
 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

A130A3000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen 
 

 

 

 

 

 

 

Terrori-iskujen vaikutus pörssi-indekseihin 

The effect of terrorist attacks on stock indices 

11.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Teemu Mankinen  

Ohjaaja: Heli Arminen 



 
 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä:    Teemu Mankinen 

Opiskelijanumero:    

Akateeminen yksikkö:  LUT School of Business and Management 

Koulutusohjelma:   Talousjohtaminen 

Ohjaaja:    Heli Arminen 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia vaikutuksia terrori-

iskuilla on sen maan pörssi-indeksiin, missä isku on tapahtunut. Tarkastelussa on 30 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tapahtunutta terrori-iskua vuosilta 1985-2016.  

Tutkimusmenetelminä työssä käytetään tapahtumatutkimusta sekä lineaarista 

regressiota. Tapahtumatutkimuksen avulla selvitetään terrori-iskujen vaikutus indeksien 

epänormaaleihin tuottoihin iskupäivänä sekä keskimääräisiin kumulatiivisiin 

epänormaaleihin tuottoihin iskun jälkeen. Keskimääräinen epänormaali tuotto iskupäivänä 

havaitaan olevan -0,279%. Keskimääräinen kumulatiivinen epänormaali tuotto viisi päivää 

iskun jälkeen on puolestaan -1,098% ja kymmenen päivää iskun jälkeen -1,783%. 

Tuloksien perusteella iskulla on negatiivinen, mutta pieni vaikutus pörssi-indekseihin 

keskimäärin ja vaikutus tapahtuu enemmänkin viiveellä. Markkinatoimijoiden saama 

informaatio iskuista täydentyy ajan kuluessa, joten myös markkinat reagoivat iskuun 

jälkikäteen.  

Lineaarisen regression avulla pyritään puolestaan selvittämään iskun suuruuden vaikutus 

epänormaaleihin tuottoihin. Iskun suuruutta kuvataan kuolleiden ja loukkaantuneiden 

määrällä. Menetelmällä havaitaan, että kyseisillä muuttujilla ei voida selittää pörssi-

indeksien epänormaalien tuottojen vaihteluja. Mahdollinen markkinaliikehdintä on 

seurausta enemmänkin iskujen tuomasta epävarmuudesta, jota voi aiheuttaa esimerkiksi 

uhka globaalimmasta katastrofista kuten sodasta. Kuolonuhrien ja loukkaantuneiden 

määrä ei itsessään aiheuta kurssireaktioita.  
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The objective of this Bachelor’s thesis is to examine how terrorist attacks effect on that 

country’s stock index where the attack occurred. I examine 30 different terrorist attacks 

from 1985 to 2016 that took place in Europe and North America. 

I am using event study methodology to examine the indices’ abnormal returns on the event 

date and cumulative average abnormal returns five days and ten days after the event. 

Linear regression is also used in this thesis. Empirical evidence shows that the average 

abnormal return on the event date is -0,279%. Cumulative average abnormal return five 

days after the event is -1,098% and ten days after -1,783%. Considering the results, 

terrorist attacks have a negative but slight effect on stock indices on average. The effect 

also seems to happen a few days after the event. The information concerning the attack 

completes over time and because of that, the market react is not instant.  

Linear regression is used to clarify, does the size of the impact effect on abnormal returns 

of the stock indices. The size is described with the amount of dead and injured victims. 

Using the method, I found that stock indices abnormal returns cannot be explained with 

the variables in question. Possible reaction in the market is a result of a fear of a larger 

catastrophe, for instance a war. The amount of dead and injured itself does not cause the 

effect on the market.  
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1. JOHDANTO 
 

Aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 19 kaappaajaa otti haltuunsa neljä 

matkustajakonetta. Kellon ollessa 8.46 yksi kaapatuista koneista törmäsi World Trade 

Centerin pohjoistorniin New Yorkissa ja vain varttia myöhemmin toinen kaapatuista 

matkustajakoneista törmäsi etelätorniin. Tunti toisen koneen törmäämisestä Wall Street 

sulki kaupankäynnin. Kolme päivää myöhemmin Wall Streetin auettua Dow Jones indeksi 

avautui 7 prosentin laskussa. Paniikki levisi nopeasti globaalisti integroituneille 

rahoitusmarkkinoille ympäri maailmaa, joidenkin toimialasektorien pudotessa jopa 40 

prosenttia. Iskussa menehtyi yhteensä noin 3000 ihmistä ja Yhdysvaltojen 

rahoitusmarkkinoilta katosi viidessä päivässä arviolta yli miljardi dollaria. (Brounen & 

Derwall 2010, Global Terrorism Database 2016, Davis 2011)  

WTC- iskut eivät kuitenkaan ole jääneet ainoaksi katastrofia ja pelkoa aiheuttaneeksi 

iskuksi vuosituhannen alkupuolella. Vuosina 2004 ja 2005 Eurooppaa vavisuttivat 

Madridin ja Lontoon pommi-iskut, joilla havaittiin olevan myös suora vaikutus 

rahoitusmarkkinoiden reaktioihin ja rahan liikkeisiin maiden välillä. (Abadie & Gardeazabal 

2008) Viimeaikaisten varsinkin uskonnollisten periaatteiden kautta tehtävien terroritekojen 

määrä iskun merkitsevyyden suhteen on Euroopassa myös selvästi lisääntynyt. 

Lisääntyneet iskut länsimaissa nostavat huolen nykypäivänä myös sijoittajan 

näkökulmasta. WTC-iskut osoittivat sen, että odottamattomalla katastrofilla on 

taloudellisesta näkökulmasta katsottuna miljardiluokan merkitys. Tästä syystä 

terroritekojen aikaansaaman epävarmuuden sivuuttaminen ei nyky-yhteiskunnassa ja 

globaalisti integroituneilla rahoitusmarkkinoilla ole huomiotta jättämisen arvoista. 

 

1.1  Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Työni tausta pohjautuu vahvasti aikaisempaan tutkimukseen aiheen osalta. Pyrin 

kuitenkin lähestymään aihetta hieman eri näkökulmasta, mitä suurin osa vastaavanlaisia 

katastrofeja tutkineista on tehnyt. Esimerkiksi Brounen ja Derwall (2010) tutkivat tietyn 

terrori-iskun vaikutusta useaan eri indeksiin. Apergis ja Apergis (2016) keskittyvät 

puolestaan yhden iskun vaikutuksiin tietyn toimialan osalta. Itse lähestyn asiaa 

tarkastelemalla terrori-iskun vaikutusta sen maan indeksiin, missä isku tapahtuu ja pyrin 
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tältä osin täyttämään tutkimuskentässä olevan aukon tutkimukseni rajausten puitteissa. 

Iskumäärien lisääntyminen Euroopassa antaa myös aihetta päivittää aikaisempaa 

tutkimuspohjaa ja se toimii samalla itselläni motivaatiotekijänä tutkielman tekemiseen. 

Tutkimukseni tuloksien uskon kuitenkin asettuvan hyvin lähelle aikaisempien tutkimusten 

tasoa erilaisesta näkökulmasta huolimatta. Tästä johdettuna pyrin työssäni vastaamaan 

seuraavaan päätutkimusongelmaan: Millaisia vaikutuksia terrori-iskuilla on pörssi-

indekseihin? Päätutkimusongelmaani haen vastausta seuraavien alatutkimusongelmien 

pohjalta: 

1. Kuinka suuri vaikutus terrori-iskuilla on pörssi-indeksien epänormaaleihin tuottoihin 

iskupäivänä? 

2. Millainen vaikutus terrori-iskuilla on pörssi-indeksien keskimääräisiin kumulatiivisiin 

epänormaaleihin tuottoihin iskun jälkeen?  

3. Vaikuttaako iskun suuruus pörssi-indeksien kumulatiivisiin epänormaaleihin 

tuottoihin sekä epänormaaleihin tuottoihin iskupäivänä? 

Terrori-iskun suuruutta kuvaan työssäni iskuissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden 

määrällä.  

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimukseen mukaan valitut iskut on haettu Global Terrorism Databasesta (2016). 

Mukaan valikoidun terrori-iskun kriteerinä toimii kyseisen datapankin linjaukset iskujen 

sisällön suhteen. Ensinnäkin, isku on toteutettu jonkun poliittisen, taloudellisen, 

uskonnollisen tai sosiaalisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiseksi, on oltava näyttöä siitä, 

että iskulla pyritään pelottelemaan tai välittämään viestiä suuremmalle yleisölle, kuin 

pelkästään iskun välittömille uhreille. Kolmanneksi, teon on oltava ”laillisen” sodankäynnin 

kontekstin ulkopuolella eli teko on oltava kansainvälisen humanitäärisen lain ohjearvojen 

ulkopuolella. Epäselviä ja epäonnistuneita iskuja ei valintakriteerien perusteella ole työssä 

huomioitu. Epäselvällä iskulla tarkoitetaan iskua, joka ei pidä välttämättä sisällään kaikkia 

kolmea edellä mainittua kriteeriä.  

Maantieteellisen jakauman osalta keskityn tutkimuksessani Pohjois-Amerikassa ja 

Euroopassa tapahtuneisiin terrori-iskuihin. Pohjois-Amerikka kattaa työssäni sekä 
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Yhdysvallat että Kanadan. Euroopasta mukana ovat Saksa, Ranska, Espanja, Norja, 

Venäjä, Ukraina, Belgia ja Britannia. Kyseisillä alueilla merkittäviä terrori-iskuja tapahtuu 

harvemmin kuin konfliktialueilla, joten tältä osin uskon saavani mielenkiintoisempia 

tuloksia.  

Maantieteellisen rajauksen ja esiteltyjen kriteerien lisäksi rajasin työni myös siltä osin, että 

iskussa menehtyneiden määrä on oltava mahdollisimman suuri. Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa tapahtuneiden iskujen osalta on hyvä todeta, että uhrimäärältään suuria 

iskuja on yllättävän harvassa. Tästä johtuen valikoin työhöni mukaan iskuja, joissa 

menehtyneitä on vähintään 10 tai enemmän. Tarkemmat uhrimäärät iskukohtaisesti 

selviävät Taulukosta 1. Jokainen mukaan valittu isku on myös sellaiselta aikaperiodilta, 

jolta on saatavilla riittävästi dataa tutkimuksen tekemiseen.  

 

1.3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 
 

Määriteltyihin tutkimuskysymyksiin pyrin työssäni vastaamaan kvantitatiivisella 

empiirisellä tutkimuksella. Tutkimusmenetelmänä työssä on tapahtumatutkimus, jolla 

pyritään selvittämään terrori-iskun vaikutukset epänormaaleihin tuottoihin. 

Tutkimusmenetelmässä lasketaan ensin normaalituotot indekseille, jonka jälkeen voidaan 

selvittää kyseisen tapahtuman epänormaalit tuotot. Epänormaali tuotto tarkoittaa tuottoa, 

mikä poikkeaa hyödykkeen normaalituotosta (Bodie, Kane & Marcus 2002, 353). Tämän 

jälkeen voidaan laskea keskimääräiset epänormaalit tuotot sekä keskimääräiset 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot. Tutkimuksessa hyödynnän myös lineaarista 

regressioanalyysia. 

Tutkimusaineistona työssä toimii työn rajauksien puitteissa valittujen terrori-iskujen 

kohdemaiden indeksit. Valikoitujen indeksien hinnat ovat päivähintoja. Aineisto iskujen 

osalta on hankittu Marylandin yliopiston ylläpitämästä datalähteestä Global Terrorism 

Databasesta (2016), joka pitää sisällään 150.000 eri terrori-iskua vuodesta 1970 

eteenpäin. Indeksien osalta data on hankittu Thomson Reutersin ylläpitämästä 

datastreamista.  Käsiteltäviä iskuja tutkimuksessa on 30 ja tutkittavia indeksejä yhteensä 

11. Iskujen aikaväli sijoittuu vuodesta 1985 vuoteen 2016. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen on tarkoitus käsitellä terrori-iskujen vaikutusta sen maan pörssi-indeksiin, 

missä isku on tapahtunut. Työ etenee johdanto-osion jälkeen tarkastelemaan terrorismia 

yleisesti, miten se voidaan määritellä ja jaotella. Luvussa esittelen myös terrorismin 

talousvaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Tämän jälkeen käydään läpi 

tehokkaiden markkinoiden käsite ja mitä sillä tarkoitetaan sekä avataan työssä käytettävät 

tutkimusmetodit, jotka ovat tapahtumatutkimus ja lineaarinen regressioanalyysi. Työn 

empiirisessä osiossa esitellään tehdyn tutkimuksen tulokset, jonka jälkeen tehdään 

johtopäätökset saatujen tulosten perusteella. Johtopäätöksissä vastataan määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin ja kerrataan asiat, jotka työhön sisältyy. 
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2. TERRORISMI 
 
Terrorismia on esiintynyt sivilisaatiossamme jo vuosituhansien ajan. Se on käsitteenä 

todella kiistelty, eikä sen yhtenäisyydestä ole tähänkään päivään mennessä päästy 

yksimielisyyteen. Se millaisena asiaa tarkasteleva sen näkee ja kokee, on yksilöllistä, 

ajata ja paikasta riippuvaista. Asian hankaluudesta kertoo se, ettei edes YK-piirissä valtio-

oppineiden ja juristien kesken ole asiaa pystytty ratkaisemaan. (Jaakola 2009)  

Uutisvirtoihin ja tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi laajemmassa skaalassa terrorismi 

päätyi vasta vuoden 2001 Word Trade Center-iskujen jälkeen, jolloin sillä havaittiin olevan 

muutakin kuin pelkoa herättävä vaikutus, esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden reagointi. 

Esimerkiksi Kollias et al. (2011) toteavat terroritekojen aikaansaavan merkittävää 

taloudellista epävarmuutta, mikä puolestaan vaikuttaa oleellisesti sijoittajien tekemiin 

investointipäätöksiin. 

 

2.1 Määritelmä 
 

Terrorismi- sanalle on kirjallisuudessa löydettävissä kymmeniä, ellei satoja eri 

määritelmiä. Eri näkemyksistä huolimatta, melkein kaikki määritelmät ovat yksimielisiä 

siitä, että kyseessä on moraaliton toimi ihmisyyttä ja ihmisarvoja vastaan. The Institute for 

Economics and Peace määrittelee terrorismin seuraavasti (Procasky & Nacasius 2015, 

254): 

”Laittoman voimankäytön ja väkivallan uhka tai toteuttaminen poliittisen, taloudellisen, 

uskonnollisen tai sosiaalisen tavoitteen saavuttamiseksi, jonkun ei-valtiollisen osapuolen 

toimesta”  

Sandler, Tschirhart ja Cauley (1983, 37) määrittelevät terrorismin puolestaan: 

”Harkituksi voimankäytöksi tai väkivallaksi poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi pelon, 

pakottamisen tai uhkailun kautta.” 

Kolmannen määritelmän terrorismille antaa Suomen ulkopoliittisen instituutin raportti 

vuodelta 2004: 
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”Ei-valtiollisten toimijoiden harjoittama väkivalta, jolla pyritään vaikuttamaan 

yhteiskuntaan tai valtioon, taivuttamaan se tai pelottelemaan sitä poliittisen, ideologisen 

tai uskonnollisen päämäärän saavuttamiseksi.” 

 

2.2 Terrorismin jaottelu 
 

Terrorismin jaottelu on määrittelyn tavoin melko subjektiivinen käsite. Jokainen asiaa 

tutkiva näkee asian hieman eri tavoin ja sen takia universaalia jaottelua on hankala 

tiivistää. Federal Bureau Of Investigation (FBI) löytää terrorismille kaksi eri jaottelua. Se 

jakaa terrorismin kansainväliseen terrorismiin ja kotimaiseen terrorismiin. Molemmissa 

tapauksissa on kyse väkivaltaisesta toiminnasta ihmisiä ja ihmisyyttä vastaan. Erona 

näillä on lähinnä vain järjestön tai solun toiminta-alue. Toimiiko se kohdemaassa vai sen 

ulkopuolella. (FBI 2016) Europolin TE-SAT-raportti vuodelta 2016 jakaa 

terroristiorganisaatiot puolestaan viiteen eri kategoriaan niiden motivaatioiden 

perusteella. 

1. Jihadistit, jotka yleisesti tunnettaan uskontonsa ohjaamana terroristiluokkana 
esimerkiksi ISIS.1  
 

2. Oikeistoterrorismi, joka perustuu vahvasti ideologiaan. Terrorismimuodolle on 

tyypillistä usko omaan ylivertaisuuteen esimerkiksi rotuna, kansakuntana tai 

kulttuurina. Hyvänä esimerkkinä kyseisestä ryhmästä toimii uusnatsit. 

 

3. Vasemmisto -ja anarkismiterrorismi: Kyseinen terroristikategoria keskittyy ajamaan 

yleensä kommunistista ja sosialismiin perustuvaa yhteiskuntarakennetta. 

Esimerkkinä kategoriasta toimii italialainen Red Brigades. 

 

4. Etno-nationalismi ja separatismi: Kyseistä ryhmää ohjaa yleensä nationalismi, 

kansallispiirre tai uskonto. Kyseiseen ryhmään kuuluvat pyrkivät yleensä 

                                                           
1 Jihadistit on aikaisemmin kyseisen tahon osalta nimetty “religiously-inspired”-terrorismiksi ja islamisti-terrorismiksi. 

Nimi muutettiin yleisen hämmennyksen ehkäisemiseksi, koska uskontoon nojaavat iskun tekijät ovat yleensä pieniä 
ryhmiä, eikä nimen haluta olevan mitään suurempaa uskontokuntaa yleistävä. 
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irtautumaan maantieteellisesti jostakin suuremmasta maasta. Tähän kategoriaan 

kuuluvia ovat mm. The Irish Republican Army (IRA) ja The Basque ETA. 

 

5. Yksittäiskysymysten terrorismi: Tämä terroristiryhmä keskittyy sanansa mukaisesti 

tiettyihin yksittäisiin kysymyksiin esimerkiksi eläinten oikeuksiin. Hyvänä 

esimerkkinä mainittakoon The Animal Liberation Front (ALF). 

 

Edellä olevien jaotteluiden lisäksi voidaan mainita myös yksi terrorismin erilaisesta 

esiintymismuodoista – kyberterrorismi. Suurimpana erona perinteiseen ns. fyysiseen 

terrori-iskuun on syy-seuraus-suhde. Suora terrori-isku pyrkii lähtökohtaisesti itse teolla 

maksimoimaan ihmisuhrien määrän. Tutkimukseeni valikoituneet iskut keskittyvät 

tarkastelemaan nimenomaan suorien fyysisten iskujen vaikutusta. Kyberterrorismin 

motiivi on puolestaan enemmän taktinen kuin poliittinen, ja sillä pyritään pääsemään 

päämääränään ensisijaisesti vaikuttamalla ihmisille elintärkeisiin infrastruktuureihin. 

(Welch 2010) Kuvio 1 havainnollistaa äsken mainitun asian. 

 

 

Kuvio 1. Kyber-hyökkäyksen ja suoran fyysisen terrori-iskun syy-seuraus-suhde 
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2.3 Terrorismin statistiikkaa 
 

Vaikka Eurooppa on viime aikoina kohdannut useita uhrimääriltään merkittäviä iskuja, on 

kyseinen alue iskumäärältään suhteellisen mitätön laajemmassa mittakaavassa. Global 

Terrorism Databasen (2016) tilastoja tutkiessa voidaan havaita terrori-iskujen 

kokonaismäärän lisääntyneen räjähdysmäisesti viime vuosikymmenenä. Kärkipäätä 

iskujen määrässä pitää Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka. Seuraavaksi eniten iskuja on 

tapahtunut Etelä-Aasiassa. Kuvio 2 osoittaa iskukäyrien kehityksen vuodesta 1970 

vuoteen 2015 maantieteellisesti huomioituna. 

 

 

Kuvio 2. (Yle 2016) 

 

Terrori-iskuja voidaan yleisesti pitää media-ilmiöinä. (Burke 2016) Median ja terrorismin 

suhdetta voisi nykypäivänä kuvailla melkeinpä symbioottiseksi. Toinen käytännössä 

ruokkii toista. Tyypillisimmin uutisoinnin kohteena on jihadistien aikaansaamat ja 

suunnittelemat iskut, mikä on omiaan luomaan ja ylläpitämään ennakkokäsityksiä. Jos 

Euroopassa tapahtuu suuria määriä siviileitä surmaava isku, kohdistuvat epäilyt 

automaattisesti ISIS:in suuntaan (Malkki 2016). Europolin TE-SAT-raportoi vuosittain 

Euroopassa tapahtuvien terrori-iskujen määrät ja tekijät maakohtaisesti. Kuvio 3 koostuu 

vuosina 2010-2015 tehtyjen terroritekojen jakaumasta tekijöiden suhteen.  



9 
 

 

 

Kuvio 3. Iskun tekijöiden jakauma Euroopassa vuosina 2010-2015 

 

Iskuja ja iskun yrityksiä raportoitiin tällä aikavälillä yhteensä 953, joista ainoastaan 3 

prosenttia oli jihadistien aikaansaamia. Suurin lohko koostuu separatistien tekemistä 

iskuista.  

 

2.4 Terrorismi ja rahoitusmarkkinat 
 

Valtaosa terrorismin talousvaikutusten tutkimuksista keskittyy muutamaan vaikutuksiltaan 

suurimpaan iskuun. Tutkimuksia on rajattu myös pitkälti koskemaan jotakin tiettyä maata 

tai tietyn toimialan osakkeita. Kaikki tutkimukset ovat hyvin pitkälle samaa mieltä siitä, että 

terroriteoilla on taloudellisia vaikutuksia, tosin vain lyhytaikaisia sellaisia.  

Terrorismin ja asevoimien vaikutusta globaaleihin rahoitusmarkkinoihin tutkivat Chen ja 

Siembs (2004). Tapahtumatutkimusta käyttäen he tutkivat 14 eri terrori-iskun ja armeijan 

tekemän hyökkäyksen vaikutusta Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoihin vuosina 1915-

2001. Tutkimuksessaan he tarkastelevat myös, miten muiden maiden rahoitusmarkkinat 

reagoivat Irakin Kuwaittiin vuonna 1990 tekemään invaasioon ja 9/11 terrori-iskuun. He 

havaitsivat USA:n rahoitusmarkkinoiden olevan nykyisin kestävämpiä kuin aikaisemmin 

ja samalla toipuvan iskuista muita markkinoita nopeammin. Heidän mukaansa osittainen 

selittävä tekijä toipumiselle on pankki/rahoitussektorin aikaansaama likviditeetti 

3 %

11 % 1 %

52 %0 %

33 %

Jihadistit Vasemmisto Oikeisto

Separatistit Yksittäistapaukset Ei määritelty
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markkinoilla. Työssään he huomasivat myös rahoitusmarkkinoiden olevan tiukasti 

linkittyneet eri maiden välillä. Nykypäivänä nopeasti leviävät uutiset aikaansaavat 

reaktioita samanaikaisesti useassa eri maassa.  

Vuonna 2016 Apergis ja Apergis julkaisivat tutkimuksen Pariisiin marraskuussa 2015 

tehdyn terrori-iskun vaikutuksista turvallisuusalan osakkeisiin. Tarkastelussa heillä on 24 

eri turvallisuusalan yrityksen osaketta. Tehtyä terroritekoa tekijät tutkivat 

tapahtumatutkimuksella, jonka avulla iskulla havaittiin olevan merkittäviä positiivisia 

vaikutuksia osakkeiden kurssiin tapahtumapäivänä ja sen jälkeen. Iskulla todettiin 

yritysten kohdalla olevan myös selkeä vaikutus kumulatiivisissa epänormaaleissa 

tuotoissa iskun jälkeisenä aikana. Israelin pörssissä listattujen turvallisuusalan 

osakkeiden tarkastelussa päästiin samoihin tuloksiin. Positiivinen vaikutus kyseisen 

toimialan osakkeisiin oli seitsemän prosenttia. (Berrebi & Klor 2008) 

Kollias, Papadamou ja Stagiannis (2011) vertailevat artikkelissaan Lontooseen vuonna 

2005 ja Madridiin vuonna 2004 tehtyjen terrori-iskujen vaikutusten eroja maiden 

osakkeisiin. Tapahtumatutkimuksen ja GARCH- mallin avulla he havaitsivat 

epänormaalien tuottojen levinneen laajemmin Espanjan osakemarkkinoille kuin mitä 

Lontoon isku paikallisiin markkinoihin vaikutti. Lontoon iskusta toipuminen oli myös 

havaintojen mukaan nopeampaa verrattuna Espanjaan. Lopputulemana iskujen vaikutus 

tuottoihin ja markkinoiden volatiliteettiin havaittiin kestoltaan lyhytaikaseksi. Vastaaviin 

tuloksiin ovat terrori-iskujen negatiivisia vaikutuksia ja vaikutusten lyhytaikaisuutta 

tarkasteltaessa päässeet myös Abadie ja Gardeazabal (2003) ja Barros ja Gil-Alana 

(2009). 

Iskujen vaikutusten lyhytaikaisuuden allekirjoittavat myös Brounen ja Derwall (2010), jotka 

tutkivat terrori-iskujen vaikutusta osakemarkkinoihin käyttämällä tutkimuksessaan iskuja, 

joilla on merkittävä vaikutus suuriin talouksiin maailmassa. Tutkimuksessa saatuja 

tuloksia he vertailivat ennalta arvaamattomien maanjäristyksien aikaansaamiin 

taloudellisiin vaikutuksiin. Negatiivinen välitön vaikutuksen tutkittuihin indekseihin 

iskupäivänä oli -0,34%, joista suurin ja kauaskantoisin merkitys oli 9/11-iskuilla.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin iskujen vaikutusta myös toimialoittain ja maantieteellisesti. 

Suurinta vaikutus terrori-iskuilla oli lentoyhtiöiden osakkeiden hintoihin (epänormaali 
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tuotto -1,63% tapahtumapäivänä). Negatiivisen vaikutuksen lentoyhtiöiden osakkeisiin 

iskun sattuessa havaitsi myös Cam (2008) sekä Barret, Heuson, Kolb ja Schropp (1987), 

jotka tutkivat 78 kaupallisen lentokoneen tuhoutumista vuosina 1962-1985. He havaitsivat 

Brounen ja Derwallin (2010) tavoin hintareaktion olleen merkittävä ainoastaan 

tapahtumapäivänä.  

Aslam ja Kang (2013) saivat samankaltaisia tuloksia iskujen indeksivaikutuksista 

Pakistanin osakeindeksiä (KSE-100) tutkimalla. Tarkastelussa heillä oli 300 eri tyyppistä 

iskua sitä edeltävänä päivänä, iskupäivänä ja sen jälkeisenä päivänä. Tutkimuksessa 

havaittiin muun muassa kuolonuhrien määrän korreloivain negatiivisesti indeksin 

tuottoihin, ja iskun vaikutus indeksiin oli -0,32% tapahtumapäivänä, mikä osoittautui hyvin 

lähelle Brounen ja Derwallin (2010) saamaa tulosta. Tutkijat tekivät myös 

markkinatehokkuuden kannalta mielenkiintoisen havainnon. Päivä ennen iskua 

markkinareaktio indeksiin oli -0,24%, mikä kertoo sen kyvystä reagoida varoituksiin ja 

huhuihin tulevista iskuista. Reaktioista huolimatta markkinat palautuivat nopeasti iskun 

jälkeen nostaen kurssia keskimäärin 0,34% iskun jälkeisenä päivänä. Pakistanin 

osakeindeksiä terrori-iskujen osalta tutkivat myös Hassan ja Hashmi (2015), jotka 

totesivat iskujen vaikutusten osakeindeksiin olevan hyvin pieniä.  

Vaikka tutkijat ovat suurimmissa määrin sitä mieltä, että iskuilla on negatiivisia vaikutuksia 

indeksien ja yrityksien tuottoihin, toteavat Eldor ja Melnick (2004) markkinoiden toimivan 

tehokkaasti. Mikään todiste ei heidän mielestään puolla sitä, että markkinat tottuisivat ajan 

myötä terroritekoihin. Chen ja Siembs (2004) toteavat tutkimuksessaan vastaavanlaisia 

päätelmiä.  

Liitteessä 1 on tiivistettynä terrorismia ja sen talousvaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia, 

joita tekstissä mainittiin. Liitteeseen on lisätty myös muutama huomionarvoinen tutkimus 

kyseisen aiheen saralta. Liitteestä selviää artikkelin kirjoittajat ja julkaisuvuosi, mitä 

tutkitaan, millä menetelmällä ja millaisia tuloksia on saatu. 
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3. MARKKINATEHOKKUUS 

 

28. tammikuuta vuonna 1986 kellon ollessa 11.39 aamulla, The Challenger- niminen 

avaruussukkula tuhoutui nousun yhteydessä surmaten koko sen seitsemän henkisen 

miehistön. Räjähdyksen syynä oli vika avustusraketeissa, joiden osien toimittajat eivät 

suostuneet kommentoimaan tapahtunutta. Räjähdyksen syyn selvittämiseksi koottiin 

komissio, joka paljasti raketeissa olleen O-renkaan ja sen toimittajan Morton Thiokolin 

syylliseksi tapahtuneeseen. Komissiolta meni noin kuusi kuukautta selvittää mitä 

räjähdyksessä oli tapahtunut ja kenen syytä se lopulta oli. Rakettien osien toimittajia oli 

yhteensä viisi. Räjähdyspäivän päätteeksi ainoastaan Morton Thiokolin osake oli laskenut 

avauskurssista merkittävästi (-11,86%) verrattuna neljään muuhun osatoimittajaan. 

(Maloney & Mulherin 2003) Markkinat tiesivät siis jo räjähdyspäivänä jotain, mitä muut 

eivät ja sopeutuivat uuteen informaatioon äärimmäisen tehokkaasti. 

 

3.1 Tehokkaat markkinat 
 

Markkinatehokkuus on kirjallisuudessa määritelty usealla eri tavalla. Yleisesti ottaen sen 

voidaan sanoa tarkoittavan sitä, että hinnat heijastavat tarkasti kaikkea saatavilla olevaa 

informaatiota ja sopeutuvat nopeasti uuteen (Dimson & Mussavian 1998). Kyseisestä 

tehokkuudesta voidaan käyttää nimitystä informatiivinen tehokkuus. Rahoitusmarkkinoilla 

puhutaan usein myös allokatiivisesta tehokkuudesta eli siitä, miten esimerkiksi sijoittaja 

allokoi resurssinsa riski/tuottosuhde optimoiden (Markowitz 1952). Tehokkaisiin 

markkinoihin rinnastetaan usein myös, että markkinoilla ei ole olemassa ilmaisia lounaita 

eikä arbitraasin mahdollisuutta. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi (EMH) on 

markkinatehokkuutta tarkastelevista teorioista ehkäpä tunnetuin. Seuraavassa esittelen 

kyseisen teorian, miten se syntyi ja mitä sillä tarkoitetaan. 

 

3.2 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 
 

Tapahtumatutkimus perustuu olettamukseen tehokkaista markkinoista. Tehokkauden 

markkinoiden hypoteesi (engl. The efficient market hypothesis) on yksi tärkeimmistä ja 

laajimmin kiistellyistä teorioista taloustieteissä (Alexeev & Tapon 2011). Sen ”isänä” 

pidetään vuonna 2013 Nobel palkittua Eugene F. Famaa. Hypoteesi aloitti kehittymisensä 
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1960-luvulla Paul Samuelsonin hyödykkeiden hintoja tarkastelevan satunnaiskulun mallin 

(engl. random walk theory) jalanjäljissä. Edellä mainittu teoria sai alkunsa jo 1900 luvun 

alussa ranskalaisen Louis Bachelierin toimesta ja sen toimivuutta tilastollisesta 

näkökulmasta ennen Samuelsonia tarkastelivat mm. Kendall (1953), Cowles (1960), 

Osborne (1959,1962) ja moni muu. (Perasan 2005) Tutkimuksissaan kyseiset henkilöt 

havaitsivat Samuelsonin ohella yrityksen osakkeissa tapahtuvien peräkkäisten hintojen 

muuttumisen olevan täysin toisistaan riippumattomia (Fama 1970). Kyseinen havainto 

muodostui lopulta satunnaiskulun mallin kulmakiveksi.  

Faman (1970) mukaan markkinoita voidaan pitää tehokkaina, kun ne heijastavat täysin 

kaikkea voimassa olevaa informaatioita. Hypoteesi pitää sisällään ajatuksen siitä, että 

uuden informaation tullessa julkisuuteen, esimerkiksi jonkun merkittävän odottamattoman 

tapahtuman seurauksena, sijoittajat reagoivat välittömästi tähän tietoon ja arvioivat 

yksittäisten yritysten kohdalla tapahtuman merkitsevyyttä. Sijoittajat voivat arvioida 

esimerkiksi demografisia muutoksia, poliittisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia 

tarkasteltavan yrityksen kohdalla. (Chen & Siembs 2004) Tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesin mukaan tulevaisuuden hintojen ennustaminen esimerkiksi osakkeiden 

kohdalla on täysin spekulatiivista (Alexeev & Tapon 2011).  

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesissa on kolme eri oletusta markkinatehokkuuden 

kannalta. Ensimmäinen oletus on se, että tehokkaiden markkinoiden oloissa ei ole 

kaupankäyntikustannuksia eikä veroja. Toisena oletuksena on se, että informaation 

hankkimisesta ei aiheudu minkäänlaisia kustannuksia eri markkinatoimijoille. Kolmantena 

oletuksena on, että esimerkiksi osakkeiden nykyiset hinnat pitävät sisällään kaiken 

olemassa olevan informaation ja sijoittajat eivät tästä syystä pysty saavuttamaan 

ylituottoja markkinoilla. Fama (1970) toteaa kuitenkin, että käytännössä kyseiset ehdot 

eivät päde markkinoilla. (Fama 1970) Perasan (2005) toteaa hypoteesin kannalta myös 

sijoittajien rationaalisuuden tärkeyden. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden tiedon tullessa 

julkisuuteen, sijoittajat reagoivat tähän informaatioon rationaalisesti. Sijoittajien 

rationaalisuuden on oltava myös hänen mukaansa kollektiivista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

Sijoittajien tekemät satunnaisvirheet häviävät markkinoilla. Tämä vaatii yksittäisten 

virheiden olevan itsenäisiä tai ainoastaan vähän korreloituneita keskenään. 
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Tung ja Marsdenin (1998) mukaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesi voidaan jakaa 

kolmeen eri muotoon, vahvaan, puolivahvaan ja heikkoon. Vahva muoto olettaa kaiken 

tiedon, julkisen ja yksityisen, sisältyvän täysin osakkeen hintaan. Sijoittajille on tällöin 

mahdotonta saavuttaa ylisuuria tuottoja, koska osake on tehokkaasti hinnoiteltu. 

Puolivahva muoto puolestaan olettaa osakkeen hinnan pitävän sisällään kaiken julkisesti 

saatavilla olevan tiedon, mutta ei yksityistä. Tällöin sisäpiiriin kuuluvan ja sisäpiiritietoa 

hyödyntävän sijoittajan on mahdollista saavuttaa ylisuuria tuottoja. Heikko muoto olettaa 

puolestaan sen, että osakkeen hinta pitää sisällään kaiken historiaan perustuvan 

informaation, joten sijoittaja ei pysty saavuttamaan ylisuuria tuottoja menneisyyteen 

perustuvan tiedon avulla. (Tung & Marsden 1998, Fama 1970) 

Faman (1970) tekemät oletukset tehokkuuden kannalta ovat saaneet osakseen myös 

paljon kritiikkiä tutkimuskentällä. Crossman ja Stigliz (1980) toteavat tutkimuksessaan, 

että jo pelkästään haluttavan informaation maksullisuus aikaansaa sen, että hinnat eivät 

voi täydellisesti heijastaa kaikkea saatavilla olevaa informaatioita. Leroy (1989) 

puolestaan kritisoi Faman (1970) väitettä siitä, että markkinat heijastavat täysin kaikkea 

olemassa olevaa informaatiota sisällöltään tyhjäksi ja tautologiseksi. Hänen mukaansa on 

epäselvää, miten sijoittajat käyttävät saamansa tiedon oikein, koska sijoittajien saama 

tieto voi olla heterogeenistä. (Leroy 1989) 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO 

 
Tapahtumatutkimus on menetelmänä laajasti käytetty. Sen juuret juontavat aina vuoteen 

1933 James Dolleyn tekemään tutkimukseen (MacKinlay 1997). Kyseinen 

tutkimusmenetelmä pohjautuu hypoteesiin markkinoiden tehokkuudesta, ja sillä pyritään 

selvittämään, miten esimerkiksi osakemarkkinat reagoivat johonkin uuteen informaatioon. 

Tapahtumatutkimuksessa tarkasteltavat tapahtumat ovat luonteeltaan eksogeenisia ja 

kyseistä tutkimusmenetelmää käytetään moneen eri tarkoitukseen. Erityisen suosittua 

sen käyttö tutkimuskentällä on ollut rahoitus- ja laskentatoimen tutkimuksissa esimerkiksi 

tutkittaessa fuusioiden merkitystä arvopaperin hintoihin. (MacKinlay 1997)  

 

4.1 Tapahtumatutkimus ja sen vaiheet 
 

Tapahtumatutkimuksessa ei ole olemassa ennalta määrättyä rakennetta, mutta 

käytettävät menetelmät ovat helposti havaittavissa useassa eri tutkimuksessa. 

Ensimmäiseksi tutkija valitsee tapahtuman tai tapahtumat, joita tarkastelee ja identifioi 

ajanjakson tutkittavien yritysten ja osakkeiden hintojen kohdalla. Tätä ajanjaksoa 

kutsutaan tapahtumaikkunaksi. (MacKinlay 1997) Tapahtumaikkuna koostuu yleisesti itse 

tapahtumapäivästä ja kymmenestä päivästä ennen ja jälkeen tapahtuman. Tätä edeltää 

usein estimointi-ikkunaksi kutsuttu aikaväli, mikä voi olla esimerkiksi 250 päivää ennen 

tapahtumaikkunan alkua. (Vaihekoski 2004, 231) Kuvio 4 visualisoi estimointi-ikkunan ja 

tapahtumaikkunan erot. 

 

Kuvio 4. Estimointi- ja tapahtumaikkuna 
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Tämän jälkeen voidaan määritellä kriteerit sille, millä perusteilla jokin tietty yritys tai indeksi 

valitaan mukaan tutkimukseen. Kriteeri voi pitää sisällään esimerkiksi rajoituksia koskien 

tiedonsaantia. (MacKinlay 1997) Toinen kriteeri voi olla tapahtumasta riippuen esimerkiksi 

maantieteellinen sijainti.  

Toteutuneen tapahtuman arvioimiseksi tarvitaan niin kutsuttuja epänormaaleja tuottoja. 

Epänormaali tuotto voidaan määritellä osakkeen tuoton osaksi, joka ei selity markkinoilla 

tapahtuvilla muutoksilla. Sen voidaan katsoa olevan se osa osakkeen tuotosta, mikä 

poikkeaa niin sanotusta normaalituotosta. Normaalituotto voidaan laskea usealla eri 

tuottomallilla ja sillä tarkoitetaan tuoton odotusarvoa. (Bodie et al 2002, 353) Sijoittajien 

reagoidessa positiivisesti tapahtuneeseen, voidaan epänormaalien tuottojenkin odottaa 

olevan positiivisia. Toisaalta reaktion ollessa päinvastainen, voidaan epänormaalien 

tuottojenkin olettaa olevan negatiivisia. (Chen & Siembs 2004) Hyödykkeen ollessa i ja 

tapahtumapäivän ollessa t saadaan epänormaalin tuoton laskemiseksi kaava: 

 

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡|𝑋𝑡) (1) 

 

Missä ARit on epänormaali tuotto, Rit on toteutunut tuotto ja E(Rit|Xt) on normaalituotto 

ajanhetkellä t. (MacKinlay 1997) 

Normaalituoton laskemiseksi MacKinlay (1997) esittää kaksi vaihtoehtoista menetelmää, 

jatkuvan keskiarvon mallin ja markkinamallin. Hän kuitenkin toteaa artikkelissaan, että 

normaalituoton laskemiseksi on olemassa muitakin hyväksyttäviä keinoja, kuten 

esimerkiksi faktorimalli. Jatkuvan keskiarvon malli olettaa nimensä mukaisesti tuottojen 

keskiarvon hyödykkeen kohdalla olevan vakio riippumatta ajasta. Alla on esitetty kaava 

normaalituoton laskemiseksi jatkuvan keskiarvon mallilla: 

 

 𝑅𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + ζ𝑖𝑡 (2) 

 

𝐸(ζ𝑖𝑡) = 0  𝑣𝑎𝑟(ζ𝑖𝑡) = 𝜎ζ𝑖

2  
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Kaavassa µi on keskiarvotuotto hyödykkeelle i, Rit on ajanhetken t toteutunut tuotto 

samalle hyödykkeelle, ja ζit on virhetermi hyödykkeelle i odotusarvolla 0 ja varianssilla 𝜎𝜁𝑖
2 . 

(MacKinlay 1997) 

Markkinamallissa oletuksena on puolestaan stabiili lineaarinen suhde markkinatuoton ja 

hyödykkeen tuoton välillä. Markkinamalli on CAP-malli (engl. Capital Asset Pricing Model) 

pohjainen ja se on yleisin lähtökohta normaalituoton mallintamiseen (Vaihekoski 2004, 

232). Markkinamalli voidaan esittää seuraavasti (MacKinlay 1997): 

 

 𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 (3) 

 

 𝐸(𝜖𝑖𝑡) = 0  𝑣𝑎𝑟(𝜖𝑖𝑡) = 𝜎𝜖𝑡
2  

 

Yhtälössä Rit on hyödykkeen toteutunut tuotto ajankohdalla t. Rmt on markkinaportfolion 

tuotto ajanhetkellä t, ja εit on virhetermi. αi ja βi ovat puolestaan markkinamallissa 

käytettävät parametrit. Ne saadaan laskettua estimointiperiodilta käyttämällä ylituottojen 

markkinaregressiota (Vaihekoski 2004, 232). Virhetermin odotusarvo yhtälössä on 0 ja 

varianssi on vakio. Kun sovelletaan markkinamallia normaalituotoista poikkeavien 

tuottojen eli epänormaalien tuottojen laskemiseksi, saadaan aikaiseksi yhtälö: 

  

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 

 

(4) 

Yhtälössä ARit kuvastaa jälleen epänormaaleja tuottoja. (Vaihekoski 2004, 232, 

MacKinlay 1997, Kollias et al. 2010) Tästä yhtälöstä johdettuna on puolestaan mahdollista 

laskea keskimääräiset epänormaalit tuotot. Keskimääräinen epänormaali tuotto saadaan 

yhtälöstä: 

 
𝐴𝑅𝑡 =

1

𝑁
 ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

 

 

(5) 
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Yhtälössä N kuvastaa tarkastelussa olevien tapahtumien määrää, ARit tapahtumien 

epänormaaleja tuottoja ja ARt keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja ajanhetkellä t. 

(Vaihekoski 2004, 232, Mackinlay 1997) 

Tietyn aikavälin tuottojen käyttäytymistä halutaan tarkastella useasti yksittäisten päivien 

tuottojen testauksen lisäksi. Tätä varten on tuotot aggregoitava yli ajan. (Vaihekoski 2004, 

233) Kumulatiivinen epänormaali tuotto CAR kunkin tapahtuman kohdalla saadaan 

laskettua seuraavasti (MacKinlay 1997): 

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

(6) 

 

Keskimääräinen kumulatiivinen epänormaalituotto voidaan puolestaan ilmaista 

vastaavasti (Vaihekoski 2004, 233): 

 

 
𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) =  

1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝑡1,𝑡2) 

 

(7) 

4.1.1 Tilastollinen merkitsevyys 
 

Epänormaalien tuottojen tilastollisen merkitsevyyden testaamista ovat tutkineet Berry, 

Gallinger ja Henderson (1990). Päivittäistä dataa käytettäessä he tulivat tulokseen, että 

parametrinen t-testi toimii tähän tarkoitukseen paremmin kuin ei-parametriset testit. 

(Henderson 2002) Vastaavaan tulokseen merkitsevyystestin valinnassa ovat päätyneet 

myös Rao ja Sreejith (2014). Nollahypoteesia siitä, että tapahtumalla ei ole vaikutusta 

tutkittavan asian hintaan, voidaan tarkastella testisuureen t avulla.  (Graham & Ramiah 

2011, Vaihekoski 2004, 233): 

𝑡𝐴𝑅𝑡
=

𝐴𝑅𝑡

√𝜎𝐴𝑅𝑡

2  

~𝑡(𝑁) 
(8) 
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Testi nojaa vahvasti olettamukseen epänormaalien tuottojen 

normaalijakautuneisuudesta. Yhtälössä √𝜎𝐴𝑅𝑡

2  kuvastaa epänormaalien tuottojen 

keskihajontaa.  (Graham & Ramiah 2011)  
 
Keskimääräisen kumulatiivisen epänormaalin tuoton laskemisen jälkeen voidaan testata 

nollahypoteesia siitä, että tapahtumalla ei ole vaikutusta tutkittavaan hintaan/arvoon. 

Oletuksena on, etteivät tarkasteltavat tapahtumat ole keskenään korreloituneita. 

(Vaihekoski 2004, 233) Asiaa voidaan tutkia alla olevalla yhtälöllä: 

 

 
𝐽1 =

𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)

√𝜎2(𝑡1,𝑡2)
 ~𝑁(0,1) 

(9) 

 

Nimittäjän varianssi saadaan puolestaan laskettua seuraavalla tavalla (Vaihekoski 2004, 

233): 

 
𝜎2(𝑡1,𝑡2) =

1

𝑛2
∑(

𝑛

𝑖=1

𝑡2 − 𝑡1 + 1)𝜎𝑖
2(𝑡1,𝑡2) 

 

(10) 

4.1.2 Kritiikki 
 

Muiden menetelmien tavoin myös tapahtumatutkimus pitää sisällään kritisoitavia asioita. 

Wellsin (2004) mukaan olemassa oleva kritiikki menetelmää kohtaa kohdistuu sen 

teoreettisia rakenteita ja niiden sovelluksia kohtaan. Hän kritisoi esimerkiksi 

markkinamallissa käytettävän beetan toimivuutta tulevien tuottojen kuvaajana. Mallissa 

historiallisista tuotoista lasketun beetan oletetaan olevan pysyvä ja pystyvän kuvaamaan 

täydellisesti tulevaisuuden tuottoja. Empiiriset testit kuitenkin osoittavat, että beeta 

vaihtelee. Toinen perustavanlaatuinen oletus menetelmässä on, että käsiteltäessä suuria 

määriä dataa, voidaan asiaankuulumattomat tekijät (engl. white noise) suodattaa pois. 

Tällöin kurssimuutoksien ajatellaan aiheutuvan ainoastaan tutkittavasta tapahtumasta. 

Ongelmia syntyy siinä vaiheessa, kun muiden kursseihin vaikuttavien tekijöiden 

suodattaminen ei onnistu. Asia saattaa johtaa helposti väärien johtopäätöksien 

tekemiseen tutkittavasta asiasta. 
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4.2 Lineaarinen regressioanalyysi 
 

Regressioanalyysi on menetelmä, jolla voidaan tutkia selittävien muuttujien vaikutusta 

selitettävään muuttujaan. Selittäviä muuttujia voi tilanteesta riippuen olla yksi tai useampi. 

Regressioanalyysillä pyritään tyypillisesti selvittämään muuttujien välisiä kausaalisuhteita, 

eli vaikuttaako joku tietty asia johonkin ja jos vaikuttaa, niin kuinka paljon. Lineaarinen 

regressiomalli on yksi ekonometrian käytännöllisimpiä ja käytetyimpiä menetelmiä. 

Lineaarisen regression yleinen muoto voidaan esittää seuraavasti: (Hill, Griffiths & Judge 

2001, 148) 

 

 𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑡2 + 𝛽3𝑥𝑡3 +  … + 𝛽𝐾𝑥𝑡𝐾 + 𝜀 

 

(11) 

Yhtälössä 𝑦 kuvastaa selitettävää muuttujaa, 𝛽1 vakiota, 𝛽2, 𝛽3, … , 𝛽𝐾 ovat puolestaan 

tuntemattomia parametreja, 𝑥 kuvastaa selittävää muuttujaa ja 𝜀 virhetermiä.  

Muiden ekonomisten mallien tavoin myös regressioanalyysi pitää sisällään huomioitavia 

oletuksia. Työssä käytettävän usean selittävän muuttujan lineaarisessa 

regressioanalyysissä niitä on kuusi (Hill et al. 2011, 173, Greene 2008, 11). 

 

1. Y:n saama arvo on: 𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖2+. . . + 𝛽𝐾𝑥𝑖𝐾 + 𝑒𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 

 
2. Jäännöstermin odotusarvo E(e) = 0, koska oletetaan, että: 𝐸(𝑦𝑖) = 𝛽1 +

𝛽2𝑥𝑖2+. . . + 𝛽𝐾𝑥𝑖𝐾. 

 
3. Jäännöstermin varianssi on var(yi) = var(ei) = 𝜎2. Mallin tulee olla 

homoskedastinen. 

 
4. Minkä tahansa jäännöstermiparin kovarianssi on nolla: cov(ei,ej) = cov(yi,yj) = 0 (𝑖 ≠

𝑗) Jäännöstermit eivät siis saa olla autokorreloituneita. 

 

5. Mikään selittävä muuttuja 𝑥𝑖𝐾 ei ole satunnaismuuttuja, eikä ole lineaarisessa 

yhteydessä muiden selittävien muuttujien kanssa. 
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6. Jäännöstermit noudattavat normaalijakaumaa, jos y noudattaa normaalijakaumaa 

ja päinvastoin.  

 

Yleisin tapa lineaarisen regressioanalyysin suorittamiseen on käyttää OLS-menetelmää 

(Ordinary Least Squares). Menetelmänä se on yksinkertainen, mutta äärimmäisen 

tehokas analysoitavan aineiston kuvaamisessa. OLS-menetelmässä pyritään 

minimoimaan havaintopisteiden neliöiden vertikaalinen etäisyys regressiosuorasta. 

Neliöön korotuksella estetään suurten positiivisten etäisyyksien kumoutuminen suurten 

negatiivisten etäisyyksien takia. Joissakin tilanteissa OLS-menetelmän käyttäminen ei ole 

kuitenkaan toivottavaa. Esimerkiksi havaittaessa autokorrelaatiota aineistossa on 

mielekkäämpää käyttää GLS-menetelmää (Generalized Least Squares). GLS-menetelmä 

antaa kapeammat luottamusvälit ja informatiivisemmat parametriestimaatit verrattuna 

OLS-menetelmään, kun residuaalien ja regressiomallin välillä on havaittavissa tietynlaista 

korrelaatiota. Toisin sanoen GLS-estimaattorit ovat tarkempia kuin OLS-estimaattorit. (Hill 

et al. 2001, 51, 265-268) 

 

4.3 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusta varten on kerätty 30 eri terrori-iskun tiedot vuosilta 1985-2016. Iskut 

valikoituivat maantieteellisen sijaintinsa, uhrimääränsä ja iskukriteerien perusteella. Iskut 

pitävät sisällään muun muassa jihadisti-taistelijoiden, oikeistoterroristien ja separatistien 

implementoimia iskuja. Maantieteellinen jakauma tapahtumien osalta kohdistuu Pohjois-

Amerikkaan ja Eurooppaan. Pohjois-Amerikassa tutkittuja iskuja oli yhteensä 5, Länsi- ja 

Pohjois-Euroopassa 10 ja Itä-Euroopassa 15. Uhrimäärältään työhön valikoituvat terrori-

iskut, joissa on menehtynyt 10 henkilöä tai enemmän. Suurin uhriluku tapahtui 11.9.2001 

World Trade Center-iskuissa, joissa menehtyi yhteensä noin 3000 henkilöä. Pienin 

uhrimäärä tapahtui puolestaan Münchenin iskuissa 22.7.2016, jossa uhreja oli 10. 

Tarkempi kuvaus datasta löytyy Taulukosta 1. Data on kerätty Marylandin yliopiston 

ylläpitämältä sivustolta (Global Terrorism Database, 2016), joka pitää sisällään tiedot yli 

150.000 terrori-iskusta vuodesta 1970 eteenpäin. Vuonna 2016 tapahtuneiden iskujen 

tiedot on puolestaan haettu eri uutislähteistä, kuten BBC, CNN ja Yle. Taulukko 1 kertoo 
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iskun numeron aikajärjestyksessä, maan missä isku on tapahtunut, päivämäärän, iskun 

paikkakunnan, tekijän, uhrimäärän ja loukkaantuneiden määrän. 
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Taulukko 1. Taulukko terrori-iskujen kohdemaasta, ajankohdasta, paikasta, 

tekijästä, uhreista ja loukkaantuneista 

Nro Maa Päivämäärä Paikka Iskun tekijä Uhrit Loukkaantuneet 

1 Kanada 23.6.1985 Toronto  Sikhi Extremistit 329 0 

2 
Iso-
Britannia 

21.12.1988 Lockerbie Ei tiedossa 270 0 

3 USA 19.4.1995 Oklahoma City Yksityishenkilöt 168 650 

4 
Iso-
Britannia 

15.8.1998 Omagh Real Irish Republican Army (RIRA) 29 220 

5 Venäjä 19.3.1999 Vladikavkaz Tšetšeenikapinalliset 64 104 

6 Venäjä 4.9.1999 Buynaksk Tšetšeenikapinalliset 64 100 

7 Venäjä 9.9.1999 Petchatniki Tšetšeenikapinalliset 90 180 

8 Venäjä 13.9.1999 
Nagatino-
Sadovniki 

Tšetšeenikapinalliset (epäily) 118 Ei tiedossa 

9 USA 11.9.2001 New York Al-Qaida 2953 Ei tiedossa 

10 
Venäjä 23.10.2002 Yuzhnoportovy 

IIPB, Riyadus-Salikhin Reconnaissance and  
Sabotage Battalion of Chechen Martyrs, 
SPIR 

170 Ei tiedossa 

11 Venäjä 27.12.2002 Grozny Tšetšeenikapinalliset 57 121 

12 Venäjä 12.5.2003 Znamenskoye Tšetšeenikapinalliset 59 197 

13 Espanja 11.3.2004 Madrid Al-Qaida (epäily) 191 n.2000 

14 
Venäjä 1.9.2004 Beslan 

Riyadus-Salikhin Reconnaissance  
and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs 

344 727 

15 
Iso-
Britannia 

7.7.2005 Lontoo Al-Qaida 56 784 

16 Venäjä 29.3.2010 Moskova Caucasus Emirate 40 95 

17 Venäjä 24.1.2011 Domodedovo Caucasus Emirate 38 168 

18 Norja 22.7.2011 Utoya Yksityishenkilöt 69 60 

19 Ukraina 2.5.2014 Odessa Right Sector 42 Ei tiedossa 

20 Ukraina 17.7.2014 Hrabove Donetsk People's Republic 298 0 

21 Ranska 7.1.2015 Pariisi Al-Qaida 12 12 

22 Ukraina 24.1.2015 Mariupol Donetsk People's Republic 30 95 

23 Ukraina 13.2.2015 Debaltseve Donetsk People's Republic 25 Ei tiedossa 

24 Ukraina 10.8.2015 Starohnativka Donetsk People's Republic 143 30 

25 Ranska 13.11.2015 Pariisi ISIS  132 352 

26 USA 2.12.2015 San Bernadino Yksityishenkilöt 16 17 

27 Belgia 22.3.2016 Bryssel ISIS  35  n.300 

28 USA 12.6.2016 Orlando ISIS 50 53 

29 Ranska 14.7.2016 Nizza ISIS 85 303 

30 Saksa 22.7.2016 München Yksityishenkilöt 10 n.20 
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Työ tutkii niiden maiden pörssi-indeksejä, missä mukaan valittu isku on tapahtunut. 

Käsittelyssä olevia maita tutkimukseen valikoitui 10, joten tutkittavia indeksejä on 

luonnollisesti 10. Indeksit on pyritty valitsemaan siten, että ne kuvaavat mahdollisimman 

hyvin kyseisen maan rahoitusmarkkinoiden kehitystä. Data kyseisistä indekseistä on 

hankittu Thomson Reutersin ylläpitämästä Datastreamista. Indeksikohtainen haettu data 

on päiväkohtaista. Riskittömänä korkotuottona eurooppalaisille indekseille toimii Saksan 

kymmenen vuoden valtion obligaatioiden korkotuotto, johtuen sen yleisestä 

käytettävyydestä ns. benchmarkkina. (European Central Bank, 2014). Pohjois-

Amerikkalaisille indekseille vastaavana riskittömänä korkotuottona toimii Yhdysvaltojen 

10 vuoden valtion lainojen korkotuotto. Riskitöntä korkotuottoa käytetään kunkin pörssi-

indeksin ylituoton laskemiseen. Markkinatuottoa työssä kuvaa MSCI World-indeksi, joka 

koostuu 1641 eri osakkeesta 23 eri kehittyneestä maasta. (MSCI, 2016) Seuraava 

taulukko esittelee muut tutkimuksessa käytetyt indeksit.  

 

Taulukko 2. Iskujen kohteena olleiden maiden indeksit (Bloomberg Markets, 2016) 

Maa Indeksi  Kuvaus 

Kanada 
TXS 
Composite 

Toronton pörssin osakkeista koostuva markkina-arvo painotettu yhdistelmäindeksi 
(Bloomberg Markets, 2016a). 

Iso-Britannia FTSE100 
100 markkina-arvoltaan suurinta Lontoo pörssissä listattua yhtiötä (Bloomberg 
Markets, 2016b). 

USA S&P500 
Markkina-arvo painotettu indeksi, joka koostuu 500 Yhdysvaltalaisesta yrityksestä 
(Bloomberg Markets, 2016c). 

Venäjä Micex 
Micex-indeksi koostuu Moskovan pörssissä 50 vaihdetuimmasta venäläisestä 
osakkeesta (Bloomberg Markets, 2016d). 

Norja OSEBX Kyseinen indeksi kuvastaa Oslon pörssin kehitystä (Bloomberg Markets, 2016e). 

Ranska CAC40 
Käytetyin Pariisin markkinoiden indikaattori. Indeksi koostuu  
40 suurimmasta Ranskassa listatusta yrityksestä (Bloomberg Markets, 2016f). 

Espanja IBEX35 
Virallinen Espanjan markkinoiden indeksi. Indeksi koostuu 35 vaihdetuimmasta 
osakkeesta (Bloomberg Markets, 2016g). 

Belgia BEL20 
Markkina-arvo painotettu indeksi, mikä koostuu Brysselin pörssissä  
noteeratuista 20 vaihdetuimmasta yrityksestä (Bloomberg Markets, 2016h). 

Saksa DAX30 

Indeksi koostuu volyymiltaan ja markkina-arvoltaan 30 suurimmasta 
Frankfurtin pörssissä noteeratuista saksalaisista osakkeista (Bloomberg Markets, 
2016i). 

Ukraina PFTS 
Indeksi pitää sisällään PFTS markkinapaikan yleisimpiä osakkeita (Bloomberg Markets, 
2016j). 

 

Edellä esitettyjen indeksien kuvailevat suureet ovat esitettynä Taulukossa 3. Pörssi-

indeksien osalta huomioitavaa on se, että otoskokojen määrä vaihtelee huomattavasti. 
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Syynä tähän on eri iskujen jaksottuminen eri ajanjaksoille ja kunkin indeksin kohdalla 

dataa on haettu riittävästi tutkimuksen tekemistä varten. Taulukko ilmoittaa indeksien 

prosentuaalisten tuottojen aritmeettisen keskiarvon, mediaanin, keskihajonnan, minimin 

ja maksimin siltä ajanjaksolta, jolta data on haettu kunkin indeksin kohdalla. Taulukosta 

ilmenee myös kunkin indeksin huipukkuus ja vinous tarkasteluperiodilla.  

 

Taulukko 3. Päiväkohtaisen prosentuaalisen tuoton kuvaavia suureita 

 

 

4.4 Datan käsittely 
 

Tutkimusta varten on syytä tehdä muutamia linjauksia haettuun dataan. Osa mukaan 

valikoituneista terrori-iskuista kohdistuu päivämäärältään viikonlopulle, jolloin pörssit eivät 

ole auki. Tutkimuksessa käytetyt tapahtumapäivät käsitellään tästä johtuen sinä päivänä, 

kun pörssi on seuraavan kerran auki iskun jälkeen. Sama oletus koskee myös tilanteita, 

joissa isku on tapahtunut arkipäivänä pörssin jo sulkeuduttua. Jos isku tapahtui samana 

päivänä useassa eri paikassa, on kyseisten iskujen uhrimäärät ja loukkaantuneet 

yhdistetty yhdeksi tapahtumaksi.  

Työn empiirinen osuus alkaa datan valitsemisella ja sen hakemisella. Markkinamallin 

(yhtälö 3) mukaisen odotetun tuoton laskemiseen ja alphan ja beetan määrittämiseen 

  
MSCI 
 World PFTS 

S&P 
 500 

IBEX 
35 

FTSE 
 100 Micex 

CAC 
 40 

BEL 
 20  

TSX 
 Comp. 

DAX 
 30 OSEBX 

Otoskoko 9392 1305 9583 523 8089 4959 712 451 9393 451 505 

Aritm. Keskiarvo 0,03 % -0,06 % 0,04 % 0,08 % 0,03 % 0,09 % 0,01 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 0,01 % 

Mediaani 0,05 % -0,01 % 0,02 % 0,08 % 0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,08 % 0,07 % 

Keskihajonta 0,89 % 1,34 % 1,10 % 1,25 % 1,10 % 2,62 % 1,29 % 1,19 % 0,95 % 1,45 % 1,57 % 

Huipukkuus 10,637 13,436 20,867 2,011 8,990 19,736 2,922 2,577 13,084 1,245 1,590 

Vinous -0,357 0,877 -0,743 0,246 -0,301 0,855 -0,413 -0,507 -0,635 -0,328 -0,159 

Minimi -9,84 % -7,03 % -20,47 % -4,15 % -12,22 % -20,81 % -8,04 % -6,40 % -11,13 % -6,82 % -5,97 % 

Maksimi 9,52 % 13,05 % 11,58 % 5,11 % 9,84 % 31,65 % 4,14 % 3,87 % 9,82 % 4,97 % 6,37 % 
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laskettiin jokaisesta valitusta indeksistä ylituotot. Ylituotot saadaan vähentämällä 

indeksikohtaisesta päivätuotosta valitun riskittömän korkotuoton mukainen päivätuotto. 

Indeksin päivätuotto lasketaan työssä seuraavasti.  

 

 
𝑃ä𝑖𝑣ä𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 − % =

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢 − 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢

𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢
 

(12) 

   

Riskittömän koron prosentuaalisen päivätuoton laskemiseksi on käytetty Vaihekosken 

(2004, 195) esittämää tapaa, jossa 𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑣ä kuvastaa yhden päivän korkotuottoa ja 𝑖𝑝𝑎 

vuotuista korkotuottoa: 

 

 

𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑣ä =
(1 + 𝑖𝑝𝑎 ∗

29
360)−1 ∗ 100

(1 + 𝑖𝑝𝑎 ∗
30

360)−1 ∗ 100
− 1 

 

(13) 

Seuraavaksi lasketaan alphan ja beetan arvot jokaisen indeksin kohdalla erikseen. 

Kyseiset arvot saadaan laskettua 250 päivän osalta ennen tapahtumaikkunan alkua 

käyttämällä Excelissä slope- ja intercept-funktioita. WTC-iskujen tapauksessa 

huomioitavaa oli se, että iskupäivästä 11.9. aina päivään 17.9. pörssi oli suljettu. 

Kyseisessä tilanteessa markkinatuottoa kuvaavasta indeksistä (MSCI World) piti poistaa 

vastaavat päivät, jotka olivat S&P 500-indeksissä suljettu, jotta päiväkohtainen vertailu ei 

mene sekaisin. Tämän jälkeen saatiin laskettua indeksien päiväkohtaiset odotetut tuotot 

markkinamallin avulla ja sen johdosta epänormaalit tuotot, keskimääräiset epänormaalit 

tuotot ja kumulatiiviset epänormaalit tuotot. Merkitsevyysasteet laskettiin 

tapahtumatutkimus-osiossa esitetyllä tavalla.  
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5. TULOKSET 

Tässä osiossa esitellään mainituilla tutkimusmenetelmillä saatuja tuloksia. Ensin käydään 

läpi iskupäivän epänormaalit tuotot (AR) ja sen jälkeen keskimääräiset kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot (CAR). Viimeiseksi esittelen lineaaristen regressioanalyysien tulokset 

ja pohdin kyseisien tuloksien merkitystä. 

 

5.1 AR ja CAR 
 

Edellä mainittuja metodeja hyväksi käyttäen saatiin seuraavia tuloksia. Taulukko 4 kuvaa 

tapahtumien keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja kymmenestä päivästä ennen iskua 

aina iskupäivään ja kymmenenteen päivään iskun jälkeen. Keskimääräistä epänormaalia 

tuottoa kuvastaa AR. Taulukosta selviää myös päivien t-arvot sekä tilastolliset 

merkitsevyydet. Tilastollisten merkitsevyyksien osalta huomataan tapahtumaikkunan 

päivien olevan pääpiirteissään tilastollisesti merkitseviä 1 prosentin merkitsevyysasteella. 

Ainoastaan päivät -3 ja 1 eivät täytä edellä mainittua kriteeriä. Tapahtumapäivän 

keskimääräinen epänormaali tuotto on -0,279 %. Suurin positiivinen keskimääräinen 

epänormaali tuotto on päivää ennen iskua (0,486 %) ja suurin negatiivinen puolestaan 

toisena päivänä iskun jälkeen (-0,637 %).  
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Taulukko 4. Iskujen keskimääräiset epänormaalit tuotot ja merkitsevyysasteet 

t AR t-arvo p-arvo 

-10 -0,441 % -31,1186 2,15483E-24 

-9 -0,310 % -21,8591 5,53758E-20 

-8 -0,184 % -12,9809 7,64316E-14 

-7 0,082 % 5,803726 2,41614E-06 

-6 0,142 % 9,984874 4,73937E-11 

-5 0,386 % 27,21582 1,05042E-22 

-4 -0,080 % -5,61367 4,12252E-06 

-3 -0,038 % -2,70396 0,011177293 

-2 0,111 % 7,84169 9,45599E-09 

-1 0,486 % 34,3062 1,24896E-25 

0 -0,279 % -19,6734 1,06912E-18 

1 0,031 % 2,166627 0,038334406 

2 -0,637 % -44,8941 4,54616E-29 

3 -0,175 % -12,3394 2,77081E-13 

4 0,084 % 5,931138 1,69048E-06 

5 -0,401 % -28,2787 3,47026E-23 

6 -0,464 % -32,7033 5,06087E-25 

7 -0,353 % -24,8735 1,39837E-21 

8 0,205 % 14,43334 4,85757E-15 

9 -0,264 % -18,611 5,00291E-18 

10 0,190 % 13,42974 3,18699E-14 
 

Iskunpäivän osalta vaikutus pörssi-indekseihin jää melko pieneksi. Vaikka vaikutus on 

odotetun suuntainen eli negatiivinen, ei -0,279 prosentin keskimääräisen indeksin laskun 

voida todeta olevan erityisen merkittävä.    

Keskimääräiset epänormaalit tuotot itse iskupäivänä jakautuvat hyvinkin 

mielenkiintoisesti. Tapahtumatutkimus-osiossa käsiteltiin sitä, että sijoittajat mitä 

todennäköisimmin reagoivat negatiivisiin asioihin kurssia heikentävästi. Terrori-iskun voisi 

olettaa olevan negatiivisen reaktion aikaansaava tekijä. Kuvio 5 kertoo miten epänormaalit 

tuotot jakautuvat eri iskujen osalta iskupäivänä. Iskujen numerot ovat järjestyksessä 

samat kuin Taulukossa 1. Kuten huomataan iskut 6, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 27, 28 ja 30 

aiheuttavat positiivisen reaktion indekseissä. Muut iskut reagoivat puolestaan 

negatiivisesti, mutta suhteellisen vähäisesti. Syitä positiiviseen reagointiin on monia. On 
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hyvinkin todennäköistä, että indeksit pitävät sisällään taloudellisilta valmiuksiltaan vahvoja 

yrityksiä, joiden tuloksentekokykyyn yksittäisellä terrori-iskulla ei ole vaikutusta. Näin ollen 

sijoittavat eivät koe kyseisten iskujen olevan merkittäviä siltä osin, että luopuisivat 

sijoituksistaan. 

 

 

Kuvio 5. Epänormaalit tuotot iskukohtaisesti iskupäivänä 

 

Taulukossa 5 on esitetty iskujen keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

aikaperiodeittain. Kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja on mielekästä tarkastella silloin, 

kun tapahtuman vaikutukset eivät kohdistu pelkästään itse tapahtumapäivään. 

Keskimääräisten kumulatiivisten epänormaalien tuottojen lisäksi taulukossa on esitetty 

varianssi, J-testisuure ja aikaperiodien merkitsevyysasteet. Kuten huomataan, kaikki 

aikaperiodit ovat tilastollisesti merkitseviä 1 % merkitsevyysasteella. CAR on 

suurimmillaan [-5,-1] ennen iskua (0,866 %) ja pienimmillään [1,10] (-1,783 %). 

 

 

 

 

-0,060000

-0,050000

-0,040000

-0,030000

-0,020000

-0,010000

0,000000

0,010000

0,020000

0,030000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930



30 
 

 

Taulukko 5. Keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot ja 

merkitsevyysasteet 

[t1,t2] CAR Varianssi J1 p-value 

[-10,-1] 0,154 % 2,01E-07 3,439325 0,000292 

[-5,-1] 0,866 % 1,01E-07 27,30064 0,000000 

[-1,1] 0,238 % 2,01E-08 16,79941 0,000000 

[0,0] -0,279 % 2,01E-08 -19,6734 0,000000 

[0,1] -0,248 % 4,02E-08 -12,3792 0,000000 

[1,5] -1,098 % 1,01E-07 -34,6208 0,000000 

[1,10] -1,783 % 2,01E-07 -39,7623 0,000000 

 

Vaikka AR osoittautuu iskupäivänä olevan reaktiosuuruudeltaan melko merkityksetön, 

kannattaa CAR [1,10] kiinnittää huomiota. Tuloksien perusteella markkinoiden reagointi 

iskuihin tapahtuu enemmänkin viiveellä, kuin itse iskun sattuessa. Samaan tulokseen 

pääsivät myös Aksoy (2014) ja Chesney et al. (2010). -1,783 prosentin kokonaisvaltainen 

lasku 10 päivässä ei ole erityisen suuri iskupäivän epänormaalien tuottojen tavoin, mutta 

huomioimisen arvoinen kaikesta huolimatta.  

Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia markkinatehokkuutta ajatellen. Terrori-iskun 

sattuessa pörssi-indeksien reagoinnin voisi olettaa tapahtuvan heti eikä viiveellä. 

Sijoittajien kuullessa tapahtuneesta tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan 

hyödykkeen hintojen tulisi sopeutua nopeasti uuteen informaatioon ja heijastaa kaikkea 

olemassa olevaa informaatiota. Toisaalta hinnat ehkä heijastavatkin. Terrori-iskun 

tapahtuessa saatavilla oleva informaatio koostuu tiedon palasista, jotka päivittyvät ajan 

kuluessa. Kuka iskun toteutti ja mitkä sen vaikutukset ovat eivät yleensä selviä 

iskupäivänä, vaan tutkinnan edetessä useamman päivän kuluttua. Se, mitä iskussa 

oikeasti tapahtui, selviää viiveellä, joten myös markkinat reagoivat tapahtuneeseen 

samoin saadessaan uutta informaatiota. Tosin vasta-argumenttina voimme miettiä sitä, 

että miksi sijoittajat eivät reagoi vahvemmin juuri tapahtumapäivänä, koska 

epävarmuuden voisi olettaa olevan tällöin suurempaa informaation puutoksesta johtuen.  

Työn tuloksia tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota myös työn luotettavuuteen. 

Ensinnäkin tapahtumatutkimusta tehdessä on pidettävä mielessä tutkimuksen oletus siitä, 
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että iskupäivänä ja sen jälkeen tapahtuvat osakkeen tai indeksin muutokset johtuvat itse 

tapahtumasta. Todellisuudessa kursseihin vaikuttavia tekijöitä on monia. Varsinkin näin 

pienen vaikutuksen omaavissa tapahtumissa on hankala sanoa, onko ns. white noise 

saatu suodatettua pois. Hyvin todennäköisesti ei ole.  Tutkimuksessa estimoitujen 

beetojen ei voida myöskään olettaa olevan vakioita ajasta riippumatta, vaikka sellainen 

oletus työssä tehdään.   

Sellaisten iskujen osalta, jolloin pörssi oli kiinni iskupäivänä tai muutaman päivän sen 

jälkeen voidaan todeta, että lopputulos olisi mahdollisesti erilainen. Viikonloppuna 

tapahtuneiden iskujen osalta suurin epävarmuus markkinoilla ehtii mitä 

todennäköisemmin laantua niinä päivinä, kun pörssi on suljettu. Suljettuina päivinä tietous 

tapahtuneesta lisääntyy, jolloin markkinatoimijoilla on aikaa sopeutua tilanteeseen ja 

toimia järkevästi. Päivänä jolloin pörssit ovat auki, on sijoittajien mahdollista reagoida 

tapahtuneeseen heti, jolloin reaktio ei välttämättä ole rationaalinen.  

WTC-iskujen osalta tulos on myös äärimmäisen mielenkiintoinen. Tutkimusaineistosta 

katsottuna S&P 500-indeksi putosi viiden ensimmäisen auki olleen markkinapäivän 

aikana yhteensä 12,1 prosenttia, mutta kumulatiivinen epänormaali tuotto kyseiseltä 

aikaväliltä oli vain -0,18 prosenttia. MSCI World putosi vastaavana ajankohtana yhteensä 

noin 10 prosenttia, joten kyseisten indeksien voidaan olettaa olevan suhteellisen 

linkittyneet keskenään. Sama oletus pätee muihinkin indekseihin. Chen & Siembs (2004) 

toteavatkin rahoitusmarkkinoiden olevan tiukasti sidoksissa eri maiden välillä. 

Nykypäivänä nopeasti leviävät uutiset aikaansaavat reaktioita samanaikaisesti useassa 

eri maassa.  Tämä omalta osaltaan heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Liitteenä 2 

oleva korrelaatiomatriisi osoittaa myös äsken väitetyn asian indeksien välisistä 

korrelaatioista. Korrelaatiokertoimet on laskettu 3.1.2000 - 23.9.2016 väliseltä ajalta. 

OSEBX on jätetty tarkastelun ulkopuolelle johtuen datan saatavuudesta kyseiseltä 

aikaväliltä. MSCI Worldin nähdään korreloivan melko vahvasti kaikkien muiden indeksien 

kanssa paitsi PFTS:n. Erilaisessa markkinatuoton valinnassa oltaisiin siis voitu päästä 

hyvinkin erisuuruisiin tuloksiin. Epänormaalien tuottojen eroavuus vastaaviin tapahtumia 

tutkineisiin tutkimuksiin johtuu myös erilaisesta normaalituoton laskentatavasta. 
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5.2 Lineaarinen regressio 
 

Lineaarisella regressiolla tarkastellaan iskujen suuruuden vaikutusta epänormaaleihin 

tuottoihin. Suuruutta kuvataan iskuissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrällä, 

jotka toimivat analyysissä selittävinä muuttujina. Selitettävinä muuttujina ovat iskupäivän 

epänormaalit tuotot sekä kumulatiiviset epänormaalit tuotot viideltä ja kymmeneltä 

päivältä iskun jälkeen. Liitteeseen 4 on koottu analyysissä käytettävät epänormaalit tuotot 

iskukohtaisesti. Selitettävien muuttujien korrelaatiot selittävien muuttujien kesken 

ilmenevät Liitteestä 3. Työhöni valittiin mukaan sellaisia iskuja, joissa menehtyneiden 

määrä on mahdollisimman suuri, koska suurella ihmisuhrien määrällä voisi olettaa olevan 

suurempi vaikutus pörssi-indekseihin verrattuna iskuihin, joissa kuolonuhreja on vähän. 

Iskut, joissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrä on epäselvä, käsitellään 

Taulukon 1 arvojen mukaan. Jos loukkaantuneiden määrä ei ole selvillä, jätetään asia 

tarkastelussa huomiotta. Analyysissä on käytetty OLS- ja GLS-menetelmää ja 

luottamusväli testeissä on 95 prosenttia. 

Lineaarisen regressioanalyysin taustaoletuksien tarkastelu selviää työn Liitteestä 5.  

Kyseisestä liitteestä havaitaan muodostettujen mallien residuaalien olevan 

normaalijakautuneet paitsi CAR [1,10]. Liitteestä havaitaan myös, että muodostetut mallit 

ovat homoskedastisia, eikä multikollineaarisuudestakaan näyttäisi olevan ongelmaa. CAR 

[1,10] havaitaan olevan autokorreloitunut, joten siltä osin käytämme työssä GLS-mallia 

OLS:n sijaan. Muiden mallien osalta autokorrelaatiota ei ilmene. 

Taulukko 6 kuvastaa iskupäivän epänormaalien tuottojen regressioanalyysin tuloksia. 

Taulukosta selviää yhtälön parametrit, muuttujien keskivirheet, t-arvo, tilastollinen 

merkitsevyys, mallin selitysaste R2, korjattu selitysaste, F-arvo sekä mallin tilastollinen 

merkitsevyys. 
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Taulukko 6. Iskupäivän epänormaalien tuottojen lineaarisen regressioanalyysin 

tulokset 

  B Keskivirhe t-arvo Pr>|t| 

Vakio 0,0011 0,00311 0,35 0,7279 

Kuolonuhrit -1,111E-05 2,104E-05 -0,53 0,6029 

Loukkaantuneet -4,68E-06 5,06E-06 -0,93 0,3644 

Sopivuus R2 Korjattu R2 F-arvo Pr>F 

  0,0614 -0,0239 0,72 0,4982 

 

Edellä esitetystä taulukosta havaitaan, että mukaan valitut muuttujat selittävät ainoastaan 

6,14 prosenttia epänormaalien tuottojen vaihtelusta. Selittävät muuttujat sekä itse malli 

eivät ole kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä. Kuolonuhreilla ja loukkaantuneiden 

määrällä ei testin mukaan siis voida selittää epänormaaleja tuottoja.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty lineaarisen regression tulokset kumulatiivisten 

epänormaalien tuottojen osalta. Taulukon osat ovat samat kuin aikaisemmassa. 

 

Taulukko 7. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset CAR [1,5] ja CAR [1,10] 

CAR[1,5] B Keskivirhe t-arvo Pr>|t| 

Vakio -0,0049 0,01015 -0,48 0,634 

Kuolonuhrit 0,00004581 0,00006867 0,67 0,5116 

Loukkaantuneet -0,00001547 0,0000165 -0,94 0,3588 

Sopivuus R2 Korjattu R2 F-arvo Pr>F 

  0,0473 -0,0393 0,55 0,5866 

CAR [1,10] B Keskivirhe t-arvo Pr>|t| 

Vakio  -0,0229 0,028 -0,82 0,4226 

Kuolonuhrit 0,000174 0,000173 1 0,3274 

Loukkaantuneet -0,000039 0,0000344 -1,14 0,2662 

Sopivuus  Regress R2 Total R2     

  0,1031 0,2816     

 

Taulukosta 7 nähdään, että myös CAR [1,5] selitysaste jää matalaksi. Malli selittää 

ainoastaan 4,7 prosenttia kumulatiivisten epänormaalien tuottojen vaihteluista. 

Taulukosta havaitaan myös, etteivät muuttujat tai malli ole tilastollisesti merkitseviä. CAR 



34 
 

 

[1,10] havaitaan muiden analyysien tulosten tavoin, ettei valituilla muuttujilla pystytä 

selittämään kumulatiivisten epänormaalien tuottojen vaihteluja.  

Tapahtumatutkimus -osiossa esiteltiin kyseiseen tutkimusmenetelmään perustuva oletus 

siitä, että kaikki muut hintoihin vaikuttavat tekijät ovat suodatettu pois, paitsi itse tutkittava 

tapahtuma. R2-selitysaste ilmaisee, kuinka suuren osan muuttujat selittävät tässä 

tilanteessa epänormaalien tuottojen vaihtelusta. Terrori-iskun suuruutta ja sitä kautta itse 

iskua regressioanalyysissä kuvastavat kuolonuhrit ja loukkaantuneet kykenevät 

selittämään epänormaalien tuottojen vaihteluista analyyseissä suurimmillaan vain noin 6 

prosenttia. Pieni selitysaste osoittaa sen, että ylimääräisten tekijöiden suodattaminen ei 

ole onnistunut ja loppuosa epänormaaleista tuotoista selittyy joillakin muilla tekijöillä. 

Kyseinen havainto osoittaa sen, että tapahtumatutkimuksessa saadut tulokset ovat 

enemmän kuin kyseenalaisia.  

Merkittävämpien tuloksien saamiseksi tulisi epänormaalien tuottojen reagoinnin olla 

johdonmukaisempaa. Tutkimuksessa iskut vaikuttivat joissakin tapahtumissa positiivisesti 

indeksiin, vaikka kuolonuhrien määrä oli suuri. Kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrän 

kasvaessa tulisi epänormaalien tuottojen kasvaa joko positiiviseen tai negatiiviseen 

suuntaan ristiriidattomasti, jotta tulokset olisivat selkeitä.  

Kuolonuhreilla ja loukkaantuneiden määrällä ei tuloksien valossa pystytä selittämään 

indeksien epänormaaleja tuottoja. Kyseinen tulos on mielestäni myös hyvin looginen. 

Valituilla muuttujilla voidaan kuvata iskun merkittävyyttä ja suuruutta, mutta miksi sillä olisi 

vaikutusta indekseissä mukana oleviin yrityksiin? Ihmishenkien menetys itsessään ei saa 

aikaan reaktiota markkinoilla. Reaktion aikaansaa iskun johdosta syntyvä epävarmuus, 

joka ei ole riippuvainen siitä montako henkeä on menehtynyt tai loukkaantunut.  

Esimerkiksi uhka mahdollisesta sodasta terrori-iskun seurauksena vaikuttaisi 

todennäköisesti markkinoiden volatiliteettiin merkittävästi, vaikka iskussa ei menehtyisi 

ketään. 

Kuvio 6 kuvastaa poliittista epävarmuutta Yhdysvalloissa tiettynä ajanhetkenä. 

Vasemmasta reunasta löytyy indeksin pisteluvut ja kuten huomataan, indeksin reagointi 

WTC-iskujen aikaan oli todella suuri, kuten olivat myös markkinoiden reaktiot samaan 
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aikaan kaikkialla maailmassa. Terrori-isku sai aikaan poliittista epävarmuutta, mikä 

puolestaan heilutti markkinoita rajusti. 

 

 

Kuvio 6. Poliittinen epävarmuus Yhdysvalloissa (Baker, Bloom & Davis 2016) 

 

Markkinareaktioiden osalta kyse on siis enemmän epävarmuudesta, kuin menetetyistä 

ihmishengistä. Suoraa vaikutusta kuolonuhreilla ei ole, mutta epäsuoraa vaikutusta ei 

voida sulkea pois. Kuolonuhrien määrä voi hyvinkin vaikuttaa yleiseen epävarmuuteen ja 

siten epäsuorasti markkinoihin.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielmassani tarkasteltiin terrori-iskujen vaikutusta sen maan pörssi-indeksiin, missä 

isku on tapahtunut. Iskujen vaikutusta testattiin tapahtumatutkimuksella, jonka avulla 

saatiin iskupäivän keskimääräiset epänormaalit tuotot eli AR sekä keskimääräiset 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot eli CAR. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös iskun 

suuruuden vaikutusta epänormaaleihin tuottoihin lineaarisella regressioanalyysillä, jossa 

suuruutta kuvattiin kuolonuhreilla ja loukkaantuneiden määrällä. Pohjustuksena empirialle 

käsiteltiin terrorismia yleisesti, sen määrittelyä, jaottelua ja siihen liittyviä tutkimuksia sekä 

esiteltiin markkinatehokkuuden käsite ja tehokkaiden markkinoiden hypoteesi.  

Saatujen tutkimustulosten valossa indeksisijoittajien ei tarvitse olla huolissaan yksittäisten 

terrori-iskujen vaikutuksesta. Terrori-iskujen vaikutus pörssi-indeksien epänormaaleihin 

tuottoihin iskupäivänä on empiiristen havaintojen perusteella keskimäärin -0,279%. Tulos 

on suhteellisen pieni, mutta odotusten mukainen suhteessa muihin läheisiin tutkimuksiin. 

Joidenkin iskujen kohdalla havaittiin myös positiivinen vaikutus epänormaaleihin tuottoihin 

iskupäivänä. Terrori-iskujen vaikutus pörssi-indeksien keskimääräisiin kumulatiivisiin 

epänormaaleihin tuottoihin on myös negatiivinen. Viisi päivää iskun jälkeen pörssi-indeksi 

laski keskimäärin yhteensä -1,098% ja kymmen päivää sen jälkeen -1,783%. Iskut 

näyttävät vaikuttavan indekseihin viiveellä, joskin hyvin vähäisesti. Markkinatoimijoiden 

saama informaatio iskuista täydentyy ajan kuluessa, joten myös markkinat reagoivat 

iskuun jälkikäteen. Tutkimustulokset asettuvat jotakuinkin samaan linjaan aikaisempien 

tutkimusten kanssa vertailtaessa AR ja CAR keskinäisiä tuloksia.  

Iskulla voidaan siis todeta olevan negatiivinen, mutta pieni vaikutus indekseihin 

keskimäärin. On kuitenkin muistettava, että erilaisella markkinatuoton valinnalla tai 

normaalituoton laskentakaavalla pääsisimme todennäköisesti hyvinkin erilaisiin tuloksiin. 

Iskupäivien AR esimerkiksi WTC-iskujen sekä Madridin ja Lontoon pommitusten osalta 

ovat aikaisemmissa tutkimuksissa olleet paljon suurempia tämän tutkimuksen tuloksiin 

verrattuna.  

Regressioanalyysillä havaitaan, että mikään muodostetuista malleista ei ole mallin tai 

muuttujien osalta tilastollisesti merkitsevä. Analyysin perustella terrori-iskun suuruudella 

ei ole, mukaan valittujen muuttujien valossa, vaikutusta iskupäivän epänormaaleihin 
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tuottoihin eikä kumulatiivisiin epänormaaleihin tuottoihin iskun jälkeen. Iskuissa 

menehtyneet eivät itsessään aiheuta paniikinomaista reaktiota markkinoilla, vaan 

mahdollinen markkinaliikehdintä on seurausta enemmänkin iskujen tuomasta 

epävarmuudesta, jota voi aiheuttaa esimerkiksi uhka globaalimmasta katastrofista kuten 

sodasta. 

Tutkielmaa tehdessä heräsi useita eri jatkotutkimusaiheita. Niitä pohtiessa on hyvä lähteä 

liikkeelle oman tutkimuksen rajauksien tarkentamisesta.  Tutkimuksen iskut ovat hyvin eri 

tyyppisiä, joten voisi olla mielekästä tarkastella eri terroristi-organisaatioiden 

implementoimien iskujen vaikutuksia erikseen. Voisi olla mielenkiintoista tutkia 

esimerkiksi jihadisti-taistelijoiden ja separatistien iskujen vaikutusten eroja. Median 

merkityksen laajempi tarkastelu voisi olla mielekästä lähinnä siltä osin, mikä on uutisoinnin 

vaikutus iskujen tilanteessa markkinoihin.  

Markkina-alueen osalta tutkimusta voisi rajata koskemaan vain yhtä maata, jotta otos 

saman maan markkinoista saataisiin suuremmaksi. Markkina-alueet reagoivat iskuihin 

hieman eri tavalla, joten tältä osin voisi olla sopivampaa tarkastella pienempää 

kokonaisuutta kerrallaan. Maantieteellisen rajaamisen lisäksi iskujen vaikutusta voisi 

tarkastella toimialakohtaisesti. Iskujen vaikutukset kohdistuvat aikaisempien 

tutkimustenkin valossa enemmän tietyn alan osakkeisiin, joten sijoittajan näkökulmasta 

voisi olla mielenkiintoista tarkastella hajautushyötyjen merkitystä toimialakohtaisesti 

terrori-iskun sattuessa.  
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Liite 1. Terrorismin talousvaikutusten tutkimuksia 

Tekijät Tutkitaan Tutkimusmenetelmä Tulokset 

Barret, Heuson, Kolb ja 
Schropp (1987) 

Osakkeiden reagointi 
odottamattomaan tapahtumaan 

Residuaalianalyysi Markkinat reagoivat nopeasti uuteen 
tietoon 

Abadie ja Gardeazabal 
(2003) 

Konfliktien aiheuttamat 
talousvaikutukset Baskimaissa 

Ekonometriset mallit Aselevolla osakekursseja nostava 
vaikutus 

Eldor ja Melnick (2004) Palestiinalaisten terrori-iskujen  
vaikutus Israel rahoitus- ja 
valuuttamarkkinoihin.  

Regressiomalli Uhrimäärän suuruudella ja 
itsemurhaiskuilla suurin ja pysyvin 
vaikutus rahoitus- ja valuuttamarkkinoihin. 

Hon, Straus ja 
Yong (2004) 

WTC-iskujen vaikutus 25 
eri talouteen. 

GARCH-malli Volatiliteettivaikutukset markkinoihin 
vain hetkellisiä. Hajauttamishyödyt 
kriisin aikana vähäisiä.  

Blomberg, Hess ja 
Orphanides (2004) 

Kansainvälisen terrorismin 
makrotaloudelliset vaikutukset. 

Regressioanalyysi, 
varianssimalli 

Terrorismilla havaittiin olevan  
negatiivinen vaikutus kohdemaan 
kasvuun. 

Chen ja Siembs (2004) Terroismin ja asevoimien vaikutus 
Yhdysvaltojen 
rahoitusmarkkinoihin. Irakin 
Kuwaittiin tekemän invaasion sekä 
9/11 vaikutus globaaleihin 
rahoitusmarkkinoihin 

Tapahtumatutkimus USA rahoitusmarkkinat kestävämpiä 
nykypäivänä. Rahoitusmarkkinat 
linkittyneet keskenään 

Oana ja Nedelescu (2006) Terrorismin vaikutus 
rahoitusmarkkinoihin. 

Kirjallisuuskatsaus Hajautetut, likvidit ja terveet 
rahoitusmarkkinat käsittelevät terrori-
iskuja tehokkaasti. 

Charles ja Darne (2006) WTC-iskujen vaikutus 10 eri 
indeksiin. 

GARCH-malli Vaikutukset indekseihin negatiivisia.  

Cam (2008) Toimialakohtainen reagointi 
terrori-iskuihin. 

Tapahtumatutkimus, 
GARCH-malli 

Suurin negatiivinen vaikutus 
lentoyhtiöihin,  
hotelli-, uhkapeli- ja kuljetusalaan.  

Arin, Ciferri ja 
Spagnolo (2008) 

Terrori-iskujen vaikutus 6 
eri maahan. 

Monimuuttuja-GARCH Iso-Britannian ja Espanjan markkinoihin 
pienin vaikutus verrattuna muihin. Iskut 
lisäävät markkinoiden volatiliteettia. 

Barros ja Gil-Alana (2009) Terrorismin vaikutukset 
Baskimaissa 

Ekonometriset mallit Väkivalta vähentää osakemarkkinoiden 
tuottoja 

Brounen ja Derwall (2009) Terrorismin  vaikutukset pörssi-
indekseihin 

Tapahtumatutkimus Iskupäivän epänormaali tuotto -0,34%. 
Suurin vaikutus lentoyhtiöihin 

Andrew, Karolyi ja 
Martell (2010) 

75 iskun vaikutus iskun kohteena  
olevan yrityksen pörssikurssiin. 

Tapahtumatutkimus, 
poikkileikkausanalyysi 

Iskun vaikutus osakkeeseen 0,83%. 

Berrebi ja Klor (2010) Terrorismin vaikutus Israelilaisiin 
yrityksiin. 

Tapahtumatutkimus 5 prosentin negatiivinen vaikutus ei-
turvallisuusalaan ja 7 prosentin 
positiivinen turvallisuusalan osakkeisiin 

Chesney, Reshetar  
Karaman (2011) 

25 eri maassa tapahtuneiden 
iskujen vaikutus pörssi-indekseihin. 

Tapahtumatutkimus, ei-
parametrinen 
metodologia ja GARCH-
EVT  

Eniten vaikutuksia Sveitsin markkinoihin 
ja vähiten Yhdysvaltojen. WTC-iskujen  
vaikutus suurin iskupäivänä. 

Kollias, Papadamou ja 
Stagiannis (2011) 

Lontoo ja Madridin pommi-iskujen 
vaikutus osakkeisiin 

Tapahtumatutkimus, 
GARCH-malli 

Vaikutukset negatiivisia, mutta 
lyhytaikaisia 

Coleman (2012) 9 merkittävän Al-Qaidan tekemän 
iskun vaikutus 5 eri indeksiin. 

Tapahtumatutkimus Markkinatehokkuus on puolivahvaa 
ja vahvaa iskujen kohdalla. 
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Malik ja Zaman (2013) Makrotaloudellisten tekijöiden 
ja terrorismin välisen suhteen  
tarkastelu. 

Yhteisintegraatioteoria Väestön kasvulla, hintatasolla, 
köyhyydellä ja poliittisella epävarmuudella 
havaittiin olevanpitkällä aikavälillä suhde 
terrorismin kanssa Pakistanissa. 

Aslam ja Kang (2013) Terrori-iskujen vaikutus Pakistanin 
osakeindeksiin 

Tapahtumatutkimus Vaikutus indeksiin iskupäivänä -0,32% 

Aksoy (2014) Turkin osakemarkkinoiden reagointi 
terrori-iskuihin 

Tapahtumatutkimus, 
GARCH-malli 

Markkinat Turkissa herkkiä iskuille. 
Kumulatiiviset 
epänormaalit tuotot suurempia kuin 
epänormaalit tuotot iskupäivänä. 

Hassan ja Hashmi (2015) Terrori-iskujen vaikutus Pakistanin 
rahoitusmarkkinoihin 

Tapahtumatutkmius Pakistanin osakeindeksi ei reagoi iskuihin 
suuresti 

Mnasri ja  Nechi (2016) 20 ei iskun vaikutukset 12 
eri kehittyvään maahan. 

Tapahtumatutkimus Iskuilla merkittävä positiivinen vaikutus 
markkinoiden volatiliteettiin. 

Apergis ja Apergis (2016) Vuoden 2013 Pariisin terrori-iskun 
vaikutus turvallisuusalan 
osakkeisiin 

Tapahtumatutkimus Positiivinen vaikutus kursseihin 
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Liite 2. Indeksien väliset korrelaatiot 

Pearson Correlation Coefficients, N = 4364 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  
MSCI 

World 
S&P500 FTSE100 IBEX35 CAC40 PFTS Micex 

TSX 
Comp. 

DAX30 BEL20 

MSCI 

World 

1.00000 0.88995 0.76397 0.71837 0.77850 0.07939 0.42564 0.74718 0.77468 0.71577 

  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

S&P500 
0.88995 1.00000 0.53695 0.51153 0.56055 0.02987 0.25876 0.72069 0.60137 0.52347 

<.0001   <.0001 <.0001 <.0001 0.0485 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

FTSE100 
0.76397 0.53695 1.00000 0.78470 0.88388 0.08967 0.46341 0.53632 0.81109 0.79312 

<.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

IBEX35 
0.71837 0.51153 0.78470 1.00000 0.87733 0.08089 0.40323 0.48141 0.79602 0.77232 

<.0001 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

CAC40 
0.77850 0.56055 0.88388 0.87733 1.00000 0.07568 0.44814 0.52913 0.89450 0.84349 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

PFTS 
0.07939 0.02987 0.08967 0.08089 0.07568 1.00000 0.10537 0.04984 0.05004 0.06659 

<.0001 0.0485 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 0.0010 0.0009 <.0001 

Micex 
0.42564 0.25876 0.46341 0.40323 0.44814 0.10537 1.00000 0.33268 0.40487 0.39431 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 

TSX 

Comp. 

0.74718 0.72069 0.53632 0.48141 0.52913 0.04984 0.33268 1.00000 0.52978 0.46825 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0010 <.0001   <.0001 <.0001 

DAX30 
0.77468 0.60137 0.81109 0.79602 0.89450 0.05004 0.40487 0.52978 1.00000 0.77349 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0009 <.0001 <.0001   <.0001 

BEL20 
0.71577 0.52347 0.79312 0.77232 0.84349 0.06659 0.39431 0.46825 0.77349 1.00000 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   
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Liite 3. Epänormaalien tuottojen ja selittävien muuttujien väliset 

korrelaatiot 

Pearson Correlation Coefficients 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

Number of Observations 

 AR iskupäivä CAR [1,5] CAR [1,10]  kuolonuhrit loukkaantuneet 

AR iskupäivä 1.00000 

 

30 

0.60805 

0.0004 

30 

0.37983 

0.0384 

30 

-0.22192 

0.2385 

30 

-0.22247 

0.2851 

25 

CAR [1,5] 0.60805 

0.0004 

30 

1.00000 

 

30 

0.76627 

<.0001 

30 

0.07979 

0.6751 

30 

-0.16753 

0.4235 

25 

CAR [1,10] 0.37983 

0.0384 

30 

0.76627 

<.0001 

30 

1.00000 

 

30 

0.04714 

0.8046 

30 

0.02761 

0.8958 

25 

kuolonuhrit -0.22192 

0.2385 

30 

0.07979 

0.6751 

30 

0.04714 

0.8046 

30 

1.00000 

 

30 

0.23064 

0.2673 

25 

loukkaantuneet -0.22247 

0.2851 

25 

-0.16753 

0.4235 

25 

0.02761 

0.8958 

25 

0.23064 

0.2673 

25 

1.00000 

 

25 
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Liite 4. Epänormaalit tuotot iskupäivänä ja kumulatiiviset epänormaalit 

tuotot. 

 

Iskun nro Iskupäivä CAR [1,5] CAR [1,10] 

1 -0,000175 -0,0086054 -0,009874 

2 -0,005109 0,00585876 0,0049796 

3 -0,002714 0,01127331 0,0130557 

4 -0,005371 0,0158394 0,0330379 

5 -0,00058 0,03619776 0,0091021 

6 0,0074462 -0,0650239 -0,266129 

7 -0,023028 -0,1036862 -0,218336 

8 -0,046412 -0,2027478 -0,168782 

9 -0,016652 0,00747475 -0,00484 

10 -0,011626 -0,0148699 -0,059412 

11 0,0135068 -0,018645 -0,020589 

12 0,0240741 0,04977459 0,0827984 

13 -0,004578 -0,0488513 -0,026029 

14 -0,009124 0,03287137 0,0591757 

15 -0,011733 0,00321158 -0,007684 

16 0,0079076 0,01034259 0,0047143 

17 -0,021793 0,00214531 0,0058119 

18 -0,003351 -0,0262315 -0,159421 

19 -0,001189 -0,0116029 -0,018644 

20 -0,000995 0,01830566 0,0608979 

21 0,0010891 0,02561049 0,0642376 

22 -0,005544 -0,0322781 0,0249337 

23 0,0253858 -0,0058655 0,0178456 

24 0,0079699 0,00902845 0,0170123 

25 -0,011372 -0,0078141 0,0050077 

26 -0,002347 0,00459003 0,0135587 

27 0,0016951 -0,0078466 -0,015096 

28 0,0040381 -0,011189 0,0064983 

29 -0,000649 -0,0013162 0,0023749 

30 0,0075377 0,00472456 0,0148942 
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Liite 5. Lineaaristen regressioanalyysien taustaoletukset 

Kolmogorov-Smirnov-testi residuaaleille iskupäivä 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.12454503 Pr > D >0.150 

Cramer-von Mises W-Sq 0.07848105 Pr > W-Sq 0.214 

Anderson-Darling A-Sq 0.55361118 Pr > A-Sq 0.142 

 

Kolmogorov-Smirnov-testi residuaaleille CAR [1,5] 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.13632751 Pr > D >0.150 

Cramer-von Mises W-Sq 0.11525387 Pr > W-Sq 0.069 

Anderson-Darling A-Sq 0.72922279 Pr > A-Sq 0.050 

 

Kolmogorov-Smirnov-testi residuaaleille CAR [1,10] 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.28568986 Pr > D <0.010 

Cramer-von Mises W-Sq 0.51478799 Pr > W-Sq <0.005 

Anderson-Darling A-Sq 2.73766822 Pr > A-Sq <0.005 

 

Homoskedastisuus iskupäivä         Homoskedastisuus CAR [1,5]              Homoskedastisuus CAR [1,10] 

 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 3.85 0.5712 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 4.31 0.5052 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

5 3.10 0.6853 
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Multikollineaarisuus iskupäivä 

Parameter Estimates 

Variable DF 

Squared 

Partial 

Corr Type II Tolerance 

Variance 

Inflation 95% Confidence Limits 

Intercept 1 . . 0 -0.00536 0.00755 

kuolonuhrit 1 0.01251 0.94680 1.05619 -0.00005473 0.00003252 

loukkaantuneet 1 0.03753 0.94680 1.05619 -0.00001517 0.00000580 

 

Multikollineaarisuus CAR [1,5] 

Parameter Estimates 

Variable DF 

Squared 

Partial 

Corr Type II Tolerance 

Variance 

Inflation 95% Confidence Limits 

Intercept 1 . . 0 -0.02596 0.01616 

kuolonuhrit 1 0.01983 0.94680 1.05619 -0.00009660 0.00018822 

loukkaantuneet 1 0.03839 0.94680 1.05619 -0.00004969 0.00001876 

 

Multikollineaarisuus CAR [1,10] 

Parameter Estimates 

Variable DF 

Squared 

Partial 

Corr Type II Tolerance 

Variance 

Inflation 95% Confidence Limits 

Intercept 1 . . 0 -0.07767 0.02948 

kuolonuhrit 1 0.01932 0.94680 1.05619 -0.00024729 0.00047730 

loukkaantuneet 1 0.00002738 0.94680 1.05619 -0.00008810 0.00008604 
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Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier -testi iskupäivä 

Godfrey's Serial Correlation Test 

Alternative LM Pr > LM 

AR(1) 0.4667 0.4945 

AR(2) 2.4744 0.2902 

AR(3) 2.5044 0.4745 

AR(4) 2.6472 0.6185 

 

Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier -testi CAR [1,5] 

Godfrey's Serial Correlation Test 

Alternative LM Pr > LM 

AR(1) 0.6445 0.4221 

AR(2) 4.8213 0.0898 

AR(3) 5.2054 0.1574 

AR(4) 8.5049 0.0747 

 

Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier -testi CAR [1,10] 

Godfrey's Serial Correlation Test 

Alternative LM Pr > LM 

AR(1) 2.4594 0.1168 

AR(2) 6.6270 0.0364 

AR(3) 6.6387 0.0843 

AR(4) 6.6457 0.1558 

 

 

 

 

 

 


