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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Standard & Poor’s:n ja Moody’s:n an-

tamien luottoluokitusten informaatioarvoa Suomen osakemarkkinoilla. Tut-

kimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia luottoluokituksen lasku ja 

nosto sekä luottoluokituksen pysyminen ennallaan aiheuttavat osakekurs-

siin. 

 

Aineisto koostuu 42 luottoluokitusilmoituksesta viiden vuoden aikavälillä, 

syyskuusta 2001 marraskuuhun 2006. Tutkimuksessa käytettiin pitkän ai-

kavälin luottoluokituksia. Luottoluokitusilmoitusten vaikutuksia osakemark-

kinoilla tutkittiin tapahtumatutkimusmenetelmän avulla. 

 

Empiiristen tulosten perusteella luottoluokituksen lasku ja näkymän hei-

kentyminen aiheuttavat merkitseviä positiivisia epänormaaleja tuottoja. 

Luottoluokituksen nosto ja näkymän parantuminen eivät aiheuta markkina-

reaktioita. Markkinat osoittavat epänormaaleja tuottoja ennen luottoluoki-

tusilmoitusta. 
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This study examines the market reactions to announcements of credit rat-

ings by Finnish companies. It analyzes the effects on stock prices of credit 

rating downgrades, upgrades and when credit rating is constant.  

 

The total sample consists of 42 long-term credit rating announcements 

during September 2001 to November 2006 by Moody’s and Standard & 

Poor’s.  Event study methodology was used in the empirical part of this 

study. 

 

The empirical results show that credit rating downgrades and negative out-

look changes generate significant abnormal returns. In contrast credit rat-

ing upgrade and positive outlook change are not associated with a signifi-

cant reaction. Unlike previous studies the results show that downgrades 

and negative outlook changes are associated with positive abnormal re-

turns. This study also shows preannouncement effects. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

 
Luottoluokituksilla on tärkeä rooli kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. 

Luottoluokitusmarkkinat ovat kehittyneet miljardien dollarien toimialaksi 

sen jälkeen kun John Moody aloitti vuonna 1909 pienellä luottoluokituskä-

sikirjalla. Kiinnostus ja arvostelu luottoluokitusyritysten toimintaa kohtaan 

ovat lisääntyneet. Luottoluokitusyritysten kyvyttömyys ennustaa mm. En-

ronin, WorldComin ja Parmalatin taloudelliset kriisit ovat lisänneet luotto-

luokitusyrityksiin kohdistuvia epäilyksiä. Enronin tapauksessa yritys käytti 

hyväkseen erillisyhtiörakennetta pienentääkseen tuloslaskelman tappioita 

ja investointiensa tuoton volatiliteettia. Samalla Enron pyrki kasvattamaan 

voittoja ja välttämään velan lisääntymistä taseessa. Enronin motiivina oli 

säilyttää luottoluokituksensa, koska luottoluokituksen lasku olisi vaikeutta-

nut yrityksen asemaa pääomamarkkinoilla ja vähentänyt yrityksen luotet-

tavuutta. 

 

Moody’s, Standard & Poor’s ja Fitch antoivat Enronin tapauksessa luotto-

luokituksen neljä päivää ennen yrityksen konkurssia. Samoin WorldCom 

sai luottoluokituksen 42 päivää ennen konkurssiaan. Luottoluokitusyrityk-

set ovat haluttomia alentamaan kerralla luottoluokituksia voimakkaasti. 

Mieluummin ne alentavat luottoluokitusta useaan kertaan saavuttaakseen 

oikean luokituksen. Luottoluokitusyritysten maineen kannalta on niiden 

tärkeämpää tunnistaa luottoluokitusten laskut kuin nostot. 

 

Moody’s:n esimerkki Enronin tapauksessa vahvistaa, että luottoluokituksia 

ei haluta alentaa kerralla voimakkaasti. Lokakuun 16. päivä vuonna 2001 

Moody's asetti Enronin pitkäaikaiset velat tarkkailuun mahdollista luotto-

luokituksen laskua varten. Lokakuun 29. päivä Enronin luottoluokitus oli 

laskettu tasolle Baa2. Marraskuun 9. päivä Moody's alensi jälleen Enronin 

luottoluokitusta tasolle Baa3. Hieman myöhemmin marraskuun 28. päivä 

luottoluokitus oli tasolla B2. Joulukuun 3. päivä Moody’s luottoluokitteli En-



  2 

 

ronin luottoluokituksen alhaisemmaksi kuin Ca, joka on alhaisin luotto-

luokitus. Enron skandaalin jälkeen Moody’s aloitti keskustelun luottoluoki-

tusten laadusta ja ajattomuudesta. Tämän ja muiden skandaalien seura-

uksena sääntely luottoluokitusyritysten toimintaa kohtaan on kasvanut. 

 
Tutkimus luottoluokitusten vaikutuksista osakekursseihin on kasvanut 

1990-luvun jälkeen. Pääosa tutkimuksista on keskittynyt USA:n markkinoil-

le (Pinches ja Singleton 1978;  Holthausenin ja Leftwich 1986; Dichev ja 

Piotroski 2001; Klieger ja Sarig; Purda 2005; Akhigbe et al. 1997). Kuiten-

kin muiden maiden markkinoita koskeva tutkimus on lisääntynyt (Elayan et 

al. 1996; Bremer ja Pettway 2001; Gropp ja Richards 2001 ja Linciano 

2003). Vastaavia suomalaisia tutkimuksia ei ollut käytettävissä. Syynä voi 

olla, että luottoluokiteltavia suomalaisia yrityksiä on melko vähän ja suo-

malaisten yritysten luottoluokitusten historia ei ole kovin pitkä. Tutkimusten 

perusteella luottoluokituksen lasku aiheuttaa epänormaaleja tuottoja, kun 

luottoluokituksen nostolla ei ole vaikutusta osakekursseihin.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja aiheen rajaus 

 

Tämän tutkielman tutkimusongelma on, miten yritysten luottokelpoisuuden 

informaatioarvo näkyy Suomen osakemarkkinoilla. Luottokelpoisuuden 

indikaattorina toimii luottoluokitusarvosana. Luottoluokitus kertoo todennä-

köisyyden, kuinka hyvin yritys pitää kiinni velkasopimuksestaan. Luotto-

luokituksen heikentyessä epävarmuus yrityksen kyvystä hoitaa velkansa 

kasvaa. Tämän vuoksi luottoriskin mittaaminen, hinnoittelu ja hallinnoimi-

nen ovat saavuttaneet huomiota rahoitusalalla.  

 

Tämän tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on selvittää, onko luotto-

luokitusilmoituksilla merkitystä Suomen osakemarkkinoilla. Tällä tavoin 

pyritään selvittämään, ovatko markkinat tehokkaat puolivahvassa muo-

dossa. Tällöin luottoluokituksen muutos johtaisi epänormaaleihin tuottoi-

hin. Osakkeiden hintareaktioiden ohella tarkastelun kohteena ovat myös 
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luottoluokitustoiminnan kehitys ja riskiluokitusprosessi, jonka avulla sijoitta-

jat voivat analysoida luottoluokitusten muutoksia. Riskiluokitusprosessin 

avulla voidaan ymmärtää, kuinka luottoluokitus muodostuu. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella asetetaan hypoteesit. Nollahypotee-

sina on, ettei luottoluokitusilmoituksilla ole vaikutusta osakkeen hintaan. 

Luottoluokitusilmoituksen sisältäessä uutta informaatiota markkinoille, on 

odotettava merkittävää negatiivista (positiivista) markkinareaktiota luotto-

luokituksen laskun (noston) yhteydessä. Tutkimushypoteesit ovat: 

 

H1: Markkinat eivät ennakoi, mutta reagoivat luottoluokitusil-

moituksen jälkeen uuden informaation vaikutuksesta. 

 

H2: Markkinat eivät osoita epänormaaleja reaktioita ennen 

luottoluokitusilmoitusta. 

 

H3: Ei merkitseviä epänormaaleja tuottoja luottoluokituksen 

noston yhteydessä. Luottoluokituksen laskua seuraa merkit-

seviä epänormaaleja tuottoja.  

 

Aineisto koostuu 11 suomalaisen yrityksen 42 luottoluokituksesta vuosien 

2001-2006 väliltä. Tutkimuksessa on mukana yrityksiä, joiden luottoluoki-

tus on parantunut, pysynyt samana ja heikentynyt. Luottoluokitukset on 

kerätty Standard & Poor’s:lta ja Moody’s:lta, jotka ovat tunnetuimpia luotto-

luokitusyrityksiä. Tutkimuksessa osakkeiden hintareaktion selvittämiseen 

käytetään tapahtumatutkimusmenetelmää. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä työ rakentuu seuraavasti. Johdannon jälkeen kappaleessa kaksi 

käydään aineistokatsaus aikaisempien tutkimusten pohjalta ja esitellään 

aikaisempia empiirisiä tuloksia tutkimuksen aiheesta. Kappaleessa kaksi 
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käsitellään myös informaation merkitystä pääomamarkkinoilla. Kappalees-

sa kolme tutustutaan luottoluokitustoiminnan kehittymiseen ja luottoluoki-

tusprosessiin. Luottoluokitusprosessin informaatio on Standard & 

Poor’s:lta. Tämän jälkeen kappaleessa neljä esitellään tapahtumatutki-

musmenetelmä, joka toimii pohjana empiiriselle tutkimukselle luottoluoki-

tusilmoitusten vaikutuksista osakkeiden markkinareaktioihin. Kappaleessa 

viisi käsitellään empiirisessä tutkimuksessa käytettävä aineisto ja empiiri-

sen tutkimuksen tulokset. Lopuksi kappaleessa kuusi esitetään tutkimuk-

sen johtopäätökset. 
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2 HINNOITTUMINEN RAHOITUSTEORIAN MUKAAN 

 

Luottoluokitusten avulla voidaan vähentää päämies-agentti -ongelmia ja 

välittää informaatiota talouden mittakaavassa. Luottoluokitusyritysten ole-

massaoloa voidaan selittää lainanottajien ja sijoittajien välisellä informaati-

on asymmetrialla. Informaation asymmetria merkitsee, että toisella mark-

kinaosapuolella on käytössään enemmän tietoa. Myyjillä on käytössään 

tietoa, jota ostajilla ei ole. Ostajien ollessa taloudellisesti rationaalisia, 

markkinahinnat heijastavat tuotteiden keskimääräistä laatua ja myyjät ja-

kavat informaation asymmetriasta aiheutuvat kustannukset. Myyjillä on siis 

kannustin paljastaa tuotteen erinomaisuus saadakseen korkeimman hin-

nan tuotteesta. 

 

Luottoluokitusten käyttö on tehokasta luotonantajien ja sijoittajien kannal-

ta, koska talouden mittakaava on saavutettu informaation keräämisen ja 

analysoinnin kautta. Tämä on edistänyt luotonottajien pääsyä lainamarkki-

noille laajentamalla sijoittajien yhteenliittymää ja vähentämällä informaati-

on asymmetrian aiheuttamaa epäsuotuisan valikoinnin ongelmaa sijoittaji-

en ja liikkeellelaskijoiden välillä. Lisäksi luottoluokitusten käyttö on antanut 

merkittävän yllykkeen rahoitusmarkkinoiden kehitykselle. 

 

Luottoluokitusten käyttö sekä niitä koskevat säännöt ja ohjeet ovat lisään-

tyneet. Päämiehen pyrkimyksenä on laatia alhaisin transaktiokustannuksin 

yksinkertaiset ja todistettavissa olevat säännöt, joiden avulla voidaan val-

voa ja rajoittaa agentin toimia. Päämiehen ongelmana on agentin kannus-

timien maksimointi, joiden avulla agentti toimii päämiehen etujen mukaan. 

 

Velkakirjojen liikkeellelaskijat ovat olleet luottoluokitusten yleisimpiä käyt-

täjiä. Vaikka luottoluokitukset eivät määrittele yritysten kykyä menestyä 

rahoitusmarkkinoilla, saavat yritykset määriteltyä omat rahoituskustannuk-

sensa sekä laatunsa sijoituskohteena. Luottoluokitukset toimivat markki-

noille signaaleina yrityksen luoton laadusta ja sijoittajat käyttävät luotto-
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luokituksia hinnoitellessaan arvopapereita. Tavoitellun luottoluokituksen 

säilyttäminen tai saavuttaminen on usein liitetty yrityksen tavoitteisiin ja on 

tärkeä osa yrityksen rahoitusstrategiaa. Kolmannen osapuolen käyttö sig-

naloinnissa vähentää informaation siirtämiseen liittyvää moral hazard -

ongelmaa. 

 

2.1 Informaation merkitys arvopaperimarkkinoilla  

  

Tutkimuksista löytyy kaksi vaihtoehtoista näkökulmaa luottoluokitusten 

informatiiviselle arvolle. Ensimmäisen näkökannan mukaan luottoluoki-

tusyrityksillä on käytössään ainoastaan julkista informaatiota. Lisäksi luot-

toluokitusyritykset ovat jäljessä informaation prosessoinnissaan rahoitus-

markkinoilla. Jos luottoluokitusten muutokset perustuvat julkiseen infor-

maatioon, tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan osakkeiden hin-

tareaktioita ei tapahdu. Tämän näkökulman kannattajat perustelevat, että 

luottoluokitusyritysten tekemien tutkimusten määrä luokittelemistaan yri-

tyksistä on liian alhainen tarkoituksenmukaiseen julkisen informaation 

saamiseen (Gropp ja Richards, 2001). Tämän argumentaation perusteella 

luottoluokitusmuutoksilla ei tulisi olla vaikutusta osakkeiden hintoihin 

markkinoiden täyttäessä puolivahvat ehdot. 

 

Vaihtoehtoisen näkökulman mukaan luottoluokitusyritykset ovat spesialis-

teja hankkiessaan ja prosessoidessaan informaatiota. Oletuksena on, että 

luottoluokitusyritykset ovat säilyttäneet informatiivisen edun suhteessa 

muihin sijoittajiin. 

 

Informaation asymmetria -hypoteesin mukaan luottoluokitusyrityksillä on 

käytössään yksityistä informaatiota kohdeyrityksistään. Luottoluokitukset 

sisältävät informaatiota yritysten tappioriskistä, jota ei olisi muuten saata-

villa. Näin ollen luottoluokituksen laskun seurauksena institutionaaliset si-

joittajat tasapainottaisivat portfolionsa mm. riskin hallinnan ja likviditeetin 

vuoksi. Goh et al. (1998) sekä Clark et al. (1997) mukaan jopa osakeana-
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lyytikot, jotka ovat hyvin informoituja yrityksen toiminnasta, muuttavat en-

nusteitaan luottoluokituksien muuttuessa. 

 

Luottoluokitusyritysten käyttöönsä saama julkistamaton informaatio heijas-

tuu luottoluokituksen muutoksena. Tällöin luottoluokituksen muutoksella 

on vaikutusta yrityksen markkina-arvoon ja muutoksen tulisi heijastua 

osakkeen hinnassa. Luottoluokituksen laskiessa (noustessa) osakkeen 

hinnan tulisi laskea (nousta). Aikaisemmissa tutkimuksissa on löytynyt 

seuraavia tuloksia osakkeiden hintareaktioista. Luottoluokituksen nostolla 

ei ole vaikutusta osakkeen hintaan ja luottoluokituksen laskun yhteydessä 

osakkeiden tuotot ovat negatiivisia (Dichev ja Piotroski, 2001; Elayan, 

1996; Goh ja Ederington, 1993, 1999; Holthausen ja Leftwich, 1986). 

 
Luottoluokitusyritykset välittävät arvokasta tietoa markkinoille ja luotto-

luokitusten muutokset määräävät yritysten todelliset kustannukset. Luotto-

luokituksen paraneminen voi vähentää informaation asymmetriaa paljas-

tamalla uutta tietoa yrityksen luottokelpoisuudesta. Tällöin luotonantajien 

on helpompi tunnistaa hyvän luottokelpoisuuden omaava yritys. Luotto-

luokituksen parantuessa edullisemman pääoman saatavuus lisääntyy. 

Luottoluokituksen nosto merkitsee laiminlyöntiriskin vähenemistä, kun taas 

varallisuuden jakautumisen hypoteesin mukaan sen merkitys on päinvas-

tainen. 

 

Luottoluokituksen heikentyminen vaikuttaa sekä vieraan että oman pää-

oman omistajien vaatimaan tuottoon. Seurauksena ovat yrityksen osak-

keiden ja joukkovelkakirjojen epänormaalit negatiiviset tuotot (Holthausen 

ja Leftwich, 1986). Luottoluokituksen heikentymisen seurauksena pää-

oman kustannukset lisääntyvät ja pääoman saatavuus heikentyy. Varalli-

suuden siirto hypoteesin mukaan luottoluokituksen lasku (nousu) merkit-

see osakkeen arvon lisääntymistä (vähenemistä) joukkovelkakirjan arvon 

laskiessa (noustessa).  
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Luottoluokitusten merkittävyyden vuoksi yrityksen johto haluaa välittää 

luottoluokitusyrityksille luottamuksellista tietoa yrityksen tulevaisuuden nä-

kymistä (Cantor ja Packer, 1994). Julkaisemattoman informaation välittä-

mistä johdon ja luottoluokitusyrityksen välillä voidaan pitää itsestään sel-

vyytenä. Koska luottoluokitusyritykset eivät paljasta suoraan hallussaan 

olevaa julkaisematonta informaatiota, heijastuu se luottoluokituksissa 

(Purda, 2005). Purdan (2005) mukaan julkisesta informaatiosta johtuvan 

luottoluokituksen muutoksen tulisi aiheuttaa vähäistä hintareaktiota. Muu-

toksen pohjautuessa julkistamattomaan informaatioon osakkeen hinnan 

tulisi reagoida voimakkaasti. Tutkimuksessaan Purda (2005) ei kuitenkaan 

havainnut eroja osakkeiden hintareaktioissa muutosten ollessa ennakoitu-

ja tai ennakoimattomia. 

 

Goh et al. (1998) esittävät, että luottoluokiteltavat yritykset julkistavat va-

paaehtoisesti markkinoille hyvät uutiset. Yritykset ovat haluttomia julkista-

maan epäedullisia uutisia, joten ne rajoittavat negatiivista informaatiota. 

Tämän seurauksena luottoluokitusten laskut antavat uutta tietoa markki-

noille, kun luottoluokitusten nostot vahvistavat tiedon, joka on jo markki-

noilla saatavilla. Luottoluokitusyritykset käyttävät enemmän voimavarojaan 

negatiivisen informaation kuin positiivisen informaation julkistamiseen. 

Myös Hwang ja Teoh (1991) osoittavat, että yritykset tuovat esiin mie-

luummin huonot kuin hyvät uutiset. Luottoluokitusyritykset voisivat käyttää 

enemmän resursseja selvittääkseen, mitkä tekijät heikentävät luottojen 

laatua kuin luottojen laatua parantaviin tekijöihin. 

 

Asymmetrisen informaation kannattajat korostavat, että rahoitusmarkkinoil-

la informaation hankinta ja prosessointi ovat riippuvaisia vapaamatkusta-

jaongelmista. Vapaamatkustajaongelmat voivat heijastua yllättävinä tapah-

tumina. Calvo ja Mendoza (2000) esittävät, että tiedon tuottamisen korkei-

den kustannusten vuoksi useimmat markkinaosapuolet pitävät parempana 

seurata informoituja sijoittajia ja analyytikoita. Tämän seurauksena rahoi-

tusmarkkinat ovat alttiina huhuille ja homogeeniselle käyttäytymiselle, kos-

ka vähemmän informoidut sijoittajat perustavat virheellisesti mutta ratio-
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naalisesti oman arvionsa suhteessa muihin sijoittajiin. Luottoluokituksen 

muutoksen seurauksena informaation asymmetria kasvaa ja voi johtaa 

homogeenisesti negatiiviseen havaintoon yrityksen luoton laadusta. Luo-

tonantajat voivat viime kädessä lopettaa yrityksen rahoittamisen. Almeida 

et al. (2004) havaitsivat, että yrityksen pääoman rajallinen saatavuus lisää 

alttiutta säästää tulevaisuuden sijoituksia varten. Luottoluokitusyritykset on 

suunniteltu vähentämään tätä informaation asymmetriaa. Niiden funda-

mentaalinen vastuu on julkaista ennakkovaroituksia, jotta sijoittajat voivat 

tehdä oikea-aikaisia rahoitusmarkkinoiden päätöksiä. 

 

2.2 Osakkeiden hintareaktioon vaikuttavat tekijät 

 
Useimmissa tutkimuksissa on osoitettu, että luottoluokituksen nostolla ei 

ole vaikutusta osakkeen hintaan. Syynä voi olla, että yrityksen johto halu-

aa jakaa positiiviset uutiset yrityksen toiminnasta. Luottoluokituksen lasku 

aiheuttaa negatiivisen osakkeen hintareaktion, koska luottoluokituksen 

laskun seurauksena yritysten rahoituskustannukset nousevat. Luottoluoki-

tusilmoitusta edeltävä pilaantunut tieto voi johtaa korkeisiin epänormaalei-

hin tuottoihin. Tämä voi olla todiste siitä, että osakkeen hintareaktiot johtu-

vat pikemmin pilaantuneesta informaatiosta kuin luottoluokitusilmoitukses-

ta itsestään (Linciano, 2004). 

 

Vaikka luottoluokitusyrityksillä olisi käytössään yksityistä informaatiota, voi 

luottoluokituksen muutoksen taustalla olla taloudelliset tapahtumat, jotka 

ovat kaikkien markkinaosapuolten tiedossa. Galilin (2002) tutkimustulokset 

osoittavat, että luottoluokitusten laatu parantuu käyttämällä julkisesti saa-

tavilla olevaa informaatiota kuten yrityksen koko, lainarahoitus ja vakuuk-

sien saatavuus. Näin ollen yhdistelemällä julkista informaatiota luottoluoki-

tusten kanssa voi tuottaa paremman arvion laiminlyönnin riskistä. 
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2.2.1 Yrityksen pääomarakenne 

 

Yrityksen oman pääoman arvo on riippuvainen uutisten luonteesta, jotka 

sisältyvät luottoluokituksen muutokseen. Luottoluokituksen muutoksen 

ollessa seurausta vieraan pääoman suhteellisen osuuden lisääntymisestä, 

oman pääoman hinnan tulisi reagoida samaan suuntaan kuin joukkovelka-

kirjan hinnan muutos, mutta suuremmassa laajuudessa. Richardsin ja 

Deddouchen (1999) mukaan luottoluokituksen muutoksen suuruus on seu-

rausta havainnosta, että yritys siirtää varallisuutta vieraan ja oman pää-

oman omistajien välillä. Tällöin luottoluokituksen muutos, joka laskee jouk-

kovelkakirjan hintaa, nostaa puolestaan osakkeiden hintoja. Esimerkkinä 

on pääomarakenteen muutos, joka vaikuttaa riskiin ja velan arvoon kun 

yrityksen arvo pysyy ennallaan. 

 

Vieraan pääoman lisääntyminen kasvattaa osakkeenomistajan riskiä kas-

vattamalla tuottojen vaihtelua ja maksujen laiminlyönnin riskiä. Riskin li-

sääntyminen voi vaikuttaa yrityksen arvoon. Klieger ja Sarig (2000) havait-

sivat, että vieraan pääoman lisääntyessä yrityksen osakkeen arvo reagoi 

voimakkaammin luottoluokituksia koskevaan informaatioon. Goh ja Ede-

rington (1993) puolestaan havaitsivat luottoluokitusten laskujen positiivis-

ten epänormaalien tuottojen johtuvan vieraan pääoman lisääntymisestä. 

Vieras pääoma ja beeta ovat negatiivisesti suhteessa luottoluokituksen 

laatuun. 

 

Kliegerin ja Sarigin (2001) tutkimuksen tärkein tulos oli, ettei luottoluoki-

tuksen muutoksella ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta yrityksen ar-

voon. Kuitenkin muutoksella oli vaikutusta yrityksen velan ja oman pää-

oman arvoon. Käytännössä korkeammalla luottoluokituksella oli positiivi-

nen vaikutus velan arvoon, mutta negatiivinen vaikutus oman pääoman 

arvoon. Alhaisella luottoluokituksella oli havaittavissa päinvastaiset vaiku-

tukset. Tulkintana tutkijoiden mukaan voisi olla, että vaihtelut tasapainon 

välillä johtuvat pääosin riskin määrästä. Tämä merkitsee, että kokonais-
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hinnan vaikutusta on rajoitettu kun luottoluokituksen muutos johtaa varalli-

suuden uudelleen jakamiseen rahoittajien välillä. 

 

Kisgen. (2006) esittää, että yritykset tekevät rahoituspäätöksensä enna-

koiden tulevaisuuden luottoluokitusten muutoksia. Yritykset sopeuttavat 

pääomarakenteensa luottomarkkinoiden tarjonnan mukaan. Learyn (2006) 

mukaan yrityksen pääomarakenne vastaa positiivisesti luottomarkkinoiden 

likviditeettiin. Myös Sufi (2006) havaitsi yritysten lisäävän vieraan pää-

oman käyttöä pankkilainojen luottoluokitusten esittelyn jälkeen, koska epä-

tietoisten lainanantajien määrä lisääntyi. 

 

2.2.2 Toimiala 

 

Luottoluokituksen muutoksen aiheuttama osakkeen hintareaktio voi riippua 

yrityksen toimialasta. Linciano (2004) jakaa yritykset finanssi- ja teollisuus-

yrityksiin. Yrityksen toimialalla on vaikutusta luottoluokitusten laskiessa.  

Teollisuusyritysten osakkeet reagoivat herkemmin luottoluokituksen las-

kuun. CAR-testi antoi finanssi- ja teollisuusyrityksille arvot -0,48 % ja -

0,99 %. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Luottoluokituksen lasku 

voi signaloida huonoja uutisia koko toimialaa kohtaan. Luottoluokituksen 

laskun taustalla olevat heikot rahoitusmahdollisuudet voivat paljastaa toi-

mialan taloudellisen tilanteen. Tällöin myös kilpailijoiden osakekurssien 

tulisi laskea. Signalointihypoteesin mukaan luottoluokituksen muutos sig-

naloi markkinoille yrityksen tulevista tuotoista ja kassavirroista. Tällöin yri-

tyksen luottoluokituksen lasku voi olla hyvä uutinen kilpailijoille. 

 

Moral hazard-ongelma riippuu varojen substituutio-ongelman vakavuudes-

ta tietyllä toimialalla. Moral hazard-ongelma on vakavin toimialoilla, joissa 

voimakkaat riskin vaihtelut ovat mahdollisia. Investointien peruuttamatto-

muus tietyillä toimialoilla ja yrityksen likviditeetti voivat olla perusteltuja 

syitä tähän. Poikkeavat uskomukset voivat aiheutua analyytikoiden erilai-

sista tuottoennusteista. Maineeltaan vahvat yritykset voivat olla vähem-
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män herkempiä volatiliteetille, joka aiheutuu markkinoiden huhuista. (Lin-

ciano, 2004) 

 

Luottoluokituksen muutoksen mahdollisuus tulisi johtaa yrityksen käyttäy-

tymisen muutokseen tai erityisiin toimiin yrityksessä. Vastaanottavuus ei 

ole automaattista ja voi johtua yrityksen rakenteesta. Moni-divisioona or-

ganisaatioissa luottoluokituksen tai rahoituskustannusten muutos on vä-

hennetty divisioonakohtaisesti. Bootin ja Milbournin (2006) mukaan divisi-

oonat voidaan nähdä toistensa vapaamatkustajina ja niiden valinnat hei-

jastuvat osittain yrityksen pääoman kustannuksiin. Tämän seurauksena 

luottoluokitusten vaikutukset voivat vähentyä, jolleivät yrityksen sisäiset 

kustannusten allokaatiojärjestelmät esimerkiksi EVA-pohjaiset järjestelmät 

osoita yhteyttä divisioonan käytökseen ja sen todellisiin pääoman kustan-

nuksiin. Vaihtoehtoisesti hyvin keskittynyt yritys, jossa johto tekee päätök-

set voi vähentää näitä ongelmia. Tämän tyyppinen ratkaisu näyttää olevan 

ristiriidassa havaitun merkityksen kanssa hajautetussa päätöksenteossa. 

Luottoluokitusten tehokkuuden kannalta keskittyminen on tärkeä koor-

dinointikeino. 

 

2.2.3 Yrityksen koko 

 

Clark et al. (1997) havaitsivat, että pienten yritysten luottoluokitusten an-

tama informaatioarvo on usein korkeampi kuin suurilla yrityksillä. Pienistä 

yrityksistä on vähemmän julkista informaatiota ja luottoluokitusyritysten 

saama julkaisematon tieto on arvokasta, tiedon ollessa niukkaa. Tämän 

perusteella pienempien yritysten luottoluokitukset perustuvat sisäpiiritie-

toon ja luottoluokitusten muutosten vaikutuksia on vaikeampi arvioida 

pienten yritysten osalta. Purda (2005) puolestaan ei havainnut, että pien-

ten yritysten luottoluokitukset perustuisivat sisäpiiritietoon. 

 

Clark et al. (1997) mukaan yrityksen koko ja korkokate vaikuttavat positii-

visesti annettuun luottoluokitukseen. Luottoluokitusyrityksillä voi olla suu-
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rempi kannustin luottoluokitella suurempia yrityksiä paremmin välttääk-

seen asiakkaan menetyksen pessimistisen luottoluokituksen vuoksi. Gütt-

ler ja Wahrenburg (2007) puolestaan esittävät, että suuremmat yritykset 

tarvitsevat suuremman yllätyksen, jotta luottoluokituksen muutoksella olisi 

vaikutuksia. Koska luottoluokitusyritysten menestys riippuu heidän mai-

neestaan, ei voida olettaa yrityksen koon vaikuttavan luottoluokitukseen 

(Covitz ja Harrison, 2003). Purdan (2005) mukaan yritysten koolla ei ole 

vaikutusta luottoluokitusten muutosten ennustettavuuteen. 

 

Tutkimukset osoittavat, että suurempien yritysten osakkeet ovat laajemmin 

institutionaalisten sijoittajien omistamia (Gompers, 2001), ja että suurem-

pia yrityksiä seuraavat useammat osakeanalyytikot (Lang, 1996). Lisäksi 

suuremmat yritykset pitävät useammin suljettuja neuvottelupuheluita vali-

tun kuulijakunnan kanssa.
 

Edellä olevat huomiot viittaavat, että suuremmat 

yritykset käyttävät todennäköisemmin valikoivaa informaation julkistamista 

kuin pienemmät yritykset.  

 

2.2.4 Kotipaikka 

 

Kotipaikkaetuhypoteesin lähtökohtana on, että luottoluokitusyritykset suo-

sivat kotimaisia yrityksiä. Useissa tutkimuksissa on selvitetty, vaikuttaako 

yrityksen kotimaa luottoluokituksiin. Luottoluokitusyritysten mukaan luotto-

luokitukset ovat riippumattomia luottoluokitettavan yrityksen kotimaasta. 

Shin ja Moore (2003) mukaan Moody’s:n ja Standard & Poor’s:n luotto-

luokitukset japanilaisille yrityksille olivat alhaisemmat verrattuna japanilais-

ten luottoluokitusyritysten antamiin luottoluokituksiin. Nickell et al. (2000) 

huomasivat, että yhdysvaltalaiset luottoluokitusyritykset alensivat toden-

näköisemmin korkeamman luottoluokituksien saaneiden japanilaisten yri-

tysten luottoluokituksia kuin japanilaiset luottoluokitusyritykset. Lisäksi ha-

vaittiin vertailtaessa alhaisen luottoluokituksen saaneita japanilaisia ja yh-

dysvaltalaisia yrityksiä, että yhdysvaltalaiset luottoluokitusyritykset nostivat 

todennäköisemmin kotimaisten yritysten luottoluokituksia. Syynä edelli-
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seen voi olla yhdysvaltalaisten luottoluokitusyritysten konservatismi vä-

hemmän tunnettuja markkinoita kohtaan. Li et al. (2006) havaitsivat, että 

Moody’s:n ja Standard & Poor’s:n luottoluokitusten laskut aiheuttivat voi-

makkaamman hintareaktion kuin japanilaisten luottoluokitusyritysten luot-

toluokitusten laskut. Luottoluokitusyrityksen kotimaalla ei ollut merkitystä, 

kun luottoluokitusta nostettiin. 

 

Ammer ja Packer (2000) eivät löytäneet todisteita, että luottoluokitusyrityk-

set suosisivat yrityksiä kotipaikan mukaan. Samoin Güttler ja Wahrenburg 

(2007) eivät havainneet Moody’s:n ja Standard & Poor’s:n suosivan yh-

dysvaltalaisia yrityksiä. Luottoluokitusyritykset näyttivät jopa antavan koti-

maisille yrityksille alhaisemman luottoluokituksen kuin ulkomaisille yrityksil-

le. Tämän voidaan olettaa johtuvan kotimarkkinoiden paremmasta ennus-

tettavuudesta. 

 

2.2.5 Momentum-vaikutus 

 

Cartyn ja Fonsin (1993) mukaan aikaisempien luottoluokitusten muutosten 

perusteella voi ennustaa tulevien luottoluokituksien muutoksia. Tätä omi-

naisuutta kutsutaan luottoluokitusten momentum-vaikutukseksi. Jos yrityk-

sen luottoluokitusta on aikaisemmin nostettu, on luottoluokitus tulevaisuu-

dessa herkempi nousemaan kuin laskemaan. Carty ja Fons (1993) testa-

sivat momentum-vaikutusta luottoluokitusten nostojen ja laskujen yhtey-

dessä. Heidän mukaan momentum-vaikutusta ei ollut havaittavissa luotto-

luokituksen nostoissa toisin kuin laskuissa. Luottoluokitusten laskuissa 

momentum-vaikutus oli merkittävä varsinkin spekulatiivi-luokassa. 

 

Lando ja Skodeberg (2000) sekä Kavvathas (2000) havaitsivat momen-

tum-vaikutuksia. Momentum-vaikutus on tilastollisesti merkitsevä sekä 

luottoluokitusten nostoissa että laskuissa. Momentum-vaikutusta ei kuiten-

kaan havaittu, jos edellisestä luottoluokituksen nostosta tai laskusta oli 

kulunut 20-30 kuukautta.  Bangia et al. (2002) mukaan momentum-
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vaikutus on osoitettavissa luottoluokitusten laskujen yhteydessä. Samoin 

Altman ja Kao (1992) havaitsivat sarjakorrelaatiota luottoluokitusten muu-

toksissa. Momentum-vaikutus oli kuitenkin voimakkaampi luottoluokituksen 

laskun yhteydessä. Löffler (2005) esittää, että muutokset luottokelpoisuu-

dessa seuraavat satunnaiskävelyä. Luottoluokitusrajalla jossa laiminlyön-

nin todennäköisyys on osittain samanlainen voi saada aikaan momentum-

vaikutuksen luottoluokitusten muutoksissa. Avramov et al. (2006) mukaan 

momentum-tuotot ovat korkeimmat yrityksillä, joiden velkojen laatu oli hei-

koin. Momentum-tuotot muodostuvat tilastollisesti merkittäviksi ainoastaan, 

kun luoton laatu heikentyy luottoluokitukseen BBB− tai sen alapuolelle. 

Momentum-tuotot vähenivät korkean riskin omaavilla yrityksillä koon kas-

vaessa. Alhaisen riskin yrityksillä yrityksen koolla ei ollut merkitystä. 

 

Kavvathas (2000) mukaan aikaisempi luottoluokituksen nosto vähentää 

hasardin määrää yrityksillä, jotka ovat saaneet luottoluokituksen BBB ja A. 

Tutkimustuloksena on, että luottoluokituksissa on olemassa “kynnys”, jota 

on vaikea ylittää. Vaihtoehtoisesti on olemassa myös keskitason luotto-

luokitus, joka on saavutettavissa suuremmalta osalta yrityksistä normaa-

leissa olosuhteissa. 

 

Koska luottoluokitusyritykset ovat haluttomia laskemaan yrityksen luotto-

luokitusta voimakkaasti, laskevat ne luottoluokitusta useaan kertaan saa-

vuttaakseen oikean luottoluokituksen. Tämän perusteella voidaan olettaa, 

että luottoluokituksen laskua tulee seuraamaan toinen lasku. Toisin sano-

en luottoluokitusten laskut osoittavat momentum-vaikutuksen (Amato ja 

Furfine, 2004). Luottoluokituksen muutoksen ennakointi on yleisesti hel-

pompaa, kun luottoluokitus muuttuu enemmän kuin yhden tason. 

 

Amaton ja Furfinen (2004) tulokset luottoluokitusten nostojen tapauksessa 

osoittavat, että kertoimet ja Chi-neliöt eivät muutu, kun indikaattori UP lisä-

tään duraatiomalliin. UP-indikaattori ei ole merkitsevä 5 %:n tasolla. Luot-

toluokituksen laskun tapauksessa tulokset ovat päinvastaiset, sillä DOWN-

indikaattori on tilastollisesti merkitsevä riskitason ollessa alle 0,01 %. Tu-
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losten perusteella duraatiovaikutus johtuu pääosin momentum-

vaikutuksesta. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan duraatiovaikutusta 

 

2.2.6 Duraatiovaikutus 

 

Carty ja Fons (1993), Lando ja Skodeberg (2000) sekä Kavathas (2000) 

ovat dokumentoineet duraatioriippuvuus-vaikutuksesta luottoluokitusten 

muutosten yhteydessä. Heidän tuloksensa ovat ristiriitaisia. Syynä eri tut-

kimusten tulosten vastakkaisuudelle voi olla aineistojen erilaisuus. Toinen 

ja kenties tärkeämpi syy on Weibullin jakauman toiminnan ankaruus, joka 

voi ainoastaan tunnistaa monotonisen duraatioriippuvuuden tai ei-

duraatiota riippuvuuden. Dynaaminen logistinen malli antaa enemmän 

joustavuutta luottoluokituksen muutoksen todennäköisyydelle kuin perin-

teiset duraatiomallit kuten Weibullin jakauma. 

 

Lando ja Skodeberg (2000) esittävät, että hasardin määrä vaikuttaa nega-

tiivisesti duraation muutokseen. Mitä kauemmin yritys on ollut samassa 

luottoluokitusluokassa, sitä pienempi todennäköisyys on luottoluokituksen 

nostolla. Edellä kuvattua tilannetta kutsutaan ekonomisessa kirjallisuudes-

sa positiiviseksi duraatioriippuvuudeksi. Kavvathas (2000) dokumentoi ne-

gatiivisesta duraatioriippuvuudesta. Hänen mukaan lisääntyvä hasardin 

määrä kaikissa luottoluokituksissa on tunnusomaista sekä luottoluokitus-

ten laskujen että nostojen intensiteetille. Poikkeuksena ovat CCC-

luokitellut liikkeellelaskijat, joilla on aleneva intensiteetti luottoluokituksen 

laskussa. 

 

Du ja Suo (2005) havaitsivat, että duraatio vaikuttaa luottoluokituksen nos-

ton todennäköisyyteen. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi heidän 

mukaan duraatio vaikuttaa eri tavoin luottoluokituksen nostoon ja laskuun. 

Luottoluokituksen laskun todennäköisyys vähenee duraatiota vastaan ja 

ainoastaan muutaman vuoden duraatiolla alkaa kasvaa.  Tutkijoiden mu-

kaan syynä laskun todennäköisyyden vähentymiseen duraatiota vastaan 
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voi olla heterogeenisyys. Yrityksillä on suuri todennäköisyys luottoluoki-

tuksen laskuun, jos luottoluokitusta on laskettu nopeasti. Yrityksen luotto-

luokituksen laskun todennäköisyys on suhteellisen alhainen, kun luotto-

luokitus on pysynyt samana. Toinen mahdollinen selitys luottoluokituksen 

laskun todennäköisyydelle voi olla luottoluokitusyritysten haluttomuus 

alentaa luottoluokitusta kerralla voimakkaasti. Tuloksena on, että luotto-

luokituksen laskun kokeneet yritykset ovat suhteellisen lyhytaikaisesti kes-

kitason luottoluokituksissa. Tällöin duraatio on lyhyt ja tämän seurauksena 

lyhytaikaiset duraatiot on yhdistetty suureen luottoluokituksen laskun to-

dennäköisyyteen.  

 

2.2.7 Suhdannevaihtelu 

  

“Ihanteena on tehdä luottoluokituksia talouden “läpi talouden syklin”.  Ei 

ole järkeä antaa korkeaa luottoluokitusta yritykselle, jos menestyksen ole-

tetaan olevan ainoastaan tilapäistä. Samoin ei ole tarvetta alentaa luotto-

luokituksia heikon menestyksen vuoksi, jos voidaan luotettavasti ennakoi-

da tilanteen parantuvan.” (Standard & Poor’s, 2006) 

 

Standard & Poor’s:n sitaatin mukaisesti luottoluokitusyritysten tavoitteena 

on antaa luottoluokituksia, jotka eivät ole herkkiä aiheettomille syklisille 

vaikutuksille. Rahoitusmarkkinoille on luonteenomaista prosyklisyys. Esi-

merkkinä taloudellisesta aktiivisuudesta ovat lainanoton ja velkakirjojen 

liikkeellelaskujen lisääntyminen noususuhdanteessa. Luottoluokitusten ei 

oleteta vaihtelevan prosyklisesti.  Luottoluokitusten avulla pyritään erotte-

lemaan yritykset niiden riskisyyden mukaan. Luottoluokitusten tarkoitukse-

na on olla ordinaalisesti luokitettuja yrityksen riskin mukaan.  Luottoluokit-

telu ”läpi talouden syklin” on tullut luottoluokitusyrityksille keinoksi mitata 

riskiä, joka on immuuni talouden lyhytaikaiselle vaihtelulle (Amato ja Furfi-

ne, 2004). 
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Luottoluokittelu ”läpi talouden syklin” tarkoittaa, että luottoluokituksen tulisi 

olla riippumaton talouden suhdannevaihteluista. Vaikka lähtökohtana olisi 

luottoluokittelu ”läpi talouden syklin”, on oletettavaa, että luottoluokituksis-

sa ilmenee jonkin asteista yhtenäistä liikettä taloudellisen toiminnan mitta-

reiden kanssa. Ongelmana on määrittää, mikä on sallittu määrä yhteis-

vaihtelua luottoluokitusten ja syklin välillä. 

 

Suhdannevaihteluita tarkasteltaessa ero tehdään usein lasku- ja nou-

susuhdanteen välillä ikään kuin näiden vaiheiden välillä olisi ilmeinen 

asymmetria. Taantuman alku on nopea ja taantuma itsessään on lyhytai-

kainen. Noususuhdanne puolestaan kehittyy hitaasti ja on pitempiaikai-

sempi kestoltaan. Näin ollen näillä syklin eri vaiheilla voi olla erilaiset vai-

kutukset luottoluokitusyritysten toimintaan. 

 

Eri tutkimuksissa on selvitetty, kuinka suhdannevaihtelut vaikuttavat luotto-

luokituksiin. Bangia et al. (2002) ja Nickell et al. (2000) löysivät makrotalo-

ustieteellisiä todisteita, jotka vaikuttavat luottoluokitusten muutoksiin. He 

osoittivat, että yritysten laiminlyönnit ovat todennäköisempiä talouden las-

kusuhdanteessa. Nickell et al. (2000) tutkivat luottoluokituksen muutoksen 

todennäköisyyttä rajatulla aikaperiodilla, ehdollistamalla taloussuhdanteen 

vaiheeseen. Heidän tutkimuksensa mukaan niin kutsuttu muutosmatriisi 

on taipuvainen osoittamaan korkeampaa frekvenssiä luottoluokitusten las-

kuille laskusuhdanteen aikana ja korkeampaa esiintymää luottoluokitusten 

nostoille noususuhdanteissa. Altman et al. (2005) osoittivat, että laimin-

lyönnin todennäköisyyden, laiminlyöntitappion ja taloussuhdanteen välillä 

on riippuvuussuhde. Tutkijoiden mukaan malleilla, jotka olettavat laimin-

lyönnin todennäköisyyden ja tappio-osuuden riippumattomuuden, on tapa-

na aliarvioida tappioiden todennäköisyys laskusuhdanteen aikana. Cantor 

ja Mann (2003) osoittavat, että luottoluokitukset ovat vähemmän jaksoittai-

sia kuin luoton kurssierot ja oma pääoma -pohjaiset luottoriskin mittarit. 

Bangia et al. (2002) mukaan tutkimuksista ei voi päätellä, että luottoluoki-

tukset on annettu prosyklisen menettelytavan mukaan.  Ainoastaan voi-

daan havaita, että luottoluokitukset liikkuvat prosyklisesti. 
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Amato ja Furfine (2004) osoittivat tutkimuksessaan, etteivät talouden suh-

dannevaihtelut vaikuta luottoluokituksiin. Tilastollisen näkökulman mukaan 

vaikuttaa siltä, että investointiluokan luottoluokitukset käyttäytyvät prosyk-

lisemmin kuin spekulatiiviset luottoluokitukset. Amato ja Furfine (2004) 

esittävät, että luottoluokitusten muutokset johtuvat pikemmin liiketaloudel-

lisen riskin ja rahoituksen riskin syklisistä muutoksista kuin luottoluokitus-

standardeista.  Heikomman luottoluokituksen omaavat yritykset ovat her-

kempiä sykliselle vaihtelulle. Kuitenkin varsinkin laskusuhdanteen aikana 

edellä mainitut yritykset ovat tiiviimmän tarkkailun alla. 

 

2.3 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Tutkimustulokset osakemarkkinoiden hintareaktioista luottoluokitusmuu-

toksien yhteydessä ovat ristiriitaisia; Joissakin tutkimuksissa on havaittu 

markkinoiden olevan tehokkaat luottoluokitusten nostojen ja laskujen yh-

teydessä. Useissa tutkimuksissa on päädytty luottoluokituksen muutoksen 

vaikuttavan osakkeen arvoon ainoastaan tiedon julkaisuajankohtana. Vai-

kutus oli suurempi luottoluokituksen laskiessa. Tutkimuksissa käytetään 

yleisesti tapahtumatutkimusmenetelmää. 

 

Ensimmäisiä tutkimuksia luottoluokitusten muutosten vaikutuksista osa-

kemarkkinoilla on Pinchesin ja Singletonin (1978) tutkimus vuosien 1959-

1972 välillä. Heidän tutkimuskohteenaan olivat kuljetus- ja teollisuusyritys-

ten sekä julkisten palveluiden luottoluokitusten muutokset. Luottoluokitus-

ten muutoksia aiheuttaneet tapahtumat he jakoivat kokonaistaloudellisiin 

ja yrityskohtaisiin. Tämän ansiosta muutoksen aiheuttaneen tapahtuman 

ja muutosajankohdan välisen viiveen tutkiminen oli mahdollista. 

 

Heidän mukaan markkinat olivat tehokkaat luottoluokituksen noston ja las-

kun tapauksessa.  Poikkeuksellisen korkeat osakkeiden tuotot edelsivät 

luottoluokituksen nostoa. Luottoluokituksen muutoksen ajankohdan jäl-

keen tuotot normalisoituivat kuukauden sisällä. Luottoluokitusten noustes-



  20 

 

sa havaittiin luokitusviiveen olleen puolitoista vuotta. Luottoluokituksen 

alentuminen yrityksen sisäisen tapahtuman vuoksi aiheutti puolen vuoden 

viiveen. Mikäli syynä oli yrityksen ulkopuolinen tapahtuma, oli viive noin 15 

kuukautta. 

 

Holthausenin ja Leftwichin (1986) tutkimus koostui 1014 luottoluokituksen 

muutoksesta vuosien 1977-1982 välillä. Tutkimuksessa erotettiin ne osa-

kesarjat, joiden luottoluokitusten muutosajankohtana markkinoille oli tullut 

jotain muuta osakkeiden hintoihin vaikuttavaa informaatiota. Tämä mah-

dollisti keskittymisen pelkästään muutoksen aiheuttamiin hintareaktioihin. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin informaation vaikutusta, kun luottoluoki-

tus muuttui pääluokkien sisällä tai kokonaan pääluokasta toiseen. Epä-

normaaleja osakkeiden hintareaktioita tutkittiin luottoluokituksen muutok-

sen kahden päivän ilmoitusperiodin aikana.  

 

Holthausenin ja Leftwichin (1986) tutkimustulosten perusteella luottoluoki-

tuksen lasku heijastuu pääluokasta toiseen tilastollisesti merkitsevänä ne-

gatiivisena tuottona julkaisuajankohtana. Tilastollisesti merkitsevää poik-

keavaa tuottoa ei havaittu pääluokkien sisällä tapahtuneesta luottoluoki-

tuksen laskusta. Lasku pääluokasta toiseen näkyy osakkeiden poikkeavis-

sa tuotoissa tilastollisesti merkitsevänä, vaikka poistettaisiin osakesarjat, 

joihin on vaikuttanut muu samanaikainen informaatio luottoluokituksen las-

kun kanssa. Tutkimuksen mukaan luottoluokitusten laskut tulevat markki-

noille yllätyksenä, jolloin hintamuutokset ovat mahdollisia. Luottoluokitus-

ten nostojen tulos oli päinvastainen; ne eivät aiheuttaneet hintareaktiota 

markkinoilla. Luottoluokitusten laskuilmoituksiin liittyy merkittäviä epänor-

maaleita tuottoja sekä epäpuhtaissa että puhtaissa otoksissa, mutta tuotot 

olivat suuremmat edellisessä ryhmässä. Luottoluokitusten muutosten in-

formaation sisällössä ei ollut eroa Moody’s:n ja Standard & Poor’s:n välillä.  

Uusimmissa tutkimuksissa käytetään kuukausiaineiston sijasta päiväai-

neistoa. Tämän seurauksena ovat tulokset tarkentuneet ja luotettavuus 

parantunut. Gohin ja Ederingtonin (1993) mukaan luottoluokitusten laskuil-

la on erilaiset vaikutukset riippuen syystä, joka aiheuttaa yrityksen riski-



  21 

 

syyden kasvun. He löysivät merkittävää negatiivista markkinareaktiota, 

kun luottoluokituksen lasku johtui yrityksen rahoituksen heikkenemisestä. 

 

Elayan et al. (1996) tutkivat osakkeen hintareaktioita, kun Standard & 

Poor’s:n ilmoitti yrityksen asettamisesta CreditWatch listalle tai kun yritys-

todistus luottoluokiteltiin uudelleen. Kokonaisuudessaan 700 yritystodis-

tuksen liikkeellelaskua sijoitettiin CreditWatch listalle yhdessä muiden ar-

vopapereiden kanssa vuosien 1981-1990 välillä, kun taas 220 yritystodis-

tusta asetettiin yksistään. Useimmiten yritystodistus on uudelleen luotto-

luokiteltu yhdessä toisen uudelleen luottoluokitellun kiinteätuottoisen arvo-

paperin kanssa. Analyysi keskittyy yksinään yritystodistusten luottoluoki-

tuksen asettamiseen. Lopulliseen otokseen hyväksyttiin tapahtumat, jotka 

täyttivät seuraavat kriteerit: 1) Yrityksen muita liikkeellelaskemia kiin-

teätuottoisia arvopapereita ei asetettu tai poistettu CreditWatch-listalta 

samaan aikaan 2) Toista merkittävää luottoluokitusilmoitusta ei saanut 

esiintyä samanaikaisesti 3) Liikkeellelasku ei saanut olla uudelleen luotto-

luokiteltu aiemmin Moody’s:lla.  

 

Elayan et al. (1996) tutkimuksen otos koostui 76 CreditWatch-listalle aset-

tamisesta ja 70 poistamisesta. Epänormaalit tuotot laskettiin käyttämällä 

markkinamallia ja estimointi-ikkuna asetettiin t-250:stä t-21:en. Tapahtu-

maikkuna määriteltiin t-20:stä t+20:en, t-1:stä t=0:an, ja t+1:stä t+20:en. 

CreditWatch-listan negatiiviset sijoittamisilmoitukset kahden päivän tapah-

tumaikkunaa käyttäen osoittavat CAR:n olevan -1,4 %, joka on tilastolli-

sesti merkitsevä. Tapahtumaikkunassa t-20:stä t-2:en CAR oli positiivinen 

2,76 % ja tilastollisesti merkitsevä. Kahden päivän CAR, oli -1,603 % ja 

tilastollisesti merkitsevä negatiivisilla CreditWatch-lista sijoituksilla, joiden 

luottoluokitusta laskettiin myöhemmin. Negatiivisilla CreditWatch-lista sijoi-

tuksilla joita seurasi myöhemmin luottoluokituksen vahvistaminen, kahden 

päivän CAR oli -1,559 % ja tilastollisesti merkitsevä. Positiivisilla Credit-

Watch sijoitusilmoituksilla ei ollut tilastollisesti merkitseviä tuloksia. (Elayan 

et al., 1996) 
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Riippumattomia muuttujia tutkittiin poikkileikkaus regressioanalyysilla, jo-

hon sisällytettiin koko, syy, rahoitusyritys, toimiala ja current ratio. Tulokset 

osoittavat ainoastaan, että current ratio-muuttujalla on tilastollisesti merkit-

tävää vaikutusta riippuvaan muuttujaan kumulatiivisissa epänormaaleissa 

tuotoissa periodilla t-1:stä t=0:an. (Elayan et al., 1996) 

 

Best (1997) tarkastelee velkailmoituksen vaikutusta osakkeen hintaan 

erottelemalla yritykset laiminlyöntiriskin myöhemmän muutoksen perus-

teella. Tutkimuksen hypoteesina on, että markkinat ennakoivat myöhem-

mät velan uudelleenluokitukset, reagoidessaan uuteen liikkeellelaskuilmoi-

tukseen. Otos koostui 573 yrityksen suorasta velkaantumisilmoituksesta 

vuosien 1984-1992 välillä. Tutkimuksessa estimointi-ikkuna asetettiin t-

170:stä t-21:en ja tapahtumaikkuna oli kaksi päivää. 

 

Tulosten perusteella yritykset, joiden luottoluokitusta nostettiin, osoittivat 

merkitseviä positiivisia epänormaaleja tuottoja. Yritysten, joiden kokonais-

velkakirjan luottoluokitukset oli nostettu velkailmoituksen jälkeen, osoittivat 

epänormaalien tuottojen keskiarvoksi ilmoitusperiodilla 0,809 %, joka on 

merkitsevä 5 %:n riskitasolla. Yritykset, jotka kärsivät luottoluokituksen 

laskusta kuuden kuukauden sisällä velkaantumisilmoituksesta, kokivat 

merkitseviä negatiivisia epänormaaleja osaketuottoja uuden velan ilmoi-

tuksen aikaan. Yritykset, joiden luottoluokitusta laskettiin velkailmoituksen 

jälkeen, osoittivat osakkeiden epänormaalien tuottojen keskiarvoksi ilmoi-

tusperiodilla -0,807 %, joka oli merkitsevä 1 %:n riskitasolla. Monimuun-

nos-regressioanalyysi vahvistaa nämä vaikutukset ja osoittaa niillä olevan 

vahvasti vaikutuksia verosuojaefektiin ja suhteelliseen ennakkoilmoituksen 

pitkän aikavälin velkaantuneisuusasteeseen. (Best, 1997) 

 

Akhigbe et al. (1997) tarkastelivat luottoluokitusten muutosten vaikutuksia 

toimialan sisällä. Lisäksi he tutkivat luottoluokituksen muutoksen ominais-

piirteiden, yrityksen ja toimialan muiden kilpailijoiden vaikutuksia markkina-

reaktioon. Tutkimus koostui 354 luottoluokituksen laskusta ja 184 luotto-

luokituksen nostosta vuosien 1980-1993 väliltä. Tiedot kerättiin Moo-
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dy’s:lta ja Standard & Poor’s:lta. Estimointi-ikkuna asetettiin t-220:stä t-

20:en ja epänormaalit tuotot laskettiin t-1:stä t=0:an. 

 

Luottoluokitusten muutosten tuli täyttää seuraavat ehdot: 1) Luottoluoki-

tuksen muutos oli ilmoitettu Wall Street Journal:ssa. 2) Luottoluokitusilmoi-

tus oli riippumaton yllättävästä tapahtumasta, joka olisi voinut vääristää 

mittausta yrityksen arvosta ja toimialan sisäisiä vaikutuksia 11 päivän ta-

pahtumaikkunassa (t-5:stä t+5:en) luottoluokituksen laskiessa. 3) Luotto-

luokituksen laskun tai noston kokeneella yrityksellä oli vähintään yksi lis-

tattu kilpailija. Akhigbe et al. (1997) 

 

Akhigbe et al. (1997) havaitsivat, että toimialakilpailijoiden kokemuksella 

oli merkittävästi negatiivisia arvostusvaikutuksia luottoluokituksen laskun 

ilmoituksen aikana. Keskimääräinen CAR luottoluokituksen laskun koke-

neilla yrityksillä oli -1,03 % tuloksen ollessa tilastollisesti merkitsevä. Kil-

pailijoiden vastaava CAR:n arvo luottoluokitusten laskuissa oli -0,19 %, 

joka on myös tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi tutkijat löysivät, että toimi-

alan sisäiset vaikutukset riippuvat luottoluokituksen laskun erityisistä piir-

teistä, luottoluokitusta laskeneesta yrityksestä ja toimialakilpailijoista. Ni-

menomaan negatiiviset toimialan sisäiset vaikutukset ovat usein korostu-

neita, kun 1) Luottoluokituksen laskun kokenut yritys kokee useita voimak-

kaita osakkeen hinnan reaktioita. 2) Luottoluokituksen laskun kokeneella 

yrityksellä on määräävä asema toimialalla. 3) Luottoluokituksen laskun 

kokenut yritys on läheisesti liittynyt toimialansa kilpailijoihin. 4) Luottoluoki-

tuksen lasku johtuu yrityksen taloudellisten näkymien heikentymisestä. 

Akhigbe et al. (1997) olettavat, että luottoluokitusten muutokset voivat si-

sältää relevanttia informaatiota ei ainoastaan yrityksestä itsestään vaan 

myös koko toimialasta. 

 

Goh ja Ederington (1999) tutkivat kuinka kassavirtavaihtelut ja luottoluoki-

tuksen yllätyksellisyys vaikuttavat luottoluokituksen laskuilmoituksesta joh-

tuviin reaktioihin. Aineisto koostui Moody’s:n tekemistä yritysten luotto-

luokitusmuutoksista vuosien 1984-1990 välillä. Jos Wall Street Journal 
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Index julkisti uuden ilmoituksen yrityksestä kolmen päivän tapahtumaikku-

nan aikana, poistettiin havainnot aineistosta. Lisäksi tasoa Caa alhaisem-

mat luottoluokitusten laskut poistettiin. Otos koostui 483 luottoluokituksen 

laskusta ja 312 luottoluokituksen nostosta. Epänormaalit tuotot laskettiin 

kahden päivän pituisesta tapahtumaikkunasta (t=0:sta t+1:en). Lisäksi tut-

kittiin ilmoituksen jälkeistä periodia t+60:stä t+315:sta.  

 

Tutkijat havaitsivat, että markkinat reagoivat negatiivisemmin luottoluoki-

tuksen laskuun spekulatiiviluokassa kuin investointiluokassa. Spekulatiivi-

luokassa reaktio oli sitä voimakkaampi mitä alhaisempia vanha ja uusi 

luottoluokitus olivat. Vertailtaessa useamman tason ja yhden tason luotto-

luokituksen laskua ei havaittu huomattavaa eroa hintareaktiossa. Markki-

nareaktio oli voimakkaampi, jos yritys oli kokenut negatiivisia epänormaa-

leja tuottoja ennen luottoluokituksen laskua. Luottoluokitusten laskut olivat 

tilastollisesti merkitseviä kahden päivän tapahtumaikkunassa (CAR -

1,213 %) sekä periodilla t-45:stä t-1:en (CAR -4,849 %). Tulosten perus-

teella luottoluokitusten laskut ovat osittain seurausta negatiivisesta julki-

sesta informaatiosta, jonka luottoluokitusyritykset ja osakkeenomistajat 

ovat saaneet uutena tietona. Tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä 

kahden päivän tapahtumaikkunassa luottoluokituksen nostojen yhteydes-

sä (CAR -0,095 %).  Jaksolla t-45:stä t-1:een kyseisten osakkeiden hinta 

nousi 3,806 % tuloksen ollessa tilastollisesti merkitsevä. Luottoluokituksen 

nostot johtuivat julkisesta informaatiosta. (Goh ja Ederington, 1999) 

 

Goh ja Ederington (1999) poikkileikkausregressioanalyysin tutkimustulok-

set olivat seuraavat. Regressio osoitti tilastollisesti merkitsevää positiivista 

suhdetta ennen ilmoitusta epänormaalien tuottojen ja tapahtumaikkunan 

aikaisten epänormaalien tuottojen välillä. Tulosten perusteella luottoluoki-

tusten laskut (nostot) ovat osittain ennustettavissa olevia, koska niillä on 

tapana esiintyä huonojen (hyvien) uutisten, liiketulosten ja osakkeen hin-

nan suorituskykyä koskevan informaation jälkeen. Luottoluokituksen las-

kun (noston) voimakkuudella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

tapahtumaikkunan CAR:n. Luottoluokitusmuutoksilla spekulatiivisen luo-
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kan sisällä havaittiin tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tapahtumaikku-

nan CAR:n. Luottoluokitusmuutokset, jotka johtivat investointiluokasta 

spekulatiiviluokkaan laskuun, eivät ole tilastollisesti merkitseviä. (Goh ja 

Ederington, 1999) 

 

Kliger ja Sarig (2000) tutkivat sisältävätkö luottoluokitukset hinnoittelu-

relevanttia informaatiota tarkastelemalla arvopapereiden hintareaktioita 

Moody’s:n luottoluokitusjärjestelmän parantuessa, jossa ei esiinny funda-

mentaalisia muutoksia liikkeellelaskijan riskissä. Otos koostui luottoluoki-

tuksista vuoden 1982 maalis-, huhti- ja toukokuun ajalta. Luottoluokitukset 

ovat Aa, A, Baa, ja Ba. Ulkomaiset liikkeellelaskut eivät kuulu tutkimuk-

seen. Otos on rajoitettu joukkovelkakirjoihin, joiden duraatio on yhden ja 

kahdeksan vuoden välillä. Tutkimus koostuu 812 liikkeellelaskusta ja 812 

yrityksestä. Epänormaalien tuottojen laskemisessa on käytetty markkina-

mallia estimointi-ikkunan ollessa 80-10 päivää ennen ilmoituspäivää.  

Epänormaaleilla tuotoilla on kaksi tapahtumaperiodia: ilmoituspäivä ja il-

moitusviikko. 

 

Kliger ja Sarig (2000) tutkivat myös hyvän luottoluokitusilmoituksen vaiku-

tusta joukkovelkakirjan tuottoon, yrityksen arvoon ja implisiittiseen volatili-

teettiin. Tapahtumaikkunan ollessa viikko, velan arvo kasvaa (laskee) ja 

oman pääoman arvo laskee (kasvaa), kun Moody’s:n ilmoittama luotto-

luokitus on parempi (huonompi) kuin odotettu luottoluokitus. Osakkeen 

hintareaktiot hyviin ja huonoihin uutisiin ovat tilastollisesti merkitseviä ja 

negatiivisia (-1-1,5 %). Tutkimuksen perusteella luottoluokitusinformaatio 

vaikuttaa joukkovelkakirjan hintaan ja implisiittiseen volatiliteettiin, mutta 

informaatiolla ei ole vaikutusta yrityksen arvoon. Hyvällä luottoluokitusin-

formaatiolla oli enemmän vaikutusta yrityksen käyttäessä vierasta pää-

omaa. 

 

Bremer ja Pettway (2001) tutkivat japanilaisten pankkien osakkeiden hinto-

ja, joiden luottoluokitusta Moody’s oli myöhemmin laskenut. Heidän tavoit-

teenaan oli osoittaa, että sijoittajilla on saatavilla riittävästi informaatiota 
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pankkien varallisuuden laadusta salliakseen Japanin pankkien osake-

markkinoiden heijastavan erilaisia riskitasoja. Japanin osakemarkkinat 

ovat tiukasti säännellyt ja havaittavissa on jopa harhaanjohtavien tietojen 

luovutusta. Tutkimus koostui 49 japanilaisen pankin 73 luottoluokituksen 

laskusta vuosien 1986-1998 välillä. Tapahtumaikkunaksi on valittu t=0:sta 

t+2:en. Tutkimuksessa käytetään myös vaihtoehtoisia ennakkoilmoitusik-

kunoita t-10:stä t-1:en ja kaksi vuotta ennen luottoluokituksen laskua t- 

500:sta t-251:en.  

 

Bremerin ja Pettwayn (2001) tutkimustulokset osoittivat, että Moody’s:n 

ilmoitusta luottoluokituksen laskusta seurasi negatiivinen osakkeen hinta-

reaktioa tapahtumaikkunan ollessa t=0:sta t+2:en (CAR -0.65 %). Tulos ei 

ole tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla, mutta riskitason ollessa 

12 %:a tulos oli merkitsevä. Tulokset olivat ennalta odotettuja heikompia. 

Ennakkoilmoitusperiodin ollessa t-10:stä t-1:en ei ollut havaittavissa mer-

kitsevää kehitystä epänormaaleissa tuotoissa. Tutkijat löysivät merkittäviä 

todisteita siitä, että oman pääoman markkinat tulkitsivat tehokkaasti li-

sääntyneen riskin alentuneeseen osakkeen hintaan ja korkeampaan vaa-

dittuun tuottoon ennen Moody’s:n ilmoitusta luottoluokituksen laskusta. 

Luottoluokituksen laskun kokeneiden pankkien keskimääräinen osta-ja-

myy- tuotto kahden edellisen vuoden ajalta oli -20,6 % ja oli tilastollisesti 

merkitsevä. Bremerin ja Pettwayn (2001) johtopäätös on, että Japanin Ba-

selin sopimuksen edellyttämä informaation asymmetrian vähentäminen ei 

paranna markkinatehokkuutta pankkien osalta ja ettei sääntely lisää moti-

vaatiota informaation julkaisemiseen.  

 

Steiner ja Heinke (2001) tutkivat plain vanilla-bondien luottoriskipreemion 

volatiliteetin ja luottoluokituksen välistä suhdetta. Tutkimuksessa käytettiin 

päivittäisiä Eurobond-tuottoja, jotka liittyvät CreditWatch-listausilmoituksiin 

ja luottoluokitusmuutoksiin. Tutkimuksen otos koostui Standard & Poor’s:n 

ja Moody’s:n 546 luottoluokitusmuutoksesta ja 182 CreditWatch-

listauksesta. Aineisto oli Saksan Eurobond-markkinoilta vuosien 1985-

1996 väliltä. Tapahtumapäivän klusterointiongelman vähentämiseksi, tut-
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kimuksessa rajoitettiin liikkeellelaskijan joukkovelkakirjojen määrää ilmoi-

tuspäivää kohti yhteen joukkovelkakirjaan. Näyte luokiteltiin liikkeellelaski-

jan kansallisuuden ja sektorin mukaan. Estimointi-ikkuna asetettiin t-

180:stä t-90:en. Epänormaalit tuotot laskettiin ajanjaksolta t-180:stä 

t+180:en.  

 

Luottoluokituksen laskujen ja negatiivisten CreditWatch-sijoitusten hinta-

vaikutukset olivat eri testien perusteella merkitseviä, vaikkakin suhteellisen 

heikkoja (CAR t=0-t+5, -0,396 % ja -0,376 % ). Luottoluokituksen nostoilla 

ja positiivisilla CreditWatch-sijoituksilla ei havaittu olevan vaikutuksia osak-

keen kurssiin. Tutkimuksessa havaittiin, että lukuun ottamatta todellista 

tuottotasoa ja liikkeellelaskijan tyyppiä, liikkeellelaskijan kansallisuus on 

avaintekijä, joka määrittää hintareaktion voimakkuuden luottoluokituksen 

laskun jälkeen. Lisäksi hintareaktio on merkittävästi voimakkaampi, kun 

luottoluokituksen lasku tapahtuu spekulatiiviluokassa. (Steiner ja Heinke, 

2001) 

 

Regressioanalyysin tulokset olivat seuraavat. Luottoluokituksen laskun 

suuruudella ei ollut vaikutusta hintareaktioihin. Sektorien erilaisuudella voi-

tiin selittää heikosti hintareaktioita. Tulos on merkitsevä 10 %:n merkitse-

vyystasolla. Luottoluokitusyritysten aiemmin tekemät luottoluokitukset eivät 

vaikuttaneet epänormaaleihin tuottoihin. Vertailtaessa keskenään luotto-

luokitusyrityksiä havaittiin, että Standard & Poor’s:n ilmoitukset aiheuttivat 

voimakkaamman markkinareaktion kuin Moody’s:n ilmoitukset, mutta tulos 

on tilastollisesti merkitsemätön. Lisäksi luottoluokitusten laskut spekulatiivi-

luokkaan aiheuttivat voimakkaan hintareaktion. Tulos on tilastollisesti mer-

kitsevä 1 %:n riskitasolla. (Steiner ja Heinke, 2001) 

 

Dichevin ja Piotroskin (2001) päiväaineisto koostui 4727 luokitusmuutok-

sesta vuosien 1970-1997 välillä. Tutkittavien yritysten koko vaihteli huo-

mattavasti. Sekä CAR:t ja BHAR:t (buy and hold return) laskettiiin yrityk-

sen koon ja kirjanpitoarvon vaikutusten kontrolloinnin jälkeen. Yritykset 

jaettiin portfolioihin kokonsa ja kirjanpitoarvonsa perusteella. Kolmen päi-
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vän ilmoitusperiodilla luottoluokituksen laskun kokeneiden yritysten tuotto 

oli -1,97 %. Luottoluokituksen nosto aiheutti 0,5 %:n tuoton tuloksen olles-

sa tilastollisesti merkitsevä, joka tutkijoiden mukaan johtuu otoksen suu-

resta koosta. Ensimmäisen vuoden jälkeen osakkeiden epänormaali tuotto 

lähestyi -10 %. Tämän jälkeen vaikutus heikentyi, sillä seuraavan kahden 

vuoden aikana osakkeen hinta aleni 3-4 %. Kun tarkasteltiin ainoastaan 

emoyhtiöiden luottoluokituksen laskuja vuoden CAR:t ja BHAR:t lähestyi-

vät -13 % -14 %. Toisena ja kolmantena vuotena tuotot vähentyivät -6-7 % 

tulosten ollessa merkitseviä.  

 

Toisin kuin portfoliotason tulokset regressioanalyysin tulokset osoittavat 

merkkejä positiivisesta ja merkitsevästä epänormaalista tuotosta luotto-

luokituksen nostojen yhteydessä. Vuotuinen positiivinen epänormaali tuot-

to oli 3-4 %. Luottoluokituksen laskun seurauksena vuotuinen epänormaali 

tuotto oli -5-7 % koko otokselle ja emoyhtiöille -10-11 %. Pitemmällä aika-

jaksolla luottoluokituksen laskuissa ei ollut löydettävissä alisuoriutumista. 

Lopputuloksena portfolio- ja regressioanalyysin mukaan luottoluokituksen 

nosto aiheuttaa hieman tai ei lainkaan epänormaaleja tuottoja. Luottoluoki-

tuksen lasku puolestaan aiheutti voimakkaan ja tilastollisesti merkitsevän 

epänormaalin tuoton. Luottoluokituksen laskun vaikutukset osakkeen hin-

taan olivat voimakkaimmat ensimmäisten kuukausien aikana ilmoituksesta 

ja vaikutukset jatkuvat noin vuoden ajan. (Dichev ja Piotroski, 2001) 

 

Vassalou ja Xing (2003) tutkivat 5034 luottoluokitusmuutoksen vaikutusta 

osakekursseihin. Moody’s:n tekemät luottoluokitusmuutokset olivat vuosi-

en 1971-1997 väliltä. Epänormaalit tuotot laskettiin ajanjaksolta t-36:sta 

t+36:en. Vassalou ja Xing (2003) selittävät markkinahintojen asymmetriset 

reaktiot luottoluokitustoiminnoissa olevan peräisin taustalla olevasta lai-

minlyönnin todennäköisyydestä. Heidän tuloksensa merkitsevät, että ryh-

mittelemällä osakkeet niiden luottoluokitusten mukaan (A, B, tai C) saa-

daan lähes yhtäläistä informaatiota laiminlyönnin riskistä kuin luokittelu 

yritysten koon ja kirjanpitoarvon tertiilien mukaan. Käyttämällä vaihtoehtoi-

sesti luottoluokituksia laiminlyönnin mittarina, on mahdollista osoittaa, että 
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osakkeet, joiden laiminlyönti riski kasvaa voimakkaasti tuottavat merkittä-

västi korkeampia jälkikäteisiä tuottoja kuin osakkeet joiden laiminlyönti riski 

vähenee. Merkittävästi negatiiviset tuotot luottoluokituksen laskiessa joh-

tuivat tuottojen heikentymisestä. 

 
Seuraavassa taulukossa 1 on yhteenveto aiemmista tutkimuksista. Periodi 

sarakkeessa suluissa esitetään tutkimuksessa käytetty tapahtumaikkuna. 

Lähteinä ovat Moody’s (M) ja Standard & Poor’s (S&P).   

 
Taulukko 1. Aiemmat tutkimukset 
 

Tutkija(t)  Periodi  Lähde Tulokset 

Pinches ja Singleton (1978)  
1959-1972  
[-30, 12] M 

Ennakointi ennen luokitusmuutosta, ei 
epänormaaleja tuottoja 

 
Holthausen ja Leftwich (1986)  

1977-1982 
[-30, 12] 

M,  
S&P 

Luottoluokituksen laskuissa merkitsevä 
hintareaktio, luottoluokituksen nostoilla 
ei vaikutusta 

 
Goh ja Ederington (1993)  

1984-1986 
[-11, 1] M 

Luottoluokitusten laskut aiheuttivat 
positiivisia ja negatiivisia tuottoja 

 
Elayan (1996)  

1981-1990 
[-20, 20]  
  [+1, 20] 

 
S&P 

Luottoluokituksen laskuilla negatiivisia 
tuottoja, 
luottoluokituksen nostoilla ei vaikutusta 

Best (1997)  
1984-1992  
[-1, 1] M 

Luottoluokituksen laskuilla negatiivisia 
tuottoja 
Luottoluokituksen nostoilla positiivisia 
tuottoja 

Akhigbe (1997)  
1980-1993 
[-5, 5] 

M,  
S&P 

Luottoluokituksen laskuilla negatiivisia 
tuottoja 

Goh ja Ederington (1999)  
1984-1990  
[0, 1] M 

Luottoluokituksen laskuilla negatiivisia 
tuottoja, 
luottoluokituksen nostoilla ei vaikutusta 

 
Klieger ja Sarig (2000)  

 
1982 
[0, 5] 

 
M 

Luottoluokituksilla ei vaikutusta yrityk-
sen arvoon, osakkeen ja bondin hinta-
reaktiot vastakkaiset 

 
Bremer ja Pettway (2001) 

 
1986-1998 
[0, 2] 

 
M 

Luottoluokituksilla joko vähän tai ei 
lainkaan negatiivisia tuottoja 

 
Steiner ja Heinke (2001) 

 
1985-1996 
[0, 5] 

 
M,  
S&P 

Negatiivisia epänormaaleja tuottoja  
jo 90 päivää ennen tapahtumaa 

 
Dichev ja Piotroski (2001) 

 
1970-1997 
[0, 2] 

 
M 

Luottoluokituksen laskuilla negatiivisia 
tuottoja 
Luottoluokituksen nostoilla ei vaikutusta 

 
Vassalou ja Xing (2003) 

 
1971-1999 
[-36, 36] 

 
M 

Tuottojen tulisi sopeutua koon, kirjanpi-
toarvon ja laiminlyönnin mukaan. Lai-
minlyöntiriskin kasvu ennen ja lasku 
luottoluokituksen laskun jälkeen. 
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Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan esittää seuraavat hypotee-

sit.  

H1: Markkinat eivät ennakoi, mutta reagoivat luottoluokitusil-

moitukseen uuden informaation vaikutuksesta 

 

H2: Markkinat eivät osoita epänormaaleja reaktioita ennen 

luottoluokitusilmoituksen julkaisua, mutta reagoivat suoraan 

julkaisun jälkeen. 

 

Lisäksi aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että positii-

visten ja negatiivisten luottoluokituksen muutosten vaikutukset ovat 

asymmetriset. Merkitseviä epänormaaleja tuottoja esiintyy luottoluokituk-

sen laskun yhteydessä. Selittävänä tekijänä voi olla informaation proses-

soinnin rajoittuneisuus tai yrityksen johdon kurinpito vaikutukset (Vassa-

lou, 2003).  

 

H3: Merkitseviä epänormaaleja tuottoja esiintyy luottoluokituk-

sen laskun yhteydessä, mutta ei luottoluokituksen noston yh-

teydessä.  
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3 LUOTTOLUOKITUSPROSESSI 

3.1 Riskiluokituksen kehitys 

 

Yhdysvaltalainen John Moody & Company julkaisi yrityksen perustamis-

vuonna 1900 teoksen Moody's Manual of Industrial and Miscellaneous 

Securities. Manuaali sisälsi tietoa ja tilastoja mm. rahoitusinstituutioiden, 

valtionhallinnon, ja julkisen palvelun osakkeista ja velkakirjoista. Kahden 

kuukauden kuluessa julkaisu oli loppuunmyyty. Vuonna 1907 osakemark-

kinoiden kurssiromahduksesta johtuen John Moody oli pakotettu myymään 

hänen käsikirjansa. (Moody’s, 2006) 

 
John Moody palasi rahoitusmarkkinoille vuonna 1909 uuden idean kanssa: 

Sen sijaan että yksinkertaisesti kerättäisiin tietoa varallisuudesta, pääomit-

tamisesta ja yritysten johtamisesta, hän tarjosi sijoittajille analyysin arvo-

papereiden arvosta. Hänen yrityksensä julkaisi teoksen Analyses of Rail-

road Investments, joka analysoi rautatieyhtiöitä ja niiden olemassa olevia 

arvopapereita. Teoksessa kuvattiin lukijoille analyyttiset periaatteet, joita 

käytettiin rautatieyhtiöiden toimintojen, johtamisen ja rahoituksen arvioin-

nissa. Teos tarjosi päätelmät yritysten suhteellisesta investointilaadusta. 

Päätelmät ilmaistiin käyttämällä kirjainsymboleja, jotka olivat omaksuttu 

kaupallisessa ja yritysten luottoluokitusjärjestelmässä 1800-luvun lopussa. 

Moody’s oli ensimmäinen yritys, joka luottoluokitteli arvopapereita. Vuonna 

1913 hän laajensi analysointiaan teollisuusyrityksiin ja julkisiin palveluihin. 

Heinäkuussa vuonna 1914 Moody's:n Investors Service yhtiöitettiin. (Moo-

dy’s, 2006) 

 

Alusta saakka Moody’s antoi riippumattomia luottoluokituksia auttaakseen 

sijoittajia hoitamaan luottoriskiä. Kuten nykyisinkin Moody's:n luottoluoki-

tukset perustuivat julkiseen informaatioon ja annettiin ilman liikkeellelaski-

jan pyyntöä. Moody’s:n ohella muita tärkeitä luottoluokitusyrityksiä ovat 

olleet Standard & Poor’s ja Fitch. Moody’s on keskittynyt luottoluokituksiin. 

Standard & Poor’s:n luottoluokitustoiminta on osa rahoitusinformaatioon 
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liittyviä palveluja. Standard & Poor’s aloitti toimintansa vuonna 1916 ja 

Fitch puolestaan vuonna 1924. 

 

1970-luvulla suurimmat luottoluokitusyritykset Moody’s mukaan luettuna, 

alkoivat laskuttaa sekä liikkeellelaskijoita että sijoittajia luottoluokituspalve-

luiden käytöstä. Perustelu tälle muutokselle oli, että velkakirjojen liikkeelle-

laskijoiden tulisi maksaa huomattava arvo objektiivisista luottoluokituksista 

markkinoille pääsyn suhteen. Lisäksi oli tunnustettu, että pääomamarkki-

noiden kasvu ja monimutkaisuus vaativat työntekijöille parempaa kompen-

saatiota. 

 

Vuonna 1973 Standard & Poor’s ja Fitch lisäsivät luottoluokituksiinsa mää-

ritteet. Tällöin kukin luottoluokitus jaettiin kolmeen alaluokkaan, jolloin luot-

toluokitus sai luokitusmääritteen +/- ja näiden välillä luottoluokitus oli ilman 

määritettä. Moody’s esitteli vuonna 1982 uudet määritteet luottoluokituksil-

leen. Määritteet olivat 1 parhaalle alaluokalle, 2 keskitasolle ja 3 huo-

noimmalle alaluokalle. Uudistuksen myötä luottoluokituskategorioiden 

määrä kasvoi 9:stä 19:än. Luottoluokitusyritysten Outlook- ja Watchlist-

palvelut kehitettiin antamaan lisäsignaaleja luottoluokitusten käyttäjille. 

Luokitusmääritteet ja tarkkailulistat voidaan nähdä yrityksenä antaa ajalli-

sesti tarkempaa indikaatiota luottolaadun muutoksista.  

 

Parhaimmillaan Yhdysvalloissa on toiminut viisi merkittävää luottoluokitus-

laitosta. Yhdysvaltalaiset luottoluokituslaitokset hallitsevat markkinoita 

myös muualla maailmassa. Parhain selitys luottoluokituslaitosten vähäisel-

le määrälle on yritysten joukkovelkakirja markkinoiden kehittymättömyys ja 

sen vuoksi vähäisempi tarve erikoistuneille instituutioille, jotka vähentävät 

asymmetrista informaatiota. 
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3.2 Luottoluokituksen merkitys 

 

Luottoluokitus heijastaa yrityksen kykyä suoriutua sopimuksen mukaisista 

luoton pääoman ja korkojen oikea-aikaisesta takaisinmaksusta. Luotto-

luokitus annetaan joko liikkeellelaskettavalle joukkovelkakirjalle tai liikkeel-

lelaskijalle eli yritykselle. Liikkeellelaskun luottoluokitus on näkemys yrityk-

sen luottokelpoisuudesta tietyn rahoituksellisen velkasitoumuksen osalta. 

Liikkeellelaskijan luottoluokitus on puolestaan näkemys yrityksen taloudel-

lisesta kapasiteetista suoriutua velkasitoumuksistaan. Luottoluokituspro-

sessin avulla pyritään tuottamaan ja välittämään objektiivista ja luotettavaa 

informaatiota velkasitoumusten liikkeellelaskijoiden luottokelpoisuudesta. 

Luottoluokituslaitosten yleisiä periaatteita ovat itsenäisyys, objektiivisuus, 

luotettavuus ja läpinäkyvyys. (Standard & Poor’s, 2006) 

 

Luokituslaitokset ovat informaation välittäjiä sijoittajien ja velkakirjoja liik-

keelle laskevien yritysten välillä. Rahoitusteorian parissa luottolaitosten 

nähdään auttavan markkinoita ymmärtämään informaatiota tekemällä ana-

lyyseja yrityksistä alhaisin kustannuksin. Ilman luottoluokitusyritysten kal-

taisia informaation välittäjiä markkinoiden informaatiokustannukset olisivat 

korkeammat. Sijoittajilla on kannustin vaatia luotettavaa tietoa arvioidak-

seen sijoituksen riskisyyttä. Toisaalta yrityksillä itsellään on halu tarjota 

relevanttia informaatiota vähentääkseen sijoittajien epävarmuutta, jolloin 

sijoittajat vaativat pienempää riskipreemiota (Brookfield, 2000). Vaikka 

luokituslaitokset toimivat sijoittajien eduksi, eivät ne anna kehotuksia yri-

tysten arvopapereiden ostoon. 

 

Luottoluokitus heijastaa yrityksen luottokelpoisuutta eri riskitekijöiden poh-

jalta. Taulukossa 2 esitetään Standard & Poor’s:n ja Moody’s:n luottoluoki-

tusluokat. Luottoluokitukset vaihtelevat Standard & Poor’s:lla AAA:n ja D:n 

välillä. Lisäksi Standard & Poor’s käyttää määritteitä esimerkiksi A+, A ja 

A-. Moody’s luokittaa lainat Aaa:sta C:hen. Lisäksi Moody’s käyttää määrit-

teitä esimerkkinä A1,A2 ja A3.  

 



  34 

 

Taulukko 2. Standard & Poor’s:n ja Moody’s:n luottoluokitusluokat 

pitkäaikaisille lainoille 

 

 Standard Moody's 

 & Poor’s Service 

Investointiluokka   

korkein luokka AAA Aaa 

korkea luokka AA (+/-) Aaa (1,2,3) 

ylemmän keskitason luokka A (+/-) A (1,2,3) 

keskitason luokka BBB (+/-) Baa (1,2,3) 

Spekulatiiviluokka   

alhaisemman keskitason luokka BB (+/-) Ba (1,2,3) 

spekulatiivinen luokka B (+/-) B (1,2,3) 

heikko asema CCC (+/-) Caa (1,2,3) 

korkeasti spekulatiivinen CC (+/-) Ca 

alhaisin luokka, ei korkoja C (+/-) C 

konkurssi D  

 

Taulukossa 2 esitetyt luottoluokitukset ovat pitkäaikaisille lainoille. Luotto-

luokitukset on jaettu investointi- ja spekulatiiviluokkaan. Investointi-

luokkaan kuuluvat Standard & Poor’s:lla BBB:a ja Moody’s:lla Baa:a kor-

keammat luokitukset. Näitä alhaisemmat luokitukset kuuluvat spekulatiivi-

luokkaan. Termi roskalaina on ainoastaan epäkunnioittava ilmaus riski-

sempään luokkaan kuuluvista lainoista. Luokkien jaolla on merkitystä, 

koska jotkut sijoittajat kieltäytyvät pitämästä spekulatiiviluokkaan kuuluvia 

joukkovelkakirjoja. Luottoluokituksen lasku spekulatiiviluokkaan voi johtaa 

joukkovelkakirjan myyntiin. 

 

Vaikka Moody’s:n ja Standard & Poor’s:n luottoluokitukset muistuttavat 

toisiaan niissä on eroja. Moody’s laskee luottoluokitukset käyttäen ”odote-

tun tappion-menetelmää”. Se koostuu laiminlyönnin todennäköisyydestä ja 

tappio-osuudesta. Standard & Poor’s puolestaan käyttää ainoastaan lai-

minlyönnin todennäköisyyttä. Tästä johtuen yrityksen laiminlyöntiriskin 

kasvaessa tappio-osuus tulee tärkeämmäksi kuin investointiluokkaan kuu-
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luessa (Estrella, 2000). Tästä voisi olettaa, että Moody’s pystyy arvioimaan 

laiminlyönnin todennäköisyyden paremmin kuin Standard & Poor’s.  Gütt-

lerin ja Wahrenburgin (2007) mukaan Moody’s signaloi lisääntyvästä lai-

minlyöntiriskistä paremmin ajallisesti kuin Standard & Poor’s. 

 

3.3 Riskiluokitusprosessi käytännössä 

 

Motiivi yrityksen luottoriskiluokitukselle voi olla lähtöisin yritykseltä itseltään 

tai luottoluokituksia tekevältä yritykseltä, jolloin luottoluokitus arvioidaan 

ilmaiseksi ilman erityistä sopimusta yrityksen kanssa. Seurauksena luotto-

luokitusyritysten välisestä kilpailusta on luottoluokitteleminen Ilman sopi-

musta. Luottoluokitusyritykset olettavat hyvän riskiluokituksen saaneiden 

yritysten käyttävän palveluita myös tulevaisuudessa.  

 

Analyyttinen tutkimustyö, jolla varmistetaan tärkeimpien kvantitatiivisten ja 

kvalitatiivisten asioiden tutkiminen, jakaantuu useisiin kategorioihin. En-

simmäiseksi tehdään liiketaloudellinen analyysi, jonka jälkeen vuorossa on 

rahoitusanalyysi. Molemmat analyysit sisältävät useita kategorioita.  

 

Luottoluokitusprosessi aloitetaan yrityksen johdon tapaamisella. Tapaami-

sen tarkoituksena on tarkastaa yksityiskohtaisesti yrityksen operatiiviset ja 

rahoitukselliset suunnitelmat, liikkeenjohdollinen politiikka ja muut luottote-

kijät, joilla on vaikutusta luottoluokitukseen. Yrityksen esittelijänä toimii 

rahoitusjohtaja. Johdon tapaamiset on suunniteltu useita viikkoja etukä-

teen, jolla varmistetaan molemminpuolinen läsnäolo ja riittävä valmistau-

tuminen luottoanalyytikoille 

 

Seuraavassa esimerkissä on Standard & Poor’s:n liiketaloudellinen ana-

lyysi ja rahoitusanalyysi. Eri tekijöiden merkitys vaihtelee toimialan mu-

kaan. Kategoriat näkyvät taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Standard & Poor’s:n liiketaloudellisen analyysin ja rahoi-

tusanalyysin tekijät 

 

Liiketaloudellinen riski Rahoitusriski  

Maariski  Laskentatoimi   

Toimialan ominaispiirteet Yrityksen hallinto/ Riskin sietokyky 

Yrityksen asema /Rahoituspolitiikka 

Tuoteportfolio/ Markkinointi Kassavirran riittävyys  

Teknologia Pääomarakenne 

Kustannustehokkuus Likviditeetti/ Lyhyen aikavälin tekijät 

Strategisen ja operationaalisen johtamisen 

kyvykkyys    

Kannattavuus    

 

3.3.1 Liiketaloudellinen analyysi 

 

Jokainen luottoluokitusanalyysi aloitetaan yrityksen ympäristön arvioinnilla. 

Analyysi keskittyy toimialan tulevaisuuden näkymiin sekä kilpailukykyteki-

jöihin. Myönteisiä ominaisuuksia toimialalla ovat vakaa kysynnän kasvu, 

kyky taloudellisiin voittoihin vaarantamatta tulevaisuuden näkymiä, jousta-

vuus pääoman kulujen ajoituksessa ja pääoman intensiteetin hillitseminen. 

Toimialariskin arvioinnin perusteella määritetään, kuinka yrityksen eri riski-

tekijät analysoidaan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen. Tutkimus ja kehi-

tys-prosessia pidetään tärkeänä, kun teknologia on tärkeä kilpailukykyteki-

jä. (Standard & Poor’s,  2006) 

 

Yrityksen luottoluokitukseen vaikuttaa ratkaisevasti kyky saavuttaa menes-

tystä ja välttää toimintaan liittyviä vaaroja.  Kilpailun luonne on erilaista eri 

toimialoilla. Kilpailu voi perustua mm. hintaan, laatuun tai palveluun. Kilpai-

lu voi olla kotimaista tai kansainvälistä. Yrityksen kilpailutekijät määrittävät, 
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mitkä tekijät ovat olennaisia analysoinnissa. Tietylle yritykselle yksi tai 

useampi tekijä voi olla merkityksellinen, vaikka tekijä ei olisi yleinen toimi-

alalla. Jos yrityksen toiminta perustuu yhteen tuotteeseen, liittyy sen toi-

mintaan riski, vaikka toiminta olisi kannattavaa. (Standard & Poor’s.  2006) 

 

Yrityksen toiminnan perustuessa useampaan kuin yhteen toimialaan, jo-

kainen segmentti analysoidaan erikseen. Yhdistetty luottoluokitus on muo-

dostettu kaikista toimialoista painottamalla jokaisen elementin merkitystä 

koko organisaatiossa.  Hyvin hajautetussa organisaatiossa mikään yksit-

täinen toimiala ei ole hallitsevassa asemassa. Luottoluokitukseen vaikut-

taa, jos eri toimialat reagoivat samalla tavoin talouden suhdannevaihte-

luissa. Tällöin riskitekijät ovat samanlaiset molemmilla toimialoilla. (Stan-

dard & Poor’s, 2006) 

 

Standard & Poor’s:lla ei ole minimivaatimusta yrityksen koon suhteen. Ha-

vaittavissa on, että luottoluokitus korreloi yrityksen koon suhteen. Syy tä-

hän on, että suurempi koko mahdollistaa liiketoiminnan laaja-alaisuuden ja 

vaikuttaa kilpailuasemaan.  Markkinaosuusanalyysi tuo esiin tärkeitä nä-

kökohtia. Suuri markkinaosuus ei takaa kilpailuetua tai hallitsevaa asemaa 

toimialalla. Pienet yritykset ovat keskittyneempiä tuotteiden, asiakkaiden 

määrän ja maantieteellisen aseman mukaan. Pienet yritykset kärsivät 

useammin rahoituksen joustamattomuuden puutteesta. (Standard & 

Poor’s, 2006) 

 

Yritysten johdon arvioinnin perustana ovat johdon rooli merkittävässä ope-

ratiivisessa menestyksessä. Lisäksi olennaista on johdon riskin sietokyky. 

Tärkeää on, että johdon suunnitelmat ja politiikka ovat realistisia. 
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3.3.2 Rahoitusanalyysi 

 

Liiketaloudellisen analyysin jälkeen vuorossa on rahoitusanalyysi. Taulu-

kosta 4 voidaan havaita liiketoimintariskin ja rahoitusriskin välinen yhteys 

luottoluokituksissa. 

 

Taulukko 4. Liiketaloudellisen riskin ja rahoitusriskin suhde.  

 

 

(Standard & Poor’s, 2006) 

 

Rahoitusriski esitetään kvantitatiivisin keinoin käyttämällä rahoituksen tun-

nuslukuja. Kannattavuuden mittarit vaihtelevat suuresti eri toimialojen välil-

lä, mutta yleiset rahoitusriskin mittarit korreloivat yrityksen liiketoiminnalli-

sen riskin kanssa. Yksittäisen yrityksen tunnuslukuja laskiessa luottoluoki-

tusyritysten tulee tehdä useita analyyttisia korjauksia. Ulkomaisten yritys-

ten kohdalla tarvitaan erityistä huolellisuutta johtuen tilinpitokäytäntöjen ja 

paikallisten rahoitusjärjestelmien eroista. (Standard & Poor’s,  2006) 

 

Yritysten tilinpäätökset ovat ensisijainen informaation lähde taloudellisesta 

tilasta ja toimialan taloudellisesta tehokkuudesta. Rahoitusanalyysi aloite-

taan tutustumalla yrityksen kirjanpitoon. Tarkoituksena on määrittää, voi-

daanko yrityksen tunnuslukuja ja tilastoja käyttää tehokkuuden tutkimiseen 

ja vertailtaessa saman toimialan yrityksiin. Yrityksen kirjanpitoon tutustu-

minen on tärkeää, koska kirjanpitokäytännöt vaihtelevat eri maiden välillä. 

(Standard & Poor’s,  2006) 
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Rahoitusanalyysissa laskentatoimen osalta tarkastetaan mm. tulojen ja 

menojen muodostuminen, varat ja investoinnit, varaston arvostusmetodit 

ja aineeton omaisuus. Mahdollisuuksien laajuudessa analyyttiset muutok-

set tehdään todellisen kuvan parantamiseksi ja erojen tasoittamiseksi yri-

tysten välillä. 

 

Luottoluokitusyritykset ovat kiinnostuneita yrityksen johtamiskulttuurista ja 

johdon suhtautumisesta rahoitusriskiin. Yrityksiä kannustetaan toimimaan 

hyvän liiketoimintatavan mukaan, johon luottoluokitus pohjautuu. Luotto-

luokituksen ei tule ohjata toimintaa. Harkitsevaisuuden ja luottokelpoisuu-

den tulisi olla tärkeimmät näkökohdat, mutta rahoituspolitiikan tulisi olla 

johdonmukaista liiketoiminnan tarpeiden kanssa. (Standard & Poor’s, 

2006) 

 

Tuottomahdollisuudet on kriittinen tekijä luottojen suojelussa. Yrityksellä, 

joka aikaansaa korkeammat käyttömarginaalit ja pääoman tuotot, on pa-

remmat kyvyt luoda omaa pääomaa sisäisesti, houkutella pääomaa ulkoi-

sesti ja kestää liiketoiminnan vastoinkäymisiä. Yrityksen tuoton suoritusky-

ky tarjoaa koetinkiven yrityksen kunnolle ja kilpailuasemalle. Kannattavuu-

den tärkeimmät mittarit ovat pääoman tuotto ennen veroja ja korkoja, liike-

voiton osuus myynnistä ja liiketoimintasegmenttien tuotot. Koska tunnus-

lukujen absoluuttiset arvot ovat tärkeitä, on tärkeää huomioida trendit ja 

kilpailijoiden vastaavat arvot. Analyysi jatkuu historiallisesta suorituskyvys-

tä suunniteltuun kannattavuuteen. Tulevaisuuden ennusteet tarkastelevat 

odotetun suorituskyvyn vaihtelevuutta. 

 

Tunnusluvut, jotka kuvaavat yrityksen rasitetta kiinteistä maksuista, yhdis-

tävät tulossuorituksen puhtaisiin rahoituksellisiin näkökohtiin, kuten velan 

käytön aggressiivisuuteen. Kaksi tärkeintä kiinteähintaista katetunnuslu-

kua ovat EBIT ja EBITR (Earnings before interest and taxes and rent cov-

erage of interest plus total). 
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Pääomarakennetta kuvaavat mittarit ovat: Vieras po/(Vieras po+Oma po), 

Vieras po + kirjanpidon ulkopuoliset vastuut/(Vieras po+kirjanpidon ulko-

puoliset vastuut+Oma po) ja Vieras po/(Vieras po+ Oman po:n markkina-

arvo). Perinteiset mittarit, jotka keskittyvät pitkäaikaiseen velkaan ovat 

menettäneet merkitystään, koska yritykset luottavat lyhyen aikavälin laina-

ukseen. Yrityksen rahavarat on kriittinen tekijä pääomarakenteen kannalta 

sen sisältämän riskin vuoksi. Vakaan kassavirran tai markkina-arvon 

omaava varallisuus oikeuttaa suurempaan velan käyttöön. 

 

Varallisuuden arvostamisessa on tärkeää yrityksen todellisten arvojen tun-

teminen. Omaisuuden markkina-arvojen arviointi voi tarjota lisää oivalluk-

sia. Analyysi yrityksen vastuista ei rajoitu kirjanpitoon. Kirjanpidon ulko-

puoliset viennit, esim. vuokrasopimukset, yhteisyritysten velat ja tytäryri-

tykset sisällytetään vipuvaikutusanalyysiin. Useita metodologioita on käy-

tetty määrittämään oikean arvon mukaista kirjanpidon ulkopuolisille erille 

 

Korot tai ensisijaiset maksut eivät voi olla käytössä tuotoista, joka on aino-

astaan kirjanpidon käsite. Kassavirta-analyysi on erittäin tärkeä luottoluoki-

tuspäätöstä tehdessä. Erityisesti sen asema spekulatiiviluokassa on kriitti-

nen. Kassavirran tunnuslukuja ovat Velka/EBITDA, EBITDA/korot, liiketoi-

minnan vapaa kassavirta + korot ja vieras pääoma/harkinnanvarainen 

kassavirta. Kassavirran riittävyys on tärkeää, koska yrityksen tulee rahoit-

taa pääomansa sisäisesti kuin myös rahoittaa pääoman lisäykset. Tärkeä 

ulottuvuus kassavirran riittävyydelle on yrityksen joustavuuden laajuus 

muuttaa pääoman vaatimusten ajoitusta. (Standard & Poor’s, 2006) 

 

Likviditeettianalyysissa keskeisiä tekijöitä ovat mm. maturiteettirakenne, 

riippuvuus yritystodistuksista ja muista luottamuksellisista velan muodois-

ta, alttius korkojen vaihteluille, rahoitussopimukset, tapahtumien laimin-

lyönnin todennäköisyys ja ympäristövastuut. 
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3.3.3 Riskiluokitukseen liittyvät ongelmat 

 
Mahdollinen mielenkiintojen konflikti syntyy, kun luottoluokitusyrityksen 

taloudellinen mielenkiinto luottoluokitukseen pohjautuu johonkin muuhun 

kuin liikkeellelaskijan luottokelpoisuuteen. IOSCO (2003) esittää, että luot-

toluokitusyritysten suurin huoli on identifioida ja osoittaa mahdolliset ja to-

delliset etujen konfliktit, jotka voivat sopimattomasti vaikuttaa luottoluoki-

tusprosessiin. Luottoluokitusyritykset tunnustavat konfliktien olemassaolon 

ja selkeät rakenteet ja menettelytavat ehkäisevät ongelmia. 

 

On väitetty, että luottoluokitusyritysten riippuvuus liikkeellelaskijoilta vaadi-

tuista palkkioista rohkaisee luottoluokitusyrityksiä antamaan suotuisampia 

luottoluokituksia sekä vähentämään negatiivisen informaation etsintää. 

Luottoluokituksia tekevät yritykset voivat parantaa asiakkaansa luottoluoki-

tusta, mikäli asiakas maksaa korkeamman palkkion. Uhkana voi olla luot-

toluokituksen alentaminen, jos asiakas ei maksa vapaaehtoista palkkiota. 

Suurimpien luottoluokitusyritysten mukaan luottoluokituksia tekevien ana-

lyytikoiden kompensaation ja liikkeellelaskijan sekä luottoluokitusyrityksen 

suhteen välillä ei ole yhteyttä. On korostettu, että analyytikot toimivat itse-

näisesti suhteessa liiketoiminnan kehittämisestä vastaavan henkilöstön 

kanssa.  

 

Covitz ja Harrison (2003) olettavat, että etujen konfliktit vaikuttavat voi-

makkaasti luottoluokitusyritysten toimintaan. Tämän seurauksena luotto-

luokitusten laskut olisivat hitaampia suurilla asiakkailla ja luottoluokituksen 

laskiessa investointiluokasta spekulatiiviluokkaan. Tutkijoiden mukaan 

konfliktien ollessa merkittäviä, olisi markkinoiden ennakointi suurempaa 

luottoluokituksen laskun yhteydessä. Wattsin (2003) mukaan poliittisen 

prosessin luonne antaa valvojille kannustimen konservatiivisuuteen, koska 

kustannukset väärästä yliarvostamisesta ovat suuremmat kuin hyödyt ali-

arvostamisesta. Tämän mukaan luottoluokitusten laskut ovat tärkeämpiä 

luottoluokitusyrityksille kuin luottoluokituksen nostot.  
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4 TAPAHTUMATUTKIMUSMENETELMÄ 

 

4.1 Tapahtumatutkimusmetodologia 

 

Ekonometrisessa kirjallisuudessa ja tutkimuksissa käytetyllä tapahtuma-

tutkimusmetodologialla voidaan analysoida poikkeavia muutoksia yrityk-

sen osakkeen kurssikehityksessä. Tapahtumatutkimuksessa pyritään sel-

vittämään, mikä osa osakkeen kurssikehityksestä johtuu markkinoiden 

yleisestä kehityksestä ja mikä osa yrityskohtaisista tekijöistä. Tämän kal-

taisen tutkimuksen hyödyllisyys johtuu siitä, että tapahtuman vaikutukset 

heijastuvat välittömästi arvopaperin hinnoissa. 

 

Tapahtumatutkimusmenetelmällä on pitkä historia. Ensimmäisenä mene-

telmää käytti Dolley (1933) tutkiessaan osakkeen splittauksen vaikutusta 

osakkeen hintaan. Tapahtumatutkimusmetodologia kehittyi vuosikymmen-

ten aikana. Kun Fama et al. (1969) kehittivät tapahtumatutkimusmetodolo-

gian, he tuskin osasivat odottaa uuden metodologian saamaa akateemista 

merkitystä. Tapahtumatutkimusmetodologian perusperiaatteet ovat pysy-

neet voimassa vuosikymmenten ajan. Tavoitteena on edelleen mitata 

otoksen arvopapereiden epänormaalin tuoton keskiarvo ja kumulatiivinen 

keskiarvo tapahtuman ajankohdan ympäriltä. 

 

Sawyerin et al. (2001) mukaan tapahtumatutkimusmetodologialla on kaikki 

fundamentaalisen menetelmän ominaispiirteet; se on standardisoitu oh-

jelmisto ja vallannut alaa laskentatoimessa sekä taloustieteissä. Lisäksi 

metodologian hyödyllisyys on myönnetty rahoituksen kaikilla tasoilla väi-

töskirjoista Journal of Financen artikkeleihin. Tapahtumatutkimusmetodo-

logia on käytetty laajasti esimerkiksi osakkeiden takaisinostojen ja osak-

keiden hinnan ja informaation välisen tehokkuuden tutkimisessa. 
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Nykyisin käytössä oleva metodologia on pääpiirteissään sama kuin Fama 

et al. (1969) esittelemä metodologia. Ainoastaan menetelmässä käytettä-

vät termit ja aineisto ovat muuttuneet. Tapahtumatutkimusmetodologiassa 

vuodesta 1968 tähän päivään saakka on havaittavissa rajallinen määrä 

merkittäviä parannuksia metodologiaan.  Esimerkkeinä metodologian kehi-

tyksestä ovat Scholesin ja Williamsin (1977) eriaikainen tekniikka, Brownin 

ja Warnerin (1985) esittämä tehokkuus ja kestävyys sekä Couts et al. 

(1994) esittämä epävakaus. Aktas et al. (2004) käyttivät portfolion muo-

dostamismenettelytapaa, jossa yritysten tapahtumaikkunat sattuvat sa-

manaikaisesti. Bootstrap -metodin käyttö on suositeltavaa kun ryhmittymi-

nen on osittaista. 

 

Yksi tärkeimmistä muutoksista metodologiassa on ollut päiväaineiston 

käyttöönotto. Aikaisemmin käytettiin kuukausiaineistoa. Päiväaineiston 

avulla epänormaalien tuottojen tulokset ovat tarkempia. Lisäksi tulokset 

sisältävät enemmän informaatiota ilmoituksen vaikutuksista. Metodit, joita 

käytetään epänormaalien tuottojen arviointiin ja tilastollisen merkitsevyy-

den testaamiseen, ovat kehittyneet. Tämä muutos on ollut tärkeä erityises-

ti pitkän aikavälin tutkimuksille. Pitkän aikavälin tutkimuksiksi luokitellaan 

tutkimukset, joissa estimointi-ikkuna on vähintään vuoden. Muutokset pit-

kän aikavälin tutkimuksissa vaikuttivat uusiin 1990-luvun lopun tutkimusten 

tuloksiin arvopapereiden tuotoista. Kuitenkin lyhyen aikavälin (estimointi-

periodi alle vuosi) tutkimuksilla saadaan luottamuksellisempaa tietoa ja 

tutkimusten tuloksilla on enemmän painoarvoa verrattuna pitkän aikavälin 

tutkimukseen. Faman (1991) mukaan lyhyen aikavälin tutkimukset esittä-

vät selvimmän todisteen markkinatehokkuudesta. 

 

4.2 Tapahtumatutkimusprosessi  

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin puolivahvojen ehtojen mukaan jul-

kinen tieto heijastuu osakkeiden hintoihin. Markkinoilla ei ole mahdollista 

saavuttaa ylituottoja. Ainoastaan julkaisematon tieto voi muuttaa osakkeen 
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hintaa. Tapahtumalla on vaikutusta yrityksen taloudelliseen tehokkuuteen, 

kun tapahtuman seurauksena osakkeen hinnassa esiintyy poikkeuksellista 

muutosta. Tapahtumatutkimusmetodologian avulla voidaan tutkia tietyn 

tapahtuman vaikutusta osakkeen hintaan. 

 

Tapahtumatutkimusmetodologia pohjautuu oletukseen, että yksittäisten 

osakkeiden tuotot voidaan ennustaa jollakin tasolla. Osakkeiden todelliset 

tuotot tulee selvittää tietyltä aikaperiodilta ja tämän jälkeen lasketaan odo-

tetun tuoton ja todellisen tuoton välinen ero. Tapahtumatutkimusmetodo-

logiassa etsitään tuottoja, jotka poikkeavat normaalitasosta. Tällaisia ovat 

epänormaalit tuotot. Epänormaalin tuoton laskemiseksi käytetään seuraa-

vaa kaavaa. 

 

( )
ititit
RERAR −=   (1) 

 

jossa 
it

AR , it
R  ja )(

it
RE  ovat epänormaali, todellinen ja odotettu tuotto 

arvopaperille i aikaperiodilla t. Jos todellisen ja odotetun tuoton välinen ero 

on nollaa suurempi, voidaan olettaa tapahtuman vaikuttavan osaketuot-

toon ja sijoittajan reaktioon. Tuottoja laskettaessa käytetään logaritmisia 

tuottoja. 

 

Tapahtumatutkimus koostuu useista vaiheista, jotka ovat seuraavat. 

 

1. Tapahtuman ja ilmoituspäivän määrittäminen 

2. Aineiston kerääminen 

3. Odotettujen tuottojen laskeminen ilmoitusperiodilta lukuun ottamatta 

ilmoituspäivää 

4. Epänormaalien tuottojen laskeminen  

5. Tilastollisen ja ekonomisen merkitsevyyden mittaaminen 
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4.2.1 Tapahtuma- ja estimointi-ikkunan määritys 

 

Tapahtumatutkimusmetodologiassa ensimmäisenä vaiheena on määrittää 

tapahtuma ja aikaperiodi, jolta osakkeen tuotot arvioidaan. Tapahtuman 

määrittämisen jälkeen tulee etsiä ensimmäinen ilmoitus tapahtumasta. 

Ensimmäisen julkisen ilmoituksen löytäminen on tärkeää, koska informaa-

tiotehokkuuden puolivahvojen ehtojen mukaisesti tapahtuma vaikuttaa yri-

tyksen arvoon ilmoituspäivänä. Ilmoituspäivä määritellään päiväksi, jolloin 

ensimmäistä kertaa markkinoille ilmoitetaan tapahtumasta. Luottoluokitus-

ten tapauksessa ensimmäinen ilmoitus on luottoluokitusyrityksen infor-

maatio luottoluokitusta koskien. Yleisenä sääntönä on, että osakkeiden 

vaihto lisääntyy tapahtumaikkunassa. Mitä pidempi tapahtumaikkuna on, 

sitä todennäköisemmin se sisällyttää yksityisen informaation vuodon ja 

markkinat sopeuttavat tiedon. On todennäköisempää löytää muita erillisiä 

vaikutuksia hintareaktioihin tapahtumaikkunan ollessa pitkä. Tapahtumaik-

kunan pituuden määrittäminen on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista 

tekijöistä tapahtumatutkimuksessa.  

 

Estimointi-ikkuna määritellään periodiksi ennen tapahtumaa, joka on tar-

peeksi pitkä oikean arvioinnin tekemiseen, mitä tulisi tapahtumaan tapah-

tuman puuttuessa. Tutkimuksissa, joissa käytetään päiväaineistoa, esti-

mointi-ikkunaksi valitaan usein -250 ja -30 päivän väli. Tutkimuksissa on 

myös käytetty huomattavasti lyhyempiäkin estimointi-ikkunoita. Estimointi-

ikkunan valinta voi tapahtua joskus mielivaltaisestikin. Lyhyempi periodi 

voidaan siten sulkea pois estimointi-ikkunan ja tapahtumaikkunan väliltä, 

kun pyritään neutralisoimaan informaation vuoto ennen ilmoitusta. Esti-

mointi-ikkunan tulisi vastata normaaliperiodia, jolloin ei esiinny muita mer-

kittäviä yrityskohtaisia tapahtumia. Kun aineisto käsittää satoja tai jopa 

tuhansia havaintoja, on epätarkoituksenmukaista analysoida estimointi-

ikkunaa tapauskohtaisesti. Mitä pidempi estimointiperiodi on, sitä enem-

män aineistoa tarvitaan. Tämä tarkoittaa tarkempaa regressiota. Toisaalta 

mitä kauemmaksi tapahtumaikkunasta estimointiperiodi ulottuu, sitä vä-
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hemmän estimoitu osakkeen hinnan ja markkinaindeksin suhde osoittaa 

taustalla olevaa suhdetta tapahtumaikkunan aikana.  

 

Itse tapahtuma on hetkellä 0=t . Analyysissa voidaan käyttää myös ta-

pahtuman jälkeistä periodia. Tutkimalla tapahtumaa edeltäviä päiviä, voi-

daan tutkia informaation vaikutusta ennen luottoluokitusilmoituksen julkai-

semista. Tapahtuman jälkeisen periodin tutkiminen mahdollistaa markki-

noiden rationaalisuuden tutkimisen. Kuvassa 1 esitetään menetelmä aika-

janana.  Estimointi-ikkuna ja tapahtumaikkuna vastaavat tutkimuksessa 

käytettyjä jaksoja. Estimointi-ikkuna on 60-10 päivää ennen luottoluoki-

tusilmoitusta. Tapahtumaikkuna sijoittuu välille viisi päivää ennen ja viisi 

päivää jälkeen luottoluokitusilmoitusta. 

 

 
Kuva 1 Estimointi-ikkuna ja tapahtumaikkuna 

 
 

4.2.2 Odotetun ja epänormaalin tuoton määrittäminen 

 

Tapahtumaikkunan ja kohdeyritysten määrittämisen jälkeen vuorossa on 

normaalituoton estimointi. Normaalituotto on tuotto, joka toteutuu, kun 

markkinoilla ei tapahdu mitään poikkeavaa. Normaalituoton laskemisessa 

käytetään estimointi-ikkunaa. Normaalin tuoton laskemiseen on useita 

menetelmiä, jotka voidaan jakaa tilastollisiin ja taloudellisiin malleihin. Ti-

lastollisia malleja ovat keskiarvomukautettu-, markkinamukautettu- ja 

markkinamalli. Taloudellisia malleja ovat puolestaan CAPM- ja APT-mallit.  

 

 (-60) 
 
(-10) (-5) 

 
(0) (+5) 

Estimointi-ikkuna Tapahtumaikkuna 
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Taloudelliset mallit ottavat huomioon sijoittajien käyttäytymisen, eivätkä 

perustu ainoastaan tilastollisiin oletuksiin. Näiden mallien etuna on mah-

dollisuus laskea tarkempia tuloksia normaalille tuotolle ottamalla huomioon 

talouden rajoitteet. Useat tutkimukset ovat löytäneet todisteita, jotka ovat 

ristiriitaisia taloudellisten mallien mukaan. Etenkin CAPM, jonka sisältämi-

en rajoitusten käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. MacKinlayn (1997) mu-

kaan yleinen löytö on, että APT-mallissa tärkein faktori käyttäytyy kuin 

markkinafaktori ja lisäfaktorit antavat suhteellisen vähän selitysvoimaa. 

Näin ollen useimmat tutkijat ovat alkaneet luottaa tilastollisiin malleihin es-

timoidessaan odotettuja tuottoja ilmoitusperiodilta. Tilastollisissa malleissa 

päivittäiset tuotot on arvioitu 100-200 päivän ajalta ennen ilmoitusperiodia.  

 

Brownin ja Warnerin mukaan (1985) menetelmät, jotka perustuvat markki-

namalliin ja käyttävät standardiparametrisia testejä, ovat hyvin määrättyjä 

eri tilanteissa. Tutkijoiden mukaan markkinamalli on paras valinta useim-

missa tapauksissa. Markkinamallia käytetään myös tässä tutkimuksessa. 

Mallia käyttäen pystytään havaitsemaan esiintyviä ylituottoja yleensä yhtä 

hyvin tai jopa paremmin kuin monimutkaisemmilla malleilla. Lisäksi mark-

kinamallin ylituoton erotteluominaisuudet ovat paremmat kuin esimerkiksi 

keskiarvokorjatun tuottomallin. Tämä johtuu siitä, että markkinamallissa 

vähennetään tutkittavan osakkeen tuotosta markkinoiden tuoton vaikutus. 

Tämä vähentää analysoitavan ylituoton varianssia ja johtaa parempaan 

mittaustarkkuuteen. 

 

Markkinamallin mukaan osakkeen päiväkohtaiset odotetut tuotot lasketaan 

seuraavan kaavan mukaan. 

 

itmtiiit
RRE εβα ++=)( , (2) 

 

jossa )(
it
RE  on odotettu tuotto hetkellä t , 

mt
R   markkinaportfolion tuotto 

hetkellä t , 
i

α  markkinaportfolion riskitöntä tuottoa mittaava parametri ja 

i
β  osake- ja markkinatuoton välistä reagointiherkkyyttä mittaava riskiker-
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roin. Termit 
i

α  ja i
β  saadaan estimoitua regressioanalyysin avulla. Resi-

duaali 
it
ε  antaa arvion epänormaaleista tuotoista. Alun perin residuaalit 

olivat perinteisesti otaksuttu identtisesti ja itsenäisesti normaalijakaantu-

neiksi. Useat artikkelit ovat käsitelleet tämän hypoteesin paikkansa pitä-

vyyttä. Kun 0)( =
it

E ε  seuraa: 

 

mtiiit
RRE βα +=)(  (3) 

 

Osakkeiden epänormaalit tuotot 
it

AR  lasketaan seuraavasti: 

 

itiiitit
RRAR βα −−=  (4) 

 

Kaavassa 
it
R  on odotettu tuotto. Kaavassa käytetyt i

α  ja i
β on laskettu 

estimointiperiodilta käyttäen ylituottojen markkinaregressiota. Estimointi-

ikkuna sijoittuu aikavälille 60-10 päivää ennen tapahtumaa. Markkinain-

deksinä on käytetty OMX Helsinki CAP -tuottoindeksiä, joka on yleisindek-

sin painorajoitettu versio. Yhden osakkeen maksimipaino on 10 prosenttia 

indeksin kokonaismarkkina-arvosta. OMX Helsinki CAP -indeksi on pa-

rempi vertailuindeksinä kuin OMX-indeksi, koska OMX-indeksi on hyvin 

riippuvainen Nokiasta. 

 

Yksittäisten yritysten epänormaalit tuotot lasketaan yhteen. Epänormaale-

ja tuottoja tarkastelemalla määritetään, ovatko tapahtuman aiheuttamat 

keskimääräiset tuotot (hyvät tai huonot) poikkeavia odotetuista tuotoista. 

Keskimääräinen epänormaali tuotto 
t

AAR  päivälle t  lasketaan seuraavas-

ti. 

 

∑
=

=
n

i

it
AR

n
AAR

1

1
  (5) 
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Kaavassa n  viittaa havaintojen määrään (joko positiivinen tai negatiivinen 

ilmoitus). Keskimääräinen epänormaali tuotto AAR  eri ajankohtina tapah-

tumaikkunan aikana lasketaan aiempien tutkimusten perusteella seuraa-

vasti: 

 

∑
−

=
n

i

it
AR

n
AAR

1

1
  (6) 

 

jossa n  on tapahtumien määrä. Kumulatiivinen keskimääräinen epänor-

maali tuotto 
21tt

CAAR minkä tahansa tapahtumaikkunan kahden päivän 1t  

ja 2t  välillä määritetään keskimääräisten epänormaalien tuottojen t
AAR  

summaksi kyseiseltä periodilta.  

 

∑
=

=
2

1

21

T

Ti

ttt
AARCAAR  (7) 

 

4.2.3 Tilastollinen merkitsevyys 

 

Tilastollista merkitsevyyttä testataan analysoimalla epänormaalien tuotto-

jen tilastollisia merkitsevyystasoja. Oletuksena on, että päiväkohtaiset 

epänormaalit tuotot ovat identtisesti ja itsenäisesti jakautuneet. Nollahypo-

teesin mukaan epänormaali tehokkuus on yhtä suuri kuin nolla. Tämän 

perusteella on mahdollista käyttää t-testiä. 

 

McWilliams ja Siegel (1997) osoittavat epänormaalien tuottojen normaali-

suuden olevan keskeinen olettamus, kun tapahtumatutkimuksessa käyte-

tään parametristen testien tilastotietoja. Brownin ja Warnerin (1985) mu-

kaan ei-normaalisuuden ongelmalla ei ole vakavia vaikutuksia tapahtuma-

tutkimuksen lyhyen aikavälin tehokkuuteen. Tästä seuraa, että yleinen pa-

rametrinen t-testi on hyvin spesifioitu lyhyen aikavälin tutkimuksissa nolla-

hypoteesin mukaan.  
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Tässä tutkimuksessa epänormaalien tuottojen tuloksien tutkimisessa käy-

tettiin perinteistä parametrista t-testiä. Osakkeiden epänormaalit tuotot 

kerättiin yhteen poikittain, jonka jälkeen laskettiin yhteen jokaisen osak-

keen, i , epänormaali tuotto tapahtumaikkunan jokaisen päivän osalta. 

Tämän jälkeen edellä saata tulos jaettiin luvulla n , joka kuvasi otoksen 

ilmoitusten määrää. Näin saatiin koko otoksen keskiarvo AAR .  

 

Tapahtumaikkunan keskimääräisten epänormaalien tuottojen AAR  tilastol-

lisen merkitsevyyden testaaminen pohjautuu estimointi-ikkunan (-60, -10) 

keskimääräisten epänormaalien tuottojen keskihajontaan )(
t

AARσ , joka 

lasketaan seuraavan kaavan perusteella. 

 

2
10

60

)(
50

1
)( ∑

−

−

−= AARAARAAR
tt

σ   (8) 

 

Kun epänormaalit tuotot 
t

AAR  oletetaan normaalijakaantuneiksi, keski-

määräisen epänormaalin tuoton AAR  ja keskihajonnan )(
t

AARσ suhde 

jaetaan, kuten Studentin t  vapausasteilla n . Edelleen aikaisempien olet-

tamusten ollessa voimassa kumulatiivisen keskimääräisen epänormaalin 

tuoton keskihajonta CAARσ  lasketaan seuraavasti. 

 

1* 12 −−= ττσσ AARCAAR   (9) 

 

Kaavassa )(
t

AARσ  kerrotaan kumulatiivisten tuottojen periodin määrän 

neliöjuurella 112 −−ττ . Kumulatiivisen keskimääräisen epänormaalin 

tuoton 
21tt

CAAR merkitsevyys testataan käyttäen t-testiä vapausasteilla. 
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4.3 Tapahtumatutkimukseen liittyvät ongelmat 

 

Tapahtumatutkimuksen suosiosta huolimatta metodologiaan sisältyy usei-

ta ongelmia. Ongelmia aiheuttavat tapahtumapäivän ja -ikkunan määrittä-

minen, testien kestävyys ja osakkeiden vähäinen ja eriaikainen kaupan-

käynti.  

 

Tapahtumatutkimuksessa on tärkeää määrittää tapahtuman tarkka ajan-

kohta. Tässä tutkimuksessa tapahtumapäiväksi määriteltiin päivä, jolloin 

Standard & Poor’s tai Moody’s ilmoitti luottoluokitustapahtumasta. Jos 

luottoluokituksesta ilmoitettiin esimerkiksi Kauppalehdessä, ilmoitus jul-

kaistiin luottoluokitusyritysten ilmoituksen jälkeisenä päivänä. Tapahtu-

maikkunan pituuden kasvaessa testin tilastollinen tehokkuus heikentyy ja 

ulkopuolisten tekijöiden vaikutus kasvaa.  

 

Tilastollisessa analyysissa tuotot oletetaan normaalijakaantuneiksi sekä 

ajallisesti riippumattomasti ja identtisesti jakautuneiksi. Oletus tuottojen 

normaaliudesta on tärkeä lopputulosten merkitysten kannalta. Brown ja 

Warner (1985) sekä Dyckman et al. (1984) tutkivat ei-normaalisuuden vai-

kutusta päivätuotoissa käyttämällä otosta sattumanvaraisesti valittuja NY-

SE:ssä ja AMEX:ssa noteerattuja osakkeita. Tutkimusten mukaan ei-

normaalisuuden ongelmalla ei ole vakavia vaikutuksia lyhyen aikavälin 

tapahtumatutkimuksen tulosten voimakkuuteen. Tämän perusteella para-

metrinen t-testi on hyvin spesifioitu nollahypoteesin ollessa voimassa.  

 

Kaupankäynnin eriaikaisuudella ja vähäisyydellä on vaikutuksia tapahtu-

matutkimukseen. Tapahtumatutkimuksen tulosten luotettavuus vähentyy, 

jos mukana olevien yritysten osakkeiden kaupankäynti on vähäistä. Jos 

toteutuneita kauppoja ei ole tapahtuman jälkeen, osakkeen hinta ei vält-

tämättä ole oikea. Tällöin päätöskurssi on vanhentunutta informaatiota. 

Päätöskurssit saattavat myös olla noteerattu eri kellonaikaan. Näin CAPM-

mallin beeta-kertoimen harhan todennäköisyys kasvaa ja vääristää siten 

myös tuottojen arvoja (Campbell et al., 1997). Jain (1986) tutki vähäisen 
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kaupankäynnin vaikutusta epänormaalien tuottojen jakaumaan käyttämällä 

Scholes-Williams lähestymistapaa. Epänormaaleissa tuotoissa esiintyi vä-

häistä eroavuutta, kun käytettiin Scholes-Williams menetelmän beetoja ja 

pienimmän neliösumman menetelmän beetoja. 

 

Kuitenkin, Campbell ja Wasley (1993) sekä Maynes ja Rumsey (1993) ha-

vaitsivat, että markkinoiden ollessa ohuet, tavallinen standardisoitu t-testi 

ja portfolio t-testi olivat heikosti määräytyviä. Tutkijoiden mukaan paramet-

riset testit hylkäävät liian usein nollahypoteesin Nasdaq:n ja Toronto Stock 

Exchange:n otoksissa. Lisäksi havaittiin, että Nasdaq:n osakkeet osoittivat 

korkeampaa nollatuottojen frekvenssiä kuin NYSE:n ja AMEX:n osakkeet. 

Lisäksi Cowan ja Sergeant (1996) raportoivat samankaltaisesta portfolio t-

testin epätäsmällisyyydestä vähäisen kaupankäynnin otoksista käyttämällä 

NYSE-AMEX:n ja Nasdaq:n päivittäisiä osakkeiden tuottoja.  
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5 AINEISTO JA TULOKSET 

 

5.1 Tutkimuksen aineisto 

 
Tutkimuksen aineisto koostuu Moody’s:n ja Standard & Poor’s:n luotto-

luokitustapahtumista vuoden 2001 syyskuusta vuoden 2006 marraskuu-

hun saakka. Aineisto on kerätty luottoluokitusyritysten sekä luottoluokitet-

tujen yritysten www-sivuilta. Usein Moody’s:n ja Standard & Poor’s:n luot-

toluokitusilmoitukset olivat lähellä toisiaan. Tällöin aineistoon valittiin en-

simmäinen ilmoitus. Aineistosta poistettiin luottoluokitukset, jotka olivat 

päällekkäisiä toisen luottoluokitusyrityksen luottoluokituksen kanssa. Tämä 

tarkoittaa, ettei estimointi-ikkunan ja tapahtumaikkunan aikana saanut 

esiintyä luottoluokitusilmoituksia, jotka olisivat vaikuttaneet epänormaalei-

hin tuottoihin.  

 

Aineisto koostuu 11 suomalaisen yrityksen 42 luottoluokitustapahtumasta. 

Liitteessä 1 on taulukko luottoluokitustapahtumista. Luottoluokitusilmoitus-

ten määrä on korkeampi tutkimusperiodin viimeisinä vuosina. Pääosa luot-

toluokituksista on tapahtunut noususuhdanteen aikana. Kuvassa 2 esite-

tään luottoluokitusilmoitusten vuosittainen jakauma.  

 

Luottoluokituksen laskuja aineistossa on 15 kappaletta. Luottoluokituksen 

nostoja on ainoastaan kuusi kappaletta ja luottoluokitus pysyy samana 21 

kertaa. Standard & Poor’s:n antamat luottoluokitukset ovat AA-:sta BB-

:een ja Moody’s:n Aa2:sta B2:een. Spekulatiiviluokkaan kuuluvia luotto-

luokitusilmoituksia on ainoastaan yhdeksän kappaletta.  

 



  54 

 

2001
2002

2003
2004

2005
2006

nousu

lasku

sama0

1

2

3

4

5

6

7

luottoluokitukset 2001-2006

 

Kuva 2. Luottoluokitusilmoitusten jakauma vuosina 2001-2006 

 

Aineiston keräämisen ohella tutkimusta varten määriteltiin tapahtumaikku-

na, jonka kuluessa epänormaaleja tuottoja arvioitiin. Tapahtumaikkunaksi 

valittiin viisi päivää ennen ja viisi päivää jälkeen tapahtumapäivän eli 11 

päivää. Estimointi-ikkuna määriteltiin 60-10 päivää ennen tapahtumaa. 

Tiedot kohdeyritysten osakekursseista kerättiin Kauppalehti Online-

palvelusta. Pörssikurssina on käytetty osakkeen päivän päätöskurssia. 

Vertailuindeksinä käytettiin OMX Helsinki CAP -tuottoindeksiä. Markki-

naindeksin tiedot kerättiin rahoituksen osaston tietokannoista. Tuottojen 

laskennassa käytettiin logaritmisia tuottoja.   

 

5.2 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

 

Luottoluokituksen laskujen määrä aineistossa on 15 kappaletta. Luotto-

luokituksen lasku on 13 kertaa yhden asteen ja kaksi kertaa kaksi astetta.  

Huomioitavaa on, että metsäteollisuusyritysten osuus 15 luottoluokituksen 

laskusta on 11 kappaletta. Taulukossa 5 esitetään luottoluokituksen lasku-

jen keskimääräiset epänormaalit tuotot (AR). Ainoastaan tapahtumaikku-

nan päivänä -1 epänormaali keskimääräinen tuotto on negatiivinen -

0,01 %, mutta ei tilastollisesti merkitsevä. Ainoastaan päivien -2 ja -1 epä-
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normaalit tuotot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Metsäteollisuusyritysten 

keskimääräiset epänormaalit tuotot ovat positiivisia koko tapahtumaikku-

nan aikana. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä.  

 

Kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAR) aikaväleillä [-5,-1], [-1,+1], [0, +1] 

ja [+1, +5] on esitetty taulukossa 5. Kaikkien luottoluokituksen laskujen 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat merkitseviä ainoastaan aikaväillä 

[+1,+5] 5 %:n ja sitä korkeammalla luotettavuustasolla. Metsäteollisuusyri-

tysten luottoluokitusten laskut ovat merkitseviä 5 %:n ja sitä korkeammalla 

luotettavuustasolla jaksoilla [-5, -1], [-1,+1] ja [+1,+5]. 

 

Taulukko 5. Luottoluokituksen laskujen tunnusluvut 

 

t(päivä) Kaikki yritykset  Metsäyritykset  

 AR CAR t-testi AR AR CAR t-testi AR 

-5 0,05 %
**
 0,05 % 2,52 0,09 %

**
 0,09 % 3,01 

-4 0,06 %
**
 0,11 % 3,06 0,08 %

**
 0,17 % 2,83 

-3 0,09 %
**
 0,20 % 4,63 0,17 %

**
 0,34 % 5,80 

-2 0,02 % 0,22 % 0,98 0,12 %
**
 0,46 % 3,96 

-1 -0,01 % 0,21 % -0,39 0,07 %
**
 0,53 % 2,23 

0 0,06 %
**
 0,28 % 3,21 0,17 %

**
 0,69 % 5,61 

1 0,12 %
**
 0,40 % 5,98 0,24 %

**
 0,93 % 7,97 

2 0,11 %
**
 0,51 % 5,64 0,22 %

**
 1,15 % 7,50 

3 0,05 %
**
 0,56 % 2,39 0,11 %

**
 1,26 % 3,71 

4 0,07 %
**
 0,63 % 3,41 0,16 %

**
 1,43 % 5,58 

5 0,07 %
** 

0,69 % 3,44 0,12 %
**
 1,55 % 4,18 

  [-5,-1] [-1,+1] [0,+1] [+1,+5]  

kaikki yritykset      

CAR  0,21 % 0,18 % 0,18 % 0,42 %
** 

 

t-testi  1,83 1,05 0,78 3,55  

metsäteollisuusyritykset     

CAR  0,53 %
** 

0,47 %
**
 0,40 % 0,86 %

**
  

t-testi  3,57 2,23 1,36 5,79  

Arvot, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä viiden ja yhden prosentin merkitse-

vyystasolla on merkitty symbolein * ja **. 

 

Kuvassa 3 on esitetty kumulatiivisen epänormaalin tuoton kehitys 11 päi-

vän tapahtumaikkunan ajalta. Kaikkien luottoluokituksen laskujen kumula-

tiivinen epänormaali tuotto tapahtumaikkunan ajalta on 0,69 %, kun met-

säteollisuusyritysten vastaava arvo on 1,55 %. Katkonainen viiva kuvaa 

kaikkien luottoluokituksen laskujen kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja ja 
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tasainen viiva puolestaan 11 metsäyrityksen kumulatiivisia epänormaaleja 

tuottoja.  

CAR

0,00 %

0,20 %

0,40 %

0,60 %

0,80 %

1,00 %

1,20 %

1,40 %

1,60 %

1,80 %

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

päiviä

kaikki yritykset metsäyritykset

 

Kuva 3. Luottoluokitusten laskujen kumulatiiviset epänormaalit tuo-

tot 

 

Tulosten perusteella luottoluokitusten laskut johtavat positiivisiin osakkeen 

hintareaktioihin. Tulos on vastakkainen näkemykselle, jonka mukaan luot-

toluokituksen laskua seuraavat negatiiviset epänormaalit tuotot. Metsäteol-

lisuusyritysten osakkeiden hintareaktio on selvästi voimakkaampi verrattu-

na kaikkiin luottoluokituksen laskuihin. Aiemmissa tutkimuksissa on havait-

tu teollisuusyritysten osakkeiden reagoivan herkemmin luottoluokituksen 

laskuun. Viime vuosina luottoluokitusyrityksiä on kritisoitu luottoluokitusten 

liian hitaasta reagoinnista. Vaihtoehtoisten informaation lähteiden esiinty-

essä odotetut tuotot muuttuvat ennen luottoluokitusilmoitusta. Covitz ja 

Harrison (2003) havaitsivat markkinoiden ennakoivan luottoluokitusten 

laskut. Suomen osakemarkkinat ovat pienet ja syrjäiset, jolloin vaihtoeh-

toisen informaation saanti voi olla nopeampaa kuin luottoluokitusinformaa-

tio.  Ammer ja Clintonin (2004) mukaan luottoluokitusten laskujen tuotot 

ovat vähemmän negatiivisia silloin, kun alkuperäinen luottoluokitus on kor-

kea. Tällöin laiminlyönnin todennäköisyys on edelleen vähäinen. 
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Yhteistä luottoluokitusten laskuissa ja nostoissa oli niiden keskittyminen 

samoille yrityksille. Ainoastaan Sampo Oyj:llä esiintyi sekä luottoluokituk-

sen lasku että nosto. Luottoluokituksen nosto oli kaikissa tapauksissa yh-

den asteen. Luottoluokitusten nostojen keskimääräiset epänormaalit tuotot 

ovat taulukossa 6. Luottoluokitusten nostoja aineistossa oli ainoastaan 

kuusi kappaletta. Ainoastaan yksi luottoluokituksen nosto tapahtui metsä-

teollisuusyritykselle. Keskimääräiset epänormaalit tuotot ovat positiivisia 3-

4 päivää ennen ja 2-4 päivää jälkeen luottoluokitusilmoitusta. Tulokset 3-4 

päivää ennen ovat tilastollisesti merkitseviä 5 %:n luotettavuustasolla.  

Aikaisempien tutkimusten tulokset ovat olleet samankaltaisia. Kuvassa 4 

on kumulatiivisen epänormaalin tuoton kehitys tapahtumaikkunan ajalta. 

Kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat positiiviset ainoastaan jaksolla 

[+1,+5], 0,05 %. Tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä.  

 

Taulukko 6. Luottoluokituksen nostojen tunnusluvut 

 

t(päivä) AR CAR t-testi AR  

-5 -0,03 % -0,03 % -0,31  

-4 0,36 %
**
 0,33 % 3,57  

-3 0,35 %
**
 0,67 % 3,42  

-2 -0,29 %
**
 0,38 % -2,89  

-1 -0,38 %
**
 0,00 % -3,79  

0 -0,12 % -0,12 % -1,23  

1 -0,01 % -0,14 % -0,12  

2 0,14 % 0,00 % 1,36  

3 0,17 % 0,17 % 1,72  

4 0,17 % 0,35 % 1,69  

5 -0,29 %
**
 0,05 % -2,91  

 [-5,-1] [-1,+1] [0,+1] [+1,+5] 

CAR -0,0001 % -0,52 % -0,14 % 0,05 % 

t-testi -0,0003 -1,03 -0,19 0,15 

Arvot, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä viiden ja yhden prosentin 

merkitsevyystasolla on merkitty symbolein * ja **. 
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CAR

-0,20 %

0,00 %

0,20 %

0,40 %

0,60 %

0,80 %

1,00 %

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
päiviä

  

Kuva 4. Luottoluokituksen nostojen kumulatiivinen epänormaalituot-

to 

 

Luottoluokitusten nostojen kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat jaksoilla 

[-5,-1], [-1,+1] ja [0,+1] negatiivisia, -0,0001 %, -0,52 % ja -0,14 %. Tulok-

set eivät ole tilastollisesti merkitseviä 5 %:n luotettavuustasolla. Brooks et 

al. (2004) saivat vastaavia tuloksia. Moody’s:n ja Fitch:n antamien luotto-

luokitusten nostojen seurauksena osakkeiden hinnat laskivat. Nämä nega-

tiiviset tulokset ovat kestäviä poikkeavien havaintojen poistomenetelmällä 

ja ylimääräisten uutisten analyysille luottoluokituksen noston ympärillä. 

Markkinareaktion puute luottoluokitusten nostojen yhteydessä nostaa esiin 

seuraavat kysymykset. Onko positiivinen informaatio jo hinnoiteltu ennen 

luottoluokituksen nostoa vai sivuuttavatko sijoittajat informaation tarpeet-

tomana? 

 

Luottoluokitusten nostojen ja laskujen ohella luottoluokitus pysyi ennallaan 

21 tapauksessa. Keskimääräiset epänormaalit tuotot on esitetty taulukos-

sa 7. Osakkeen hintareaktio on negatiivinen ilmoituspäivänä sekä kolme 

päivää jälkeen ilmoituksen. Tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

CAR:n arvot [-5,-1], [-1,+1], [0, +1] ja [+1, +5] olivat 1,08 %, 0,69 %, 

0,47 % ja 1,44 %. Tulokset ovat merkitseviä jaksoilla [-5,-1] ja [+1, +5]. 

Kuvassa 5 esitetään kumulatiiviset epänormaalit tuotot.  
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Taulukko 7. Tunnusluvut luottoluokituksen pysyessä samana  

 

 AR CAR AR t-testi  

-5 0,22 %
**
 0,22 % 4,78  

-4 0,39 % 0,62 % 8,37  

-3 0,14 %
**
 0,76 % 3,00  

-2 0,11 %
**
 0,86 % 2,26  

-1 0,22 %
**
 1,08 % 4,65  

0 -0,02 % 1,06 % -0,51  

1 0,49 %
**
 1,55 % 10,50  

2 0,29 %
**
 1,84 % 6,23  

3 -0,06 % 1,78 % -1,28  

4 0,11 %
**
 1,89 % 2,32  

5 0,61 %
** 

2,49 % 12,92  

 [-5,-1] [-1,+1] [0,+1] [+1,+5] 

CAR 1,08 %
**
 0,69 % 0,47 % 1,44 %

**
 

t-testi 3,26 1,46 0,71 4,34 

Arvot, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä viiden ja yhden prosentin 

merkitsevyystasolla on merkitty symbolein * ja **. 

 

CAR

0,00 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

2,00 %

2,50 %

3,00 %

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
päiviä

 
Kuva 5. Kumulatiivinen epänormaalituotto luottoluokituksen pysyes-
sä ennallaan 
 

Luottoluokituksen pysyessä ennallaan, luottoluokitusilmoitukset jaettiin sen 

mukaan, mihin suuntaan luottoluokituksen näkymä muuttui. Luottoluoki-

tuksen näkymän suunta oli joko negatiivinen, vakaa tai positiivinen. Seit-

semässä tapauksessa luottoluokituksen näkymän suunta oli negatiivinen. 

Luottoluokituksen näkymä pysyi samana yhdeksässä tapauksessa ja vii-

dessä tapauksessa suunta oli positiivinen. 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa luottoluokituksen näkymän heikentymisellä 

on ollut samankaltaiset vaikutukset osakkeen kurssiin kuin luottoluokituk-

sen laskulla. Luottoluokituksen näkymän suunnan ollessa negatiivinen 

epänormaali tuotto on positiivinen jokaisena tapahtumaikkunan päivänä. 

Epänormaali tuotto on yli 1 %:n neljä päivää ennen ilmoitusta sekä päivän 

ja viisi päivää jälkeen ilmoituksen. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukossa 8 on esitetty epänormaalit tuotot sekä kumulatiiviset epänor-

maalit tuotot. Kumulatiivisen epänormaalin tuoton kehitys esitetään kuvas-

sa 6.  

 

Taulukko 8. Tunnusluvut luottoluokituksen näkymän heikentyessä 

 

 

AR CAR  AR t-testi  

-5 0,91 %
**
 0,91 % 3,68  

-4 1,35 %
**
 2,26 % 5,43  

-3 0,74 %
**
 3,00 % 2,99  

-2 0,34 % 3,35 % 1,39  

-1 0,77 %
**
 4,11 % 3,09  

0 0,11 % 4,23 % 0,46  

1 1,66 %
**
 5,89 % 6,70  

2 0,79 %
**
 6,69 % 3,20  

3 0,09 % 6,78 % 0,38  

4 0,19 % 6,97 % 0,75  

5 1,93 %
**
 8,90 % 7,78  

 [-5,-1] [-1,+1] [0,+1] [+1,+5] 

CAR 4,11 %
**
 2,54 % 1,78 % 4,67 %

**
 

t-testi 4,28 1,87 0,93 4,86 

Arvot, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä viiden ja yhden prosentin 

merkitsevyystasolla on merkitty symbolein * ja **. 
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Kuva 6. Kumulatiivinen epänormaalituotto näkymän heikentyessä 

 

Tulokset olivat merkitseviä 5 %:n ja sitä korkeammalla luotettavuustasolla 

jaksoilla [-5,-1] ja [+1,+5], 4,11 % ja 4,67 %. Tuotot ovat huomattavasti 

korkeammat kuin muilla vertailtavilla ryhmillä. Kuten luottoluokitusten las-

kujen kohdalla, voi syynä poikkeuksellisiin tuloksiin olla vaihtoehtoinen 

informaatio. Lisäksi tulokseen vaikuttaa tapahtumien vähäinen määrä.  

 

Luottoluokituksen näkymän pysyessä samana epänormaalit tuotot olivat 

positiivisia paitsi neljä päivää jälkeen ilmoituksen, -0,24 %. CAR:n arvot 

jaksoilla [-5,-1], [-1,+1], [0,+1] ja [+1,+5] olivat 1,29 %, 1,16 %, 0,52 % ja 

0,89 %. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä jaksolla [-5,-1]. Tulokset on 

esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Tunnusluvut luottoluokituksen näkymän pysyessä sa-
mana 
 

 AR CAR  AR t-testi  

-5 0,21 % 0,21 % 1,92  

-4 0,22 %
**
 0,42 % 2,04  

-3 0,12 % 0,55 % 1,15  

-2 0,11 % 0,66 % 1,01  

-1 0,63 %
**
 1,29 % 5,92  

0 0,30 %
**
 1,59 % 2,84  

1 0,22 %
**
 1,81 % 2,02  

2 0,47 %
**
 2,28 % 4,35  

3 0,19 % 2,47 % 1,81  

4 -0,24 %
**
 2,23 % -2,26  

5 0,26 %
** 

2,49 % 2,41  

 [-5,-1] [-1,+1] [0,+1] [+1,+5] 

CAR 1,29%
**
 1,16 % 0,52 % 0,89 % 

t-testi 2,69 1,70 0,54 1,87 

Arvot, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä viiden ja yhden prosentin 

merkitsevyystasolla on merkitty symbolein * ja **. 

 

Kuvassa 7 on esitetty kumulatiivisen epänormaalin tuoton kehitys. Ylempi-

katkonainen viiva kuvaa tilannetta, kun luottoluokituksen näkymä pysyy 

samana. Tasainen viiva puolestaan kuvaa luottoluokituksen näkymän po-

sitiivista muutosta. Yllättävää on, että luottoluokituksen näkymän parantu-

essa epänormaalit tuotot ovat negatiivisemmat kuin näkymän pysyessä 

ennallaan. 

CAR

-1,50 %

-1,00 %

-0,50 %

0,00 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

2,00 %

2,50 %

3,00 %

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

päiviä

näkymät samana näkymän muutos positiivinen

 
Kuva 7. Kumulatiivinen epänormaalituotto näkymän ollessa vakaa ja 
positiivinen 
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Aiempien tutkimusten perusteella luottoluokituksen näkymän parantumi-

sen vaikutukset ovat samankaltaiset kuin luottoluokituksen nostolla. Tau-

lukossa 10 on tulokset luottoluokituksen näkymän parantuessa. Epänor-

maalit tuotot olivat positiivisia vain päivinä -2, +2 ja +4. Tulokset eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä. Epänormaalit tuotot ovat merkitseviä ainoastaan 

päivinä -4 ja -5 ja +1, -0,22 % ja -0,33 % ja -0,16 %. Kumulatiiviset epä-

normaalit tuotot ovat negatiivisia jaksoilla [-5,-1], [-1,+1], [0, +1] ja [+1,+5] 

mutta eivät tilastollisesti merkitseviä.  

 

Taulukko 10. Tunnusluvut luottoluokituksen näkymän parantuessa 
 

 AR CAR AR t-testi  

-5 -0,33 %
**
 -0,33 % -4,54  

-4 -0,22 %
**
 -0,55 % -3,11  

-3 -0,07 % -0,62 % -0,99  

-2 0,05 % -0,58 % 0,64  

-1 -0,09 % -0,66 % -1,20  

0 -0,06 % -0,72 % -0,85  

1 -0,16 %
**
 -0,88 % -2,16  

2 0,02 % -0,86 % 0,25  

3 -0,09 % -0,95 % -1,21  

4 0,14 % -0,81 % 1,91  

5 -0,11 % -0,92 % -1,51  

 [-5,-1] [-1,+1] [0,+1] [+1,+5] 

CAR -0,66 %
**
 -0,30 % -0,22 % -0,20 % 

t-testi -2,91 -0,94 -0,48 -0,86 

Arvot, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä viiden ja yhden prosentin 

merkitsevyystasolla on merkitty symbolein * ja **. 

 

5.3 Yhteenveto tuloksista 

 

Empiiriset tulokset luottoluokitusten laskuista ovat osittain samanlaisia 

kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Luottoluokitusten laskuja seurasivat 

merkitsevät epänormaalit tuotot. Tulokset poikkeavat aikaisempien tutki-

musten tuloksista, koska epänormaalit tuotot olivat positiivisia. Metsäteolli-

suusyritysten positiiviset epänormaalit tuotot olivat korkeammat kuin koko 

näytteellä. Koko näytteen tulosten mukaan epänormaalit tuotot olivat mer-
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kitseviä vasta luottoluokitusilmoituksen jälkeen. Metsäteollisuusyritysten 

epänormaalit tuotot olivat merkitseviä jo ennen luottoluokitusilmoitusta. 

 

Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa luottoluokitusten nostojen yhteydessä, 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Kumulatiiviset epänormaalit tuotot olivat hieman positiivisia luottoluoki-

tusilmoituksen jälkeen. Yksittäisten päivien osalta merkitseviä epänormaa-

leja tuottoja esiintyi ennen luottoluokitusilmoitusta. 

 

Luottoluokituksen pysyessä ennallaan luottoluokitusilmoitusta edelsi ja 

seurasi tilastollisesti merkitsevät positiiviset kumulatiiviset epänormaalit 

tuotot. Luottoluokituksen näkymän muutoksen ollessa negatiivinen epä-

normaalit tuotot olivat positiiviset kaikkina tapahtumaikkunan päivinä. Täs-

sä ryhmässä kumulatiiviset epänormaalit tuotot olivat korkeimmat ja tilas-

tollisesti merkitseviä ennen sekä jälkeen luottoluokitusilmoituksen. Luotto-

luokituksen näkymän muutoksen ollessa vakaa epänormaalit tuotot olivat 

positiivisia. Kumulatiivinen epänormaali tuotto oli tilastollisesti merkitsevä 

ennen luottoluokitusilmoitusta. Luottoluokituksen näkymän parantuessa 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot tapahtuman ympärillä olivat negatiivisia. 

Merkitseviä negatiivisia kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja esiintyi vain 

ennen ilmoitusta.  

 

Tulosten perusteella markkinat ennakoivat luottoluokitusilmoitukset. Koska 

epänormaalit tuotot ovat tilastollisesti merkitseviä jo ennen luottoluokituk-

sen laskua, voi markkinareaktioon vaikuttaa informaatio, joka on riippuma-

ton luottoluokitusinformaatiosta. Luottoluokitusten nostot eivät tuo uutta 

informaatiota markkinoille. Luottoluokitusyritysten näkökulmasta Suomen 

osakemarkkinat ovat syrjäiset, jolloin on mahdollista, että luottoluokitusil-

moitus ei tuo uutta informaatiota markkinoille. Luottoluokitusten muutokset 

vaikuttavat enemmän teollisuusyritysten osakekursseihin. Tulosten luotet-

tavuuteen voi vaikuttaa Suomen pienet osakemarkkinat. Kun osakkeiden 

kaupankäynti on vähäistä, tapahtumatutkimuksen tulosten luotettavuus 



  65 

 

heikentyy. Lisäksi tulosten luotettavuutta heikentää havaintojen vähäinen 

määrä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Pitkäaikaisten luottoluokitusten avulla voidaan arvioida yritysten maksuhäi-

riöiden todennäköisyyksiä jopa kymmenien vuosien ajanjaksolla. Sijoittajat 

käyttävät luottoluokitusten informaatiota luottoriskin arvioinnin lisäksi jouk-

kolainojen oikean hinnan arvioimiseen ja salkkunsa riski-tuotto-suhteen 

maksimoimiseen. Kansainvälisiä velkamarkkinoilla toimivia luottoluoki-

tusyrityksiä ovat Standard & Poor‚s ja Moody’s. 

 

Tämä tutkimus tarkastelee yritysten luottokelpoisuuden informaatioarvoa 

Suomen osakemarkkinoilla. Luottokelpoisuuden indikaattorina toimii luot-

toluokitusarvosana. Tutkimuksessa tarkastellaan Standard & Poor’s:n ja 

Moody’s:n luottoluokitusilmoitusten vaikutuksia suomalaisten yritysten 

osakkeiden hintoihin. Luottoluokitusilmoitusten vaikutuksia tutkittiin luotto-

luokitusten laskiessa, noustessa ja pysyessä ennallaan. Tutkimuksessa 

käytettiin tapahtumatutkimusmenetelmää. Tapahtumatutkimus toimii siten, 

että osakkeen tuotosta poistetaan ns. normaalituotto, joka liittyy markki-

noiden yleiseen muutokseen. Tapahtumatutkimuksen avulla määritetään 

osakkeiden epänormaalit ja kumulatiiviset epänormaalit tuotot.  

   

Luottoluokitusilmoitusten vaikutuksia osakekursseihin on tutkittu 1970-

luvulta lähtien. Ensimmäisiä tutkimuksia oli Pinchesin ja Singletonin (1978) 

tutkimus Yhdysvaltain osakemarkkinoilta. Vaikka tutkimus on lisääntynyt 

myös Euroopassa, suurin osa tutkimuksista on yhdysvaltalaisia. Muun 

muassa Dichev ja Piotroski (2001) sekä Elayan (1996) havaitsivat, että 

luottoluokituksen laskua seurasivat negatiiviset tilastollisesti merkitsevät 

epänormaalit tuotot ja luottoluokituksen noustessa positiiviset epänormaa-

lit tuotot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Goh et al. (1998) mukaan 

luottoluokiteltavat yritykset julkistavat vapaaehtoisesti markkinoille hyvät 

uutiset. Yritykset ovat haluttomia julkistamaan epäedullisia uutisia, joten 

ne rajoittavat negatiivista informaatiota. Tämän seurauksena luottoluoki-

tusten laskut antavat uutta tietoa markkinoille, kun luottoluokitusten nostot 
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vahvistavat tiedon, joka on jo markkinoilla saatavilla. Osakkeen hintareak-

tion voimakkuuteen vaikuttaa myös aikaisempi luottoluokitus. Esimerkiksi 

Steiner ja Heinke (2001) havaitsivat osakkeen hintareaktion olevan selväs-

ti voimakkaampi, kun luottoluokituksen lasku tapahtui spekulatiiviluokassa. 

 

Empiiriset tulokset luottoluokitusilmoitusten vaikutuksista osakkeiden kurs-

seihin olivat osittain samanlaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Luot-

toluokituksen lasku ja luottoluokituksen näkymän heikentyminen aiheutti-

vat tilastollisesti merkitseviä positiivisia epänormaaleja tuottoja. Luotto-

luokituksen noston ja luottoluokituksen näkymän parantumisen yhteydes-

sä kumulatiiviset epänormaalit tuotot olivat negatiivisia, mutta eivät tilastol-

lisesti merkitseviä. Luottoluokituksen pysyessä ennallaan kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot olivat positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä.  

 

Tutkimustulosten perusteella markkinat ennakoivat luottoluokitusilmoituk-

set, joten hypoteesit yksi ja kaksi hylätään. Tutkimustulokset luottoluoki-

tusilmoitusten vaikutuksista osakekursseihin vahvistavat, että luottoluoki-

tuksen laskulla ja näkymän heikentymisellä on merkitystä osakemarkkinoil-

la. Merkitseviä epänormaaleja tuottoja ei esiintynyt luottoluokituksen nos-

ton seurauksena. Edellä esitettyjen tulosten perusteella hypoteesi kolme 

hyväksytään. Poikkeavat positiiviset tuotot ennen luottoluokituksen laskua 

ja näkymän heikentymistä voivat johtua informaatiosta, joka on riippuma-

ton luottoluokitusinformaatiosta. Tulosten luotettavuuteen voivat vaikuttaa 

osakkeiden vähäinen kaupankäynti ja havaintojen vähäinen määrä. 

 

Tutkimuksen aihepiiri tarjoaa mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin. Tutkimus-

ta olisi mahdollista laajentaa koskemaan pohjoismaisia markkinoita. Laa-

jempi aineisto mahdollistaisi eri toimialojen välisen vertailun. Lisäksi ai-

neistoa voisi segmentoida esimerkiksi yrityksen koon ja pääomarakenteen 

mukaan. Luottoluokitusilmoitusten vaikutusten voimakkuutta voisi tutkia 

investointi- ja spekulatiiviluokan välillä. Laajemman aineiston avulla olisi 

mahdollista tutkia suhdannevaihteluiden vaikutusta luottoluokitusilmoituk-

siin.  
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LIITTEET 

LIITE 1: Luottoluokitusilmoitukset 
 

Yritys Luottoluokitus 
Näkymän 
muutos Päivämäärä 

 vanha uusi   

Nokia A1 A1 
näkymä negatiivi-
seksi 13.9.2001 

Stora Enso Baa1 Baa1 ei muutosta 16.5.2002 

Metso BBB+ BBB   26.11.2002 

Nokia A1 A1 ei muutosta 28.1 2003 

Elisa  A3 Baa2   13.3.2003 

UPM-Kymmene BBB+ BBB   1.5.2003 

Metso Baa2 Baa3   23.6.2003 

M-real Baa3 Ba1   30.10.2003 

OKO  A+ A+ ei muutosta 16.12.2003 

Nordea Finland A+ A+ ei muutosta 16.12.2003 

Elisa BBB+ BBB   23.12.2003 

Fortum Baa2 Baa1   13.2.2004 

Metso  Baa3 Ba1   17.2.2004 

UPM-Kymmene  Baa1 Baa1 
vakaasta negatii-
viseksi 4.3.2004 

Sampo A  A-   30.4.2004 

TeliaSonera 
(Fin)   Baa1 Baa1 

vakaasta positii-
viseksi 24.5.2004 

Sampo A- A- ei muutosta 28.9.2004 

M-real Ba1 Ba2   11.11.2004 

OKO  A+ A+ ei muutosta 11.3.2005 

TeliaSonera 
(Fin)   A-  A-  

positiivisesta 
vakaaksi 30.3.2005 

Stora Enso Baa1 Baa1 
vakaasta negatii-
visiksi 27.4.2005 

Nokia A1 A1 
negatiivisesta 
vakaaksi 15.6.2005 

Fortum A3 A2  15.7.2005 

OKO A+ AA-  27.7.2005 

Sampo A-  A  11.10.2005 

M-real Ba2 Ba2 
vakaasta negatii-
visiksi 19.10.2005 

Stora Enso Baa1 Baa2  20.10.2005 

UPM-Kymmene Baa1 Baa2  20.10.2005 

Elisa BBB BBB 
vakaasta negatii-
visiksi 31.10.2005 

Nordea A+ AA-   29.11.2005 

Metso Ba1 Ba1 
vakaasta positii-
viseksi 13.12.2005 

Fortum A2 A2 ei muutosta 6.2.2006 

M-Real BB BB-  8.2.2006 

Metso BB+ BB+ 
vakaasta positii-
viseksi 6.4.2006 

     



  77 

 

OKO  Aa2 Aa2 vakaasta negatii-
visiksi 

5.7.2006 

M-real  Ba3 B2  6.7.2006 

Stora Enso BBB BBB ei muutosta 9.7.2006 

Metso Ba1 Baa3  28.9.2006 

TeliaSonera 
(Fin)   A2 A3  5.10.2006 

M-real B2 B2 ei muutosta 18.10.2006 

Sampo A1 A1 
vakaasta positii-
viseksi 9.11.2006 

Stora Enso  Baa2 Baa3  16.11.2006 

 


