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1 JOHDANTO 

 

Viime vuosina on julkaistu lukuisia tutkimuksia uusiutumattomien luonnonvarojen vai-

kutuksesta osakemarkkinoihin. Pääpaino tutkimuksessa on ollut raakaöljyssä. Useat 

tutkijat ovat keskittäneet voimavaransa siihen, miten raakaöljyn hinnan muutokset 

vaikuttavat osakemarkkinoiden tuottoihin. Tutkimuksia on julkaistu myös raakaöljyn 

hinnan muutoksien vaikutuksesta öljy-yhtiöiden tuottoihin. Syy tutkijoiden mielenkiin-

toon juuri raakaöljyä kohtaan on ymmärrettävää. Vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen 

mukaan maailman raaka-öljymarkkinoiden arvo on vuosittain 570 miljardia dolla-

ria.(Credit Suisse First Boston, 2002) Öljyteollisuus on yksi arvokkaimmista ja laa-

jimmista teollisuudenaloista maailmassa. Öljyteollisuuden maailmantalouden kannal-

ta kriittisestä asemasta kertoo se, että fossiiliset polttoaineet tyydyttävät yli 90 pro-

senttia maailman koko teollisuuden energiatarpeesta ja öljy on johtava fossiilisen 

polttoaineen lähde maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla.(OPEC, 2007) 

 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan öljy-yhtiöiden tuottojen vaihteluita 

suhteessa raakaöljyn hinnan vaihteluihin periodilla 2000:1–2007:12. Tutkimukseen 

valittujen öljy-yhtiöiden tuottoja analysoidaan multifaktorimallin avulla. Tutkimuksessa 

öljy-yhtiöiden tuottoja selittäviksi muuttujiksi on valittu raaka-öljyn hinnan lisäksi 

markkinaportfolioiden tuotot, valuuttakurssien muutokset sekä korkopreemio. 

 

Erona aikaisempaan tutkimukseen tässä tutkimuksessa tarkastellaan yksittäisiä öljy-

yhtiöitä öljy-indeksien sijaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet tekemään 

havaintoja ainoastaan tietyiltä markkina-alueilta tai ainoastaan suurimmista öljy-

yhtiöistä.1 Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteet on valittu laaja-alaisesti ympäri maa-

ilmaa. Tällä on pyritty saamaan mahdollisimman kattava ja realistinen näkökulma 

maailman öljymarkkinoihin. Samalla voidaan myös vertailla öljyn hinnan vaikutusta 

öljy-yhtiöiden tuottoihin eri markkina-alueilla sekä öljyn hinnan vaikutusta eri kokoluo-

kan toimijoiden tuottoihin. Tutkimuksessa on haluttu vertailla myös raaka-öljyn hinnan 

vaikutusta monialaöljy-yhtiöiden sekä jalostamoyhtiöiden tuottojen välillä.  

 

                                             
1 ”Six Majors”, joihin kuuluvat Exxon Mobil, Bp, Chevron, Total, Conoco-Phillips ja Royal Dutch Shell 
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Raakaöljyn hinta on ollut viimeisimmät vuodet hurjassa nousussa. Vuoden 2000 

alussa raakaöljyn hinta oli 25.51 dollaria tynnyriltä (London Crude Oil Index) ja vas-

taava hinta vuoden 2007 lopussa oli 94.92 dollaria tynnyriltä. (Datastream 4.0) Raa-

ka-öljyn hinta on siis lähes nelinkertaistunut tutkimusperiodina käytetyn kahdeksan 

vuoden aikana.  

 

Raakaöljyn hinnan nousua on tukenut maailmantalouden vahva kasvu. Etenkin öljyn 

kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa, on vaikuttanut öljyn hinnan 

nousuun merkittävästi. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää ovatko öljy-yhtiöt onnis-

tuneet siirtämään kallistuneen raaka-aineen hinnan tuotteisiinsa ja tuloksiinsa. 

 

Tutkimus etenee siten, että luvussa 2 käsitellään aikaisempia tutkimuksia raakaöljyn 

hinnan vaikutuksesta markkinoihin. Luvussa 3 kuvaillaan tutkimusmenetelmät sekä 

tutkimuksessa käytetty aineisto. Luvussa 4 kerrotaan saavutetut tulokset. Luku 5 

keskittyy saatujen tuloksien analysointiin sekä mahdollisten jatkotutkimusaiheiden 

esittämiseen. 
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2 AIKAISEMPI TUTKIMUS 

 

2.1 Raakaöljyn hinnan vaikutus osakemarkkinoihin 

Raakaöljyn hinnan vaikutusta osakemarkkinoihin on tutkittu erinäisissä tutkimuksissa. 

Raakaöljyn hinnan on todettu vaikuttavan erityisen vahvasti kehittyneiden talouksien 

osakemarkkinoihin, kun taas kehittyvillä markkinoilla raakaöljyn hinnan vaikutus osa-

kemarkkinoiden tuottoihin on ollut selvästi vähäisempää. (Sadorsky, 1999; Faff & 

Brailsford, 1999; Nandha & Hammoudeh, 2006) 

 

Jones & Kaul (1996) ovat tutkineet öljyn hinnan vaikutusta yritysten realisiin kassavir-

toihin ja sitä kautta Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin sekä Iso-Britannian osake-

markkinoille.  Heidän tutkimuksensa on osoittanut, että osakemarkkinat reagoivat 

negatiivisesti (positiivisesti) öljyn hinnan nousuun (laskuun) kaikissa tutkituissa talo-

uksissa. 

 

Jonesin & Kaulin tutkimustuloksia tukee Sadorskyn (1999) julkaisema tutkimus raa-

kaöljyn hinnan vaikutuksesta USA: n osakemarkkinoille. Hänen tutkimusperiodinsa 

on ollut 1947:1 - 1996:4. Tutkimusmenetelmänä Sadorsky on käyttänyt vektori- auto-

regressiomallia (VAR)2. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat osoittaneet, että raakaöl-

jyn hinnalla ja USA:n osakemarkkinoiden tuotoilla on voimakas negatiivinen korrelaa-

tio. Samaan tulokseen ovat päätyneet myös Faff & Brailsford (1999) tutkiessaan 

Australian osakemarkkinoita. Heidän tutkimusperiodinsa on sijoittunut ajalle 1983:7 - 

1996:3. Tutkimusmenetelmänä on käytetty arbitraasihinnoittelumallia (APT)3.  

 

Nandha & Hammoudeh (2006) ovat tutkineet raakaöljyn hinnan vaikutusta Aasian 

osakemarkkinoihin. Heidän tutkimuksessaan on ollut mukana 15 Aasian maata. Hei-

dän tutkimustuloksensa poikkeavat aiemmin julkaistuista tutkimuksista. He ovat kes-

kittyneet tutkimaan periodia 1994:5 - 2004:6 ja ovat käyttäneet tutkimuksessaan kan-

                                             
2  Vector autoregressive model, regressiomalli, jossa on enemmän kuin yksi riippuva muuttuja.  

(Brooks, 2002, 330) 
3 Arbitrage pricing theory, markkinamalli, jossa esim. osakkeen odotettuja tuottoja selitetään useilla 

taloudellisilla riski-muuttujilla. (Ross, 1976)  
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sainvälistä  arbitraasihinnoittelumallia (APT). Tutkimuksen mukaan yhdenkään tutki-

muksessa mukana olleen Aasian maan osakemarkkinoiden tuotot eivät olleet herkkiä 

raakaöljyn hinnan vaihtelulle.  

 

Basher & Sadorsky (2006) ovat tutkineet raakaöljyn hinnan vaikutusta kehittyvillä 

osakemarkkinoilla. He ovat valinneet tutkimuskohteikseen 21 kehittyvää taloutta. Tut-

kimusmetodeinaan Basher & Sadorsky ovat käyttäneet CAPM-mallia ja multifaktori-

mallia. Tutkimusperiodilla 1992:12 - 2005:10 he toteavat öljyn hinnan vaikuttavan 

kehittyvien markkinoiden osakeindeksien tuottoihin, mutta tutkimustulokset ovat riip-

puvaisia siitä, millä frekvenssillä aikasarjoja on tutkittu. Käytettäessä päivittäistä ja 

kuukausittaista dataa tulokset ovat kertoneet öljyn hinnan nousun vaikuttavan positii-

visesti osakeindeksien tuottoihin. Päivittäistä ja viikoittaista dataa käytettäessä korre-

laation on todettu päinvastoin olevan negatiivinen.  

 

2.2 Raakaöljyn hinnan vaikutus öljy-yhtiöiden arvostustasoihin 

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää havainnoida raakaöljyn hinnan muutoksen 

vaikutusta yleisten osakeindeksien sijasta öljy-indekseihin. Valittaessa tarkastelun 

kohteeksi ainoastaan öljy-yhtiöiden osakkeista koostuvat öljyindeksit voidaan aiem-

pien empiiristen tutkimusten perusteella todeta, että raakaöljyn hinnan muutokset 

korreloivat positiivisesti öljy-indeksien tuottojen kanssa. (Sadorsky, 2001; El-Sharif et 

al., 2005)  

 

Sadorsky (2001) on tutkinut raakaöljyn hinnan ja kanadalaisten öljy- ja kaasuyhtiöi-

den osakkeiden tuottoja. Tutkimuksessa Sadorsky on hyödyntänyt multifaktorimallia, 

jossa osakkeiden odotettuja tuottoja on estimoitu useiden riski-faktoreiden avulla.4 

Hän on käyttänyt tutkimuksessaan kuukausidataa periodilta 1983:4 -1999:3. Sadors-

kyn tutkimus on osoittanut vahvan positiivisen korrelaation öljyn hinnan ja öljy-

yhtiöiden tuottojen välillä. Tutkimuksen mukaan yhden prosentin muutos raaka-öljyn 

hinnassa vastaa 0.305 %:n muutosta öljy-indeksissä. Sadorsky on todennut merkit-

sevän positiivisen relaation myös öljy-indeksin ja markkinaportfolion tuoton välillä. 

                                             
4 Mallin muuttujina Sadorsky (2001) käytti raakaöljyn futuurihintaa, markkinaportfolion tuottoa, valuut-

takurssia sekä korkopreemiota. 



 6

Negatiivinen suhde öljy-indeksillä on havaittu puolestaan korkopreemion sekä valuut-

takurssin kanssa.  

 

El-Sharif et al. (2005) ovat keskittyneet tutkimaan raaka-öljyn hinnan vaikutusta Eu-

roopan suurimman öljyntuottajan, Ison-Britannian, öljy- ja kaasusektoreiden tuottoi-

hin. Heidän tutkimuksessaan on käytetty päivittäistä dataa periodilta 1989:1 - 2001:6. 

Heidän tutkimuksensa on perustunut Sadorkyn (2001) tekemään tutkimukseen ja he 

ovat käyttäneet myös multifaktorimallia. Raakaöljyn hinnan ja öljy-yhtiöiden tuottojen 

välillä on todettu positiivinen korrelaatio.  

 

Raaka-öljyn hinnan ja öljy-indeksien välisestä suhteesta on julkaistu myös useita 

muita tutkimuksia eri markkina-alueilta ja lähes poikkeuksetta tutkimustulokset ovat 

kertoneet positiivisesta korrelaatiosta näiden kahden muuttujan välillä. Nämä tutki-

mustulokset luovat perustan myös tälle tutkimukselle. Kuten on jo todettu raakaöljyn 

hinta ja öljy-indeksien tuotot korreloivat positiivisesti keskenään. Öljy-indeksit puoles-

taan koostuvat öljy-yhtiöiden osakkeista. Voidaan siis vahvasti olettaa, että tutkimuk-

sen kohdistuessa öljyindeksien tuottojen sijasta yksittäisten öljy-yhtiöiden tuottoihin 

tuloksien tulisi olla samansuuntaiset. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA DATA 

 

3.1 CAPM & β 

Öljy-yhtiöiden, kuten muidenkin yhtiöiden osakkeiden tuottoja voidaan mitata käyttä-

mällä Sharpen (1964) ja Litnerin (1965) luomaa CAPM-mallia. Malli mittaa osakkei-

den systemaattisen riskin5 vaikutusta osakkeiden odotettuihin tuottoihin. Systemaat-

tista riskiä mallissa kuvataan beeta-luvulla. CAPM-mallin mukaan osakkeen odotettu 

tuotto muodostuu markkinoiden riskittömästä korosta ja siihen lisätystä markkinoiden 

riskipreemiosta, joka on kerrottu osakkeen systemaattisella riskillä. Mallin mukaan 

osakkeen systemaattisen riskin kasvaessa myös osakkeen odotetut tuotot kasvavat. 

CAPM-malli kirjoitetaan kaava-muotoon seuraavasti (Fama & French, 2004) 

  

 [ ] NiRRERRE imfmfi ....,,1,)()( =−+= β   (1) 

 

Kaavassa E(Ri) on osakkeen i odotettu tuotto, Rf  riskitön markkinakorko, βim osak-

keen beeta ja [ E(RM) - Rf ] markkinaindeksin ylituotto. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää perehtyä tarkemmin CAPM-mallin beeta-

parametriin, joka kirjoitetaan kaava muotoon seuraavasti (Fama & French, 2004) 

 

 
)(

),cov(
2

m

mi
im R

RR
σ

β =  (2) 

 

Kaavassa markkinabeetaa kuvaa βim, kaavan oikeallla puolella osoittajassa on osak-

keen tuoton ja markkinatuoton välinen kovarianssi ja nimittäjässä markkinatuoton 

varianssi. Beeta-luku kuvaa kahden muuttujan välistä herkkyyttä. CAPM –mallissa 

                                             
5 Systemaattinen riski kertoo kuinka herkkiä yksittäisen osakkeen tuotot ovat koko markkinan tuottojen 

muutoksille. Epäsystemaattinen riski puolestaan kertoo yksittäiseen osakkeeseen kohdistuvista ris-

keistä. Epäsystemaattinen riski voidaan poistaa portfolion hajautuksella. (Olibe et al., 2007) 
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beeta-luku kuvaa osakkeen tuoton herkkyyttä markkinatuottoihin. Tässä tutkimuk-

sessa beeta-lukuja tarvitaan, jotta pystytään selvittämään öljy-yhtiöiden tuottojen 

reagoimista selittävien muuttujien muutoksiin. 

 

3.2 Markkinamalli 

Tässä tutkimuksessa käytetään CAPM –mallista johdettua markkinamallia selittä-

mään öljy-yhtiöiden osakkeiden tuottoja. Markkinamalli muistuttaa CAPM –mallia, 

mutta se ei ole tasapainomalli kuten CAPM. CAPM –mallilla pyritään selittämään ar-

vopapereiden hinnan muodostumista, kun taas markkinamallilla selitetään arvopape-

reiden tuottoja tietyllä aikaperiodilla. CAPM –mallissa systemaattisen markkinariskin 

mittaamiseen käytetään koko markkinaa, kun taas markkinamallissa systemaattista 

riskiä mitataan tietyn markkinaindeksin kautta. Markkinamalli kirjoitetaan kaava muo-

toon seuraavasti (Sharpe et al., 1999, s. 262 ) : 

 

 iIIiIiIi rr εβα ++=  (3) 

 

Kaavassa ir  kuvaa arvopaperin tuottoa tietyllä aikaperiodilla, Ir  markkinaindeksin 

tuottoa samalla aikajaksolla, iIα  on mallin vakiotermi, iIβ  mittaa arvopaperin tuoton 

ja markkinaindeksin tuoton välistä herkkyyttä, iIε  on mallin satunnainen virhetermi. 

 

3.3 Multifaktorimalli 

Multifaktorimalli pohjautuu oletukselle, että osakkeiden tuotot riippuvat useasta eri 

muuttujasta. Markkinamalli olettaa, että osakkeiden tuotot selittyvät ainoastaan yh-

den muuttujan, markkinatuoton, perusteella. Multifaktorimallissa otetaan huomioon 

useamman riski-faktorin vaikutus yksittäisen osakkeen tuottoon. Multifaktorimallista 

voidaan käyttää myös nimitystä multibeetamalli, koska mallissa on enemmän kuin 

yksi riski-faktori ja näin ollen jokaisella osakkeella on myös useampi beeta-luku. Kaa-

va 4 kuvaa multifaktorimallia (Sharpe et al., 1999, s. 262 ) : 

 

 ittitiiit RRr εββα +++= 2211  (4) 
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Kaavassa tR1  ja tR2 kuvaavat kahta faktoria, joilla on osakkeen i tuottoja selite-

tään. 1iβ  ja 2iβ  puolestaan ovat parametreja, jotka kuvaavat osakkeen i tuottojen 

herkkyyttä faktoreihin tR1  ja tR2  nähden, itε  on satunnainen virhetermi ja iα  on osak-

keen i odotettu tuotto, jos jokaisen riski-faktorin arvo on nolla. Toisin sanoen iα  on 

mallin vakiotermi. Malliin voidaan lisätä useampia selittäviä muuttujia tarvittaessa.  

 

Multifaktorimallin tavoitteena on ottaa huomioon tärkeät taloudelliset muuttujat, jotka 

vaikuttavat markkinatuoton tavoin systemaattisesti osakkeiden tuottoihin. Taloudelli-

sina muuttujina voidaan käyttää esimerkiksi inflaatiota, öljyn hintaa ja korkopreemio-

ta. 

 

Multifaktorimalli on hyödyllinen työkalu tietyllä sektorilla toimivien yhtiöiden tuottojen 

vertailemiseen, koska samalla sektorilla toimivien yhtiöiden tuottoihin vaikuttavat sys-

temaattisesti samat tekijät. (Sharpe et al., 1999, s. 266) Tässä tutkimuksessa tarkas-

tellaan ainoastaan öljysektorilla toimivia yhtiöitä, joten tutkimuksessa voidaan käyttää 

multifaktorimallia. 

 

3.4 Tutkimuksessa käytetyt mallit 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan yhden faktorin markkinamallia sekä multifaktorimal-

lia. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää raakaöljyn hinnan vaikutusta öljy-

yhtiöiden tuottoihin, joten ensimmäisessä vaiheessa käytetään yhden muuttujan mal-

lia, Kaava 5: 

 

 totoit RR εβα ++=  (5) 

 

Kaavassa itR on osakkeen ylituotto, α  vakiotermi, otR on öljy-indeksin tuotto, para-

metri oβ kuvaa osakkeen tuoton vaihtelun herkkyyttä raakaöljyn hintaan nähden ja 

parametri tε  on satunnainen virhetermi. Mallissa siis selitetään öljy-yhtiöiden ylituot-

toja ainoastaan öljyn hintaindeksin tuotoilla.  
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Pelkkä raakaöljyn hinta-indeksi ei kuitenkaan riitä antamaan oikeaa kuvaa öljy-

yhtiöiden tuottojen muodostumisesta. Tämän vuoksi aikaisemmissa öljy-yhtiöiden 

tuottoja tarkastelleissa tutkimuksissa on käytetty kaksifaktorimallia (katso Sadorsky, 

2001 ja El-Sharif et al., 2005), Kaava 6: 

 

 tmtmotoit RRR εββα +++=  (6) 

 

Malliin on lisätty selittäväksi tekijäksi markkinaportfolion ylituotto mtR . Parametri mβ  

kuvaa näin ollen systemaattisen markkinariskin (CAPM) vaikutusta öljy-yhtiön tuot-

toihin. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet tämän mallin antavan relevantteja 

tuloksia öljy-yhtiöiden tuotoista.  

 

Eräät tutkijat ovat kuitenkin esittäneet perusteluita sille, että öljy-indeksin ja markki-

naportfolion tuotot eivät ole riittäviä selittämään öljy-yhtiöiden tuottoja. Jorion (1990) 

ja El-Sharif et al. (2005) toteavat, että tutkittaessa monikansallisten yhtiöiden tuottoja 

tulee ottaa huomioon myös valuuttakurssiriski. Öljy-yhtiöt ovat usein monikansallisia 

yhtiöitä, joten malliin on lisätty valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskin huomioon ot-

tamista voidaan perustella myös sillä, että öljyn hinta määritellään dollareissa. Öljy-

yhtiölle jonka kotivaluutta on eri kuin US dollari muodostuu valuuttakurssiriski kotiva-

luutan ja dollarin välille. Valuuttakurssi otetaan huomioon seuraavassa mallissa, 

Kaava 7: 

 

 tetemtmotoit RRRR εβββα ++++=  (7) 

 

Mallissa etR kuvaa dollarin ja kotivaluutan välisen tuoton vaihtelua, se on siis suuntaa 

antava muuttuja, joka kuvaa valuuttakurssiriskiä. Parametri eβ puolestaan kuvaa öljy-

yhtiön tuottojen herkkyyttä suhteessa valuuttakurssiriskiin. Valuuttakurssiriskin vaiku-

tusta öljy-yhtiöiden tuottoihin on kuitenkin tutkittu vain vähän. 

 

Aikaisempi empiirinen tutkimus on osoittanut, että myös korkopreemio vaikuttaa 

luonnonvaroja käyttävien yhtiöiden tuottoihin. Martin and Keown (1977) tutkivat kor-

koriskin vaikutusta kultateollisuuden tuottoihin ja totesivat, että kultateollisuuden 
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osakkeiden tuotot ovat herkkiä korkojen muutoksille. Öljy on luonnonvarana verratta-

vissa kultaan, joten korkoriski muuttuja tulee ottaa malliin mukaan, Kaava 8: 

 

 ttpttpetemtmotoit RRRRR εββββα +++++=  (8) 

 

Mallissa tptR  kuvaa markkinoiden riskipreemiota ja parametri tpβ kuvaa osakkeen 

tuottojen herkkyyttä korkoriskille. Kaava 8 kuvaa multifaktorimallia, jossa selitettävä-

nä muuttujana ovat öljy-yhtiöiden ylituotot ja selittävinä muuttujina öljyn hinta, mark-

kinaportfolioden ylituotot, valuuttakurssiriski sekä korkopreemio. 

 

Tässä tutkimuksessa öljy-yhtiöiden tuottojen selittämiseen on käytetty malleja 5-8, 

jotta on pystytty vertaaman eri muuttujien vaikutuksia mallien vapausasteilla korjat-

tuun selitysasteeseen. Vertaamalla eri mallien tuloksia toisiinsa on voitu selvittää, 

mitkä selittävistä muuttujista ovat vaikuttaneet öljy-yhtiöiden tuottoihin eniten. Pää-

paino tutkimuksessa on kuitenkin ollut syventyminen mallin 8 antamiin tuloksiin. Tar-

kempi informaatio mallin 8 muuttujista ja tutkimuksessa käytetystä datasta löytyy tä-

män tutkimuksen seuraavasta osiosta. 
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Taulukko 1
Tutkimuskohteena käytetyt yhtiöt
Moniala öljy-yhtiöt Kotimaa Markkina-alue
1. Chevron Yhdysvallat Pohjois-Amerikka
2. ExxonMobil Yhdysvallat Pohjois-Amerikka
3. Canadian Natural Resources Kanada Pohjois-Amerikka
4. OAO Lukoil Venäjä Eurooppa/Pohjois-Aasia
5. Royal Dutch Shell Iso-Britannia Eurooppa
6. Total Ranska Eurooppa
7. British Petroleum Iso-Britannia Eurooppa
8. Woodside Petroleum Australia Australia
9. Petronas Malesia Aasia
10. Petrobras Brasilia Etelä-Amerikka
11. StatoilHydro Norja Eurooppa
Jalostamot
12. Valero Energy Corporation Yhdysvallat Pohjois-Amerikka
13. Neste Oil Suomi Eurooppa

Tutkimuksessa käytetty lyhenne
Chevron
Exxon

Woodside
BP

Total
Shell
Lukoil
CNR

Valero
Neste Oil

Petronas
Petrobras

Statoil

3.5 Tutkimuksessa käytetty data ja muuttujat 

Tämä tutkimus sijoittuu periodille 1.1.2000 – 31.12.2007. Tutkimuksessa on käytetty 

viikoittaista dataa ja kaikki data on haettu Datastream 4.0 tietokanta-ohjelmasta. Tut-

kimuksen otoskoko kaikille muuttujille on 417. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin 

Neste Oil (140) ja Statoil (340). 

 

3.5.1 Yhtiöt 

Tutkimuksen kohteena olevat öljy-yhtiöt on pyritty valitsemaan mahdollisimman laaja-

alaisesti ympäri maailmaa, jotta tutkimuksella saataisiin mahdollisimman kattava ku-

va maailman öljymarkkinoista. Tarkempi lista yhtiöistä ja niiden kotimaista sekä 

markkina-alueista selviää Taulukosta 1:  

 

 

 

Tutkimuksessa on pyritty selittämään yllä mainittujen öljy-yhtiöiden ylituottoja eri 

muuttujilla. Ylituotot osakkeille on laskettu vähentämällä yrityksien osakkeiden viikoit-

taisista tuotoista yhden kuukauden riskittömän sijoituksen tuoton viikoittainen notee-

raus. Öljy-yhtiöiden tuotot on laskettu käyttämällä Total Return sarjoja, jotka ottavat 

huomioon osingonmaksun osakkeiden arvoja määritettäessä. 

 

3.5.2 Öljyn hinta 

Ensimmäisenä öljy-yhtiöiden tuottoja selittävänä tekijänä on käytetty öljyn hintaa. 

Suurin osa maailman öljyntuottajista on hinnan ottajia. Ne joutuvat sopeutumaan öl-
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jyn maailmanmarkkinahintaan. Fusaro (1998) on todennut, että ne öljy-yhtiöt, jotka 

eivät suojaa toimintojaan öljyn hinnan muutosta vastaan altistuvat öljyn hintariskille. 

Suuri muutos öljyn markkinahinnassa voi vaikuttaa öljy-yhtiöiden kassavirtoihin mer-

kittävästi. Alhainen öljyn hinta johtaa alhaisempiin katteisiin ja sitä kautta öljy-

yhtiöiden tuottoihin. Fusaron mukaan öljyn hinnan vuotuinen volatiliteetti on noin 25 

%. Öljyn hintaa voidaan pitää merkittävänä öljy-yhtiöiden tuottoihin vaikuttavana teki-

jänä. 

 

Vertailuhintana tutkimuksessa on käytetty London Brent Crude Oil Indexin Spot -

hintaa6 tynnyriltä. Öljyn hinta on määritelty US dollareissa. Vertailuhinnaksi on valittu 

London Petroleum Exchange :n listaama Brent Crude, koska sen on todettu olevan 

maailmanlaajuisesti tärkein öljyn vertailuhinta.(El-Sharif et al. 2005)  

 

Tutkimuksessa käytetty öljyn hintamuuttuja on laskettu ottamalla logaritmiset tuotot 

London Brent Crude Index :n viikoittaisista hintanoteerauksista.  

 

3.5.3 Markkinaportfoliot 

Markkinaportfoliolla tarkoitetaan öljy-yhtiöiden kotimaan osakemarkkinoita. Tässä 

tutkimuksessa markkinaportfolioiden tuottoja kuvaamaan on valittu Dow Jones Total 

Market –indeksit. Kyseinen indeksi on laskettu kaikille tutkimuksessa käytetyille mail-

le lukuunottamatta Venäjää. Venäjän markkinaportfoliona on käytetty FTSE Russia – 

indeksiä. Sekä DJTM että FTSE – indeksit ottavat huomioon kyseisten markkinoiden 

kaikki pörssiyhtiöt ja näin ollen ne antavat relevantin kuvan maiden osakemarkkinoi-

den tuotoista. Markkinaportfolioiden tuottosarjoina on käytetty Total Return sarjoja. 

 

Markkinaportfolio muuttujana mallissa on käytetty markkinoiden logaritmisia ylituotto-

ja, jotka on saatu vähentämällä markkinoiden viikoittaisista logaritmisista tuotoista 

riskittömän sijoituksen viikoittainen logaritminen tuotto. 

 

                                             
6 Spot-hinta on arvopaperin, valuutan tai muun vaihdettavan hyödykkeen kyseisen hetken hinta. 
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3.5.4 Valuuttakurssiriski 

Valuuttakurssiriski öljy-yhtiöille muodostuu, koska öljyn vertailuhinta Crude Brent on 

noteerattu dollareissa.  Lukuun ottamatta yhdysvaltalaisia öljy-yhtiöitä, joiden kotiva-

luutta on dollari. Kaikki muut tutkimuksessa mukana olevat yhtiöt altistuvat valuutta-

kurssiriskille. US dollarin ja yhtiön kotimaan valuutan välinen valuuttakurssiriski tulee 

siis ottaa huomioon öljy-yhtiöiden ylituottoja selitettäessä. Yhtiöt altistuvat dollarikurs-

siriskille myös siitä syystä, että Yhdysvallat on suurimpia öljyn kuluttajia maailmassa, 

jolloin myös öljy-yhtiöiden myynnit suuntautuvat dollarialueelle. Dollarin heikentymi-

nen vaikuttaa negatiivisesti öljy-yhtiöiden kassavirtoihin. Valuuttakurssien muutokset 

tutkimusperiodin aikana selviävät Taulukosta 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yllä olevasta taulukosta voidaan havaita, että kaikki valuutat ovat vahvistuneet dolla-

riin nähden. Toisin sanoen dollarin kurssi on heikentynyt huomattavasti tutkimuspe-

riodin aikana. Dollarin heikentyminen taas johtaa öljyn markkinahinnan nousuun, 

koska öljy noteerataan dollareissa. Osin tästä syystä öljyn hinta on noussut ennätys-

korkealle tasolle vuoden 2007 lopussa. 

  

Tutkimuksessa valuuttakurssiriskiä mittaavana muuttujana on käytetty kotivaluutan ja 

US dollarin välisen valuuttakurssin viikoittaisia logaritmisia tuottoja. 

 

3.5.5 Korkoriski 

Sadorsky (2001) perustelee korkoriskin huomioon ottamista öljy-yhtiöiden tuottoja 

tarkasteltaessa sillä, että öljyteollisuus on erittäin pääomaintensiivinen ala, joka vaatii 

jatkuvasti suuria investointeja. Suurissa investoinneissa tarvitaan paljon vierasta 

Taulukko 2
Valuuttakurssi muutokset suhteessa dollariin tutkimusperiodin aikana
Valuutta 7.1.2000 28.12.2007 muutos -%
Euro 1,0046 1,4692 46,25 %
Punta 1,6150 1,9929 23,40 %
Canadan dollari 0,6867 1,0186 48,34 %
Norjan kruunu 0,1253 0,1848 47,45 %
Malesian ringgit 0,2632 0,3012 14,42 %
Venäjän rupla 0,0367 0,0408 11,00 %
Australian dollari 0,6539 0,8734 33,57 %
Brasilian real 0,5461 0,5627 3,03 %
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pääomaa. Vieraasta pääomasta joudutaan maksamaan korkoja ja korkomaksut ovat 

sidoksissa ohjauskorkojen muutoksiin.  

 

Korkomuuttujana tässä tutkimuksessa on käytetty kolmen kuukauden ja yhden kuu-

kauden riskittömän vuotuisen koron välistä preemiota. Riskittömänä korkona on käy-

tetty pankkien välisiä lainauskorkoja. Riskipreemiolle on laskettu logaritmiset viikoit-

taiset tuotot. (Harvey, 1989). Myös El-Sharif et al. (2005) ja Sadorsky (2001) ovat 

käyttäneet samaa korkomuuttujaa omissa tutkimuksissaan.  

 

4 TULOKSET 

 

Tutkimuksessa käytetyt mallit on estimoitu lineaarisen regression ja pienimmän ne-

liösumman menetelmän (OLS) avulla. Tilastolliset testaukset on suoritettu SAS En-

terprise Guide ohjelmalla.  

 

4.1 Aineiston kuvailu 

Tutkimuksessa on käsitelty rahoituksen aikasarjadataa. Jokaisesta aikasarjasta on 

ilmoitettu keskiarvo, keskihajonta, vinous, huipukkuus sekä Jarque-Bera testin arvot. 

Aineistoa kuvaileva data löytyy Liitteestä 1. 

4.2 Regressioiden tulokset 

Regressiotulokset on jaettu käytettyjen mallien mukaan viiteen eri ryhmään. Ensim-

mäisessä vaiheessa on analysoitu markkinamallin toimivuutta öljy-yhtiöiden tapauk-

sessa ja sen jälkeen on keskitytty tarkastelemaan öljy-sektorille ominaisten muuttuji-

en vaikutusta öljy-yhtiöiden tuottoihin. Kaavojen 5-8 mukaisia regressioita kuvaavat 

mallit I-IV.  

 

Tuloksissa jokaisesta mallista on ilmoitettu mallin F-arvo, jonka nollahypoteesina on, 

että millään selittävällä muuttujalla ei ole vaikutusta selitettävään muuttujaan, toisin 

sanoen kaikkien selittävien muuttujien beeta-luvut ovat nollia. Tuloksissa on myös 

ilmoitettu F-arvon p-luku, joka kuvaa F-testisuureen merkitsevyyttä, jos p-arvo on pie-

nempi kuin mallille haluttu merkitsevyysaste F-testin nollahypoteesi hylätään, jolloin 
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selittävillä muuttujilla on vaikutusta selitettävään muuttujaan. Tässä tutkimuksessa 

merkitsevyysasteena on käytetty kymmentä prosenttia, joten F –testi on merkitsevä, 

jos sen p-arvo on alle 0.1. F-testi on yhteistesti, joten se voi olla merkitsevä vaikka 

kaikki yksittäiset beeta-kertoimet eivät olisi merkitseviä. (Eviews 5) 

 

Mallien selitysastetta mittaamaan on valittu vapausasteilla korjattu R2, joka kertoo 

kuinka paljon käytetty malli pystyy selittämään riippuvan muuttujan vaihtelusta. Va-

pausasteilla korjatun R2 :n avulla voidaan selvittää selittävien muuttujien lisäämisen 

vaikutusta mallin selitysasteeseen. (Watsham & Parramore, 2002, s.203) 

 

Lisäksi on ilmoitettu jokaisen riippumattoman muuttujan beeta-kertoimet, jotka ku-

vaavat selitettävän muuttujan herkkyyttä selittäviin muuttujiin. Beeta-kertoimille on 

ilmoitettu myös omat p-arvonsa, jotka kuvaavat kyseisen parametrin merkitsevyyttä. 

Myös beeta-kertoimien merkitsevyysasteena on käytetty kymmentä prosenttia. 

 

4.2.1 Markkinamalli 

Ensimmäisessä mallissa on tutkittu öljy-yhtiöiden tuottojen ja markkinaportffoloiden 

tuottojen välistä relaatiota. CAPM -mallin mukaan arvopapereiden tuotot pystytään 

selittämään niiden systemaattisen markkinariskin avulla. Markkinamallin antamat tu-

lokset selviävät Taulukosta 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4
Markkinamallin beeta-kerroin, selitysaste ja merkitsevyys
Yhtiö βm p R2 korjattu F-arvo p
Chevron 1,0280 0,1470 0,9702 13548,5000 <0,0001
Exxon 0,9962 <0,0001 0,9702 13558,0000 <0,0001
CNR 0,9069 <0,0001 0,3200 196,8100 <0,0001
Lukoil 1,1125 <0,0001 0,1775 90,7800 <0,0001
Shell 0,0014 0,8390 -0,0023 0,0400 0,8390
Total 0,8326 <0,0001 0,5169 446,1600 <0,0001
BP 0,0068 0,9316 -0,0024 0,0100 0,9316
Woodside 1,0035 <0,0001 0,4731 374,5100 <0,0001
Petronas 0,6225 0,0534 0,2449 135,9200 <0,0001
Petrobras 0,9994 <0,0001 0,7055 997,6600 <0,0001
Statoil 0,9826 <0,0001 0,6848 737,4300 <0,0001
Valero 1,0077 <0,0001 0,9168 4582,0000 <0,0001
Neste Oil 1,0151 <0,0001 0,3719 83,3200 <0,0001
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Markkinaportfolio selittää öljy-yhtiöiden tuottoja erittäin hyvin. Suurin osa öljy-yhtiöistä 

seuraa kotimarkkinoidensa liikkeitä. Mallin F –arvot ovat lähes poikkeuksetta erittäin 

merkittäviä. Myös mallin selitysasteet nousevat kohtalaisen korkeiksi. Korkeimmat 

selitysasteet ovat yhdysvaltalaisilla Exxonilla ja Chevronilla 0.9702, joka kertoo siitä 

että markkinaportfolioiden ja öljy-yhtiöiden tuotot korreloivat keskenään erittäin vah-

vasti. Mallin antamat beeta-kertoimet ovat suurimmalla osalla yhtiöistä lähellä ykkös-

tä, joten öljy-yhtiöiden tuotot liikkuvat markkinoiden mukaan. Merkitsevissä malleissa 

beeta-kertoimet vaihtelevat 0.8326:n - 1.1125:n välillä.  

 

Poikkeavia tuloksia markkinamallilla antoivat Shell ja BP, niillä markkinamalli ei ollut 

merkitsevä. Tulosta voidaan selittää sillä, että Shell ja BP ovat todella monikansallisia 

yhtiöitä, joten niiden kotimarkkinoiden tuotoilla ei ole suoranaista vaikutusta yhtiöiden 

tuottoihin.  

 

Markkinamallin perusteella ei voida havaita minkäänlaisia eroja öljy-yhtiöiden tuotois-

sa maantieteellisesti. Amerikkalaiset, eurooppalaiset ja aasialaiset öljy-yhtiöt suhtau-

tuvat markkinaportflioiden tuottoihin samalla tavalla. Markkinamallilla ei voida myös-

kään tehdä eroa monialaöljy-yhtiöiden ja pelkästään öljynjalostukseen keskittyneiden 

yhtiöiden välillä. Jalostamoyhtiöt Valero ja Neste Oil eivät antaneet millään tavoin 

muista öljy-yhtiöistä poikkeavia tuloksia. 

 

4.2.2 Malli I  

Tämän tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on selvittää onko öljyn hinnan muu-

toksella vaikutusta öljy-yhtiöiden tuottoihin. Mallissa I öljy-yhtiöiden tuottoja selitetään 

öljyn hinnalla. Mallin I antamat tulokset selviävät Taulukosta 5: 
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Malli I antaa odotetun tuloksen. Öljy-yhtiöiden tuotot ovat riippuvaisia raaka-öljyn hin-

nasta. Mallin F-arvot ovat erittäin merkitseviä lähes kaikilla yhtiöillä. Mallin I selitysas-

teet jäävät kuitenkin erittäin alhaisiksi, joten sen antamia tuloksia ei voida pitää ko-

vinkaan luotettavina. Selitysasteet vaihtelevat - 0.0019:n ja 0.1841 välillä. Öljyn hin-

nan muutoksesta ei näin ollen voida päätellä öljy-yhtiöiden tuottojen muodostumista. 

 

Myös mallin antamat beeta-luvut jäävät erittäin alhaisiksi. Tästä voidaan päätellä, 

että öljy-yhtiöt ovat suojanneet toimintansa öljyn hinnan muutoksia vastaan. Ainoa 

yhtiö joka reagoi voimakkaasti öljyn hinnan muutokseen on BP, jonka beeta-luku on 

1.11197.  Kuitenkin myös BP:n tapauksessa mallin selitysaste jää erittäin alhaiseksi.  

 

Öljyn hinnalla ei näytä olevan huomattavaa vaikutusta eri maantieteellisillä alueilla 

toimivien öljy-yhtiöiden tuottojen välillä. Yhtiöt näyttävät reagoivan öljyn hinta muu-

toksiin samalla tavalla. Jalostamoyhtiöiden (Valero ja Neste Oil) välillä näyttää kui-

tenkin olevan eroa. Neste Oilin kohdalla mallin selitysaste on koko vertailuryhmän 

korkein 0.1841, kun taas Valero ei näytä minkäänlaista tilastollista riippuvuutta öljyn 

hinnan kanssa.  

 

4.2.3 Malli II 

Malli II kuvaa markkinamallin ja mallin I yhdistelmää. Mallin II tarkoituksena on selvit-

tää nostaako öljyn hintamuuttujan lisääminen mallin selitysastetta vai antaako mark-

kinamalli yksinään paremman selitysasteen öljy-yhtiöiden tuottojen muodostumisesta.  

Mallin antamat tulokset selviävät Taulukosta 6: 

Taulukko 5
Mallin I beeta-kerroin, merkitsevyys ja selitysaste
Yhtiö βo p R2 korjattu F-arvo p
Chevron 0,11229 0,5399 -0,0015 0,38 0,5399
Exxon 0,08526 0,6311 -0,0019 7206,1 <0,0001
CNR 0,48764 <0,0001 0,1554 77,52 <0,0001
Lukoil 0,39357 0,0086 0,0141 6,97 0,0086
Shell 0,16452 <0,0001 0,0358 16,46 <0,0001
Total 0,19122 0,0001 0,0539 24,72 <0,0001
BP 1,11197 0,0179 0,0111 5,65 0,0179
Woodside 0,26852 <0,0001 0,0793 36,84 <0,0001
Petronas 0,04244 0,2222 0,0012 1,49 0,222
Petrobras 0,25958 0,0001 0,033 15,18 0,0001
Statoil 0,38222 <0,0001 0,1274 50,49 <0,0001
Valero 0,23195 0,2089 0,0014 1,58 0,2089
Neste Oil 0,65857 <0,0001 0,1841 32,35 <0,0001
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Malli II antaa tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmän tuloksen. Selitettäessä öljy-

yhtiöiden tuottoja sekä markkinaportfolioiden tuotoilla että öljyn hinnalla mallin seli-

tysaste nousee ja mallin antamat F-arvot ovat poikkeuksetta tilastollisesti merkittäviä. 

 

Malli II tukee markkinamallin sekä mallin I antamia tuloksia. Sekä markkinabeetat 

että öljynhintabeetat ovat tilastollisesti merkittäviä. Markkinabeetat ovat lähellä ykkös-

tä, kun taas öljynhintabeetat liikkuvat lähempänä nollaa. Mallin II antamien tuloksien 

pohjalta voidaan sanoa, että öljy-yhtiöiden tuotot ovat enemmän riippuvaisia markki-

noiden liikkeistä kuin öljyn hinnan muutoksista.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää voidaanko öljyn hinnan muutoksilla 

perustella öljy-yhtiöiden tuottojen muutoksia. Mallin II perusteella voidaan sanoa, että 

sijoittaja ei voi olettaa öljy-yhtiöiden tuottojen nousevan samassa suhteessa öljyn 

hinnan kanssa. Öljy-yhtiöt ovat joko suojanneet kassavirtansa öljyn hintamuutoksia 

vastaan tai sitten ne eivät kykene siirtämään kallistuvan raaka-aineen hinnan nousua 

lopputuotteisiinsa.  

 

Malli II osoittaa vahvaa positiivista korrelaatiota markkinaportfolion tuottojen ja öljy-

yhtiöiden tuottojen välillä. Tulos on konsensuksessa reaalimaailman kanssa, koska 

talouden hiipuessa myös öljyn kysyntä laskee ja näin myös öljy-yhtiöiden tuotot las-

Taulukko 6 
Mallin II beeta-kertoimet, merkitsevyydet ja selitysasteet
Yhtiö βo p βm p R2 korjattu F-arvo p
Chevron 0,18159 <0,0001 1,02891 <0,0001 0,9725 7361,02 <0,0001
Exxon 0,18159 <0,0001 0,99697 <0,0001 0,9719 7206,1 <0,0001
CNR 0,42581 <0,0001 0,85461 <0,0001 0,4378 162,95 <0,0001
Lukoil 0,21254 0,1226 1,08647 <0,0001 0,1803 46,74 <0,0001
Shell 0,16564 <0,0001 0,0031 0,6496 0,034 8,32 0,0003
Total 0,18371 <0,0001 0,82915 <0,0001 0,5679 274,37 <0,0001
BP 1,11858 0,176 0,01823 0,8172 0,0088 2,84 0,0593
Woodside 0,23038 <0,0001 0,98202 <0,0001 0,5319 237,36 <0,0001
Petronas 0,01862 0,5388 0,62028 <0,0001 0,2438 68,05 <0,0001
Petrobras 0,23475 <0,0001 0,99509 <0,0001 0,7338 574,35 <0,0001
Statoil 0,19758 <0,0001 0,93366 <0,0001 0,7171 430,57 <0,0001
Valero 0,29993 <0,0001 1,00929 <0,0001 0,9229 2491,99 <0,0001
Neste Oil 0,46777 <0,0001 0,89563 <0,0001 0,4593 60,03 <0,0001
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kevat. Yllättävä tulos on kuitenkin se, että öljy-yhtiöiden markkinabeetat ovat niin lä-

hellä ykköstä. Öljy on niukka luonnonvara ja öljyn kysyntä ylittää jatkuvasti sen tar-

jonnan. Tästä johtuen öljy-yhtiöiden tuottojen ei tulisi liikkua niin vahvasti markkinoi-

den mukaan, koska öljy-yhtiöille markkinatilanne on jatkuvasti positiivinen. Öljyn hinta 

tulee tulevaisuudessa edelleen nousemaan, joten öljy-yhtiöiden tulisi pystyä teke-

mään tuottoja tulevaisuudessakin. Joskin samaan aikaan öljyn etsintäkustannukset 

tulevat nousemaan ja näin katteet pienenevät. 

 

4.2.4 Malli III  

Mallissa III otetaan mukaan valuuttakurssiriski öljy-yhtiöiden tuottojen muodostumi-

sessa. Öljyn hinta noteerataan dollareissa, joten kaikki muut paitsi yhdysvaltalaiset 

öljy-yhtiöt altistuvat valuuttakurssiriskille. Mallissa III ei ole tarkasteltu yhdysvaltalaisia 

yhtiöitä Chevronia, Exxonia eikä Valeroa, koska niiden kotivaluuttana on dollari eivät-

kä ne näin ollen altistu valuuttakurssiriskille. Taulukosta 7 selviää mallin III antamat 

tarkemmat tulokset.  

 
Taulukko 7
Mallin III beeta-kertoimet, merkitsevyydet ja selitysasteet
Yhtiö βo p βm p βe p R2 korjattu F-arvo p
Chevron 
Exxon 
CNR 0,42331 <0,0001 0,84737 <0,0001 0,08101 0,7221 0,4366 108,45 <0,0001
Lukoil 0,21261 0,1228 1,08836 <0,0001 0,01297 0,7338 0,1785 31,13 <0,0001
Shell 0,15763 0,0001 0,00428 0,5294 0,39426 0,0129 0,046 7,69 <0,0001
Total 0,18405 <0,0001 0,83072 <0,0001 -0,01494 0,8693 0,5669 182,49 <0,0001
BP 1,08008 0,0223 0,02388 0,7625 1,89358 0,3022 0,009 2,25 0,0817
Woodside 0,22905 <0,0001 0,95681 <0,0001 0,0785 0,4928 0,5313 158,2 <0,0001
Petronas 0,02007 0,5087 0,63102 <0,0001 -0,36021 0,4348 0,2431 45,53 <0,0001
Petrobras 0,23472 <0,0001 0,99502 <0,0001 -0,000312 0,9561 0,7332 381,98 <0,0001
Statoil 0,1894 <0,0001 0,92222 <0,0001 0,11063 0,2345 0,7174 287,88 <0,0001
Valero 
Neste Oil 0,45461 <0,0001 0,88181 <0,0001 0,17205 0,6367 0,4562 39,87 <0,0001  
 

Malli III vahvistaa edelleen markkinaportfolion ja öljyn hinnan tärkeyttä öljy-yhtiöiden 

tuottojen selittäjinä. Valuuttakurssiriskillä ei sen sijaan näyttäisi olevan tilastollisesti 

merkittävää vaikutusta öljy-yhtiöiden tuottoihin. Ainoa yhtiö, jonka beeta-luku valuut-

takurssin suhteen on tilastollisesti merkitsevä on Shell, mutta tälläkin yhtiöillä mallin 

III selitysaste jää niin alhaiseksi, ettei siitä voida vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. 
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Valuuttakurssiriskin lisääminen malliin laskee mallin vapausasteilla korjattua seli-

tysastetta, joten voidaan sanoa että valuuttakurssin lisääminen selittäväksi muuttu-

jaksi ei tuo mallille lisäarvoa. Mallin III perusteella voidaan siis todeta, että markkina-

portfolio ja öljyn hinta riittävät selittämään öljy-yhtiöiden tuotot. 

 

4.2.5 Malli IV 

Malli IV ottaa huomioon kaikki tähän tutkimukseen valitut selittävät muuttujat öljy-

yhtiöiden tuottoja selitettäessä. Mallissa IV selittävinä muuttujina ovat öljyn hinta, 

markkinaportfolion tuotto, valuuttakurssiriski ja riskipreemio. Taulukosta 8 selviää 

yrityskohtaiset parametrit kaikille selittäville muuttujille: 

 

Malli IV sopii öljy-yhtiöiden tuottojen selittämiseen erittäin hyvin. Mallin IV antamat F-

.arvot ovat erittäin merkittäviä kaikille tutkimuksessa mukana olleille yhtiöille. Mallin 4 

tuloksista voidaan nähdä, että markkinaportfolion tuotto sekä öljyn hinta ovat lähes 

kaikilla yhtiöillä tilastollisesti merkittäviä selittäviä tekijöitä. Myös korkopreemio vaikut-

taa öljy-yhtiöiden tuottojen muodostumiseen Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä, joskin 

Exxonin, Chevronin ja CNRn korkoriskibeetat jäävät varsin alhaisiksi.  

 

Mallin 4 tulokset ovat konsensuksessa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Faff ja 

Chan (1998) tutkivat Australian kulta-yhtiöitä multifaktorimallilla, jossa käytettiin tä-

män tutkimuksen kanssa yhteneviä muuttujia. Heidän tutkimuksensa osoitti, että kul-

lan hinta ja markkinaportfolion tuotto ovat ainoat selittävät muuttujat, joilla on merkit-

tävää selitysvoimaa. Mallista IV saadut tulokset näyttävät, että öljy-yhtiöiden tuotot 

reagoivat voimakkaimmin juuri markkinaportfolion tuottoon ja öljyn hintaan. Valuutta-

Taulukko 8
Mallin IV beeta-kertoimet, merkitsevyydet ja selitysasteet
Yhtiö βo p βm p βe p βtp p R2 korjattu F-arvo p
Chevron 0,18122 <0,0001 1,01917 <0,0001 0,00601 0,1042 0,9726 4927,82 <0,0001
Exxon 0,15191 <0,0001 0,98375 <0,0001 0,00815 0,0241 0,9722 4853,64 <0,0001
CNR 0,42142 <0,0001 0,82771 <0,0001 0,14144 0,5371 0,00874 0,0518 0,4404 82,84 <0,0001
Lukoil 0,21001 0,0716 1,0563 <0,0001 0,0143 0,6575 0,15788 <0,0001 0,4127 74,1 <0,0001
Shell 0,16458 <0,0001 0,00428 0,5309 0,40242 0,0118 -0,00199 0,503 0,0473 6,11 <0,0001
Total 0,18345 <0,0001 0,82258 <0,0001 0,00142 0,9877 0,0032 0,2349 0,5673 137,36 <0,0001
BP 1,09478 0,0162 0,02704 0,72 0,83872 0,6335 0,22132 <0,0001 0,1062 13,24 <0,0001
Woodside 0,23297 <0,0001 0,95169 <0,0001 0,08986 0,4343 0,00292 0,3705 0,5327 118,96 <0,0001
Petronas 0,01745 0,5676 0,63391 <0,0001 -0,3402 0,4614 0,00841 0,3715 0,2427 34,33 <0,0001
Petrobras 0,23472 <0,0001 0,99502 <0,0001 -0,000312 0,9561 0,7332 381,98 <0,0001
Statoil 0,19059 <0,0001 0,91273 <0,0001 0,11502 0,2167 0,00361 0,2679 0,7176 216,36 <0,0001
Valero 0,29957 <0,0001 0,99964 <0,0001 0,00595 0,3409 0,9229 1661,26 <0,0001
Neste Oil 0,47853 <0,0001 0,82821 <0,0001 0,18748 0,6072 0,00921 0,3157 0,4563 30,16 <0,0001
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kurssiriskillä ja riskipreemiolla ei sen sijaan ole kovinkaan merkittävää vaikutusta öljy-

yhtiöiden tuottojen muodostumiseen. 

 

Poikkeavana yhtiöinä voidaan pitää venäläistä Lukoilia, jonka korkoriskibeeta 

0.15788 ja se on myös tilastollisesti merkittävä. Lukoilin poikkeavaa tulosta voidaan 

selittää sillä, että tutkimusperiodin aikana Venäjällä on tapahtunut suuria makrotalou-

dellisia muutoksia ja korkojen volatiliteetti on ollut korkea. Korkoriskin lisääminen 

malliin nostaa Lukoilin selitysasteen mallin III 0.1785 :stä mallin IV  0.4127 :een. Voi-

daan siis todeta, että korkoriskillä on erittäin suuri merkitys selitettäessä Lukoilin tuot-

toja.  

 

El-Sharif et al. (2005) tutkivat Ison-Britannian öljy –ja kaasuyhtiöiden tuottoja käyttä-

en multifaktorimallia, jossa selittävinä muuttujina käytettiin samoja muuttujia kuin täs-

sä tutkimuksessa on käytetty. Heidän tuloksensa oli, että öljy-yhtiöiden tuottoihin vai-

kuttavat öljyn hinta, markkinaportfolion tuotto sekä valuuttakurssi. Mallin IV mukaan 

öljy-yhtiöiden tuotot näyttäisivät valuuttakurssin sijaan reagoivan enemmän korko-

preemioon. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että öljy-yhtiöiden tuottoja pystytään selittämään par-

haiten mallilla II, jossa selittävinä muuttujina ovat öljyn hinta sekä markkinaportfolion 

tuotto. Valuuttakurssin lisääminen malliin ei tuo varsinaista lisäarvoa mallin selityas-

teeseen. Korkoriskin lisäämisellä saadaan selitysasteita hieman nostettua, mutta vain 

harvalla yhtiöillä korkoriskibeeta on tilastollisesti merkitsevä.  

 

Verrattaessa mallin IV vapausasteilla korjattuja selitysasteita mallin II vapausasteilla 

korjattuihin selitysasteisiin, voidaan todeta että valuuttakurssiriskin ja korkoriskin li-

sääminen selittäviksi tekijöiksi ei nosta mallin selitysastetta huomattavasti. Taulukos-

ta 9 voidaan nähdä miten selittävien muuttujien lisääminen vaikuttaa mallien I-IV va-

pausasteilla korjattuihin selitysasteisiin.  

 

Taulukossa 9 on koottu yhteen kaikkien tässä tutkimuksessa käytettyjen mallien tu-

lokset lukuun ottamatta markkinamallia. Taulukosta 9 voidaan vertailla eroja yksittäis-

ten muuttujien sekä yhtiöiden välillä. 
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Taulukko 9
Riippumattomien muuttujien vaikutus mallin vapausasteilla korjattuun selitysasteeseen
Yhtiö

Riippumaton muuttuja
βo p R2 korjattu βm p R2 korjattu βe p R2 korjattu βtp p R2 korjattu

Chevron I 0,11229 0,5399 -0,0015
Chevron II 0,18159 <0,0001 1,02891 <0,0001 0,9725
Chevron III
Chevron IV 0,18122 <0,0001 1,01917 <0,0001 0,00601 0,1042 0,9726
Exxon I 0,08526 0,6311 -0,0019
Exxon II 0,18159 <0,0001 0,99697 <0,0001 0,9719
Exxon III
Exxon IV 0,15191 <0,0001 0,98375 <0,0001 0,00815 0,0241 0,9722
CNR I 0,48764 <0,0001 0,1554
CNR II 0,42581 <0,0001 0,85461 <0,0001 0,4378
CNR III 0,42331 <0,0001 0,84737 <0,0001 0,08101 0,7221 0,4366
CNR IV 0,42142 <0,0001 0,82771 <0,0001 0,14144 0,5371 0,00874 0,0518 0,4404
Lukoil I 0,39357 0,0086 0,0141
Lukoil II 0,21254 0,1226 1,08647 <0,0001 0,1803
Lukoil III 0,21261 0,1228 1,08836 <0,0001 0,01297 0,7338 0,1785
Lukoil IV 0,21001 0,0716 1,0563 <0,0001 0,0143 0,6575 0,15788 <0,0001 0,4127
Shell I 0,16452 <0,0001 0,0358
Shell II 0,16564 <0,0001 0,0031 0,6496 0,034
Shell III 0,15763 0,0001 0,00428 0,5294 0,39426 0,0129 0,046
Shell IV 0,16458 <0,0001 0,00428 0,5309 0,40242 0,0118 -0,00199 0,503 0,0473
Total I 0,19122 0,0001 0,0539
Total II 0,18371 <0,0001 0,82915 <0,0001 0,5679
Total III 0,18405 <0,0001 0,83072 <0,0001 -0,01494 0,8693 0,5669
Total IV 0,18345 <0,0001 0,82258 <0,0001 0,00142 0,9877 0,0032 0,2349 0,5673
BP I 1,11197 0,0179 0,0111
BP II 1,11858 0,176 0,01823 0,8172 0,0088
BP III 1,08008 0,0223 0,02388 0,7625 1,89358 0,3022 0,009
BP IV 1,09478 0,0162 0,02704 0,72 0,83872 0,6335 0,22132 <0,0001 0,1062
Woodside I 0,26852 <0,0001 0,0793
Woodside II 0,23038 <0,0001 0,98202 <0,0001 0,5319
Woodside III 0,22905 <0,0001 0,95681 <0,0001 0,0785 0,4928 0,5313
Woodside IV 0,23297 <0,0001 0,95169 <0,0001 0,08986 0,4343 0,00292 0,3705 0,5327
Petronas I 0,04244 0,2222 0,0012
Petronas II 0,01862 0,5388 0,62028 <0,0001 0,2438
Petronas III 0,02007 0,5087 0,63102 <0,0001 -0,36021 0,4348 0,2431
Petronas IV 0,01745 0,5676 0,63391 <0,0001 -0,3402 0,4614 0,00841 0,3715 0,2427
Petrobras I 0,25958 0,0001 0,033
Petrobras II 0,23475 <0,0001 0,99509 <0,0001 0,7338
Petrobras III 0,23472 <0,0001 0,99502 <0,0001 -0,000312 0,9561 0,7332
Petrobras IV 0,23472 <0,0001 0,99502 <0,0001 -0,000312 0,9561 0,7332
Statoil I 0,38222 <0,0001 0,1274
Statoil II 0,19758 <0,0001 0,93366 <0,0001 0,7171
Statoil III 0,1894 <0,0001 0,92222 <0,0001 0,11063 0,2345 0,7174
Statoil IV 0,19059 <0,0001 0,91273 <0,0001 0,11502 0,2167 0,00361 0,2679 0,7176
Valero I 0,23195 0,2089 0,0014
Valero II 0,29993 <0,0001 1,00929 <0,0001 0,9229
Valero III
Valero IV 0,29957 <0,0001 0,99964 <0,0001 0,00595 0,3409 0,9229
Neste Oil I 0,65857 <0,0001 0,1841
Neste Oil II 0,46777 <0,0001 0,89563 <0,0001 0,4593
Neste Oil III 0,45461 <0,0001 0,88181 <0,0001 0,17205 0,6367 0,4562
Neste Oil IV 0,47853 <0,0001 0,82821 <0,0001 0,18748 0,6072 0,00921 0,3157 0,4563
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUS AIHEET 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut viime vuosina rajusti noussut raakaöljyn 

hinta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää öljy-yhtiöiden tuottojen riippuvuutta 

raakaöljyn hinnan muutokseen. Tutkimukseen on valittu 13 öljy-yhtiötä laaja-alaisesti 

ympäri maailmaa, jotta on saatu mahdollisimman kattava kuva maailman öljymarkki-

noista. Laaja-alainen yhtiöiden valinta on mahdollistanut öljyn hinnan muutoksen vai-

kutuksen tutkimisen eri markkina-alueilla toimivien yritysten välillä. Tutkimusten kes-

kittäminen yksittäisiin yrityksiin puolestaan on antanut mahdollisuuden tutkia öljyn 

hinnan muutoksen vaikutusta erityyppisten öljy-yhtiöiden välillä. 

 

Tutkimusmetodina on käytetty multifaktorimallia, jossa öljy-yhtiöiden tuottoja on seli-

tetty öljyn hinnalla, markkinaportfolion tuotolla, valuuttakurssiriskillä ja korkoriskillä. 

Aiempien empiiristen tutkimusten perusteella on voitu olettaa öljyn hinnan ja öljy-

yhtiöiden tuottojen korreloivan positiivisesti keskenään.  

 

Tutkimuksessa käytetyn multifaktorimallin perusteella voidaan sanoa öljy-yhtiöiden 

tuottojen olevan vahvasti riippuvaisia sekä osakemarkkinoiden tuottojen vaihtelusta 

että öljyn hinnan vaihtelusta. Myös korkopreemiolla on ollut vaikutusta öljy-yhtiön 

tuottojen muodostumiseen. Tutkimuksessa käytetyn mallin mukaan valuuttakurssiris-

killä ei ollut merkittävää vaikutusta öljy-yhtiöiden tuottoihin.  

 

Malli on tuonut esiin myös eroja yksittäisten öljy-yhtiöiden tuottojen muodostumises-

sa. Malli sopii parhaiten yhdysvaltalaisten yhtiöiden tuottojen selittämiseen. Valeron, 

Exxonin ja Chevronin tapauksissa mallien selitysasteet nousevat yli 0.9229 :n. Tämä 

johtuu siitä, että mallin selitysaste johtuu suurimmaksi kotimarkkinan ja öljy-yhtiöiden 

tuottojen välisestä korrelaatiosta. Yhdysvaltalaiset yhtiöt myyvät suurimman osan 

lopputuotteistaan yhdysvaltojen markkinoille, joten ne ovat muita yhtiöitä herkempiä 

markkinaportfolion tuottojen muutoksille. 

 

Eri markkina-alueilla toimivien öljy-yhtiöiden tuottojen muodostumisen välillä ei ole 

pystytty tekemään suurta eroa tämän tutkimuksen perusteella. Monialaöljy-yhtiöiden 
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ja jalostamoyhtiöiden tuotot ovat myös käyttäytyneet hyvin samalla tavalla. Öljy-

yhtiöiden markkinabeetat ovat olleet maasta ja maanosasta riippumatta lähellä yk-

köstä, mikä kertoo vahvasta positiivisesta korrelaatiosta markkinoiden tuottojen ja 

öljy-yhtiöiden tuottojen välillä. Myös öljyn hinta ja öljy-yhtiöiden tuotot korreloivat posi-

tiivisesti, beetojen liikkuessa 0.18122 :n ja 1.09748 :n välillä.  

 

Tutkimuksen tuloksen voidaan sanoa olevan odotettu. Öljyn hinnan noustessa myös 

öljy-yhtiöiden tuotot nousevat. Öljyn hinnan nousulla on kuitenkin negatiivinen vaiku-

tus markkinaportfolioiden tuottoihin. Markkinaportfolioiden tuottojen ja öljy-yhtiöiden 

tuottojen välillä vallitsee taas positiivinen riippuvuus. Tämän tutkimuksen perusteella 

markkinan negatiivinen kehitys on vaikuttanut vahvemmin öljy-yhtiöiden tuottoihin. 

Yksi tähän aiheeseen liittyvä jatkotutkimus voisi käsitellä sitä, että korvaako öljyn 

hinnan noususta johtuva tulon lisäys markkinoiden heikkenemisestä johtuvat tulon 

menetykset öljy-yhtiöissä. 

 

Mallin sopivuutta monikansallisten yhtiöiden tuottojen tutkimiseen on syytä epäillä, 

koska mallin selitysasteet ovat jääneet erittäin alhaisiksi Shellin ja BP:n tapauksissa. 

Tässä tutkimuksessa käytetyillä muuttujilla näiden kahden yhtiön tuottojen muodos-

tuminen jäi epäselväksi. Yhtenä jatkotutkimusaiheena voitaisiin käsitellä näiden kah-

den yhtiön tuottojen muodostumista. Olisi mielenkiintoista tietää minkälaisilla selittä-

villä muuttujilla näiden kahden yhtiön tuotot saataisiin selitettyä. 
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Liite 1
Aineistoa kuvaavia tunnuslukuja

Data Keskiarvo Keskihajonta Vinous Huipukkuus Jarque-Bera p
yhtiöiden tuotot

Chevron 0,0030 0,1669 0,0328 188,7992 599808,7000 0,0000
Exxon 0,0030 0,1617 0,2110 187,1400 589169,3000 0,0000
CNR 0,0066 0,0550 0,0597 3,8946 14,5100 0,0008
Lukoil 0,0086 0,1370 0,5367 7,4296 360,9438 0,0000
Shell 0,0009 0,0377 0,0537 4,9494 66,2270 0,0000
Total 0,0022 0,0361 -0,0685 3,9132 14,8170 0,0000
BP 0,0008 0,4292 -0,1619 40,7212 24724,5300 0,0000
Woodside 0,0043 0,0421 -0,5574 4,5618 63,9764 0,0000
Petronas 0,0009 0,0317 0,0215 5,0458 72,7533 0,0000
Petrobras 0,0071 0,0618 -0,7407 4,8564 98,0123 0,0000
Statoil 0,0057 0,0455 -0,4536 3,9717 25,0385 0,0000
Valero 0,0071 0,1683 -0,4666 165,0324 456187,2000 0,0000
Neste Oil -0,0013 0,0539 0,2953 3,8556 6,3054 0,0427

öljyn hinta
Brent 0,0031 0,0447 -0,9014 6,0036 213,2220 0,0000

markkina tuotot
Yhdysvallat 0,0010 0,1599 -0,2129 191,8890 619927,0000 0,0000
Iso-Britannia 0,0013 0,2664 -0,0165 69,0151 75720,0800 0,0000
Kanada 0,0030 0,0344 0,1382 5,5212 111,7702 0,0000
Venäjä 0,0056 0,0522 -0,3100 5,2867 97,5314 0,0000
Ranska 0,0006 0,0312 -0,0108 4,5020 39,2085 0,0000
Australia 0,0028 0,0289 -0,4091 5,4716 117,7743 0,0000
Malesia 0,0018 0,0253 -0,5088 6,7069 256,7379 0,0000
Brasilia 0,0056 0,0520 -0,6500 4,3205 59,6588 0,0000
Norja 0,0050 0,0383 -0,7521 5,1883 99,8892 0,0000
Suomi 0,0003 0,0326 -0,2920 3,6721 4,6238 0,0000

valuuttakurssit
USD/Euro 0,0009 0,0133 0,0614 3,0233 0,2716 0,8730
USD/Punta 0,0005 0,0115 -0,1406 3,0226 1,3819 0,5011
USD/Canadan dollari 0,0009 0,0096 -0,1228 3,3512 3,1912 0,2028
USD/Norjan kruunu 0,0016 0,0152 -0,3664 3,3170 9,0315 0,0000
USD/Malesian ringgit 0,0003 0,0030 -0,1452 15,9296 2906,1170 0,0109
USD/Venäjän rupla 0,0002 0,1598 0,0067 208,1314 731120,7000 0,0000
USD/Australian dollari 0,0007 0,0155 -0,5847 4,2603 51,3599 0,0000
USD/Brasilian real 0,0000 0,2767 -0,0656 68,7198 75044,6000 0,0000

riskipreemiot
Yhdysvallat 0,0098 0,4517 -0,6331 38,5547 21675,8300 0,0000
Iso-Britannia 0,0098 0,6159 1,2298 34,9378 17571,5300 0,0000
Eurooppa 0,0225 0,4410 -0,2880 36,0963 18763,7900 0,0000
Kanada -0,0116 0,4596 -0,3346 9,4797 726,6911 0,0000
Venäjä -0,0030 0,4227 1,1421 15,9313 2952,9420 0,0000
Australia -0,0052 0,4347 -0,2870 8,1884 466,6389 0,0000
Malesia -0,0042 0,1461 -2,0935 42,0298 26387,1000 0,0000
Norja -0,0015 0,4142 -0,0050 10,3693 769,3468 0,0000
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