt förvaltade 

de är med hjälp av måtten aktiv risk och aktiv andel. Bland annat med hjälp av Carharts 

fyrfaktormodell jämför de hur de olika grupperna presterar under 1980 – 2003. De finner ett 
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positivt samband mellan graden av aktiv förvaltning och nettoprestation. Fonder med hög grad 

av aktiv förvaltning är även mer prestationsstabila än fonder med låg grad av aktiv förvaltning 

Petäjistö (2013) gör en uppföljning på Cremers och Petäjistös (2009) forskning med en 

förlängd undersökningsperiod och ungefär 100 fonder till. Resultatet skiljer sig inte märkbart 

från den tidigare undersökningen. Fonderna presterar överlag sämre än jämförelseindexet. De 

mest aktivt förvaltade fondernas nettoresultat är bättre (1,26 %) än jämförelseindexets resultat 

medan fonder med låg grad av aktiv förvaltning presterar ungefär lika bra som index före 

kostnader. Han kommer även fram till att andelen fonder med låg grad av aktiv förvaltning har 

ökat sedan 2007 och att graden av aktiv förvaltning minskar i och med att volatiliteten stiger 

och avkastningen minskar. Det finns alltså en viss marknadsineffektivitet som kan utnyttjas 

genom ett aktivt val av tillgångar. För den enskilda investeraren är små fonder med en hög 

grad av aktiv förvaltning som historiskt sett har presterat bra de mest attraktiva. 

Fama och French (2010) använder sig av CAPM, trefaktormodellen och Carharts 

fyrfaktormodell då de undersöker prestationen för 1 308 amerikanska aktiefonder under 1984 

– 2006. Överlag skiljer sig fondernas bruttoprestation inte i förhållande till jämförelseindexet, 

men efter kostnader presterar de sämre än jämförelseindexet med en lika stor andel som de 

genomsnittliga kostnaderna. De använder sig även av 3 156 fonder med en 

undersökningsperiod från 1962 till 2006 för att skilja på tur och skicklighet hos 

fondförvaltarna. Med hjälp av bootstrap-metoden kommer de fram till att det visserligen finns 

ett fåtal förvaltare som är tillräckligt skickliga för att täcka kostnaderna, men att 

medelprestationen för fonderna med de allra skickligaste förvaltarna inte är bättre än 

marknaden i genomsnitt. 

Caporin och Lisi (2013) undersöker prestationen för 1 300 aktivt förvaltade fonder under 2000 

– 2011 med en betingad singelindexmodell (eng. conditional single index model). De menar att 

det traditionella alfamåttet inte är lämpligt för att upptäcka olika strategier förknippade med 

aktiv förvaltning. Istället för fondens tidsserie och indexets avkastning använder de sig av 

lokala förklarande variabler för att på ett bättre sätt kunna beakta förvaltarnas beteenden. Den 

aktiva förvaltningsstrategin är överlag kortsiktig och fonderna följer i det långa loppet 

jämförelseindexet i stor utsträckning. På grund av detta är det för de flesta fondernas 

vidkommande möjligt att prestera bättre än jämförelseindexet endast på kort sikt. Få fonder 

presterar bättre än indexet på lång sikt. De avkastningar som skiljer sig från indexet är överlag 

negativa. 
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Tabell 1 Sammanfattning av amerikansk forskning 

Forskare År Period Resultat och slutsatser *Aktiv/passiv 

Treynor 1965 1953 – 62 Majoriteten presterar sämre än indexet. Passiv 

Sharpe 1966 1954 – 63 11/34 presterar bättre än indexet. Negativt 
samband: avgifter – prestation. 

Passiv 

Jensen 1968 1945 – 64 Inga signifikant positiva α-värden. Överlag 
negativa α-värden. 

Passiv 

McDonald 1974 1960 - 69 Hälften presterar bättre än indexet sett till alfa 
och Treynorkvoten, en tredjedel bättre sett till 
Sharpe. Positivt samband: Risk – prestation. 

Aktiv & passiv 

Ippolito 1989 1965 – 84 Samplet fritt från survivorship bias. Positiva α-
värden även efter kostnader. Tecknings- och 
inlösenprovisioner äter dock upp detta α. 

Aktiv 

Elton et al. 1993 1965 – 84 Ippolito (1989) har gjort räknefel. Aktiva fonder 
presterar sämre än indexfonder. Negativt 
samband: avgifter – prestation. 

Passiv 

Malkiel 1995 1971 – 91 ”Döda” fonder presterar dåligt. Fonderna 
presterar överlag sämre än marknaden i snitt. 

Passiv 

Gruber 1996 1985– 94  Viktigt att samplet är fritt från survivorship bias. 
Positivt bruttoresultat, negativt nettoresultat. 

Passiv 

Carhart 1997 1962 – 93 Fyrfaktormodellen används för första gången. 
Bruttoprestation = indexets prestation. De bästa 
fonderna presterar bättre marknaden i snitt. 
Negativt samband: omsättningshastighet – 
prestation. 

Passiv 

Wermers 2000 1975 – 94 Aktierna i fonderna presterar bättre än 
marknaden i snitt. Negativ nettoavkastning 
p.g.a. avgifter. Skickliga förvaltare kan övervinna 
marknaden. 

Passiv 

Cremers & 
Petäjistö 

2009 1980 – 2003 Fonder med hög grad av aktiv förvaltning 
presterar bäst. Små fonder med hög grad av 
aktiv förvaltning som tidigare har presterat bra 
är att föredra. 

Hög grad av aktiv 
förvaltning 

Cuthbertson 
et al. 

2010 1965 – 84 Tas närmare upp i 5.2. Även brittiska fonder. Ca 
20 % presterar sämre, 5 % bättre än marknaden. 
Inga tydliga tecken på marknadstajming. 

Passiv 

Fama & 
French 

2010 1962 - 2006 Bruttoprestation: α = 0. Ett fåtal förvaltare 
täcker kostnaderna. 

Passiv 

Caporin & 
Lisi 

2013 2000 – 11 Lokala förklarande variabler används istället för 
tidsserier. Fonder följer i det långa loppet 
indexet. Överprestation möjlig endast på kort 
sikt. Flera negativa α-värden än positiva. 

Passiv 

Petäjistö 2013 1980 - 2009 Överlag en årlig underprestation med 0,41 %. De 
mest aktivt förvaltade fondernas nettoresultat 
1,26 % bättre än indexet per år. 

Hög grad av aktiv 
förvaltning 

Babalos et al. 2014 2002 – 10 Fonder med hög risk presterar bättre än fonder 
med låg risk. Negativt samband: Prestation – 
fondstorlek. 

- 

* Aktiv eller passiv förvaltning att föredra på basis av undersökningens resultat eller slutsats   
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Babalos, Mamatzakis och Matousek (2014) undersöker fondprestation och fondeffektivitet, 

sett i synnerhet till risk, med hjälp av stokastisk gränsanalys (eng. stochastic frontier analysis). 

Sammanlagt undersöks 507 amerikanska aktiefonder under 2002 – 2010. De hittar ett positivt 

samband mellan risk och prestation och ett negativt samband mellan fondstorlek och 

prestation. Stora fonder har lägre flexibilitet än små fonder och det är sannolikt att de stora 

fonderna presterar sämre, speciellt under perioder då det är turbulens på marknaden.  

5.2 Övrig internationell forskning 

Cai, Chan, & Yamada (1997) undersöker 1 151 japanska fonder under 1981 – 1992. Oberoende 

av prestationsmått och jämförelseindex presterar de flesta fonderna sämre än 

jämförelseindexet med mellan 3,6 % och 10,8 %. En möjlig orsak till detta är att nya 

fondinvesterare i Japan endast betalar in värdet efter skatt av NAV i fonden, vilket resulterar i 

att värdet urholkas. Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) undersöker mellan 1993 och 

1997 samtliga fonders prestation i Sverige. Aktiefonder presterar överlag lika bra eller bättre 

än jämförelseindexet, medan räntefonder presterar sämre. Det finns även ett negativt 

samband mellan avgifter och prestation och ett positivt samband mellan prestation och 

omloppshastighet. För aktiefondernas del finns det ett positivt samband mellan graden av 

aktiv förvaltning och prestation och mellan storlek och prestation.  

Otten och Bams (2002) undersöker 506 stycken europeiska fonders prestation under 1991 – 

1998 med hjälp av Carharts fyrfaktormodell. Fonderna, speciellt de som investerar i små 

företag, presterar bättre än marknaden överlag, även efter kostnader. Tyska fonder presterar 

inte bättre än jämförelseindexet medan franska, italienska, nederländska och brittiska fonder 

gör det. Orsaken till att europeiska fonder överlag presterar bättre än marknaden i snitt kan 

enligt forskarna bero på att fonder spelar en mindre roll på europeiska marknader jämfört med 

den amerikanska marknaden. På så sätt blir det lättare för europeiska fonder att som grupp 

prestera bättre än marknaden. Fortin och Michelson (2005) undersöker fondprestationen 

under 1976 – 2000 för fonder från hela världen, exklusive USA. De delar in dem i fem olika 

grupper. Endast de europeiska fonderna presterar sämre sitt jämförelseindex. Avkastningen är 

positiv för gruppen ”världen” (vanligen 25 % - 50 av tillgångarna i USA) och signifikant positiv 

för grupperna ”utländska” (icke-USA), Stilla havsområdet (östra Asien & Oceanien) och för 

tillväxtmarknader. Det finns även ett positivt samband mellan fondprestation och fondstorlek 

och mellan prestation och omsättning. 

Fernandez-Izquierdo och Matallin-Saez (2008) har i sin undersökning som mål att ta reda på 

ifall det är en uppoffring i form av lägre riskjusterad avkastning att investera i etiskt sett 
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ansvarsfulla tillgångar än i övriga tillgångar. Sammanlagt undersöks prestationen för 2 064 

spanska fonder, varav 13 klassas som etiska. Genom en flerfaktormodell kommer de fram till 

att de undersökta fonderna överlag inte presterar bättre än marknaden i genomsnitt. De etiska 

fonderna klarar sig lika bra eller bättre än övriga fonder. de Mingo-López och Matallín-Saez 

(2015) undersöker med hjälp av CAPM och Famas och Frenchs trefaktormodell 108 spanska 

aktiefonders prestation under 1999 – 2014. De använder sig både av ett jämförelseindex där 

aktiers vinstutdelningar beaktas och ett där de inte beaktas. Då indexet som inte beaktar 

vinstutdelningar används som jämförelseindex har fonderna ett positivt alfavärde. 

Prestationen är dock negativ i förhållande till indexet som beaktar vinstutdelningar. Forskarna 

konstaterar att ifall ett index som inte återinvesterar vinster används övervärderas fonderna 

och därför borde jämförelseindex som beaktar vinster användas i dylika undersökningar.  

Cutherbertson, Nitzsche och O’Sullivan (2008) använder sig av 935 aktiefonder, som 

huvudsakligen investerar i brittiska tillgångar, för att skilja på tur och skicklighet hos 

förvaltarna. De tar även med hjälp av Carharts fyrfaktormodell reda på hur dessa fonder 

presterar i förhållande till jämförelseindexet. Största delen av de undersökta fonderna 

presterar sämre än indexet och inkompetens snarare än otur ligger bakom underprestationen 

för de sämst presterande fonderna. Tur snarare än skicklighet är i de flesta fallen är orsaken till 

att en del fonder presterar bättre än marknaden. Det är sannolikt att prestationen för dåligt 

presterande fonder håller i sig även i framtiden, vilket Cuthbertson et al. (2010) även kommer 

fram till gällande amerikanska fonder i en meta-analys av 12 brittiska och 37 amerikanska 

fondundersökningar. De påpekar även i den senare undersökningen att fonder som tidigare 

har presterat bra sannolikt presterar bra i framtiden. Tydliga tecken på marknadstajming 

hittades inte, medan 20 % av fonderna presterar sämre än marknaden i genomsnitt och 0 – 5 

% bättre. I en ännu nyare undersökning av Cuthbertson, Nitzsche och O’Sullivan (2012) där 

675 brittiska fonder undersöks kommer det fram att 75 % av de undersökta fonderna uppvisar 

alfavärden som inte skiljer sig från noll medan cirka 4 % av fonderna över tid presterar bättre 

än jämförelseindexet. 

Kang, Lee och Lee (2011) undersöker 2 341 koreanska aktiefonders prestation och 

prestationsstabilitet (eng. performance persistence) under 1999 - 2007 med hjälp av Famas 

och Frenchs trefaktormodell och Carharts fyrfaktormodell. Ungefär 70 % av fonderna 

presterar bättre än den koreanska aktiemarknaden överlag. Fonder som investerar i stora 

företag och fonder som tidigare har presterat väl tenderar prestera bra över längre perioder.  
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Tabell 2 Sammanfattning av övrig internationell forskning 

Forskare År Period Marknad Resultat & slutsatser *Aktiv/passiv 

Cai et al. 1997 1981 – 92 Japan Underprestation med 3,6 – 
10,8 % per år. 

Passiv 

Dahlquist et 
al. 

2000 1993 – 97 Sverige Aktiefonder presterar lika bra 
eller bättre än indexet. 
Negativt samband: avgifter – 
prestation. 

Aktiv 

Otten & Bams 2002 1991 – 98 Europa Small cap-fonder presterar 
bättre än marknaden i snitt. 
Bättre prestation än indexet i 4 
av 5 länder. 

Aktiv 

Fortin & 
Michelson 

2005 1976 – 2000 Hela världen, 
förutom USA 

Överprestation för samtliga 
fondgrupper, förutom 
europeiska. Positivt samband: 
Storlek – prestation. 

Aktiv 

Cuthbertson 
et al. 

2008 1975 – 2002 Storbritannien Största delen presterar sämre 
än indexet. Inkompetens oftast 
bakom underprestation och 
tur oftast bakom 
överprestation. 

Passiv 

Fernandez-
Izquierdo & 
Matallin-Saez 

2008 1998 – 2001 Spanien Överlag sämre prestation än 
indexet. Etiska fonder klarar 
sig åtminstone lika bra som 
vanliga fonder. 

Passiv 

Kang et al. 2011 1999 – 2007 Sydkorea 70 % av fonderna presterar 
bättre än marknaden i 
genomsnitt. 

Aktiv 

Cutbertson et 
al. 

2012 1975 – 2002 Storbritannien 4 % av fonderna presterar 
bättre än jämförelseindexet 
över tid, 22 % presterar sämre. 

Passiv 

Bhatti et al. 2014 1990 – 2009 Malaysia Överprestationen äts upp av 
kostnader. Inga tecken på 
marknadstajmingsförmåga. 
Negativt samband: kostnader 
– prestation. 

Passiv 

De Mingo 
López & 
Matallín-Saez 

2015 1999 – 2014 Spanien Fonderna presterar överlag 
sämre än marknaden i 
genomsnitt. Jämförelseindex 
som återinvesterar vinster ska 
användas då fondprestation 
mäts.  

Passiv 

* Aktiv eller passiv strategi att föredra på basis av undersökningens resultat eller slutsats 

Bhatti, Ariff och Mansor (2014) tar reda på hur 106 malaysiska fonder presterar under 1990 – 

2009. Det finns två olika typer av fonder på den malaysiska marknaden, ”vanliga” fonder och 

islamiska fonder som klassas som etiska fonder. Fonderna presterar bättre än marknaden i 

genomsnitt före kostnader, men inte efter kostnader. Tecken på marknadstajmingsförmåga 

hos förvaltarna hittas inte, men däremot ett negativt samband mellan prestation och 

kostnader. Efter kostnader presterar de islamiska fonderna bättre än de vanliga fonderna. 
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5.3 Finländsk forskning 

Sandvall (2000) beskriver de första undersökningarna som gjordes i början av 1990-talet på 

den finländska marknaden av Kasanen och Kinnunen 1990, Kasanen, Kinnunen, Östermark 

och Aaltonen 1992 och av Heikkilä 1993. Undersökningsperioderna i dessa undersökningar är 

endast två år långa, eftersom det i början av 1990-talet fanns så få fonder på den finländska 

marknaden. Dessutom är ett av de två jämförelseindexen som har använts inte optimalt då 

fondprestation ska mätas (Liljeblom & Löflund 2000). Undersökningarna gjorda av Kasanen 

och Kinnunen samt av Kasanen et al. visar att de finländska fonderna presterar sämre än 

jämförelseindexet under 1988 – 1989. Av Heikkiläs undersökning och av en undersökning 

gjord av Liljeblom och Löflund 1995 framgår det att endast några fonder presterar bättre än 

jämförelseindexet under åren 1990 – 1991 respektive 1991 – 1995.  

Sandvall (1998) undersöker med hjälp av CAPM under perioderna 1993 – 1995, 1993 – 1997 

och 1995 – 1997 om finländska aktie-, bland- och obligationsfonder presterar bättre än 

jämförelseindexet. Det sammanlagda antalet undersökta fonder är 39. Aktiefonderna presterar 

bättre än jämförelseindexen under en av de tre perioderna och obligationsfonderna presterar 

bättre under två perioder. I övrigt presterar fonderna sämre än jämförelseindexen. Resultatet 

för aktiefonderna är inte statistiskt signifikanta, medan signifikansnivån är högre för de övriga 

resultaten. Tecken på prestationsstabilitet hittas inte.  

Liljeblom och Löflund (2000) undersöker både fondprestation och marknadstajmingsförmåga 

under 1991 – 1995. De påpekar att det är svårt att hitta ett lämpligt jämförelseindex på en liten 

marknad eftersom marknadsportföljen inte är väldiversifierad som en följd av att några få 

aktier utgör en stor del av den. Som prestationsmått används Jensens alfa, Treynor- och 

Sharpekvoten. Under 1992 – 1995 presterar fonderna sämre än marknaden i genomsnitt, 

medan det under 1991 – 1995 hittas svaga bevis för att vissa fonder presterar bättre än 

jämförelseindexen. Tecken på marknadstajming hittas inte, men däremot ett negativt 

samband mellan fondkostnader och prestation. 

Sandvall (2000) undersöker prestationsstabilitet hos 44 finländska aktie-, bland- och 

obligationsfonder under 1995 – 1998. Han gör det med hjälp av CAPM och samplet är fritt från 

survivorship bias. Fonderna delas halvårsvis in i ”vinnar- och förlorarportföljer”. Även Ekholm, 

Pasternack och Sandvall (2000) undersöker med hjälp av CAPM och Sharpekvoten under 1995 

– 2000 prestationsstabilitet för fonder som förvaltas av samma fondbolag. Resultaten av dessa 

undersökningar tyder på att finländska fonder är prestationsstabila. I Ekholms et al. 
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undersökning var stabiliteten under undersökningsperioden dock avtagande vilket tyder på att 

prestationsstabilitet i större utsträckning förekommer på mindre utvecklade marknader. 

Jern (2002) undersöker 18 finländska fonders prestation under 1993 – 2000. Han använder 

sig av Wermers (2000) modell som går ut på att dela in fondernas nettoavkastning i olika 

komponenter på basis av hur den har uppstått, exempelvis selektion och tajming. Resultatet 

visar att fonderna presterar bättre än marknaden med 6,6 % per år före kostnader. Majoriteten 

av denna överavkastning har sitt ursprung i fondernas långsiktiga investeringsstrategier. Efter 

att kostnaderna har dragits av avkastar de 0,8 % mera än jämförelseindexet. Dock poängterar 

han att fondernas goda resultat beror på 2 stycken stora företags, Nokias och Soneras, goda 

prestationer mot slutet av undersökningsperioden.  

Korkeamäki och Smythe Jr. (2004) undersöker hur den finländska marknaden påverkar 

fondbranschen och hur den skiljer sig från den amerikanska fondmarknaden under 1993 – 

2000. De undersöker bland annat hur fonder som förvaltas av banker skiljer sig från fonder 

som förvaltas av fondbolag fristående från banker. Forskarna kommer bland annat fram till att 

fonder som förvaltas av banker har högre avgifter men lägre riskjusterad avkastning än fonder 

som inte förvaltas av banker. Fonder förvaltade av stora fondbolag har lägre avkastning än 

fonder som förvaltas av små fondbolag. De konstaterar även att fondavgifterna är avtagande 

under undersökningsperioden. Korpela och Puttonen (2006) tar reda på vilken effekt 

fondernas distributionskanaler har på avgifterna och ifall fonder förvaltade av banker förvaltas 

mera aktivt än fonder som inte förvaltas av banker. Det sammanlagda antalet fonder i 

undersökningen är 612, varav 264 är registrerade i Finland. Denna undersökning visar att 

fonder förvaltade av banker har högre avgifter, men lägre omsättning och lägre aktiv risk än 

fonder som inte förvaltas av banker. Aktiefonder med högre aktiv risk har högre avgifter än 

aktiefonder med lägre aktiv risk. 

Ekholm och Peel (2007) undersöker hur olika fondkarakteristika påverkar prestationen. I 

samplet ingår 175 finländska fonder som är minst ett år gamla. Resultatet visar att aktivt 

förvaltade fonder presterar bättre än indexfonder, vilket beror på att indexfonderna har höga 

kostnader. Det finns även ett negativt samband mellan prestation och antalet delägare i fonden. 

Fonder med internt mäklararvode presterar sämre än fonder med externt arvode. Kumlin och 

Puttonen (2009) tar reda på hur fondprestationen påverkas av att förvaltaren äger andelar i 

fonden som han eller hon förvaltar. Sammanlagt undersöks 119 fondförvaltare under perioden 

2003 – 2005. Något samband mellan prestation och ägande finns inte då kapitalet i fonden 

som ägs av förvaltaren räknas som en andel av fondens totala kapital. Däremot då det ägda 

fondkapitalet räknas som en andel av förvaltarens beskattningsbara förmögenhet hittas det ett 
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negativt samband mellan ägande och prestation. Ett positivt samband mellan fondstorlek och 

fondprestation går det även att urskilja och ett negativt samband mellan antalet andelsägare i 

fonden och fondens prestation. 

Tabell 3 Sammanfattning av finländsk forskning 

Forskare År Tidsperiod Resultat och slutsatser *Aktiv/ passiv 

Sandvall 1998 1993 – 97 Överlag presterar aktie- och blandfonderna sämre 
än jämförelseindexet och obligationsfonderna 
bättre. Prestationsstabilitet hittas inte. 

Passiv 

 

Liljeblom & 
Löflund 

2000 1991 – 95 Det är svårt att hitta ett lämpligt jämförelseindex 
på en liten marknad. I genomsnitt 
underprestation jämfört med indexet. Inga tecken 
på marknadstajmingsförmåga. Negativt samband: 
kostnader – prestation. 

Passiv 

Sandvall 2000 1995 – 98 Fonder som tidigare har presterat bra tenderar 
prestera bättre även i framtiden än fonder som 
tidigare har presterat dåligt. 

- 

Ekholm et al. 2000 1995 – 2000 Tidigare ”vinnarfonder” har för det mesta ett 
positivt α-värde.  

- 

Jern 2002 1993 – 2000 Överavkastning med 0,8 % efter kostnader 
jämfört med jämförelseindexet. Det finns risk för 
att resultatet har snedvridits p.g.a. att två stora 
företag har en bra prestation under 
undersökningsperioden. 

Aktiv 

Korkeamäki 
& Smythe Jr. 

2004 1993 – 2000 Fonder som förvaltas av banker har högre avgifter 
och sämre prestation. Fonder förvaltade av stora 
fondbolag presterar sämre än fonder förvaltade av 
mindre fondbolag. 

- 

Korpela & 
Puttonen 

2006 2002 Fonder förvaltade av banker har högre avgifter, 
lägre omsättning och lägre aktiv risk. Positivt 
samband: aktiv risk – avgifter. 

- 

Ekholm & 
Peel 

2007 Före 2006 
(beroende på 
fondernas 
ålder)  

Aktivt förvaltade fonder presterar bättre än 
passivt förvaltade eftersom de passiva har höga 
avgifter. Negativt samband: prestation – antal 
andelsägare i fonden. 

Aktiv 

Kumlin & 
Puttonen 

2009 2003 – 05 Inget samband mellan prestation och antal 
andelar som förvaltaren äger i fonden. Negativt 
samband: Prestation – antal ägda andelar som en 
andel av förvaltarens förmögenhet. 

- 

Aalto 2009 1999 – 2009 Inga tecken på tajmingsförmåga. Fonderna 
presterar sämre än jämförelseindexet. Bättre 
prestation under ekonomiska uppgångar än 
nedgångar. 

Passiv 

Castrén 2014  2000 – 13 Inga tecken på selektions- eller tajmingsförmåga. 
Fonderna presterar sämre än jämförelseindexet. 

Passiv 

Fiskars 2014 2004 – 13 Majoriteten av fonderna presterar sämre än 
jämförelseindexet. Negativt samband: aktiv risk – 
prestation. 

Passiv 

* Aktiv eller passiv strategi att föredra på basis av undersökningens resultat eller slutsats 
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Det finns även ett antal magisteravhandlingar där finländska fonders prestation undersöks. 

Aalto (2009) kommer fram till att finländska aktiefonder överlag inte presterar bättre än sina 

jämförelseindex och att det inte finns tecken på tajmingsförmåga. Fonderna presterar under 

1999 – 2009 bättre under ekonomiska uppgångar än nedgångar. Castrén (2014) hittar inga 

tecken på selektions- eller marknadstajmingsförmåga hos förvaltarna. De lyckas överlag inte 

heller prestera signifikant bättre än jämförelseindexet. Fiskars (2014) kommer i sin studie 

fram till att majoriteten av fonderna presterar sämre än jämförelseindexet 2004 – 2013 och att 

det finns ett negativt samband mellan fondprestation och aktiv risk. 

5.4 Aktiv förvaltningsstrategi under ekonomiska upp- och nedgångar 

Det verkar inte finnas något klart svar på om det finns skillnader i den riskjusterade 

fondprestationen under ekonomiska nedgångar jämfört med uppgångar. Speciellt angående 

prestationen under nedgångar i ekonomin verkar det finnas olika åsikter om. 

Kosowski (2011) kommer med hjälp av både CAPM, tre- och fyrafaktormodellen fram till att 

fondernas alfavärden i USA är ungefär 3 - 5 % högre under ekonomiska nedgångar än under 

uppgångar under 1962 - 2005. Under ekonomiska nedgångar är alfavärdet i genomsnitt 

ungefär 4 %, medan det under uppgångar är -1 %. Moskowitz (2000) finner under 1974 – 1994 

på den amerikanska marknaden att fondernas genomsnittliga avkastning associerad med 

selektion i genomsnitt är 1 % högre under recessioner än under normala förhållanden. Också 

Glode (2011) menar att fonderna presterar bättre under ekonomiska nedgångar än uppgångar i 

USA. Orsaken till detta är att fondförvaltaren under nedgångar i ekonomin anstränger sig 

mera än normalt för att prestera bättre än marknaden i genomsnitt. Detta beror på att 

marginalnyttan för investerare att konsumera är högre under ekonomiska nedgångar, vilket 

leder till att de är villiga att betala mera för avkastningar.  

Fink, Raatz och Weigert (2014) testar Glodes (2011) hypotes. De drar slutsatsen att fonder inte 

presterar bättre än sina jämförelseindex under ekonomiska nedgångar, utan 0,4 % sämre per 

månad i genomsnitt under 1980 – 2010. I 15 av 16 länder presterar fonderna sämre än sina 

jämförelseindex under nedgångar i ekonomin. Endast i Tyskland har fonderna i genomsnitt ett 

positivt alfa med 0,035 % per månad under ekonomiska nedgångar. En möjlig förklaring kan 

vara att transaktionskostnaderna under ekonomiska nedgångar ökar eftersom förvaltarna 

aktivt försöker generera överavkastningar. På grund av detta borde den aktiva risken stiga 

under ekonomiska nedgångar, vilket fallet i denna studie är. De hittar inte något positivt 

samband mellan prestation och avgifter under ekonomiska nedgångar, snarare ett negativt, 

vilket strider mot Glodes hypotes. Petäjistö (2013) menar att volatilitet minskar 
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fondförvaltarnas aktivitet och att de är mera aktiva under ekonomiska uppgångar än under 

nedgångar. Han påpekar även i Korteilas (2010) artikel att förvaltare under nedgångar i 

ekonomin blir rädda för att förlora mera än jämförelseindexet gör och tar därför inte risken att 

försöka prestera bättre än indexet under nedgångar, utan hellre låter fonden följa marknaden 

nedåt.  
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6 METOD 

I detta kapitel beskrivs metoderna som används för att ta reda på hur de finländska 

aktiefonderna har presterar i förhållande till den finländska marknaden i genomsnitt. För 

detta ändamål används de riskjusterade prestationsmåtten Jensens alfa, Sharpekvoten och 

Treynorkvoten. För att undersöka om den aktiva risken, kostnaderna eller storleken påverkar 

prestationen används multipla regressionsanalyser. Fonderna delas även på basis av nivå av 

aktiv risk, kostnader och storlek in i portföljer som årligen justeras.  

6.1 Avkastningar 

Eftersom fondernas betavärden ligger mycket nära 1 presenteras förutom de riskjusterade 

avkastningarna även fondernas icke-riskjusterade avkastningar. Fondernas dagliga 

stängningskurser omvandlas till dagliga avkastningar som räknas ut enligt följande formel:  

 𝑟𝑡 = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
), (5) 

där 𝑟𝑡 står för perioden t:s avkastning, 𝑃𝑡 för stängningskursen vid tidpunkten t, medan t-1 står 

för den föregående periodens stängningskurs. Den naturliga logaritmen betecknas som ln. För 

att kalkylera fram en total avkastning under en längre period kan samtliga, exempelvis dagliga, 

avkastningar under en viss period användas för att räkna ut en total avkastning för den längre 

perioden, till exempel ett år. 

 𝑟𝐴 = 𝑟𝑡(250) = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
·

𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−2
… ·

𝑃𝑡−249

𝑃𝑡−250
  ) (6) 

  = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
) + ln (

𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−2
) ... + ln (

𝑃𝑡−249

𝑃𝑡−250
)  

  = 𝑟𝑡 + 𝑟𝑡−1 … + 𝑟𝑡−249  

  = ∑ 𝑟𝑡−𝑗
249
𝑗=0 ,  

I formel 6 står  𝑟𝑡(250) för den sammanlagda avkastningen under perioden A. De dagliga 

avkastningarna under ett år är till antalet ungefär 250 stycken och därför kan 𝑟𝑡(250) även 

betecknas som 𝑟𝐴, som står för den årliga avkastningen. På basis av en total avkastning för en 

längre period är det möjligt med hjälp av följande formel att räkna ut en genomsnittlig 

avkastning för en kortare period, exempelvis en genomsnittlig månatlig avkastning på basis av 

en årlig total avkastning: 



40 

 

 

 𝑟𝑚 = 
1

12
 ∑ 𝑟𝑡−𝑗

11
𝑗=0 . (7) 

I formel 7 står 𝑟𝑚 för den genomsnittliga månatliga avkastningen, medan ∑ 𝑟𝑡−𝑗
11
𝑗=0  betecknar 

summan av de månatliga avkastningarna under året. (Zivot 2002)  

Zivot (2002) påpekar att logaritmiska avkastningar inte skiljer sig mycket från aritmetiska 

avkastningar så länge avkastningarna är små, vilket fallet ofta är då det handlar om dagliga 

eller månatliga avkastningar. I denna studie används upp till 10-åriga avkastningar och då är 

logaritmiska avkastningar att föredra. Han påstår vidare att det är bättre att använda 

logaritmiska avkastningar för statistiska ändamål samtidigt som de är enklare att handskas 

med eftersom de kan summeras för att få fram avkastningar för längre perioder.  

För att ta reda på fondernas genomsnittliga (icke-riskjusterade) avkastning under hela 

undersökningsperioden räknas även en det aritmetiska medelvärdet av samtliga (under den 

dagen) aktiva fonders dagliga logaritmiska avkastningar ut enligt följande formel: 

 𝑟𝑝𝑡 
=  

𝑟1,𝑡 + 𝑟2,𝑡 … 𝑟𝑛𝑡

𝑛
 

(8) 

  = 
1

𝑛
 ∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 ,  

där 𝑟𝑝𝑡  står för den genomsnittliga avkastningen för den fondvägda portföljen p under 

tidpunkten t, medan 𝑟1,𝑡 står för avkastningen för fonden 1 för tidpunkten t. De genomsnittliga 

dagliga avkastningarna under hela perioden summeras enligt formel 6 för att få fram 

fondernas genomsnittliga avkastning under hela undersökningsperioden. 

6.2 Riskjusterade prestationsmått 

Jensens alfa, utvecklat av Jensen (1968), används för att ta reda på hur fonderna presterar 

under hela undersökningsperioden. Denna modell baseras på samma antaganden som CAPM, 

i vilken den även har sitt ursprung. Själva alfavärdet står för en portföljs genomsnittliga 

avkastning utöver portföljens uppskattade avkastning enligt CAPM. Formeln för Jensens alfa 

ser ut enligt följande:   

 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡  = α𝑖 + β𝑖[𝑅𝑚𝑡 - 𝑅𝑓𝑡] + ɛ𝑖𝑡, (9) 

 där 𝑅𝑖𝑡 står för avkastningen för portföljen i vid tidpunkten t, medan 𝑅𝑓𝑡 är den riskfria räntan 

för samma tidpunkt. Avkastningen på marknaden, m, vid tidpunkten t betecknas av 𝑅𝑚𝑡. Alfa- 

och betavärdet för portföljen i betecknas av  α𝑖  respektive β𝑖 , medan ɛ𝑖𝑡  är feltermen. Ett 
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positivt alfavärde indikerar att portföljen i, sett till sin risknivå, har en bättre prestation än 

marknadsindexet medan ett negativt alfavärde betyder det motsatta.  

I denna undersökning tas betavärdena som används i hela undersökningen och alfavärdena för 

hela den 10-åriga undersökningsperioden fram med hjälp enkla regressionsanalyser och den 

minsta kvadratmetoden (OLS – Ordinary Least Squares). Formel 9 står som utgångspunkt för 

regressionsanalyserna Dessa analyser görs i statistikprogrammet EViews 8. Det finns enligt 

Brooks (2014: 201) ett antal sätt att korrigera eventuell autokorrelation eller 

heteroskedasticitet i datamaterial. Ett enkelt sätt att korrigera för båda på samma gång är att 

använda sig av Newey-West (HOC)-metoden, som används i dessa regressionsanalyser. Noll- 

och mothypotesen för fondernas alfa ser ut enligt följande: 

𝐻0:  𝛼𝑖  = 0 

𝐻1:  𝛼𝑖 ≠ 0 

Ifall nollhypotesen på en given signifikansnivå inte kan förkastas betyder det att fonden i:s 

alfavärde inte signifikant skiljer sig från 0, alltså indexet. Om nollhypotesen däremot förkastas 

har fonden ett alfavärde som signifikant skiljer sig från indexet.  

Gilbert, Hrdlicka, Kalodimos och Siegel (2013) menar att dagliga avkastningar inte ska 

användas vid estimering av beta, eftersom högfrekvensdata ger en mindre exakt estimering än 

lågfrekvensdata. På grund av detta används huvudsakligen månatliga avkastningar för att få 

fram betavärden. För fonder som har varit verksamma i mindre än 24 månader under 

undersökningsperioden används veckoliga avkastningar för att undvika survivorship bias. För 

att fondernas alfavärden ska gå att jämföra sinsemellan med varandra omvandlas de till årliga 

över- eller underavkastningar. Detta görs genom att multiplicera de månatliga alfavärdena 

med 12 och de veckoliga med 52. Eftersom den riskfria räntan kan variera med tiden används 

genomsnittliga månatliga eller veckoliga räntenoteringar. 

För samtliga fonder används samma betavärden i hela studien, även då den riskjusterade 

prestationen för fonderna mäts under en ekonomisk uppgång respektive nedgång och för att få 

fram fondernas årliga alfa- och Treynorvärden. Orsaken till detta är att delperioderna är för 

korta för att det ska vara möjligt att få fram realistiska betavärden på basis av lågfrekvensdata. 

Från fondernas dagliga (logaritmiska) avkastningar subtraheras de CAPM-baserade 

avkastningarna för att få fram dagliga alfavärden. För att få fram periodiska alfavärden, 

exempelvis årliga, summeras alla dagliga alfavärden under året i fråga. 
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Övriga riskjusterade mått som används i denna studie är den så kallade Treynorkvoten 

introducerad av Treynor (1965) och Sharpekvoten som är utvecklad av Sharpe (1966). Båda 

dessa mått anger hur stor avkastningen utöver den riskfria räntan är per enhet risk. Formeln 

för Treynorkvoten ser ut så här:  

 𝑇𝑖 = 
𝑅𝑖− 𝑅𝑓

𝛽𝑖
, (10) 

där T står för Treynorkvoten, eller -värdet, för fonden i medan 𝑅𝑖 och β𝑖  står för fondens 

avkastning respektive betavärde. Den riskfria räntan betecknas som 𝑅𝑓. Sharpekvotens formel 

skiljer sig från denna formel på så sätt att volatiliteten mätt i fondens standardavvikelse (𝜎𝑖) 

används istället för fondens betavärde i nämnaren. Sharpekvotens formel ser ut så här: 

 𝑆𝑖 = 
𝑅𝑖− 𝑅𝑓

𝜎𝑖
, (11) 

där 𝑆𝑖  står för den så kallade Sharpekvoten, eller -värdet, för portfölj i, 𝑅𝑖 för avkastningen för 

portfölj i, 𝑟𝑓för den riskfria räntan och 𝜎𝑖 för standardavvikelsen för portföljen i.  

I Treynorkvoten används alltså den systematiska risken som riskmått, medan den totala risken 

används i Sharpekvoten. Ifall betavärdet för två tillgångar kalkyleras utgående från 

tillgångarnas förhållande till varsin marknad går det nödvändigtvis inte att jämföra dessa 

tillgångars Treynorvärden sinsemellan. Detta beror på att volatiliteten på olika marknader kan 

skilja sig från varandra. Sharpekvoten för tillgångar på olika marknader kan däremot jämföras 

sinsemellan eftersom den totala risken beaktas istället för marknadsrisken. 

För varje kalenderår räknas en Sharpe- och en Treynorkvot ut endast för de fonder som är 

aktiva under hela året i fråga. Detta görs på grund av att fonder är verksamma endast under en 

viss del av året kan visa upp värden som inte är jämförbara med fonder som har varit 

verksamma hela året ifall marknadsläget under året har ändrat. Av samma orsak presenteras 

inte genomsnittliga Sharpe- oh Treynorvärden för hela undersökningsperioden. För att räkna 

ut de årliga Treynor- och Sharpekvoten används fondernas betavärden (Treynor), årliga 

avkastningar, årliga standardavvikelser (Sharpe) och de genomsnittliga noteringarna för den 

riskfria räntan under respektive år. 

Jensens alfa, Sharpe- och Treynorkvoten används för att ta reda på hur fonderna presterar 

under en ekonomisk uppgång respektive -nedgång. Sharpe- och Treynorvärdena räknas ut 

endast för fonder som har varit aktiva under hela dessa delperioder, medan Jensens alfa 
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räknas ut för i stort sett samtliga fonder som har varit aktiva under perioderna. Fondernas 

dagliga avkastningar subtraheras från fondernas CAPM-baserade dagliga avkastningar för att 

få fram dagliga alfa-värden. För att kunna jämföra fondernas alfa-värden mellan den 

ekonomiska nedgången och –uppgången räknas genomsnittliga årliga alfavärden för 

delperioderna ut. Genomsnittliga årliga riskpremium används då fondernas Sharpe- och 

Treynorvärden räknas ut under de två delperioderna 

6.3 Samband mellan prestation och kostnader, storlek samt aktiv risk 

Huvudsakligen används multipla OLS-regressioner att för att ta reda på ifall fondernas 

kostnader, storlek eller aktiva risk påverkar den riskjusterade prestationen. De beroende 

variablerna består av årliga alfavärden, Sharpe- och Treynorvärden. För att en fonds 

riskjusterade prestation för ett visst år ska beaktas i regressionerna måste fonden ha varit 

verksam under hela året i fråga. De oberoende variablerna består av fondernas årliga aktiva 

risk och genomsnittliga årliga kostnader och avgifter. För den aktiva riskens och storlekens del 

används logaritmiska värden i regressionsanalyserna. Detta beror på att dessa variablers 

värden är betydligt närmare en normalfördelning då de är logaritmiska. Ifall någon av de 

oberoende variablerna saknas under något år för en fond beaktas den fondens prestation 

under det året inte i regressionsanalyserna. De oberoende variablerna som saknas nämns i 

bilaga 1. Med aktiv risk menas den delen av en fonds avkastning som skiljer sig från fondens 

jämförelseindex. För att den aktiva risken ska kunna räknas ut så exakt som möjligt används 

varje fonds officiella jämförelseindex då den räknas ut. Den aktiva risken räknas ut med hjälp 

av formel 4 i avsnitt 4.3. Månatliga eller veckoliga avkastningar för fonderna används För att få 

fram en årlig aktiv risk har de månatliga värdena multiplicerats med  √12 och de veckoliga 

med √52. 

Eftersom samtliga fonder inte har varit verksamma under hela undersökningsperioden 

grundar sig regressionerna på obalanserad paneldata. På grund av att de beroende variablerna 

är tre stycken till antalet kommer tre olika multipla OLS-regressioner att göras. De oberoende 

variablerna har sinsemellan en korrelation nära noll och därför behöver multikollinearitet inte 

beaktas i detta datamaterial. Dock är den aktiva risken och storleken mycket onormalt 

fördelade och därför kommer logartimiska aktiva risker och storlekar att användas i 

analyserna. Regressionsanalyserna görs i statistikprogrammet EViews 8 och möjlig 

heteroskedasticitet eller autokorrelation korrigeras med hjälp av Newey-West (HAC)-metoden.  
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Regressionerna ser ut enligt följande: 

 𝐴𝑖𝑡   /  𝑆𝑖𝑡   /  𝑇𝑖𝑡  = 𝛼 + 𝛽1𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑡𝑙𝑘𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡, (12) 

där 𝐴𝑖𝑡, 𝑆𝑖𝑡 och 𝑇𝑖𝑡 står för alfavärdet (A), Sharpekvoten (S) samt Treynorkvoten (T) för fonden 

i vid tidpunkten t. Interceptet betecknas av 𝛼 , medan 𝛽
1

, 𝛽
2

och 𝛽
3

 står för 

regressionskoefficienten för de oberoende variablerna 𝐴𝑅𝑖𝑡, 𝐾𝑠𝑡𝑖𝑡 och 𝑆𝑡𝑙𝑘𝑖𝑡 som i sin tur står 

för den aktiva risken (AR), kostnaden (Kst) samt för storleken (Stlk) för fonden i under 

perioden t. Feltermen betecknas av ɛ𝑖𝑡 . Noll- och mothypotesen för de tre 

regressionskoefficienterna ser ut enligt följande: 

 𝐻0:  𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0  

 𝐻1:  Åtminstone ett 𝛽 ≠ 0  

Enligt nollhypotesen påverkar ingen av de oberoende variablerna fondernas riskjusterade 

prestation. Ifall nollhypotesen förkastas på en given signifikansnivå betyder det att en eller 

flera av de tre oberoende variablerna påverkar den riskjusterade fondprestationen.  

Fonderna delas även in i kvartiler enligt storlek, avgifter och aktiv risk. Av fonderna i de första 

och de fjärde kvartilerna görs fondvägda portföljer som omjusteras varje år Portföljernas 

avkastning räknas ut både årsvis och för hela undersökningsperioden enligt formlerna 6 och 8.  



45 

 

 

7 DATA  

I detta kapitel presenteras datamaterialet och dess ursprung. Som datamaterial används 

fondernas och jämförelseindexens dagliga avkastningar, en riskfri ränta, fondkostnader och 

fondstorlek. Även de olika undersökningsperioderna beskrivs. Till sist presenteras den 

beskrivande statistiken för datamaterialet. 

I studien ingår sammanlagt 51 stycken finländska aktiefonder (bilaga 1) verksamma under 

åren 2005 – 2014. Även fonder som har upphört att existera, grundats eller fusionerats med 

någon annan fond under denna period tas med i undersökningen. Detta görs för att undvika 

survivorship bias vilket enligt bland andra Malkiel (1995), Gruber (1996) och Caporin och Lisi 

(2013) är viktigt då fondprestation mäts. För att få reda på vilka fonder som har varit aktiva 

under undersökningsperioden används huvudsakligen månatliga fondrapporter av Suomen 

Sijoitustutkimus (2015a). Instansen lyder under finansinspektionen och kan således anses 

neutral. Även Morningstar (2015b) används i samma syfte för att få fram aktiva fonder. Ifall 

samma fond erbjuder flera typer av andelar tas endast en typ av fonden i fråga med i 

undersökningen. Tillväxtfonder tas i första hand med istället för värdeandelsfonder, och 

fonder ämnade för privatpersoner framom fonder för institutioner. Endast två fonder i studien 

är så kallade värdeandelsfonder, medan de övriga är tillväxtfonder.  

Som jämförelseindex då fondernas riskjusterade prestation mäts används portföljindexet OMX 

Helsinki Cap (Nasdaq OMX Nordic 2015) som även innehåller mindre aktier. Det fungerar 

således bra som jämförelseindex även för small cap-fonder. Maximalt 10 procent av indexet får 

bestå av en och samma tillgång, vilket även gäller för fonderna i undersökningen. De 49 

stycken tillväxtfondernas prestation jämförs med tillväxtindexet (OMXH Cap GI) som 

återinvesterar dividender, medan de 2 värdeandelsfonderna jämförs med prisindexet (OMXH 

Cap PI) som inte beaktar dividender. Detta görs för att bedömningen för värdeandelsfonderna 

i förhållande till tillväxfonderna ska vara så rättvis som möjligt. För att få fram fondernas 

aktiva risk jämförs varje fonds avkastningar med fondens officiella jämförelseindex 

avkastningar för att estimeringen ska bli så exakt som möjligt. För fonder som saknar ett 

officiellt jämförelseindex väljs ett så lämpligt jämförelseindex som möjligt med tanke på 

fondens placeringspolitik. 

Paneldata om fondernas avgifter och storlekar hämtas från Suomen Sijoitustutkimus (2015a) 

månatliga fondrapporter. Till och med december 2009 meddelades endast fondernas 

förvaltnings- och förvaringsavgifter varefter fondernas TER-talet började offentliggöras, vilket 

skedde till och med december 2012. Från och med början av 2013 benämns kostnaderna som 
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“löpande kostnader”. För de flesta fondernas del skiljer sig avgifterna inte alls beroende på 

vilken form de rapporteras i. På grund av detta beaktas de tre olika kostnadsslagen inte skilt i 

studien.  

Datamaterialet för fonderna består av dagliga stängningskurser (NAV), som i första hand 

hämtas från Thomson Reuters Datastream. Vissa fonders stängningskurser erhålls direkt från 

fondbolagen. Exempelvis laddas de dagliga stängningskurserna för samtliga Danske Invests 

fonder ned via fondbolagets hemsida. Även Bloombergs terminal används. OMXH- och 

Carnegie-indexens dagliga stängningskurser laddas ned från Nasdaq OMX Nordics och 

Carnegies webbsidor, medan MSCI-indexet tas från Thomson Reuters Datastream. För 

Carnegie Small CSX Return Finland saknas prisdata före 2010, vilket betyder att den aktiva 

risken för 2005 – 2010 inte kan räknas ut för fonden OP Suomi Pienyhtiöt. Som riskfri ränta 

används 3 månaders euriborränta. Enligt Finlands Bank (2015g) är Euribor (Euro Interbank 

Offered Rate) en ränta inom euro-området till vilken förstklassiga banker är villiga att ge 

varandra lån. Thomson Reuters (2010) rekommenderar överlag att en 3 månaders 

(annualiserad) referensränta är bäst att använda vid analyser innehållande en riskfri ränta. 

Den riskfria räntans dagliga noteringar fås från Thomson Reuters Datastream. 

 

Figur 7 OMX Helsinki Cap GI-indexets utveckling under undersökningsperioden 

Den huvudsakliga undersökningsperioden är 1.1.2005 - 31.12.2014. Som de två delperioderna 

som representerar en ekonomisk uppgång respektive nedgång fungerar 1.1.2005 – 16.7.2007 
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och 1.11.2007 – 6.3.2009. OMXH Cap GI-indexets utveckling på marknaden under 

undersökningsperioden samt de två olika delperioderna presenteras i figur 7.  

7.1 Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken både för både tillväxt- och avkastningsfonderna och för 

jämförelseindexen presenteras i tabell 4. I den beskrivande statistiken ingår det sammanlagda 

antalet avkastningar samt standardavvikelser, medelvärden, medianvärden och maximala och 

minimala värden för de månatliga respektive veckoliga avkastningarna. Höjden av 

datamaterialet och hur sannolikt det är att det innehåller extrema utfall anges av toppigheten 

(eng. kurtosis) medan snedheten (eng. skewness) anger hur symmetriskt datamaterialet är. 

Om datamaterialet är normalfördelat är toppigheten 3 och snedheten 0. Jarque-Bera (JB), 

inklusive dess p-värde, är ett test som mäter huruvida datamaterialet är normalfördelat eller 

inte. 

Tabell 4 Beskrivande statistik över aktiefonder och jämförelseindexen  

Datafrekvens Månatlig Veckolig 

Typ av fond eller 
index 

Tillv.fond 
(43 st) 

OMXH 
Cap GI 

Avk.fond 
(2st) 

OMXH 
Cap PI 

Tillv.fond 
(6st) 

OMXH 
Cap GI 

Antal 

observationer 

 

4184 120 152 120 368 240 

Medelvärde 0,522 % 0,714 % -0,092 % 0,342 % 0,159 % 0,314% 

Medianvärde 0,971 % 1,595 % 0,958 % 0,850 % 0,623 % 0,778 % 

Maximum 26,413 % 23,576 % 25,123 % 20,636 % 6,661 % 5,937 % 

Minimum -24,697 % -17,227% -17,521 % -17,229 % -10,443 % -6,864 % 

St.avvikelse 5,757 % 5,583 % 6,387 % 5,474 % 2,176 % 2,162 % 

Toppighet 5,182 5,354 1,705 4,618 5,088 0,304 

Snedhet -0,267 -0,218 -0,434 -0,337 -0,931 -0,690 

Jarque-Bera 876,936 28,663 21,103 15,365 120,006 19,441 

P-värde 0,0000 0,0001 0,0000 0,0005 0,0000 0,0060 

Värdeandelsfonder och tillväxtfonderna presenteras skilt. Även fonderna vars veckoliga avkastningar används 
presenteras skilt från de vars månatliga avkastningar används. 

Det sammanlagda antalet observationer för de fonder vars månatliga avkastningar beaktas är 

4336, medan motsvarande antal för fonderna med veckoliga avkastningar är 368. 

Jämförelseindexets veckoliga avkastningar är 240 till antalet vilket beror på att endast 

avkastningar under tidpunkterna då någon av de sex fonderna, vars veckoliga avkastningar 

beaktas, tas med. Överlag går det att konstatera att medelavkastningarna för tillväxtindexen är 
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högre än för fonderna, medan fonderna har en högre standardavvikelse än tillväxtindexen. Det 

går även att dra slutsatsen att varken fondernas eller jämförelseindexens avkastningar är 

normalfördelade eftersom JB-värdena är relativt höga och deras p-värden är noll. 

Tabell 5 Beskrivande statistik över avgifter, storlekar och aktiv risk 

 Aktiv risk Kost. (%) Storlek (milj. €) Aktiv r. (ln) Storlek (ln) 

Medelvärde 0,050 1,503 109,573 -3,114 4,147 

Medianvärde 0,044 1,600 67,494 -3,125 4,212 

Maximum 0,178 4,540 785,746 -1,728 6,667 

Minimum 0,014 0,166 2,447 -4,244 0,895 

St.avvikelse 0,026 0,588 120,721 0,480 1,129 

Toppighet 5,761 4,987 11,445 2,586 2,732 

Snedhet 1,412 0,015 2,525 0,158 -0,324 

Jarque-Bera 220,249 55,776 1367,68 3,826 6,942 

P-värde 0,000000 0,000000 0,000000 0,147602 0,031084 

Årliga värden för aktiv risk och årliga medelvärden gällande kostnader och storlek presenteras. Det sammanlagda 
antalet observationer uppgår till 339. Värdena för de beroende variablerna presenteras i bilagorna 3 – 5 och för de 
oberoende variablerna i bilagorna 8 – 10. 

I tabell 5 presenteras den beskrivande statistiken för den aktiva risken, kostnaderna och 

storleken. Utgående från JB-värdena går det att konstatera att datamaterialet för den aktiva 

riskens och storlekens del är närmare en normalfördelning då de är logaritmiska. Eftersom p-

värdet för de logaritmiska JB-värdena för den aktiva risken är ungefär 0,15 går det att 

konstatera att för denna variabels värden är relativt normalfördelade. De övriga oberoende 

variablernas JB-värden är signifikanta vilket betyder att de inte är normalfördelade.  

Som gränsvärden för låg respektive hög aktiv risk, små och stora kostnader samt för små och 

stora fonder används den första respektive tredje kvartilen för varje år. Dessa gränsvärden 

presenteras i tabell 6. Även genomsnittliga värden för samtliga fonder presenteras för varje år.  
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Tabell 6 Fondernas genomsnittliga aktiva risk, kostnader och kvartiler 

 Aktiv risk (%) Kostnader (% p.a.) Storlek (milj. €) 

Låg Hög Alla Små Stora Alla Liten Stor Alla 

2005 2,895 4,457 3,947 1,263 2,000 1,4869 27,404 147,654 97,453 

2006 2,850 4,534 4,057 1,238 2,000 1,4826 25,771 165,083 117,229 

2007 2,568 5,835 4,486 1,138 1,925 1,4421 28,041 176,970 128,927 

2008 4,234 8,822 6,648 1,225 1,950 1,4533 21,698 131,934 89,514 

2009 4,170 8,859 6,747 1,225 1,877 1,4906 18,964 128,406 84,708 

2010 2,817 5,080 3,999 1,189 2,000 1,5876 30,473 197,280 119,766 

2011 4,760 9,122 7,029 1,190 1,908 1,5613 23,228 174,721 111,623 

2012 3,369 5,817 4,894 1,300 1,940 1,5360 29,727 149,356 96,670 

2013 2,342 5,174 3,861 1,200 1,863 1,4849 33,128 173,738 116,838 

2014 2,538 4,826 3,747 1,200 1,863 1,4793 32,022 181,344 123,354 

Totalt 3,254 6,253 4,953 1,217 1,932 1,5016 27,046 162,649 108,857 

Kvartilgränserna för den första och tredje kvartilen för den aktiva risken, kostnaderna och storleken presenteras 

årsvis. I den tredje kolumnen vid varenda av dessa faktorer presenteras medeltal för samtliga fonder. I den sista 

raden presenteras medeltalet av de årliga första och tredje kvartilerna och ett medelvärde för samtliga noteringar 

under hela undersökningsperioden, alltså inte ett medelvärde av de årliga genomsnittliga värdena. 
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8 RESULTAT 

I första delen av detta kapitel tas fondernas prestation under hela undersökningsperioden upp, 

medan prestationen under den ekonomiska uppgången och nedgången behandlas i det andra 

avsnittet. Även de bäst presterande fonderna analyseras mer grundligt i de två första delarna. 

Till sist tas det upp hur avgifterna, kostnaderna och den aktiva risken påverkar 

fondprestationen. 

8.1 Fondernas prestation 2005 – 2014 

Överlag går det att konstatera att fonderna i genomsnitt har en avkastning på 72,26 % under 

2005 – 2014, vilket ger en genomsnittlig årlig avkastning på 7,23 %. Detta kan jämföras med 

OMXH Cap GI-indexet vars genomsnittliga årliga avkastning är 8,56 %. Fondernas 

genomsnittliga avgifter under undersökningsperioden är ungefär 1,50 %. Före kostnader 

presterar de alltså lite bättre än marknaden i genomsnitt men efter kostnader är avkastningen 

-1,34 % per år i förhållande till indexet.  

Tabell 7 Jämförelseindexets och fondernas årliga avkastningar 

År OMXH Cap GI Fonder 

2005 29,63 % 26,58 % 

 

2006 26,19 % 24,01 % 

2007 7,83 % 5,15 % 

2008 -64,14 % -62,99 % 

2009 36,83 % 42,57 % 

2010 26,05 % 24,50 % 

2011 -28,68 % -31,29 % 

2012 14,38 % 

 

14,68 % 

2013 27,49 % 24,96 % 

2014 10,05 % 4,08 % 

2005-2014 85,61 % 72,26 % 

Fondernas avkastningar består av den genomsnittliga avkastningen för sammanlagt 51 stycken fonder, vars 

tidsperioder, som de är med i undersökningen, presenteras i bilaga 1. Avkastningarna är logaritmiska. 

Jämförelseindexets och fondernas genomsnittliga avkastningar för varje kalenderår 

presenteras i tabell 7, medan grafer för hur värdet på fonderna och på jämförelseindexet 

dagligen har utvecklats under hela undersökningsperioden visas i figur 8. På basis av tabell 7 

och figur 8 går det att konstatera att avkastningsskillnaden mellan indexet och fonderna inte 
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är jämn under hela undersökningsperioden. I bilaga 2 presenteras de årliga avkastningarna för 

jämförelseindexen och för varje enskild fond. 

 

Figur 8 Fondernas och jämförelseindexets värdeutveckling 2005 – 2014.  

Index: 100 = 31.12.2004 

Resultatet från regressionsanalyserna (formel 9) presenteras i tabell 8. I den visas fondernas 

alfavärden och därtill hörande p-värden. Även betavärdena för varje enskild fond presenteras. 

Slutligen beskriver determinationskoefficienterna, 𝑅2, hur stor del av fondernas prestation 

som kan förklaras av jämförelseindexet.  

Utgående från tabell 8 går det att konstatera att 13 fonder av 51 uppvisar ett positivt alfavärde 

sett till hela undersökningsperioden. Det finns 2 fonder med alfavärden signifikanta på en 5-

procentig signifikansnivå. Dessa två fonder är Nordea Focus Suomi Private Banking A K och 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake som båda har en riskjusterad negativ avkastning jämfört 

med jämförelseindexet. På en 10-procentig signifikansnivå finns det ytterligare 7 fonder med 

signifikanta alfavärden, varav VISIO Finland 140/40 har ett positivt alfa, medan de övriga 6 

har negativa värden. Det genomsnittliga alfavärdet för samtliga fonder är ungefär -1,38 %
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Tabell 8 Fondernas Jensens alfa 2005 – 2014.  

Fond Alfa (% p.a.) P-värde Beta 𝑹𝟐 

Aktia Capital B -0,0473 0,977 0,956 0,916 

Alfred Berg Finland B -0,7272 0,691 0,979 0,944 
Alfred Berg Small Cap Finland B -2,4084 0,492 0,944 0,797 
Arvo Finland Value Kasvu -0,0276 0,992 0,917 0,861 
1Danske Invest Suomen Parhaat K 1,8512 0,665 0,968 0,863 
Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K -1,5432 0,580 0,961 0,801 
Danske Invest Suomi Osake K -0,8184 0,389 1,010 0,956 
Danske Invest Suomi Osinko K -1,0380 0,463 0,994 0,935 
Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 0,3864 0,672 1,014 0,957 
eQ Suomi 1 K -2,2764* 0,099 1,010 0,968 
eQ Suomi Pienyhtiöt  -1,9308 0,685 0,798 0,823 
eQ Suomiliiga -1,3056 0,745 0,936 0,832 
Evli Suomi Pienyhtiöt B 0,5988 0,727 0,976 0,913 
Evli Suomi Select B -1,5996 0,287 0,954 0,940 
FIM Fenno -2,4516 0,262 1,081 0,891 
Finlandia Suomi 0,0754 0,915 0,970 0,978 
Fondita Equity Spice B 0,0432 0,988 1,069 0,864 
Fourton Fokus Suomi -3,5220 0,318 0,994 0,783 
1Front Suomi A1 -4,6852 0,237 0,975 0,888 
Handelsbanken Suomi -0,6000 0,481 1,034 0,973 
LähiTapiola Suomi A -0,7512 0,728 0,879 0,922 
Nordea 1 Finnish Equity Fund -3,3672 0,276 1,004 0,947 
Nordea Fennia Plus -4,0740* 0,061 0,983 0,952 
Nordea Focus Suomi PrivateBanking AK -6,7944*** 0,009 1,111 0,942 
Nordea Pro Suomi I K -0,7308 0,528 1,024 0,971 
Nordea Suomi 130/30 Kasvu -3,7188 0,298 1,136 0,898 
Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 0,3288 0,666 1,026 0,983 
Nordea Suomi Kasvu -2,1432* 0,093 1,036 0,964 
Nordea Suomi Small Cap Kasvu -5,0004 0,277 1,110 0,819 
1Nordnet Superrahasto Suomi  0,5075 0,736 1,071 0,992 
Odin Finland -0,3216 0,893 1,037 0,888 
OP-Delta A -1,4292* 0,096 1,000 0,977 
OP-Focus A -0,6768 0,576 0,983 0,966 
OP-Suomi Arvo A -1,4436 0,510 0,955 0,925 
1OP-Suomi Indeksi  0,7852 0,843 0,956 0,742 
OP-Suomi Pienyhtiöt A -4,3260 0,194 0,957 0,811 
1Pohjola Finland Kasvu A -5,4184 0,505 0,724 0,488 
POP Suomi -0,2208 0,894 0,951 0,916 
SEB Finland Small Cap B -2,5704 0,432 0,945 0,799 
SEB Finlandia B -0,8148 0,551 1,004 0,955 
2Seligson & Co OMXH25-ind.os.rahasto 0,6648 0,579 1,075 0,930 
Seligson & Co Phoebus 1,5180 0,508 0,705 0,774 
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A -1,5276* 0,080 1,060 0,966 
Säästöpankki Kotimaa B -0,3276 0,855 0,899 0,946 
Säästöpankki Pienyhtiöt B 4,7712 0,298 0,959 0,810 
Taaleritehdas Arvo Markka Osake A -5,2404** 0,036 1,055 0,910 
1Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu -8,3252 0,274 0,417 0,425 
UB HR Suomi Kasvu 0,6240 0,493 0,989 0,961 
VISIO Finland 140/40 6,8484* 0,056 1,113 0,857 
2XACT OMXH25 (PI) -1,6128 0,731 1,080 0,792 
Ålandsbanken Finland Value B -3,6672* 0,079 0,976 0,941 

     Fonderna presenteras i alfabetisk ordning. Grunddata består av dagliga stängningskurser som har kalkylerats om 
till veckoliga eller månatliga avkastningar. 1 = veckoliga avkastningar, 2 = avkastningsfond.                        
Statistisk signifikans: *** = 1 %, ** = 5 %, * = 10 % 
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Det genomsnittliga betavärdet ligger på 0,976. Fonderna rör sig alltså överlag mycket nära 

jämförelseindexet. Det högsta betavärdet är 1,14 (Nordea Suomi 130/30 Kasvu), vilket överlag 

betyder att då indexet stiger (sjunker) med 1 % stiger (sjunker) fonden i fråga med 1,14 %. 

Denna fond är alltså mera riskfylld än marknaden i genomsnitt. Det finns några fonder vars 

betavärden är mycket låga. Två av dessa fonders (Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu & 

Pohjola Finland Kasvu A) betavärden har räknats ut utgående från veckoliga värden, medan en 

fond (Seligson & Co Phoebus) investerar till stor del utanför Finland. 𝑅2-värdena för de här tre 

fonderna är relativt låga, vilket betyder att jämförelseindexet inte förklarar så mycket av 

variationen i deras avkastningar. Det genomsnittliga 𝑅2-värdet för samtliga fonder är 0,88. 

Jämförelseindexet, exklusive den riskfria räntan, förklarar alltså i snitt 88 % av fondernas 

avkastningar exklusive den riskfria räntan. Det genomsnittliga 𝑅2-värdet för fonderna med 

veckoliga avkastningar är 0,73, medan motsvarande värde för fonderna med månatliga 

avkastningar är 0,90.  

I tabell 9 presenteras resultatet för jämförelseindexets och för fondernas genomsnittliga årliga 

Sharpe- och Treynorvärden. Det nämns också hur många fonder som har ett bättre respektive 

sämre värde än indexet. Årliga resultat för varje enskild fond presenteras i bilaga 3 (Sharpe) 

och 4 (Treynor). 

Tabell 9 Årliga Sharpe- och Treynorvärden 

 Sharpe Treynor 

År sämre index bättre  fonder sämre  index bättre  fonder 

2005 22 2,601 7 2,385 21 0,274 8 0,250 

2006 18 1,451 13 1,404 21 0,231 10 0,216 

2007 23 0,204 12 0,047 24 0,036 11 0,008 

2008 27 -2,014 7 -2,163 18 -0,688 16 -0,695 

2009 5 1,285 28 1,568 7 0,356 26 0,422 

2010 25 1,274 9 1,158 25 0,252 9 0,240 

2011 27 -1,067 12 -1,149 31 -0,301 8 -0,335 

2012 16 0,664 24 0,684 15 0,138 25 0,141 

2013 27 1,926 12 1,808 27 0,273 12 0,251 

2014 38 0,694 1 0,244 37 0,098 2 0,035 

Årliga Sharpe- och Treynorvärden för OMXH Cap GI och årliga medelvärden för fonderna presenteras. Även antalet 
fonder med sämre respektive bättre värden än indexet nämns. 
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Den enda fonden med ett signifikant positivt alfavärde, VISIO 140/40, är aktiv under endast 

ett helt kalenderår, under vilket den har en avkastning som är 6,68 % bättre än 

jämförelseindexet. Under hela tiden den är varit aktiv har den en total avkastning som är 15,09 

% bättre jämfört med indexet. Av de 13 fonderna med positivt alfa är 7 stycken aktiva i mindre 

än 5 år medan de 6 övriga är aktiva under hela undersökningsperioden. Av de 6 fonder som 

har varit aktiva under hela undersökningsperioden har 5 stycken en total avkastning som är 

bättre än jämförelseindexets totala avkastning. Endast Seligson & Co Phoebus (hädanefter 

Phoebus) har en sämre total avkastning men ett positivt alfa. De övriga fonderna med en bättre 

total avkastning och bättre alfa under hela undersökningsperioden är Danske Invest Suomi 

Yhteisöosake K (Danske Yhteisöosake), Evli Suomi Pienyhtiöt B (Evli Pienyhtiöt), Fondita 

Equity Spice B (Fondita), Seligson & Co OMXH 25-indeksiosuusrahasto (Seligson ETF) och 

UB HR Suomi Kasvu (UB Suomi).  

För Phoebus del går det att konstatera att den har en bättre avkastning än jämförelseindexet 

under endast 2 kalenderår (bilaga 2), medan den riskjusterade avkastningen är bättre under 6 

(Treynor) eller 7 år (Sharpe). De övriga fonderna med positiva alfavärden och som är aktiva 

under hela undersökningsperioden har både en bättre avkastning och överlag en bättre 

riskjusterad prestation än indexet under 5 eller 6 kalenderår av undersökningsperioden. För 

Fonditas del verkar det som att den under en del år har en klart bättre prestation än indexet, 

medan prestationen under andra år är klart sämre. Orsaken till detta kan vara att den har ett 

högt betavärde och en av de högsta genomsnittliga aktiva riskerna av samtliga fonder. För 

Danske Yhteisöosakes, Evli Pienyhtiöts och UB Suomis del går det att konstatera att de under 

flera år har en bättre prestation än jämförelseindexet. Under de år de har en sämre prestation 

är underprestationen inte speciellt stor. Seligson ETF är en passivt förvaltad fond som i stor 

utsträckning lyckas följa sitt jämförelseindex. Eftersom det är fråga om en passivt förvaltad 

fond går det inte att förvänta sig att den presterar bättre än jämförelseindexet över tid. 

8.2 Fondernas prestation under ekonomisk uppgång och nedgång 

I genomsnitt har de fonder som är aktiva under hela den ekonomiska uppgången en 

avkastning på 69,25 % under denna period jämfört med 75,96 % för jämförelseindexet. 

Motsvarande avkastningar är -84,15 % för fonderna och -94,86 % för indexet under den 

ekonomiska nedgången. Fonderna har alltså i genomsnitt en avkastning på -6,71 % i 

förhållande till jämförelseindexet under den ekonomiska uppgången, men +10,71 % i 

jämförelse med indexet under den ekonomiska nedgången. Både avkastningarna och de 

riskjusterade måtten under dessa delperioder finns enskilt för varje fond i bilagorna 6 och 7.   
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I tabell 10 presenteras de riskjusterade prestationsmåtten för fonderna och jämförelseindexet, 

under den ekonomiska uppgången och nedgången. Under den ekonomiska uppgången har 

fonderna överlag en sämre prestation jämfört med indexet. Av 28 fonder har 18 stycken både 

en sämre total avkastning och ett sämre Sharpevärde än jämförelseindexet. Sett till Jensens 

alfa och Treynorvärdet är fördelningen lite jämnare. Fonderna har däremot överlag en bättre 

avkastning i genomsnitt än jämförelseindexet under den ekonomiska nedgången. Av 33 fonder 

har 27 stycken tappat mindre i värde än jämförelseindexet under perioden. Utgående från 

prestationsmåtten där beta används som riskmått har ungefär 90 % av fonderna en bättre 

prestation än indexet. Enligt Sharpekvoten har jämförelseindexet överlag presterat aningen 

bättre än fonderna under denna period.  

Tabell 10 Riskjusterade prestationsmått under ekonomisk upp- och nedgång 

Mått Förklaring Uppgång Nedgång 

A
lf

a
 

Sämre än index 19 4 

Index 0 0 

Bättre än index 17 34 

Fonder, medel -0,496 % 4,67 % 

    

S
h

a
r

p
e

 Sämre än index 18 20 

Index 1,982 -2,296 

Bättre än index 10 13 

Fonder, medel 1,909 -2,346 

    

T
r

e
y

n
o

r
 Sämre än index 15 3 

Index 0,268 -0,749 

Bättre än index 13 30 

Fonder, medel 0,255 -0,703 

Jämförelseindexets och fondernas genomsnittliga riskjusterade prestationsmått, samt hur många fonder som under 
ekonomiska uppgången- och nedgången klarar sig bättre respektive sämre än indexet. Årliga alfavärden 
presenteras. Årliga riskpremier har använts för att räkna ut Sharpe- och Treynorvärden. 

Orsaken till att resultatet mellan de olika måtten varierar under den ekonomiska nedgången är 

antagligen att standardavvikelsen som används som mått för risk i Sharpekvoten skilt har 

räknats ut under delperioden. Betavärdena, som har använts för att få fram alfavärden och 

Treynorkvot, har kalkylerats utgående från hela 10-åriga undersökningsperioden, och speglar 

nödvändigtvis inte fondernas risknivå under denna delperiod. Fondernas genomsnittliga 

standardavvikelse (28,6 %) under den ekonomiska nedgången är ungefär 12 % lägre än 

jämförelseindexets standardavvikelse (32,6 %), medan de fonder som har varit aktiva under 
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den ekonomiska nedgången har ett genomsnittligt betavärde (0,956) som är ungefär 4,4 % 

lägre än jämförelseindexets betavärde. Speciellt mot slutet av den ekonomiska nedgången 

verkar fondernas volatilitet minska i förhållande till indexet. Sett till hela den 10-åriga 

undersökningsperioden är fondernas genomsnittliga standardavvikelser och betavärden runt 3 

% lägre i förhållande till jämförelseindexet. Trots att fonderna överlag avkastar mera än 

jämförelseindexet under den ekonomiska nedgången är deras Sharpevärden i snitt sämre än 

indexets Sharpevärde. Detta beror på att deras volatilitet i förhållande till indexet under denna 

period är lägre än under övriga perioder i undersökningen. 

Samtliga fonders genomsnittliga betavärde ligger på 0,976, medan det genomsnittliga 

betavärdet för fonderna aktiva under den ekonomiska nedgången är 0,956, vilket kan vara ett 

ytterligare tecken på att fondernas risk har minskats under den ekonomiska nedgången. 

Utgående från tabell 6 går det att konstatera att under år då aktiepriserna (under åtminstone 

delar av året) har sjunkit kraftigt, alltså 2008, 2009 och 2011, verkar fondernas aktiva risk 

överlag vara högre än under övriga år. Även detta kan bero på att fondförvaltarna har justerat 

risken nedåt i förhållande till jämförelseindexet.   

Fonderna som sett till hela undersökningen har den bästa avkastningen och som togs upp i 

slutet av avsnitt 8.1 har överlag en bättre prestation än jämförelseindexet under den 

ekonomiska nedgången. Seligson Phoebus och Evli Pienyhtiöt har en klart bättre avkastning, 

22,65 % respektive 10,26 %, än jämförelseindexet, medan de övriga har en avkastning som är 

närmare indexet under denna period. Dock finns det flera andra fonder i studien som har en 

bättre prestation än dessa 6 fonder under denna period. Exempelvis har Alfred Berg Small Cap 

en total avkastning som är 26,80 % bättre än jämförelseindexet och ett genomsnittligt årligt 

alfavärde på 15,76%.   

De 6 fonder som sett till hela undersökningsperioden avkastar bäst hör överlag inte till de bäst 

presterande fonderna under den ekonomiska uppgången. Fondita har en klart bättre (13,06 %) 

avkastning jämfört med indexet. Seligson Phoebus har en sämre total avkastning i förhållande 

till indexet under denna period (-18,09 %), men trots det ett positivt alfa. är Odin Finland med 

en avkastning på 14,03 % bättre än indexet har den bästa totala avkastningen och riskjusterade 

prestationen under denna period. 

8.3 Kostnadernas, storlekens och den aktiva riskens inverkan på prestationen 

Utgående från tabell 11 går det att dra slutsatsen att fonderna med en låg aktiv risk i denna 

studie överlag har bättre avkastning än fonder med hög aktiv risk. Dock verkar det som om 
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fonderna med en aktiv risk nära den genomsnittliga aktiva risken i samplet har den bästa 

avkastningen totalt sett. Fonderna med de lägsta avgifterna har sett till hela 

undersökningsperioden en bättre avkastning än fonderna med de högsta avgifterna. Under 

2008 och 2011 då aktiepriserna sjönk och under 2014 då ingen fond har en bättre avkastning 

än jämförelseindexet verkar de fonder med den högsta aktiva risken och de med de högsta 

kostnaderna ha en klart sämre prestation än fonder med den lägsta aktiva risken och med de 

lägsta kostnaderna. Under 2009, då fonderna överlag har en bättre avkastning än 

jämförelseindexet, är situationen den motsatta.  

Tabell 11 Årsavkastningar för de olika fondgrupperna baserade på fondegenskaper 

 Låg AR Hög AR Billiga Dyra Små Stora Samtliga 

2005 24,04 23,56 26,41 28,93 23,07 25,08 26,58 

2006 21,80 24,65 24,84 23,40 21,55 25,72 24,01 

2007 7,23 4,86 4,44 5,31 4,44 4,46 5,15 

2008 -55,99 -64,57 -60,93 -68,69 -57,08 -63,07 -62,99 

2009 34,58 44,89 38,18 47,31 36,53 40,45 42,57 

2010 21,19 24,40 26,54 23,20 22,34 24,57 24,50 

2011 -29,87 -32,23 -28,18 -35,00 -25,93 -32,91 -31,29 

2012 15,10 16,10 14,14 15,11 12,98 15,85 14,68 

2013 26,54 23,02 25,56 24,18 19,87 27,40 24,96 

2014 6,91 1,27 5,51 1,75 1,56 5,62 4,08 

Totalt 71,53 65,93 76,51 65,48 59,32 73,16 72,26 

Fonderna är indelade i grupper på basis av nivån av aktiv risk, kostnader och storlek. Årliga genomsnittliga 

avkastningar för den första och den fjärde kvartilen presenteras. I sista kolumnen presenteras avkastningen i 

genomsnitt för samtliga fonder. I sista raden presenteras de totala avkastningarna för hela 

undersökningsperioden, alltså 2005 – 2014. 

De stora fonderna verkar överlag ha en klart bättre avkastning än de små fonderna. Under 

2008 och 2011, alltså år då aktiepriserna sjönk, verkar de små fonderna ha en bättre 

avkastning än de stora fonderna. En orsak till detta kan vara att det jämfört med en större fond 

är lättare för en liten fond att justera risken nedåt. 

Utgående från regressionsanalyserna (formel 12), vars resultat presenteras i tabell 12, går det 

att konstatera att modellen där Jensens alfa används som beroende variabel inte är signifikant 

eftersom värdet för F-statistiken är lågt. De övriga modellerna med Sharpe- och 

Treynorvärden som beroende variabler är dock signifikanta och de oberoende variablerna 

förklarar ungefär 11 % respektive 8 % av variationen i de beroende variablerna. Sharpe- och 

Treynorvärdena har en stark positiv korrelation sinsemellan, men de korrelerar inte med 
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alfavärdena. Detta beror på att alfavärdet är ett mått som jämför den riskjusterade 

avkastningen i förhållande till jämförelseindexet, medan Sharpe- och Treynormåtten endast 

mäter den riskjusterade prestationen. 

Det går att konstatera att den aktiva risken i detta sampel har en signifikant negativ inverkan 

på Sharpe- och Treynorkvoten på en 0,1-procentig signifikansnivå. Ju lägre den aktiva risken 

är, desto högre är alltså Sharpe- och Treynorkvoten. Sambandet mellan kostnaderna och 

Sharpe- och Treynorkvoten och mellan storleken och Sharpe- samt Treynorkvoten verkar vara 

positivt respektive negativt. Dessa samband är dock inte statistiskt signifikanta. 

Tabell 12 Regressionsanalys med prestationsmått och fondegenskaper 

Beroende 

variabel 

𝜶 Aktiv risk Kostnader Storlek 𝑹𝟐 F-statistik 

(Wald) 

Alfa 0,044 0,015* -0,001 0,001 0,021 2,353 

 (1,772) (2,024) (-1,889) (0,289)   

Sharpe -2,169*** -0,970*** 0,082 -0,101 0,106 23,215*** 

 (-5,686) (-7,930) (0,937) (-1,738)   

Treynor -0,491*** -0,193*** 0,014 -0,020 0,079 19,909*** 

 (-6,080) (-7,369) (0,774) -1,711   

Antal observationer är 339. De beroende variablerna består av årliga värden, vilket även den aktiva risken består 

av. Kostnaderna och storlekarna är årliga genomsnitt. Värdena för den aktiva risken och för storleken är 

logaritmiska. Statistisk signifikans: *** = 0,1 %, ** = 1 %, * = 5 % 
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med denna studie var att ta reda på huruvida fonder som investerar i finländska aktier 

presterar bättre än marknaden överlag samt vilka fondegenskaper som påverkar prestationen. 

Det har även undersökts ifall prestationen skiljer sig under en uppgång i ekonomin jämfört 

med en nedgång. Sammanlagt ingår 51 stycken fonder i undersökningen som sträcker sig från 

2005 till 2014. Även fonder som har grundats, upphört att existera eller fusionerats med en 

annan fond har tagits med i studien. För att bedöma prestationen har både riskjusterade mått 

och till viss del även icke-riskjusterade avkastningar använts. Det har undersökts ifall fondens 

aktiva risk, dess avgifter och storlek påverkar den riskjusterade avkastningen. Detta kapitel är 

indelat i metoddiskussion, där studiens metoder och eventuella brister diskuteras. Efter detta 

följer en resultatdiskussion och till sist tas förslag på fortsatt forskning upp. 

9.1 Metoddiskussion 

Fondernas prestation har i denna undersökning mätts med hjälp av fondernas (icke-

riskjusterade) avkastningar och de riskjusterade prestationsmåtten Jensens alfa, Sharpe- och 

Treynorkvoten. Eftersom fondernas betavärden överlag ligger mycket nära 1 skiljer sig de 

verkliga avkastningarna inte mycket från riskjusterade alfavärden. Fondernas alfavärden som 

har räknats ut för hela undersökningsperioden ger en bra bild av hur varje fond har presterat 

under 2005 – 2014. Dock finns det en risk för att prestationsmåtten där betavärden används 

som riskmått inte ger en bra estimering ifall prestationen mäts under kortare perioder, 

exempelvis årsvis eller under de två delperioderna. Orsaken till detta är att betavärdena som 

har använts under dessa kortare perioder har räknats ut utgående från fondernas avkastningar 

i förhållande till jämförelseindexet under hela undersökningsperioden. Då den riskjusterade 

prestationen mäts under kortare perioder är Sharpekvoten i denna undersökning ett bättre 

prestationsmått eftersom risken som används i det måttet är uträknad endast utgående från 

perioden i fråga. Det går även att diskutera huruvida resultaten för fonderna vars beta- och 

alfavärden har räknats ut med hjälp av veckoliga noteringar är jämförbara med övriga fonder 

eftersom data av högre frekvens enligt Gilbert et al. (2013) inte är optimal att använda vid 

estimering av beta, vilket även de, relativt sett, låga genomsnittliga 𝑅2-värdena för fonderna 

vars veckoliga avkastningar har använts bekräftar. 

För vissa fonder har prisdata som har erhållits direkt från fondbolaget som förvaltar fonderna 

använts. Det går att diskutera huruvida det är korrekt att använda sådant datamaterial då 

fondbolagen inte kan anses vara neutrala i sin rapportering. I vissa fall har prisdata för någon 
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av dessa fonder för kortare perioder hittats i någon av databaserna som har använts för att få 

fram prisnoteringar. Då dessa noteringar har jämförts med noteringarna från fondbolagen har 

några skillnader inte hittats. Därför bedöms risken att prisnoteringarna som har fåtts från 

fondbolagen inte är korrekta som mycket liten.  

Sättet att rapportera avgifterna har under undersökningsperiodens gång ändrat två gånger. 

För de flesta fonders vidkommande har de rapporterade avgifterna inte påverkats alls i och 

med ändringarna. Dock finns det några fonder vars avgifter har stigit eller sjunkit betydligt i 

och med att avgiftsrapporteringen har ändrat. Exempelvis steg fonden Arvo Finlands avgifter 

med ungefär 200 % jämfört med året innan då fondbolagen 2010 blev skyldiga att rapportera 

fondernas TER-tal. När de sedan 2012 inte längre är tvungna att rapportera TER-talen har 

denna fonds avgifter sjunkit till samma nivå som före 2010. De genomsnittliga avgifterna är 

högre under de åren TER-talen var offentliga jämfört med övriga år i studien, vilket framgår av 

de genomsnittliga årliga avgifterna i bilaga 8. Det är svårt att analysera hur fondernas 

kostnader påverkar avkastningen ifall fonderna innehåller dolda avgifter, vilket det verkar 

finnas en viss risk för. 

Eftersom fondernas prestation har mätts under en 10-årig period kan vissa ändringar i 

fonderna ha skett under perioden. För en del fonder är det möjligt att ta reda på ändringar som 

har hänt, men det kan finnas ändringar bland fonderna under undersökningsperioden som 

inte har beaktats. Exempel på ändringar kan vara byte av jämförelseindex eller ändring av 

placeringsstrategi. En ändring av fondernas officiella jämförelseindex som inte har beaktats 

kan resultera i felaktig aktiv risk. Det finns även fonder som saknar officiellt jämförelseindex 

och därför har ett annat index använts för att räkna ut den aktiva risken. Å andra sidan 

korrelerar de olika jämförelseindexen starkt med varandra, vilket betyder att det inte är så stor 

skillnad vilket jämförelseindex som används för att räkna ut den aktiva risken. 

9.2 Resultatdiskussion 

Liksom majoriteten av den tidigare undersökningen i kapitel 5 visar så går det även i denna 

studie att konstatera att fonderna i genomsnitt har en sämre prestation än jämförelseindexet 

under 2005 – 2014. På den finländska marknaden kommer Aalto (2009), Castrén (2014) och 

Fiskars (2014) i sina magisteravhandlingar samt Liljeblom och Löflund (2000) fram till 

liknande slutsatser. Fonderna avkastar i genomsnitt 7,23 % per år, medan jämförelseindexet 

har en genomsnittlig årlig avkastning på 8,56 %. Fondernas genomsnittliga årliga avgifter är 

1,50 %, vilket betyder att fondernas bruttoavkastning är aningen bättre än jämförelseindexets 

avkastning. Avkastningsskillnaden mellan fonderna och jämförelseindexet är trots allt inte 
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konstant under hela undersökningsperioden, vilket tyder på att det under vissa perioder kan 

vara lättare att prestera bättre än jämförelseindexet och svårare under andra. Sett till hela 

undersökningsperioden har 13 stycken av 51 fonder ett positivt alfavärde, varav ett är 

statistiskt signifikant. De statistiskt sett signifikanta negativa alfavärdena är 8 stycken till 

antalet.  

Trots att fonderna överlag presterar sämre än jämförelseindexet går det att konstatera att det 

under varje år finns någon fond som presterar bättre. Under två kalenderår presterar fonderna 

överlag bättre än jämförelseindexet. Exempelvis har fonderna i snitt en klart bättre avkastning 

än jämförelseindexet år 2009. Under perioden som representerar den ekonomiska uppgången 

i studien, 1.1.2005 – 16.7.2007, avkastar fonderna i snitt sämre än jämförelseindexet med 6,71 

% medan de med 10,71 % avkastar bättre än indexet under den ekonomiska nedgången, som 

repsreseteras av 1.11.2007 – 6.3.2009.  

Till skillnad från Fink et al. (2014) gör fonderna i denna undersökning mindre förluster än 

jämförelseindexet under den ekonomiska nedgången. Även Kosowski (2011) har funnit att 

fonder i genomsnitt presterar bättre under nedgångar i ekonomin än under övriga 

förhållanden. I hans undersökning var den riskjusterade prestationen positiv, vilket fallet i 

denna undersökning nödvändigtvis inte är. Fondernas Sharpevärden är i genomsnitt lägre 

jämfört med jämförelseindexet trots att fondernas totala förluster under denna period överlag 

är mindre än indexets. Detta beror på att fondernas volatilitet har minskats i förhållande till 

indexet under den ekonomiska nedgången. Petäjistö menar (2013) att fondförvaltarna inte 

vågar ta risk i förhållande till indexet under nedgångar i ekonomin, vilket fallet i denna studie 

verkar vara. Detta faktum märks i Petäjistös undersökning på så sätt att en större andel fonder 

blir dolda indexfonder då aktiepriserna sjunker. I denna undersökning verkar det däremot 

som om fondernas aktiva risk under den ekonomiska nedgången är större än vid övriga 

tidpunkter, vilket följden är ifall risken i förhållande till indexet minskas. Även Fink et al. 

(2014) kommer fram till att fondernas aktiva risk är större under nedgångar i ekonomin än 

under övriga förhållanden.  

Då fonderna överlag klarar sig dåligt i förhållande till marknaden presterar de mest aktiva och 

de dyraste fonderna allra sämst, medan de relativt sett klarar sig bäst då fonderna överlag 

presterar bra. Det är alltså möjligt att det finns ett samband mellan fondernas aktiva risk och 

avgifter, vilket Korpela och Puttonen (2006) hittar hos finländska aktiefonder. I detta sampel 

består de dyrare fonderna till stor del av small cap-fonder, vilket betyder att de dyrare 

fondernas prestation till en ganska hög grad påverkas av hur småbolagen presterar. 
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Ett negativt samband mellan Sharpe- samt Treynorkvoten och den aktiva risken hittas, vilket 

även Fiskars (2014)  finner bland finländska aktiefonder 2004 – 2013. Cremers och Petäjistö 

(2009) samt Petäjistö (2013) kommer fram till att de allra mest aktiva fonderna presterar 

bättre än marknaden i genomsnitt, medan fonder som är mindre aktiva inte gör det. De har 

dock förutom aktiv risk även använt sig av aktiv andel, vilket gör att resultaten i denna studie 

inte är jämförbara med deras resultat. Deras undersökning är även gjord på den betydligt 

större amerikanska marknaden där det är lättare att avvika från jämförelseindexet. För att 

kunna prestera bättre än marknaden måste fonden avvika från sitt jämförelseindex, vilket även 

medför avgifter i form av exempelvis förvaltnings- och transaktionskostnader som i sin tur 

påverkar fondens avkastning. Det kan alltså vara svårt att avvika från jämförelseindexet på den 

finländska marknaden, vilket Möttölä påpekar i Lassilas (2015) artikel. För finländska 

aktiefonder kan det alltså vara svårt att uppnå stora överavkastningar i förhållande till 

jämförelseindexet eftersom marknaden är liten. 

De största fonderna verkar i snitt avkasta bättre än de minsta fonderna, bortsett från perioder 

då aktiepriserna sjunker. Babalos et al. (2014) menar att små fonder eventuellt presterar bättre 

än stora fonder under ekonomiska nedgångar eftersom de är mera flexibla än stora fonder. Det 

är enklare för små fonder att ändra på sina innehav i fonden. Indro et al. (1999) och Chen et al. 

(2004) menar att en fond måste uppnå en viss storlek för att kunna täcka sina kostnader, men 

att den inte får bli för stor eftersom effekten av skalfördelarna i så fall avtar. Dessa två 

undersökningar är gjorda på den amerikanska marknaden som är betydligt större än den 

finländska. En orsak till att de stora fonderna i denna studie överlag verkar prestera bättre än 

de små fonderna kan vara att de stora fonderna har uppnått en tillräcklig storlek för att 

effektivt kunna täcka kostnaderna men inte blivit för stora, vilket inte är sannolikt på en liten 

marknad som den finländska. 

9.3 Förslag på fortsatt forskning 

I undersökningen finns det vissa brister som kunde åtgärdas i framtida studier. Det finns även 

aspekter i studien som inte kan förklaras med hjälp av de använda metoderna. På grund av 

detta finns det utrymme för fortsatt forskning kring detta område. 

För att kunna använda sig av alfa- och Treynorvärden som riskjusterade mått på prestation 

under kortare perioder kunde estimering av beta göras utgående från kortare delperioder 

istället för hela undersökningsperioden. På så sätt kunde man exempelvis få fram ytterligare 

bevis på att fondernas risk justeras nedåt under perioder då aktiepriserna sjunker. 
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Om man ser på hur de enskilda fonderna presterar i denna undersökning går det att 

konstatera att det finns 6 stycken fonder som har varit aktiva en längre tid och som i 

genomsnitt presterar bättre än jämförelseindexet. De här fonderna presterar bättre än 

jämförelseindexet under 5 eller 6 kalenderår, beroende på vilket prestationsmått som används. 

Det finns ett antal tidigare studier där fonders prestationsstabilitet undersöks. Cuthbertson et 

al. (2010), Kang et al. (2011) och Sandvall (2000) hittar prestationsstabilitet hos 

välpresterande fonder. Petäjistö (2013) menar att det för den enskilda investeraren lönar sig 

att investera i fonder som tidigare har presterat bra. Dock menar Ekholm et al. (2000) att 

prestationsstabiliteten på den finländska marknaden är avtagande eftersom marknaden blir 

mer effektiv hela tiden. För den enskilda investeraren på den finländska marknaden vore det 

intressant att veta ifall det är mer sannolikt att en fond som under de senaste åren har 

presterat bra även i framtiden kommer att prestera bättre än en fond som den senaste tiden 

har presterat dåligt. 

För att ta reda på ifall fondernas prestation under ekonomiska upp- och nedgångar stämmer 

överens med resultaten i denna undersökning kunde andra tidsperioder för upp- och 

nedgångar i ekonomin användas. I denna undersökning är endast marknaden för finländska 

aktiefonder undersökt. Enligt Finlands Bank (2015f) finns majoriteten av de i Finland 

förvaltade fondernas fondandelsskuld i övriga Europa. Därför kunde liknande undersökningar 

som denna göras bland exempelvis europeiska eller nordiska aktiefonder som förvaltas i 

Finland och som finländare således investerar i. 

Det kunde även vara intressant gå in på djupet och ytterligare analysera orsakerna bakom de 

resultat som har kommer fram i exempelvis denna undersökning. Närmare orsaker till varför 

fondernas avkastningar överlag är bättre än jämförelseindexets avkastning under den 

ekonomiska nedgången eller vilka skillnader det finns mellan de bäst och de sämst presterande 

fonderna i denna undersökning kunde analyseras. Detta kunde göras genom att analysera 

fondinnehaven. För att ytterligare analysera graden av aktiv förvaltning och ta reda på hur 

aktivt förvaltade de finländska fonderna är kunde Cremers och Petäjistös (2009) mått, aktiv 

andel, användas antingen enskilt eller tillsammans med aktiv risk. För dessa ändamål behövs 

det data över fondernas historiska innehav, vilket tyvärr verkar vara svårt att få tag på för de 

finländska fonderna. 
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Bilaga 1 Fonder och jämförelseindex som ingår i undersökningen 

Fond ISIN Tidsperiod  Officiellt jämförelseindex (index använt) 

Aktia Capital B FI0008801071 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Alfred Berg Finland B FI0008803564 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Alfred Berg Small Cap Finland B FI0008803580 1.1.2005 – 31.12.2014 Carnegie SmallFinland 

Arvo Finland Value Kasvu FI0008809876 18.10.2005 – 31.12.2004 OMXH Cap GI 

Danske Invest Suomen Parhaat K FI4000081344 ****25.2.2014 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K FI0008803044 1.1.2005 – 31.12.2014 Carnegie SmallFinland 

Danske Invest Suomi Osake K FI0008803101 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Danske Invest Suomi Osinko K FI0008806898 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K FI0008803226 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

eQ Suomi 1 K FI0008812169 13.6.2007 – 31.12.2014 Finns inte (OMXH Cap GI) 

eQ Suomi Pienyhtiöt FI0008809454 5.12.2005 – 14.10.2008 Finns inte (Carnegie SmallFinland) 

eQ Suomiliiga FI0008811278 16.10.2006 – 28.2.2013 OMXH Cap GI 

Evli Suomi Pienyhtiöt B FI0008804422 1.1.2005 – 31.12.2014 Carnegie Small CSX Return Finland & OMXH Cap GI 

Evli Suomi Select B FI0008800107 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

FIM Fenno FI0008800339 1.1.2005 – 31.12.2014 OMX Helsinki Benchmark CAP GI 

*Finlandia Suomi FI4000013933 18.8.2010 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Fondita Equity Spice B FI0008802855 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Fourton Fokus Suomi FI4000004585 4.9.2009 – 30.5.2014 OMXH Cap GI 

Front Suomi A1 FI4000071253 ****23.10.2013 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

**Handelsbanken Suomi FI0008800271 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

LähiTapiola Suomi A FI0008811021 4.9.2006 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

*Nordea 1 Finnish Equity Fund LU0095739925 1.1.2005 – 11.6.2009 OMXH Cap GI 

Nordea Fennia Plus FI0008802178 1.1.2005 – 27.2.2009 OMXH Cap GI 

Nordea Focus Suomi Private Banking A K FI4000022165 15.4.2011 – 4.9.2014 OMXH Cap GI 

Nordea Pro Suomi I K FI0008800362 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

***Nordea Suomi 130/30 Kasvu FI0008813050 15.4.2008 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 
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Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu FI4000010533 25.2.2010 – 31.12.2014 OMX Helsinki Benchmark CAP GI 

Nordea Suomi Kasvu FI0008800016 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu FI4000018866 30.11.2010 – 31.12.2014 Carnegie Small CSX Return Finland 

Nordnet Superrahasto Suomi SE0005993102 ****17.6.2014 – 31.12.2014 OMXH25 

Odin Finland NO0008000163 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

OP-Delta A FI0008802293 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

OP-Focus A FI0008805429 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

OP-Suomi Arvo A FI0008800206 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

OP-Suomi Indeksi FI0008802426 ****5.6.2006 – 4.6.2008 OMXH25 

*OP-Suomi Pienyhtiöt A FI0008805403 1.1.2005 – 31.12.2014 Carnegie Small CSX Return Finland 

Pohjola Finland Kasvu A FI0008801386 ****1.1.2005 – 9.6.2006 Finns inte (OMXH Cap GI) 

POP Suomi FI0008808456 1.2.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

SEB Finland Small Cap B FI0008802574 1.1.2005 – 31.12.2014 Carnegie SmallFinland 

SEB Finlandia B FI0008802558 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Seligson & Co OMXH25 –indeksiosuusrahasto*** FI0008805627 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH25 

Seligson & Co Phoebus FI0008805486 1.1.2005 – 31.12.2014 75 % OMXH Cap GI & 25 % MSCI ACWI 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A FI0008801758 1.1.2005 – 31.12.2014 OMX GES Finland Sustainability & OMX Helsinki Benchmark 

Säästöpankki Kotimaa B FI0008806625 1.1.2005 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Säästöpankki Pienyhtiöt B FI4000014139 1.3.2011 – 31.12.2014 Carnegie SmallFinland 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A FI4000013172 26.5.2010 – 31.12.2014 OMXH Cap GI 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu FI4000072780 ****2.12.2013 – 31.12.2014 OMXH Small Cap GI 

UB HR Suomi Kasvu FI0008807334 1.1.2005 – 31.12.2014 Finns inte (OMXH Cap GI) 

VISIO Finland 140/40 FI4000013149 15.4.2010 – 31.8.2012 OMXH Cap GI 

XACT OMXH25*** FI0008810395 17.3.2006 – 17.12.2008 OMXH25 

Ålandsbanken Finland Value B FI0008811849 2.4.2007 - 31.12.2014 OMXH Cap GI 

* Data saknas: 
Finlandia Suomi: Storlekar och kostnader saknas helt och hållet 
Nordea 1 Equity Fund: Kostnader och storlekar saknas t.o.m. 02/2008 
OP Suomi Pienyhtiöt: Aktiv risk saknas för 2005 – 2010 
Nordea 130/30 Storlekar och kostnader saknas fr.o.m. 06/2009 

** Övergått i “Handelsbanken Suomi (A1 EUR)” 8.10.2014 
*** Avkastningsfond – prisindex (PI) använt som jämförelseindex 
**** Veckoliga avkastningar har använts för att räkna ut beta och alfa för hela perioden 
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  Bilaga 2 Fondernas årliga avkastningar (% p.a.) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktia Capital B 30,30 23,48 7,31 -62,81 44,89 24,39 -30,24 15,69 27,85 1,29 

Alfred Berg Finland B 26,60 26,45 10,61 -56,19 46,19 22,51 -35,82 5,49 26,77 4,35 

Alfred Berg Small Cap Finland B 23,57 23,05 16,68 -62,53 62,71 21,95 -41,12 2,25 14,76 -3,54 

Arvo Finland Value Kasvu 
 

21,67 -10,36 -44,13 43,09 20,01 -27,19 17,49 31,94 1,53 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
          

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 27,12 20,44 0,89 -64,43 52,05 22,56 -32,93 15,12 26,95 -0,22 

Danske Invest Suomi Osake K 25,85 26,99 5,56 -63,69 39,27 24,47 -27,85 17,57 25,10 4,82 

Danske Invest Suomi Osinko K 29,65 22,82 6,77 -64,48 43,32 24,11 -30,45 17,10 22,03 3,98 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 26,34 27,53 5,92 -63,13 41,42 25,94 -26,25 17,21 27,72 7,74 

eQ Suomi 1 K 
   

-68,39 39,46 27,00 -29,18 13,28 18,28 5,19 

eQ Suomi Pienyhtiöt  
 

25,83 -2,99 
       

eQ Suomiliiga 
  

6,82 -69,15 41,37 20,55 -34,12 16,27 
  

Evli Suomi Pienyhtiöt B 28,01 25,99 13,54 -59,99 40,25 22,24 -26,44 11,49 32,80 2,13 

Evli Suomi Select B 32,44 22,34 12,35 -62,91 38,88 22,75 -33,50 11,29 23,55 -0,66 

FIM Fenno 25,15 27,51 0,47 -77,45 51,36 23,73 -38,82 16,64 31,07 6,86 

Finlandia Suomi 
      

-26,24 14,06 25,51 8,68 

Fondita Equity Spice B 33,13 28,43 5,73 -72,67 55,47 27,87 -31,87 23,47 23,41 -2,29 

Fourton Fokus Suomi 
     

28,08 -40,33 8,00 23,22 0,00 

Front Suomi A1 
         

5,11 

Handelsbanken Suomi 31,65 26,94 8,98 -67,57 37,47 26,74 -30,99 17,35 26,26 5,09 

LähiTapiola Suomi A 0,00 0,00 9,56 -59,37 46,37 21,34 -37,35 17,39 20,85 0,42 

Nordea 1 Finnish Equity Fund 20,46 16,23 10,03 -72,12 
      

Nordea Fennia Plus 23,48 19,69 7,72 -70,68 
      

Nordea Focus Suomi Private Banking A K 
       

11,37 19,77 
 

Nordea Pro Suomi I K 26,31 23,52 8,12 -62,81 44,26 25,75 -32,67 14,54 26,78 6,11 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

47,63 27,31 -43,96 20,78 16,85 -2,74 

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
      

-27,83 17,35 26,33 7,83 
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Nordea Suomi Kasvu 24,88 22,62 9,28 -69,13 43,02 25,60 -34,43 14,59 25,49 4,67 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
      

-34,15 16,52 22,70 0,16 

Nordnet Superrahasto Suomi 
          

Odin Finland 35,22 32,60 -1,34 -70,93 48,39 28,44 -33,21 16,57 27,55 1,58 

OP-Delta A 26,46 25,21 6,41 -61,88 34,86 19,65 -31,10 15,13 28,26 8,34 

OP-Focus A 24,96 23,32 7,54 -56,71 33,30 23,31 -31,28 18,34 27,88 7,08 

OP-Suomi Arvo A 23,14 23,77 -10,60 -51,23 37,09 26,59 -31,94 12,53 30,00 8,84 

OP-Suomi Indeksi 
  

6,92 
       

OP-Suomi Pienyhtiöt A 23,37 16,23 2,55 -82,48 48,81 16,84 -29,51 13,02 27,06 3,61 

Pohjola Finland Kasvu A 19,04 
         

POP Suomi 0,00 23,30 7,32 -62,57 44,71 24,38 -30,04 15,60 27,82 1,30 

SEB Finland Small Cap B 32,42 20,04 -0,26 -58,88 50,10 23,97 -43,51 15,10 17,28 -0,02 

SEB Finlandia B 26,15 24,81 10,90 -56,63 33,69 26,05 -37,04 16,31 24,90 8,56 

Seligson & Co OMXH25-ind.os.rahasto 22,48 24,05 3,53 -69,25 29,49 25,68 -31,14 13,95 25,45 5,16 

Seligson & Co Phoebus 21,00 24,79 -3,65 -55,06 36,67 24,65 -7,37 12,81 17,60 9,57 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 25,68 25,48 4,11 -64,66 37,89 28,33 -31,83 15,94 26,44 6,94 

Säästöpankki Kotimaa B 22,28 24,84 5,88 -50,31 35,61 21,82 -32,64 14,46 28,72 4,93 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
       

15,95 30,68 3,87 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
      

-32,81 9,11 25,71 3,85 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
         

-3,27 

UB HR Suomi Kasvu 35,07 26,83 7,83 -60,00 33,16 26,88 -27,00 13,88 24,43 10,05 

VISIO Finland 140/40 
      

-22,00 
   

XACT OMXH25 
  

2,69 
       

Ålandsbanken Finland Value B 
   

-59,44 40,78 26,93 -39,24 10,64 19,45 -0,61 

OMX Helsinki Cap_GI  29,63 26,19 7,83 -64,14 36,83 26,05 -28,68 14,38 27,49 10,05 

OMX Helsinki Cap_PI  26,34 22,44 3,74 -69,43 30,91 22,14 -32,86 9,20 23,09 5,50 
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  Bilaga 3 Fondernas årliga Sharpevärden 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktia Capital B 3,05 1,42 0,18 -2,47 1,97 1,29 -1,11 0,83 1,92 0,07 

Alfred Berg Finland B 2,31 1,47 0,39 -1,85 1,56 1,06 -1,34 0,24 2,12 0,31 

Alfred Berg Small Cap Finland B 2,29 1,27 0,81 -2,29 2,37 1,10 -1,73 0,09 1,38 -0,30 

Arvo Finland Value Kasvu 
 

1,47 -1,05 -2,02 1,78 1,05 -1,04 0,91 2,32 0,09 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
          

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 2,48 1,23 -0,18 -2,70 2,18 1,19 -1,28 0,85 2,39 -0,03 

Danske Invest Suomi Osake K 2,18 1,50 0,07 -2,03 1,39 1,16 -1,04 0,86 1,70 0,31 

Danske Invest Suomi Osinko K 2,42 1,21 0,13 -2,12 1,60 1,15 -1,09 0,85 1,59 0,24 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 2,25 1,55 0,09 -2,04 1,48 1,23 -0,98 0,84 1,93 0,50 

eQ Suomi 1 K 
   

-2,09 1,34 1,26 -1,04 0,56 1,24 0,33 

eQ Suomi Pienyhtiöt  
 

1,60 -0,46 
       

eQ Suomiliiga 
  

0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 
  

Evli Suomi Pienyhtiöt B 2,29 1,53 0,51 -2,07 1,48 1,06 -1,05 0,59 2,64 0,14 

Evli Suomi Select B 3,11 1,43 0,52 -2,28 1,52 1,13 -1,19 0,48 1,61 -0,06 

FIM Fenno 2,02 1,39 -0,20 -2,61 1,76 1,07 -1,35 0,77 2,09 0,47 

Finlandia Suomi 
      

-0,97 0,63 1,76 0,61 

Fondita Equity Spice B 2,61 1,58 0,07 -2,26 1,85 1,25 -1,07 1,14 1,60 -0,16 

Fourton Fokus Suomi 
     

1,47 -1,77 0,44 1,73 
 

Front Suomi A1 
         

0,34 

Handelsbanken Suomi 2,62 1,54 0,25 -2,18 1,33 1,26 -1,14 0,85 1,83 0,36 

LähiTapiola Suomi A 
  

0,35 -2,41 1,99 1,05 -1,48 0,91 1,64 0,02 

Nordea 1 Finnish Equity Fund 2,03 0,92 0,40 -2,39 
      

Nordea Fennia Plus 2,26 1,21 0,24 -2,43 
      

Nordea Focus Suomi Private Banking A K 
       

0,47 1,30 
 

Nordea Pro Suomi I K 2,50 1,47 0,25 -2,14 1,53 1,21 -1,22 0,67 1,85 0,41 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

1,58 1,16 -1,31 0,85 1,04 -0,18 

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
      

-1,07 0,81 1,81 0,51 



79 

 

 

Nordea Suomi Kasvu 2,34 1,39 0,33 -2,29 1,50 1,17 -1,22 0,64 1,75 0,32 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
      

-1,35 0,85 1,98 0,00 

Nordnet Superrahasto Suomi  
          

Odin Finland 3,21 1,80 -0,29 -2,38 1,82 1,35 -1,17 0,75 1,92 0,09 

OP-Delta A 2,24 1,44 0,11 -2,05 1,24 0,95 -1,09 0,65 1,91 0,55 

OP-Focus A 1,95 1,16 0,18 -1,89 1,17 1,10 -1,06 0,77 1,80 0,45 

OP-Suomi Arvo A 2,51 1,58 -0,96 -1,99 1,35 1,35 -1,16 0,55 2,07 0,59 

OP-Suomi Indeksi  
  

0,13 
       

OP-Suomi Pienyhtiöt A 2,09 0,89 -0,10 -3,18 2,21 0,81 -1,28 0,73 2,24 0,24 

Pohjola Finland Kasvu A 1,37 
         

POP Suomi 
 

1,41 0,18 -2,47 1,97 1,29 -1,11 0,83 1,92 0,07 

SEB Finland Small Cap B 3,18 1,20 -0,26 -2,59 2,42 1,17 -1,47 0,71 1,19 -0,01 

SEB Finlandia B 2,22 1,35 0,35 -1,95 1,29 1,18 -1,16 0,76 1,57 0,52 

Seligson & Co OMXH25 -ind.os.rahasto 1,62 1,21 -0,04 -1,96 0,91 1,20 -1,10 0,59 1,44 0,32 

Seligson & Co Phoebus 2,15 1,73 -0,61 -2,25 1,66 1,67 -0,47 1,12 1,97 0,91 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 2,07 1,39 -0,01 -2,08 1,31 1,35 -1,14 0,71 1,67 0,40 

Säästöpankki Kotimaa B 2,42 1,44 0,10 -1,83 1,46 0,99 -1,22 0,66 2,09 0,34 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
       

0,81 2,52 0,28 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
      

-1,24 0,41 1,78 0,25 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
         

-0,34 

UB HR Suomi Kasvu 3,39 1,71 0,21 -2,13 1,19 1,35 -1,04 0,72 1,80 0,66 

VISIO Finland 140/40 
      

-0,83 
   

XACT OMXH25 (PI) 
  

-0,06 
       

Ålandsbanken Finland Value B 
   

-2,11 1,48 1,30 -1,42 0,46 1,44 -0,06 

OMX Helsinki Cap_GI  2,60 1,45 0,20 -2,01 1,29 1,27 -1,07 0,66 1,93 0,69 

OMX Helsinki Cap_PI  2,26 1,21 -0,03 -2,17 1,07 1,07 -1,22 0,41 1,60 0,37 
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  Bilaga 4 Fondernas årliga Treynorvärden 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktia Capital B 0,29 0,21 0,03 -0,71 0,46 0,25 -0,33 0,16 0,29 0,01 

Alfred Berg Finland B 0,25 0,24 0,06 -0,62 0,46 0,22 -0,38 0,05 0,27 0,04 

Alfred Berg Small Cap Finland B 0,23 0,21 0,13 -0,71 0,65 0,22 -0,45 0,02 0,15 -0,04 

Arvo Finland Value Kasvu 
 

0,20 -0,16 -0,53 0,46 0,21 -0,31 0,18 0,35 0,01 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
          

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 0,26 0,18 -0,04 -0,72 0,53 0,23 -0,36 0,15 0,28 0,00 

Danske Invest Suomi Osake K 0,23 0,24 0,01 -0,68 0,38 0,23 -0,29 0,17 0,25 0,05 

Danske Invest Suomi Osinko K 0,28 0,20 0,03 -0,70 0,42 0,23 -0,32 0,17 0,22 0,04 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 0,24 0,24 0,02 -0,67 0,40 0,25 -0,27 0,16 0,27 0,07 

eQ Suomi 1 K 
   

-0,72 0,38 0,26 -0,30 0,13 0,18 0,05 

eQ Suomi Pienyhtiöt  
 

0,28 -0,09 
       

eQ Suomiliiga 
  

0,03 -0,79 0,43 0,21 -0,38 0,17 
  

Evli Suomi Pienyhtiöt B 0,26 0,23 0,09 -0,66 0,40 0,22 -0,29 0,11 0,33 0,02 

Evli Suomi Select B 0,32 0,20 0,08 -0,71 0,39 0,23 -0,37 0,11 0,24 -0,01 

FIM Fenno 0,21 0,23 -0,04 -0,76 0,46 0,21 -0,37 0,15 0,29 0,06 

Finlandia Suomi 
      

-0,28 0,14 0,26 0,09 

Fondita Equity Spice B 0,29 0,24 0,01 -0,72 0,51 0,25 -0,31 0,21 0,22 -0,02 

Fourton Fokus Suomi 
     

0,27 -0,42 0,07 0,23 
 

Front Suomi A1 
         

0,05 

Handelsbanken Suomi 0,28 0,23 0,05 -0,70 0,35 0,25 -0,31 0,16 0,25 0,05 

LähiTapiola Suomi A 
  

0,06 -0,73 0,51 0,23 -0,44 0,19 0,23 0,00 

Nordea 1 Finnish Equity Fund 0,18 0,13 0,06 -0,76 
      

Nordea Fennia Plus 0,22 0,17 0,04 -0,77 
      

Nordea Focus Suomi Private Banking A K 
       

0,10 0,18 
 

Nordea Pro Suomi I K 0,24 0,20 0,04 -0,66 0,42 0,24 -0,33 0,14 0,26 0,06 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

0,41 0,23 -0,40 0,18 0,15 -0,03 

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
      

-0,28 0,16 0,25 0,07 
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Nordea Suomi Kasvu 0,22 0,19 0,05 -0,71 0,40 0,24 -0,35 0,14 0,24 0,04 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
      

-0,32 0,14 0,20 0,00 

Nordnet Superrahasto Suomi  
          

Odin Finland 0,32 0,28 -0,05 -0,73 0,45 0,27 -0,33 0,15 0,26 0,01 

OP-Delta A 0,24 0,22 0,02 -0,67 0,34 0,19 -0,32 0,15 0,28 0,08 

OP-Focus A 0,23 0,21 0,03 -0,62 0,33 0,23 -0,33 0,18 0,28 0,07 

OP-Suomi Arvo A 0,22 0,22 -0,16 -0,58 0,38 0,27 -0,35 0,13 0,31 0,09 

OP-Suomi Indeksi  
  

0,03 
       

OP-Suomi Pienyhtiöt A 0,22 0,14 -0,02 -0,91 0,50 0,17 -0,32 0,13 0,28 0,04 

Pohjola Finland Kasvu A 0,23 
         

POP Suomi 
 

0,21 0,03 -0,71 0,46 0,25 -0,33 0,16 0,29 0,01 

SEB Finland Small Cap B 0,32 0,18 -0,05 -0,67 0,52 0,24 -0,48 0,15 0,18 0,00 

SEB Finlandia B 0,24 0,22 0,07 -0,61 0,32 0,25 -0,38 0,16 0,25 0,08 

Seligson & Co OMXH25 -ind.os.rahasto 0,19 0,20 -0,01 -0,69 0,26 0,23 -0,30 0,12 0,23 0,05 

Seligson & Co Phoebus 0,27 0,31 -0,11 -0,85 0,50 0,34 -0,12 0,17 0,25 0,13 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 0,22 0,21 0,00 -0,65 0,35 0,26 -0,31 0,14 0,25 0,06 

Säästöpankki Kotimaa B 0,22 0,24 0,02 -0,61 0,38 0,23 -0,38 0,15 0,32 0,05 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
       

0,16 0,32 0,04 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
      

-0,32 0,08 0,24 0,03 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
         

-0,08 

UB HR Suomi Kasvu 0,33 0,24 0,04 -0,65 0,32 0,26 -0,29 0,13 0,24 0,10 

VISIO Finland 140/40 
      

-0,21 
   

XACT OMXH25 (PI) 
  

-0,01 
       

Ålandsbanken Finland Value B 
   

-0,66 0,41 0,27 -0,42 0,10 0,20 -0,01 

OMX Helsinki Cap_GI  0,27 0,23 0,04 -0,69 0,36 0,25 -0,30 0,14 0,27 0,10 
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  Bilaga 5 Fondernas årliga alfavärden 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktia Capital B 1,89 % -1,68 % -0,36 % -1,73 % 9,65 % -0,54 % -2,89 % 1,93 % 1,58 % -8,32 % 

Alfred Berg Finland B -2,46 % 0,74 % 2,86 % 6,52 % 10,11 % -3,02 % -7,77 % -8,59 % -0,15 % -5,50 % 

Alfred Berg Small Cap Finland B -4,53 % -1,85 % 9,06 % -2,23 % 27,87 % -2,69 % -14,12 % -11,36 % -11,20 % -13,04 % 

Arvo Finland Value Kasvu 
 

-2,61 % -17,89 % 14,33 % 9,21 % -3,95 % -0,99 % 4,26 % 6,70 % -7,71 % 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
          

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K -1,44 % -4,85 % -6,80 % -2,97 % 16,61 % -2,50 % -5,42 % 1,28 % 0,53 % -9,88 % 

Danske Invest Suomi Osake K -4,05 % 0,57 % -2,30 % 1,13 % 2,09 % -1,83 % 1,13 % 3,06 % -2,65 % -5,33 % 

Danske Invest Suomi Osinko K 0,18 % -3,24 % -1,04 % -0,73 % 6,70 % -1,79 % -1,95 % 2,80 % -5,30 % -6,02 % 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K -3,68 % 1,01 % -1,96 % 1,98 % 4,09 % -0,47 % 2,85 % 2,64 % -0,15 % -2,45 % 

eQ Suomi 1 K 
   

-3,56 % 2,28 % 0,70 % -0,20 % -1,23 % -9,48 % -4,96 % 

eQ Suomi Pienyhtiöt  
 

4,29 % -10,10 % 
       

eQ Suomiliiga 
  

-0,78 % 
 

6,81 % -3,89 % -7,35 % 2,78 % 
  

Evli Suomi Pienyhtiöt B -0,97 % 0,35 % 5,80 % 2,52 % 4,26 % -3,22 % 1,53 % -2,56 % 5,96 % -7,69 % 

Evli Suomi Select B 4,07 % -2,79 % 4,69 % -1,93 % 3,69 % -2,14 % -6,20 % -2,45 % -2,68 % -10,26 % 

FIM Fenno -6,70 % -0,55 % -7,65 % -7,74 % 11,65 % -4,36 % -7,70 % 1,14 % 1,38 % -3,99 % 

Finlandia Suomi 
      

1,53 % 0,10 % -1,15 % -1,07 % 

Fondita Equity Spice B 1,60 % 0,64 % -2,34 % -3,74 % 16,17 % 0,07 % -1,10 % 8,14 % -5,97 % -13,03 % 

Fourton Fokus Suomi 
     

2,18 % -11,84 % -6,29 % -4,10 % 
 

Front Suomi A1 
         

-4,70 % 

Handelsbanken Suomi 1,08 % -0,04 % 1,03 % -1,08 % -0,57 % -0,17 % -1,29 % 2,50 % -2,16 % -5,30 % 

LähiTapiola Suomi A 
  

2,17 % -3,58 % 13,86 % -1,64 % -12,32 % 4,69 % -3,33 % -8,44 % 

Nordea 1 Finnish Equity Fund -9,27 % -10,05 % 2,19 % -7,72 % 
      

Nordea Fennia Plus -5,69 % -6,11 % -0,05 % -7,68 % 
      

Nordea Focus Suomi Private Banking A K 
       

-4,53 % -10,74 % 
 

Nordea Pro Suomi I K -3,98 % -3,22 % 0,21 % 2,99 % 6,57 % -0,91 % -3,27 % -0,17 % -1,36 % -4,18 % 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

5,97 % -2,16 % -11,20 % 4,53 % -14,34 % -14,13 % 

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
      

1,64 % 2,61 % -1,87 % -2,48 % 
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Nordea Suomi Kasvu -5,73 % -4,40 % 1,32 % -2,52 % 4,91 % -1,35 % -4,67 % -0,29 % -2,97 % -5,74 % 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
      

-2,15 % 0,62 % -7,80 % -10,98 % 

Nordnet Superrahasto Suomi  
          

Odin Finland 4,58 % 5,55 % -9,30 % -4,25 % 10,25 % 1,46 % -3,42 % 1,69 % -0,95 % -8,84 % 

OP-Delta A -3,18 % -0,99 % -1,42 % 2,29 % -1,98 % -6,41 % -2,41 % 0,75 % 0,77 % -1,71 % 

OP-Focus A -4,22 % -2,49 % -0,23 % 6,29 % -2,93 % -2,32 % -3,10 % 4,20 % 0,84 % -2,81 % 

OP-Suomi Arvo A -5,26 % -1,39 % -18,26 % 9,84 % 1,85 % 1,67 % -4,60 % -1,23 % 3,73 % -0,77 % 

OP-Suomi Indeksi  
          

OP-Suomi Pienyhtiöt A -5,09 % -8,97 % -5,12 % -21,27 % 13,50 % -8,13 % -2,11 % -0,77 % 0,74 % -6,03 % 

Pohjola Finland Kasvu A -3,00 % 
         

POP Suomi 
 

-1,76 % -0,34 % -1,80 % 9,63 % -0,43 % -2,84 % 1,90 % 1,67 % -8,27 % 

SEB Finland Small Cap B 4,30 % -4,88 % -7,89 % 1,47 % 15,24 % -0,70 % -16,49 % 1,48 % -8,71 % -9,53 % 

SEB Finlandia B -3,58 % -1,46 % 3,06 % 7,76 % -3,27 % -0,09 % -8,25 % 1,89 % -2,69 % -1,53 % 

Seligson & Co OMXH25 -ind.os.rahasto  -5,67 % 0,17 % -0,17 % 5,72 % -3,63 % 1,96 % 4,27 % 4,11 % 0,65 % -0,74 % 

Seligson & Co Phoebus -0,53 % 5,42 % -10,42 % -11,22 % 10,35 % 6,04 % 12,44 % 2,51 % -1,84 % 2,42 % 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A -5,58 % -2,09 % -3,93 % 3,58 % -1,06 % 0,78 % -1,36 % 0,74 % -2,67 % -3,70 % 

Säästöpankki Kotimaa B -4,58 % 0,98 % -1,58 % 6,88 % 2,38 % -1,69 % -7,00 % 1,48 % 3,98 % -4,13 % 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
       

2,13 % 4,30 % -5,78 % 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
      

-2,47 % -6,03 % -3,28 % -6,74 % 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
         

-7,59 % 

UB HR Suomi Kasvu 5,74 % 0,89 % 0,05 % 3,39 % -3,28 % 1,10 % 1,35 % -0,35 % -2,76 % 0,11 % 

VISIO Finland 140/40 
      

10,07 % 
   

XACT OMXH25 (PI) 
  

-1,01 % 
       

Ålandsbanken Finland Value B 
   

3,04 % 4,81 % 1,49 % -11,29 % -3,40 % -7,38 % -10,43 % 
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Bilaga 6 Fondprestation under ekonomisk uppgång 

 
Alfa (p.a.) Sharpe (p.a.  Treynor (p.a.)  Total avk. 

Aktia Capital B 0.43 % 2.11 0.27 74.01 % 

Alfred Berg Finland B 0.06 % 1.97 0.27 74.70 % 

Alfred Berg Small Cap Finland B 2.34 % 2.11 0.29 78.11 % 

Arvo Finland Value Kasvu -6.82 % 
   

Danske Invest Suomen Parhaat K 
    

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 2.24 % 2.13 0.29 79.00 % 

Danske Invest Suomi Osake K -1.72 % 1.80 0.25 72.23 % 

Danske Invest Suomi Osinko K 0.06 % 1.85 0.27 75.71 % 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K -1.46 % 1.85 0.25 73.19 % 

eQ Suomi 1 K 
    

eQ Suomi Pienyhtiöt  6.19 % 
   

eQ Suomiliiga 12.89 % 
   

Evli Suomi Pienyhtiöt B 1.04 % 2.01 0.28 77.00 % 

Evli Suomi Select B 2.46 % 2.33 0.29 79.09 % 

FIM Fenno -2.11 % 1.78 0.25 76.11 % 

Finlandia Suomi 
    

Fondita Equity Spice B 3.24 % 2.18 0.30 89.01 % 

Fourton Fokus Suomi 
    

Front Suomi A1 
    

Handelsbanken Suomi 1.19 % 2.08 0.28 81.33 % 

LähiTapiola Suomi A 9.76 % 
   

Nordea 1 Finnish Equity Fund -9.32 % 1.48 0.18 52.39 % 

Nordea Fennia Plus -6.28 % 1.70 0.20 58.77 % 

Nordea Focus Suomi Private Banking  
    

Nordea Pro Suomi I K -4.48 % 1.90 0.22 66.17 % 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
    

Nordea Suomi Kasvu -5.69 % 1.81 0.21 63.88 % 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
    

Nordnet Superrahasto Suomi 
    

Odin Finland 4.50 % 2.30 0.31 89.98 % 

OP-Delta A -2.31 % 1.80 0.24 70.07 % 

OP-Focus A -2.95 % 1.59 0.24 67.27 % 

OP-Suomi Arvo A -5.80 % 1.77 0.21 58.08 % 

OP-Suomi Indeksi 0.24 % 
   

OP-Suomi Pienyhtiöt A -2.35 % 1.79 0.24 67.04 % 

Pohjola Finland Kasvu A -5.38 % 
   

POP Suomi -0.62 % 
   

SEB Finland Small Cap B 3.06 % 2.28 0.30 80.00 % 

SEB Finlandia B -1.59 % 1.81 0.25 72.14 % 

Seligson & Co OMXH25 -ind.os.rahasto -3.27 % 1.38 0.19 60.87 % 

Seligson & Co Phoebus 0.83 % 1.84 0.28 57.87 % 
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Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A -3.98 % 1.70 0.23 69.87 % 

Säästöpankki Kotimaa B -2.04 % 1.81 0.25 63.82 % 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
    

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
    

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
    

UB HR Suomi Kasvu 2.07 % 2.29 0.29 80.50 % 

VISIO Finland 140/40 
    

XACT OMXH25 -2.29 % 
   

Ålandsbanken Finland Value B 
    

OMX Helsinki Cap_GI  
 

1.98 0.27 75.96 % 

OMX Helsinki Cap_PI  
 

1.66 
 

64.94 % 
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  Bilaga 7 Fondprestation under ekonomisk nedgång 

 
Alfa (p.a.) Sharpe (p.a.) Treynor (p.a.) Total avk. 

Aktia Capital B 7.95 % -2.44 -0.67 -79.70 % 

Alfred Berg Finland B 11.83 % -1.93 -0.63 -76.88 % 

Alfred Berg Small Cap Finland B 15.76 % -1.93 -0.58 -68.07 % 

Arvo Finland Value Kasvu 12.00 % -2.42 -0.62 -70.42 % 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
    

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5.11 % -2.63 -0.70 -84.07 % 

Danske Invest Suomi Osake K 2.72 % -2.26 -0.72 -92.21 % 

Danske Invest Suomi Osinko K 2.98 % -2.29 -0.72 -90.28 % 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake  3.97 % -2.26 -0.71 -90.94 % 

eQ Suomi 1 K -1.79 % -2.31 -0.77 -98.28 % 

eQ Suomi Pienyhtiöt  0.53 % 
   

eQ Suomiliiga 3.45 % -2.30 -0.73 -85.76 % 

Evli Suomi Pienyhtiöt B 5.87 % -2.24 -0.69 -84.60 % 

Evli Suomi Select B 4.73 % -2.37 -0.70 -83.89 % 

FIM Fenno 2.45 % -2.54 -0.73 -99.71 % 

Finlandia Suomi 
    

Fondita Equity Spice B 6.57 % -2.23 -0.69 -93.02 % 

Fourton Fokus Suomi 
    

Front Suomi A1 
    

Handelsbanken Suomi 2.43 % -2.40 -0.73 -95.04 % 

LähiTapiola Suomi A 3.86 % -2.43 -0.71 -77.46 % 

Nordea 1 Finnish Equity Fund 2.88 % -2.32 -0.72 -91.37 % 

Nordea Fennia Plus -1.84 % 
   

Nordea Focus Suomi Priv.Banking  
    

Nordea Pro Suomi I K 7.34 % -2.28 -0.68 -87.42 % 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 13.34 % 
   

Nordea Suomi Indeksirahasto B K. 
    

Nordea Suomi Kasvu 4.70 % -2.36 -0.70 -92.16 % 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
    

Nordnet Superrahasto Suomi 
    

Odin Finland 3.53 % -2.42 -0.72 -93.83 % 

OP-Delta A 2.16 % -2.32 -0.73 -92.00 % 

OP-Focus A 5.93 % -2.17 -0.69 -85.22 % 

OP-Suomi Arvo A 4.01 % -2.46 -0.71 -84.99 % 

OP-Suomi Indeksi 0.59 % 
   

OP-Suomi Pienyhtiöt A -7.75 % -3.07 -0.83 -100.99 % 

Pohjola Finland Kasvu A 
    

POP Suomi 7.83 % -2.45 -0.67 -79.41 % 

SEB Finland Small Cap B 10.69 % -2.56 -0.64 -74.96 % 

SEB Finlandia B 7.66 % -2.25 -0.67 -84.94 % 

Seligson & Co OMXH25-ind.os.rah. 5.37 % -2.20 -0.74 -101.21 % 

Seligson & Co Phoebus -5.24 % -2.24 -0.82 -72.21 % 
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Seligson & Co Suomi Ind.rahasto A 3.55 % -2.37 -0.72 -96.09 % 

Säästöpankki Kotimaa B 6.92 % -2.12 -0.67 -75.40 % 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
    

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
    

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
    

UB HR Suomi Kasvu 1.20 % -2.47 -0.74 -92.16 % 

VISIO Finland 140/40 
    

XACT OMXH25 9.72 % 
   

Ålandsbanken Finland Value B 4.50 % -2.35 -0.70 -86.38 % 

OMX Helsinki Cap_GI  
 

-2.30 -0.75 -94.86 % 

OMX Helsinki Cap_PI  
 

-2.43 
 

-100.49 % 
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  Bilaga 8 Fondernas genomsnittliga avgifter (% p.a.) årsvis 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktia Capital B 1,85 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Alfred Berg Finland B 1,30 1,30 1,30 1,51 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Alfred Berg Small Cap Finland B 1,60 1,60 1,60 1,81 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Arvo Finland Value Kasvu 
 

1,20 1,20 1,20 1,20 3,73 4,54 2,03 1,20 1,20 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
          

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Danske Invest Suomi Osake K 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Danske Invest Suomi Osinko K 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

eQ Suomi 1 K 
   

0,50 0,50 0,50 0,92 1,50 1,50 1,50 

eQ Suomi Pienyhtiöt  
 

1,49 1,49 
       

eQ Suomiliiga 
  

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
  

Evli Suomi Pienyhtiöt B 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,45 1,60 1,60 

Evli Suomi Select B 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,01 

FIM Fenno 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Finlandia Suomi 
          

Fondita Equity Spice B 2,09 2,07 2,05 2,05 2,05 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Fourton Fokus Suomi 
     

0,63 1,16 0,63 0,63 
 

Front Suomi A1 
         

0,85 

Handelsbanken Suomi 1,87 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

LähiTapiola Suomi A 
  

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,49 1,50 

Nordea 1 Finnish Equity Fund 
          

Nordea Fennia Plus 2,00 2,00 2,00 2,00 
      

Nordea Focus Suomi Private Banking A K 
       

1,50 1,50 
 

Nordea Pro Suomi I K 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

1,63 3,10 1,93 2,24 1,50 1,50 

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
      

0,75 0,75 0,75 0,75 
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Nordea Suomi Kasvu 2,00 2,00 2,00 2,00 1,73 1,64 1,61 1,61 1,60 1,60 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
      

1,60 1,60 1,60 1,60 

Nordnet Superrahasto Suomi 
          

Odin Finland 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

OP-Delta A 2,02 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

OP-Focus A 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

OP-Suomi Arvo A 1,54 1,54 1,57 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

OP-Suomi Indeksi 0,48 0,48 0,48 
       

OP-Suomi Pienyhtiöt A 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Pohjola Finland Kasvu A 1,55 
         

POP Suomi 
 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,83 1,83 1,83 1,80 1,80 

SEB Finland Small Cap B 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

SEB Finlandia B 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Seligson & Co OMXH25 -ind.os.rahasto 0,25 0,23 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Seligson & Co Phoebus 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,01 1,01 1,35 0,75 0,75 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45 

Säästöpankki Kotimaa B 1,85 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,85 1,84 1,84 1,80 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
       

1,94 1,94 1,90 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
      

1,20 1,20 1,20 1,20 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
         

1,20 

UB HR Suomi Kasvu 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

VISIO Finland 140/40 
      

1,25 
   

XACT OMXH25 
  

0,21 0,18 
      

Ålandsbanken Finland Value B 
   

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Medel 1,49 1,48 1,44 1,45 1,49 1,59 1,56 1,54 1,48 1,48 
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  Bilaga 9 Fondernas genomsnittliga storlekar (miljoner €)  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktia Capital B 117,13 156,45 246,52 172,40 150,36 212,20 221,82 202,16 249,09 266,94 

Alfred Berg Finland B 155,88 150,43 160,12 131,82 149,95 211,78 192,65 143,80 130,60 122,16 

Alfred Berg Small Cap Finland B 26,70 25,17 30,44 34,78 37,99 62,72 51,05 37,17 28,00 24,10 

Arvo Finland Value Kasvu 
 

35,04 49,74 28,95 44,07 36,29 22,33 19,13 25,58 29,66 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
          

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 37,98 44,17 48,22 28,56 25,90 19,84 19,90 43,98 65,58 72,19 

Danske Invest Suomi Osake K 183,31 247,41 281,22 193,90 160,50 195,98 171,71 149,36 218,16 181,07 

Danske Invest Suomi Osinko K 17,28 25,97 27,68 22,17 18,61 105,62 99,53 39,22 41,40 35,84 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 55,48 73,56 89,72 84,43 111,07 137,51 163,48 257,79 209,18 182,17 

eQ Suomi 1 K 
   

9,41 12,64 8,07 19,43 33,28 34,67 24,52 

eQ Suomi Pienyhtiöt  
 

12,03 16,77 
       

eQ Suomiliiga 
  

21,00 13,02 14,54 18,14 13,84 11,39 
  

Evli Suomi Pienyhtiöt B 42,74 60,43 78,50 55,77 53,94 63,54 47,11 54,27 86,44 107,96 

Evli Suomi Select B 105,46 130,92 142,80 96,43 106,59 135,16 137,48 108,37 103,40 87,98 

FIM Fenno 102,83 123,01 138,56 86,27 67,65 96,06 95,34 72,00 75,03 83,93 

Finlandia Suomi 
          

Fondita Equity Spice B 17,47 24,10 56,03 33,42 19,38 31,22 39,63 45,26 73,20 63,41 

Fourton Fokus Suomi 
     

30,28 21,56 8,63 12,40 
 

Front Suomi A1 
         

2,91 

Handelsbanken Suomi 29,52 45,73 67,49 47,57 36,46 49,17 48,95 41,28 48,82 48,18 

LähiTapiola Suomi A 
  

22,72 17,21 18,74 36,79 28,77 37,17 70,92 70,41 

Nordea 1 Finnish Equity Fund 
          

Nordea Fennia Plus 54,59 61,78 52,39 34,63 
      

Nordea Focus Suomi Private Banking A K 
       

8,98 6,33 
 

Nordea Pro Suomi I K 72,78 161,84 189,54 132,05 81,55 131,18 157,79 173,19 240,70 326,10 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

11,98 30,50 36,12 22,52 22,85 17,22 

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
      

96,95 74,57 99,91 118,04 
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Nordea Suomi Kasvu 186,26 214,57 240,72 167,05 183,54 272,26 309,68 351,00 529,23 673,64 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
      

23,53 33,71 48,61 52,26 

Nordnet Superrahasto Suomi 
          

Odin Finland 133,22 205,78 358,87 198,29 159,10 209,16 207,43 184,93 206,09 236,36 

OP-Delta A 610,78 641,23 785,75 619,21 537,40 693,17 604,04 380,92 369,21 430,52 

OP-Focus A 80,35 133,41 172,78 149,36 135,68 201,18 193,91 227,84 402,95 283,15 

OP-Suomi Arvo A 247,28 250,46 240,99 131,11 121,13 205,64 269,31 178,96 177,95 197,18 

OP-Suomi Indeksi 44,19 47,79 53,20 
       

OP-Suomi Pienyhtiöt A 127,43 140,63 163,61 100,50 76,68 137,00 110,84 92,61 102,11 133,95 

Pohjola Finland Kasvu A 19,70 
         

POP Suomi 6,05 14,35 21,88 17,81 19,19 30,39 31,33 29,73 36,55 40,17 

SEB Finland Small Cap B 38,47 47,65 54,06 27,03 30,05 54,62 59,48 51,71 47,80 39,53 

SEB Finlandia B 152,47 174,81 200,13 139,64 147,87 250,87 242,08 201,19 148,71 160,03 

Seligson & Co OMXH25-ind.os.rahasto 155,11 221,02 162,77 128,57 114,44 174,12 183,77 129,47 141,58 146,04 

Seligson & Co Phoebus 16,88 19,20 22,55 15,57 12,12 16,40 18,33 22,11 28,49 32,55 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 18,78 25,15 28,16 21,23 26,08 41,22 45,05 43,46 57,35 75,13 

Säästöpankki Kotimaa B 59,73 102,65 128,56 85,97 95,29 151,69 160,02 144,50 172,34 185,47 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
       

10,28 17,73 30,44 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
      

66,62 90,83 97,11 79,21 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
         

14,78 

UB HR Suomi Kasvu 7,75 17,37 23,95 14,93 7,40 4,62 5,25 2,70 2,45 2,46 

VISIO Finland 140/40 
      

9,55 
   

XACT OMXH25 
  

6,07 1,89 
      

Ålandsbanken Finland Value B 
   

2,54 7,48 17,65 16,03 10,68 11,33 9,80 

Medel 97,45 117,23 128,93 89,51 84,71 119,77 111,62 96,67 116,84 123,35 
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  Bilaga 10 Fondernas aktiva risk årsvis 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktia Capital B 2,37 3,47 4,63 5,75 8,87 2,92 9,12 5,88 3,54 2,82 

Alfred Berg Finland B 1,69 1,71 4,87 7,45 4,82 3,84 5,19 5,12 2,34 1,90 

Alfred Berg Small Cap Finland B 3,39 4,50 8,87 12,67 8,26 5,69 7,18 5,23 4,23 3,31 

Arvo Finland Value Kasvu 
 

3,80 2,57 9,21 10,77 5,68 10,07 5,26 3,91 4,83 

Danske Invest Suomen Parhaat K 
          

Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 4,84 4,63 8,24 6,65 7,36 4,42 7,81 7,77 5,00 5,76 

Danske Invest Suomi Osake K 3,27 3,14 2,21 4,20 3,99 2,32 8,50 4,53 2,04 2,67 

Danske Invest Suomi Osinko K 3,67 4,46 2,82 6,54 4,99 3,83 8,20 4,42 5,54 2,54 

Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 3,11 3,21 2,11 4,81 4,49 2,08 8,55 3,82 2,17 2,21 

eQ Suomi 1 K 
   

1,90 2,20 1,67 3,37 5,35 5,91 3,71 

eQ Suomi Pienyhtiöt  
 

8,04 5,13 
       

eQ Suomiliiga 
  

8,05 11,36 13,86 5,30 8,88 5,91 
  

Evli Suomi Pienyhtiöt B 3,54 3,12 2,52 4,27 5,20 1,47 3,36 3,10 5,52 4,79 

Evli Suomi Select B 3,29 3,87 3,16 4,19 6,45 4,33 5,34 4,98 4,14 4,08 

FIM Fenno 8,09 8,36 8,87 16,69 17,77 8,53 11,14 6,94 8,93 6,14 

Finlandia Suomi 
      

2,61 2,35 1,74 1,98 

Fondita Equity Spice B 4,28 7,16 7,15 10,43 9,01 5,95 10,78 9,67 6,82 5,32 

Fourton Fokus Suomi 
     

6,34 9,41 8,52 7,10 
 

Front Suomi A1 
         

4,48 

Handelsbanken Suomi 2,70 2,75 2,56 3,47 3,89 2,39 5,41 3,30 2,53 2,78 

LähiTapiola Suomi A 
  

4,06 5,07 7,35 2,74 6,59 3,81 2,76 3,13 

Nordea 1 Finnish Equity Fund 4,43 3,09 4,54 5,44 
      

Nordea Fennia Plus 3,87 3,86 4,09 5,38 
      

Nordea Focus Suomi Private Banking A K 
       

4,50 3,56 
 

Nordea Pro Suomi I K 2,45 2,41 3,37 3,35 3,91 3,74 4,76 3,22 2,78 2,14 

Nordea Suomi 130/30 Kasvu 
    

7,22 4,50 11,74 8,37 6,19 6,32 

Nordea Suomi Indeksirahasto B Kasvu 
      

4,37 2,48 2,28 2,33 



93 

 

 

Nordea Suomi Kasvu 2,49 2,43 3,88 4,52 4,12 3,37 6,10 3,85 2,85 2,18 

Nordea Suomi Small Cap Kasvu 
      

5,36 4,25 1,81 2,93 

Nordnet Superrahasto Suomi 
          

Odin Finland 3,84 4,45 6,46 9,83 10,51 4,77 8,15 8,80 4,10 3,90 

OP-Delta A 2,89 2,51 2,41 4,02 4,49 1,84 2,98 2,48 1,43 2,44 

OP-Focus A 2,93 2,88 2,87 4,33 3,09 2,74 5,68 2,84 2,32 3,32 

OP-Suomi Arvo A 4,62 3,18 2,69 8,43 7,88 4,86 4,32 3,11 3,07 2,50 

OP-Suomi Indeksi 
  

6,89 
       

OP-Suomi Pienyhtiöt A 
      

4,02 4,52 3,39 4,33 

Pohjola Finland Kasvu A 9,56 
         

POP Suomi 
 

3,46 4,60 5,72 8,82 2,92 9,09 5,86 3,53 2,82 

SEB Finland Small Cap B 2,93 4,87 4,93 5,82 5,33 3,90 9,39 5,70 4,62 5,06 

SEB Finlandia B 2,05 1,96 1,82 3,26 3,91 3,45 9,85 3,25 2,61 1,50 

Seligson & Co OMXH25-ind.os.rahasto 4,52 4,35 4,89 5,84 6,64 3,86 4,17 5,45 5,17 5,16 

Seligson & Co Phoebus 4,30 7,98 4,69 9,99 9,26 6,14 9,39 6,37 5,42 4,59 

Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 8,04 6,32 5,63 12,08 9,74 6,65 8,85 4,64 2,00 2,94 

Säästöpankki Kotimaa B 4,47 2,59 1,95 7,47 4,32 3,54 3,61 3,57 1,93 3,64 

Säästöpankki Pienyhtiöt B 
       

4,39 4,13 6,01 

Taaleritehdas Arvo Markka Osake A 
      

6,15 4,43 4,78 4,98 

Taaleritehdas Mikro Markka Kasvu 
         

7,23 

UB HR Suomi Kasvu 2,91 3,16 2,50 3,78 4,35 2,89 6,90 2,99 3,18 3,38 

VISIO Finland 140/40 
      

11,39 
   

XACT OMXH25 
  

6,50 
       

Ålandsbanken Finland Value B 
   

5,45 3,01 3,28 6,33 4,71 5,18 4,02 

Medel 3,95 4,06 4,49 6,65 6,75 4,00 7,03 4,89 3,86 3,75 

 


