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1 Tarkemmat ajankohdat sekä rajoitusten muodot on esitetty liitteessä 1. (Beber & Pagano, 
2010, 43) 

1. JOHDANTO 

 

Rahoituskriisi sai useat maat rajoittamaan lyhyeksimyyntiä syyskuun puolivälissä 

vuonna 2008 (Vauhkonen, 2010, 13; ESME, 2009, 14). Rajoitukset painottuivat 

pääosin finanssialan yrityksiin (Marsh & Niemer, 2008, 2). Lyhyeksimyyntirajoitukset 

vaihtelevat maittain. Ne ovat asetettu koskettamaan lyhyeksimyyntiä, joka koostuu 

finanssi- ja ei-finanssialan yritysten osakkeiden katetusta tai kattamattomasta, tai eri 

osatekijöistä muodostuvasta lyhyeksimyynnistä. Myös maiden asettamien rajoitusten 

aloitus- sekä lopetusajankohdat vaihtelevat.1 Rajoitusten tarkoitus oli vastata 

finanssimarkkinoiden kohonneeseen volatiliteettiin sekä tasapainottaa 

finanssimarkkinoita. Vaikka useat maat vastasivat rahoituskriisiin asettamalla 

lyhyeksimyyntirajoituksia, niiden tehosta ei ole juurikaan empiiristä näyttöä. Tämä 

johtuu kansainvälisen yhteneväisyyden puutteesta maiden välillä. (Vauhkonen, 2010, 

14) Lyhyeksimyyntirajoitusten negatiivisina vaikutuksina yleisesti pidetään 

markkinoiden likviditeetin huonontumista, osakkeiden hinnanmääritysprosessin 

hidastumista sekä liiallista jyrkentynyttä arvopapereiden hintojen laskua 

rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteissa (Vauhkonen, 2010, 14). Akateemisessa 

yhteisössä on kiinnostuttu uudelleen lyhyeksimyynnin vaikutuksista, johtuen 

rahoituskriisin aikana asetetuista lyhyeksimyyntirajoituksista (Charoenrook & Daouk, 

2009, 2). 

 

Aiemmat tutkimukset ja teoriat ovat osoittaneet lyhyeksimyyntirajoitusten vaikuttavan 

seuraaviin asioihin: markkinoiden likviditeetti, osakkeiden hinnanmuodostus, 

osakkeiden hinnat, osakkeiden keskiarvotuotot, markkinoiden volatiliteetti, 

osakkeiden tuottojen vääristyneisyys, osakkeiden tuotot, markkinoiden 

informaatiotehokkuus, pörssiromahduksen todennäköisyys ja markkinatehokkuus. 

Lyhyeksimyyntirajoituksien on huomattu vaikuttavan markkinoiden likviditeettiin 

laskevasti, sillä rajoituksilla poistetaan markkinoilta halukkaita myyjiä. (Charoenrook 

& Daouk, 2009, 2-4, 19-20) Rajoitusten on huomattu vaikuttavan osakkeiden 

hinnanmuodostusprosessiin hidastaen sitä ja tekemällä hinnoista vähemmän 

informatiivisia (Beber & Pagano, 2010, 25-26, 28). Tutkimukset eivät ole yhteneviä 

rajoitusten vaikutuksista volatiliteettiin. Teoriassa rajoitusten uskotaan pienentävän 

volatiliteettia, mutta osa tutkimuksista on osoittanut, että lyhyeksimyyntirajoituksilla ei 
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ole laskevaa vaikutusta volatiliteettiin. Osa tutkimuksista on kuitenkin todennut 

rajoituksilla olevan volatiliteettia kasvattava vaikutus. (Financial Services Authority, 

2009, 12; Charoenrook & Daouk, 2009, 19) Sen sijaan tutkimukset ovat yhteneviä 

vaikutuksista markkinoiden informaatiotehokkuuteen. Rajoituksilla osoitetaan olevan 

heikentävä vaikutus informaatiotehokkuuteen markkinoilla. (Boehmer & Wu, 2010, 

19; Saffi & Sigurdsson, 2011, 33) Lyhyeksimyyntirajoitusten vaikutuksesta 

pörssiromahduksien todennäköisyyteen ei tutkimuksissa ole tullut esille mitään 

empiirisiä todisteita (Charoenrook & Daouk, 2009, 13, 20). Tutkimukset ovat 

yksimielisiä lyhyeksimyyntirajoitusten laskevista vaikutuksista markkinatehokkuuteen 

(Marsh & Niemer, 2008, 2; Bris et al., 2004, 37).  

 

Useat aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet yksittäisten osakkeiden tietojen 

tutkimiseen, joskin tutkimuksia löytyy myös markkinatasoisina, kuten Charoenrook & 

Daouk (2009). Tämä tutkielma tutkii lyhyeksimyyntirajoituksia markkinatehokkuuden 

ja osakkeiden odotettujen tuottojen näkökulmasta. Aikaisempiin tutkimuksiin 

verrattuna tässä tutkimuksessa käytetään pidempää havainnointiperiodia, sen 

jatkuessa yli vuoden 2009. Tämä tutkimus käyttää myös hyväkseen sitä, että 

rajoituksia on asetettu ja poistettu eri aikoihin sekä hyödyntää tietoa siitä, että 

rajoituksia oli erimuotoisia. 

 

Tutkimuksessa halutaan selvittää oliko lyhyeksimyyntirajoituksilla vaikutusta 

tutkimukseen sisällytettyjen maiden markkinatehokkuuteen sekä näiden maiden 

osaketuottoihin markkinatasolla. Tutkimuksessa käytetään odotetulle tuotolle 

approksimaationa perinteistä CAPM–mallia sekä multifaktori-CAPM-mallia (Sharpe et 

al., 1999). CAPM-mallin taustaoletuksiin kuuluu, että markkinoilla ei ole 

epätäydellisyyksiä, jotka estäisivät arvopapereiden myynnin ennen niiden ostamista. 

Tutkimuksessa tarkastellaan lyhyeksimyyntirajoitusten vaikutusta, joten tämä rikkoo 

taustaoletuksen lyhyeksimyynnin rajoittamattomuudesta. Tämä ei vaikuta oleellisesti 

mallin käytettävyyteen, sillä sama suhde olisi syntynyt riippumatta lyhyeksimyynnin 

rajoituksista. (Elton et al., 2007, 306) Tutkimus rajataan koskemaan maita, joissa 

asetettiin vuosina 2008 - 2009 lyhyeksimyyntirajoituksia.  
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Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 

Pääkysymys: 

 

1) Onko lyhyeksimyyntirajoituksilla vaikutusta markkinoiden tehokkuuteen sekä 

osakkeiden tuottoihin? 

Alakysymys: 

 

1) Onko lyhyeksimyyntirajoituksilla vaikutusta likviditeettiin? 

 
Tutkimuksen rakenne muodostuu seuraavasti. Luvussa 2 esitellään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys eli lyhyeksimyynti, CAPM-malli, multifaktori-CAPM-malli, 

Amihud-likviditeettitunnusluku ja markkinatehokkuus. Luvussa 3 käydään läpi 

tutkimuksessa käytettävät aineistot ja menetelmät. Luvussa 4 käsitellään 

tutkimuksessa saadut tulokset. Luku 5 kertoo johtopäätökset, jotka saadaan 

tutkimuksen tuloksista. 
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2.  TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Kappaleessa tarkastellaan tutkimukselle oleellisia teoreettisia viitekehyksiä ja 

tutustutaan aikaisempien tutkimuksien tuloksiin. Teoreettisiin viitekehyksiin kuuluvat 

lyhyeksimyynti, CAPM-malli, multifaktori-CAPM-malli ja markkinatehokkuus.  

 

2.1 Lyhyeksimyynti 

 
Lyhyeksimyynnillä tarkoitetaan sellaisen arvopaperin myyntiä toiselle 

markkinaosapuolelle, jota myyjä ei myyntihetkellä omista. Lyhyeksimyynti jaetaan 

katettuun ja kattamattomaan lyhyeksimyyntiin. Kattamaton lyhyeksimyynti on 

mahdollista, sillä arvopaperin myynnin ja toimituksen välillä on usein päivien viive. 

Lyhyeksimyyntiä yleisesti käytetään joko hinnan laskulta suojautumiseen tai 

laskevista hinnoista hyötymiseen. (Vauhkonen, 2010, 13; Financial Services 

Authority, 2009, 6) 

 

Katetulla lyhyeksimyynnillä tarkoitetaan lyhyeksimyyntiä, jossa myyjä on lainannut 

toiselta markkinaosapuolelta, kuten investointipankilta, myymänsä osakkeen 

(Vauhkonen, 2010, 13; Elton et al., 2007, 26). Usein investointipankit vaativat 

lainaajalta arvopapereita lainattaessa varmuusmarginaalin, joka on tietty 

prosenttiosuus lyhyeksimyynnin rahamääräisestä arvosta. Varmuusmarginaali 

vaaditaan sen takia, että jos arvopaperin arvo nousee, lainaaja joutuu korvaamaan 

tappionsa, joko sulkemalla lyhyen positionsa tai lisäämällä rahaa tilille kattamaan 

marginaalin yli nousseet tappiot. (Bodie et al., 2005, 91-93; Elton et al., 2007, 27-31) 

Katettu lyhyeksimyynti jakautuu neljään vaiheeseen, mutta käytännössä 

ensimmäinen ja toinen sekä kolmas ja neljäs vaihe tapahtuvat lähes samanaikaisesti. 

Toisen ja kolmannen vaiheen välillä voi kulua pidempikin aika. Ensimmäisessä 

vaiheessa myyjä lainaa arvopapereita toiselta markkinaosapuolelta, kuten 

esimerkiksi investointipankilta, joka puolestaan lainaa ne joko omista osakkeistaan 

tai asiakkaansa tililtä. Toisessa vaiheessa osakkeet myydään eteenpäin markkinoilla. 

Kolmannessa vaiheessa, joka tapahtuu myöhempänä hetkenä tulevaisuudessa, 

lyhyeksimyyjä ostaa saman määrän osakkeita kuin on alun perin lainannut, jotta voi 

palauttaa lainatut osakkeet. Neljännessä vaiheessa lyhyeksimyyjä palauttaa lainatut 

osakkeet investointipankille, joka palauttaa ne niiden alkuperäiselle lainaajalle. 
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(Financial Services Authority, 2009, 6) Lyhyeksimyyjän voitto syntyy toisen ja 

kolmannen vaiheen välisestä arvopaperin hinnan laskusta, josta vähennetään 

osakkeiden lainauksesta syntyneet kustannukset (Bodie et al., 2005, 92).  

 

Toinen lyhyeksimyynnin muoto on kattamaton lyhyeksimyynti, jossa myyjä ei ole 

vielä myyntihetkellä lainannut myymäänsä osaketta. Tämä perustuu siihen, että 

arvopaperin myynnin ja toimituksen välillä voi olla päivien viive. (Vauhkonen, 2010, 

13) Kattamaton lyhyeksimyynti tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa myyjä lyhyeksimyy arvopaperit. Toisessa vaiheessa myyjä ostaa 

arvopaperit, jotka myytiin ensimmäisessä vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa myyjä 

toimittaa myymänsä arvopaperit ostajalle. (Financial Services Authority, 2009, 6) 

Kattamattomassa lyhyeksimyynnissä myyjä välttää lainauksesta aiheutuvat 

kustannukset. 

 

Normaaliaikoina lyhyeksimyyntiä pidetään hyödyllisenä kaupankäyntimuotona. 

Lyhyeksimyynnin on osoitettu lisäävän markkinatehokuutta. Lyhyeksimyynti lisää 

markkinoilla olevien potentiaalisten myyjien määrää lisäten kaupankäyntivolyymia, 

joka lisää likviditeettiä. Paremman likviditeetin ansioista myös transaktiokustannukset 

pienevät, sillä likviditeetin parantuminen pienentää osto- ja myyntinoteerausten eroa.  

Lyhyeksimyynnin on huomattu myös parantavan arvopapereiden markkinahintojen 

informaation heijastumista etenkin negatiivisen informaation kohdalla. (Vauhkonen, 

2010, 13)  

 

Lyhyeksimyynti voi johtaa myös neljään erilaiseen potentiaaliseen ongelmaan. Näitä 

ongelmia ovat 1) markkinoiden hyväksikäyttö, 2) sekasortoiset markkinat, 3) 

läpinäkyvyyden puutteellisuus ja 4) toimituksissa epäonnistumiset. Seuraavissa 

kappaleissa nämä ongelmat esitellään lyhyesti. (Financial Services Authority, 2009, 

11) 

 

Lyhyeksimyynti voi luoda mahdollisuuden markkinoiden hyväksikäyttöön antamalla 

harhaanjohtavia signaaleita todellisesta tarjonnasta tai oikeasta arvopaperin 

valuaatiosta. Tämä voi aiheuttaa yrityksen arvopaperin hinnan laskun jonkin 

markkinaosapuolen toimesta, joka manipuloi markkinoita lyhyeksimyymällä yrityksen 

arvopapereita. Väärinkäytöksen riski on etenkin kattamattoman lyhyeksimyynnin 
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kohdalla huomattava, sillä kattamattomassa lyhyeksimyynnissä sijoittajan ei tarvitse 

lainata arvopapereita myydäkseen niitä. Tämän takia kattamattomassa 

lyhyeksimyynnissä ei ole myynnin nopeuteen vaikuttavia rajoitteita ja näin voidaan 

nopealla aikavälillä myydä huomattavia määriä arvopapereita antaen 

harhaanjohtavaa informaatiota. (Financial Services Authority, 2009, 11) 

 

Lyhyeksimyynti voi vaikuttaa sekasortoisiin markkinoihin antamalla vääristyneen 

kuvan arvopaperista, johon muut markkinaosapuolet ylireagoivat ajaen 

markkinahintaa alemmas kuin pitäisi. Kasvanut volatiliteetti voi vaikeuttaa yritysten 

mahdollisuutta kerätä pääomaa, sekä vaikeuttaa pankkien kykyä houkutella 

talletuksia. (Financial Services Authority, 2009, 11) 

 

Lyhyeksimyynnin läpinäkyvyyden puutteellisuus voidaan myös nähdä 

ongelmallisena, sillä sijoittajat eivät voi päätellä missä määrin lyhyeksimyyntipositiot 

ajavat hintoja alaspäin. Tähän voitaisiin vaikuttaa asettamalla tiedonantovelvollisuus 

lyhyeksimyynnistä. Tämä tosin laskisi likviditeettiä, sillä sijoittajat eivät halua 

paljastaa sijoitusstrategioitaan. (Financial Services Authority, 2009, 11) 

 

Epäonnistuminen toimituksissa nähtiin myös ongelmallisena kattamattoman 

lyhyeksimyynnin osalta. Tällä tarkoitetaan sitä, että lyhyeksimyyjä ei onnistu 

toimittamaan myymiään osakkeita ostajalle. Tämä voi aiheuttaa markkinoiden 

tehokkuuden laskua, joka nostaa transaktiokustannuksia ja laskee arvopapereiden 

vaihdon alle optimaalisen tason. Normaaliaikoina lyhyeksimyynnin positiivisten 

vaikutusten nähdään olevan suuremmat kuin rajoitusten tuomat hyödyt. Tämä johtuu 

esimerkiksi rajoitusten likviditeettiä laskevasta vaikutuksesta. (Financial Services 

Authority, 2009, 11) 

 

2.2 CAPM-malli 

 
CAPM-malli on yksi keskeisimmistä modernin rahoituksen teorioista ja se oli 

ensimmäinen kehitetty yleinen markkinatasapainomalli. CAPM-malli antaa 

mahdollisuuden määrittää riskin mille tahansa arvopaperille ja auttaa määrittämään 

odotettujen tuottojen ja riskin välisen suhteen markkinoiden ollessa tasapainossa 

(Bodie et al., 2005, 282-283; Elton et al., 2007, 284-286).  
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CAPM-malli on kehitetty Sharpen, Lintnerin ja Mossin toimesta. Malli pohjautuu 

Markowitzin vuonna 1952 kehittämään moderniin portfolioteoriaan. Teorian mukaan 

sijoittajat haluavat maksimoida odotetut tuotot minimoiden riskit eli toisin sanoen he 

ovat riskinkarttajia. Teoriassa valittiin portfolion riskin mittariksi tuottojen varianssi. 

(Bodie et al., 2005, 172, 282-283)  

 

CAPM-mallin taustalla on joukko tiukkoja oletuksia. Malliin kuuluvat taustaoletukset 

yksinkertaistavat mallin rakennetta. Vaikka maailma on tosiasiassa hyvin 

monimutkainen, malli on silti yleisesti käytetty sen yksinkertaisuuden vuoksi. (Elton et 

al., 2007, 284-285).  Tutkimuksen kannalta keskeisin on taustaoletus 

lyhyeksimyynnin rajoittamattomuudesta. Rajoittamattoman lyhyeksimyynnin oletus 

yksinkertaistaa kaavan johtamista, mutta ei ole pakollinen mallin kannalta, sillä sama 

suhde pystytään johtamaan riippumatta siitä, onko lyhyeksimyynti rajoitettua vai ei. 

(Elton et al., 2007, 306) 

 

CAPM-mallin taustalla on voimassa eroteltavuusteoria, jonka mukaan päätökset siitä, 

mihin arvopaperisuoralla sijaitsevaan riskilliseen portfolioon sijoitetaan ja kuinka 

sijoituspanokset jaetaan riskittömän ja riskillisen sijoitusvaihtoehdon välillä, ovat 

erilliset. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisessä vaiheessa valitaan tuoton ja riskin 

suhteen paras portfolio, jonka jälkeen toisessa vaiheessa mukautetaan sijoituksen 

riski vastaamaan sijoittajan henkilökohtaista riskipreferenssiä.  Jos markkinat ovat 

tehokkaat, markkinaportfolion riskiin suhteutettua tuottoa on mahdotonta ylittää. Näin 

jää jäljelle päätös siitä, kuinka sijoitusvarallisuus allokoidaan riskittömän 

korkoinstrumentin ja markkinaportfolion välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että rationaaliset 

sijoittavat valitsevat riskiseksi sijoituksekseen markkinaportfolion näin maksimoiden 

arvopaperimarkkinasuoran kulmakertoimen. (Elton et al., 2007, 87) CAPM-malli 

esitetään seuraavasti: 

 

  (  )       ( (  )    ) (1) 

 

Kaavassa (1) E(.) on odotusarvo,     on arvopaperin i tuotto,     on riskitön korko, 

   on markkinaportfolion tuotto ja    on osakkeen i beta, joka mittaa arvopaperin i 
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systemaattista riskiä. Termi (     ) kuvastaa markkinapreemiota.    (     ) 

muodostavat yhteensä riskilisän, joka vaaditaan portfoliolta yli riskittömän koron. 

(Niskanen & Niskanen, 2010, 189) 

 

Perinteistä CAPM-mallia voidaan laajentaa olettamalla, että maailmanmarkkinat ovat 

integroituneet.  Näin voidaan käyttää kansainvälistä CAPM-mallia. Kansainvälisessä 

CAPM-mallissa käytetään markkinaportfoliona ja riskittömänä korkona 

maailmanlaajuisesti samoja arvoja. Markkinaportfolio on koko maailmantaloudelle 

muodostettu kokonaisuus, joka yhdistää eri maiden erilliset markkinaportfoliot. 

Riskittömänä korkona kansainvälisen CAPM-mallin yhteydessä käytetään usein 

yhden kuukauden Yhdysvaltojen T-billiä. Käytettävä riskitön korko voidaan perustella 

Yhdysvaltojen huomattavalla asemalla maailmantaloudessa. On myös huomattava, 

että käytettäessä kansainvälistä CAPM-mallia tulee käyttää dollarimääräisiä tietoja 

eri maista. (Karolyi & Stulz, 2003; Stulz, 2006) 

 

2.3 Multifaktori-CAPM-malli 

 
Multifaktori-CAPM-malli on rakennettu perinteisen CAPM-mallin päälle. Multifaktori-

CAPM-malli poikkeaa perinteisestä mallista laajentamalla odotettuja tuottoja 

selittävien muuttujien eli faktoreiden määrää. Malli perustuu ajatukseen, joka on 

osoitettu useassa tutkimuksessa, että systemaattinen eli markkinariski voidaan jakaa 

useaan riskiä aiheuttavaan tekijään, tai ainakin sijoittajat ottavat hinnoittelussa 

huomioon myös muita systemaattisia riskitekijöitä markkinapreemion lisäksi. Tämä 

johti multifaktori-CAPM-malliin sekä APT-teoriaan. (Vaihekoski, 2004, 222-224; Bodie 

et al., 2005, 345) Multifaktori-CAPM-malli voidaan esittää kaavana seuraavasti: 

 

 (  )      ( (  )    )                (2) 

 

Kaavassa (2) E(.) on odotusarvo,    on osakkeen i tuotto,     on riskitön korko, 

( (  )    ) on markkinapreemio,    on riskitekijään j liittyvä tuottovaatimus ja     on 

osakkeen i herkkyys riskitekijään. (Vaihekoski, 2004, 222) 
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Multifaktori-CAPM-malli ei kerro mitä ylimääräiset riskitekijät, markkinariskin lisäksi, 

voisivat olla, mutta ohjeistaa riskifaktorien valintaa. Teorian mukaan faktoreiden tulisi 

olla sellaisia, joita iso joukko sijoittajia ottaa huomioon hinnoitellussa ja yrittää 

suojautua näitä riskejä vastaan. Multifaktori-CAPM-mallin tarkoituksena on parantaa 

perinteisen mallin selitysastetta ottamalla huomioon useita eri makroekonomisia 

muuttujia ja hahmottaen myös muita hinnoitteluun vaikuttavia riskitekijöitä. (Bodie et 

al., 2005, 346) 

 

2.4 Amihud-likviditeettitunnusluku 

 

Amihud-likviditeettitunnusluku on päivittäinen likviditeetin mittari, joka kertoo 

absoluuttisen tuoton ja dollarimääräisen volyymin keskiarvosuhteen tietyllä ajalla. 

Tunnusluku voidaan tulkita yhden päivän hinnan muutoksena suhteessa yhden 

dollarin muutokseen vaihtovolyymissä, mikä toimii karkeana hinnan muutoksen 

mittarina. (Amihud, 2002) 

 

Likviditeetin mittaamiselle on olemassa useita muita mittareita, kuten Amihud-

tunnuslukua läheisesti muistuttava Amivest-tunnusluku tai osto- ja 

myyntinoteerausten erotus. Useat muista tarkemmista tunnusluvuista vaativat paljon 

tietoa, jota ei ole saatavilla monille markkinoille. Likviditeetin mittaaminen on 

käytännössä hankalaa, sillä sitä ei voida havainnoida suorasti, koska se koostuu 

monesta erillisestä tekijästä, joiden saaminen mukaan tunnuslukuun on erittäin 

vaikeaa. (Amihud, 2002)  

 

Amihud-likviditeettitunnusluvun kaava voidaan esittää seuraavasti: 

 

 

              ∑
|    |

       

   

   

 

 

(3) 

Kaavassa (3)     on päivien määrä jolloin osakkeesta i on saatavilla tietoa vuotena y, 

     on osakkeen i tuotto päivänä d vuotena y ja          on osakkeen i 

dollarimääräinen volyymi päivänä d vuotena y. (Amihud, 2002) 
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2.5 Markkinatehokkuus 

 
Markkinatehokkuus on yksi keskeisimmistä rahoituksen käsitteistä rahoituksen 

teoriassa ja sitä onkin laajalti tutkittu empiirisesti. Tunnetuimpia 

markkinatehokkuuden teorioita on Faman (1970) kehittämä teoria markkinoiden 

tehokkuudesta. Teorian mukaan rahoitusmarkkinoiden tärkein tehtävä on resurssien 

tehokas allokointi yli- ja alijäämäsektorien välillä. Resurssit jakautuvat siten, että 

kannattavat investoinnit saavat tarvitsemansa resurssit hyödyttäen molempia 

sektoreita. Teoriaan liittyy myös oletus siitä, että rahoitusinstrumenttien hinnat 

heijastavat täydellisesti kaiken saatavilla olevan informaation eli ovat allokatiivisesti 

tehokkaita. Resurssien tehokkaalla allokaatiolla on edellytyksenä, että markkinat ovat 

sisäisesti ja ulkoisesti tehokkaat. Sisäisesti tehokkailla markkinoilla tarkoitetaan 

alhaisia kaupankäynnistä johtuvia transaktiokustannuksia ja nopeaa kaupankäyntiä. 

Ulkoisesti tehokkailla markkinoilla viitataan markkinoiden informaatio-tehokkuuteen. 

(Fama, 1970) Markkinat ovat ulkoisesti tehokkaat, kun arvopaperin hintoihin 

heijastuu kaikki saatavilla oleva relevantti tieto. Tämä tarkoittaa sitä, että tehokkailla 

markkinoilla ei ole mahdollista saada ylisuuria tuottoja, kun tuotot suhteutetaan 

riskiin. (Sharpe et al., 1999, 92) 

  

Fama jaotteli arvopaperimarkkinoiden tehokkuusasteet kolmeen luokkaan perustuen 

siihen, mitä informaatiota arvopapereiden hinnat heijastavat. Luokat ovat heikosti 

tehokkaat markkinat, keskivahvasti tehokkaat markkinat ja vahvasti tehokkaat 

markkinat. (Sharpe et al., 1999, 93) Myöhemmin Fama (1991) nimesi luokat 

perustuen niissä käytettäviin tutkimusmenetelmiin. Tehokkuusluokat ovat 

käytännössä sisäkkäisiä, mikä tarkoittaa sitä, että vahva tehokkuusaste sisältää 

myös heikon ja keskivahvan tehokkuusasteen ja keskivahva pitää sisällään heikon 

tehokkuusasteen. Heikosti tehokkailla markkinoilla arvopapereiden hinnat heijastavat 

kaiken aiemman informaation aikaisemmista arvopapereiden hinnoista. Tällöin on 

mahdotonta saada normaalia suurempia tuottoja historiallisiin hintoihin perustuvilla 

teknisillä analyysimenetelmillä. Tämä luokka kategorisoitiin uudelleen tuottojen 

ennustettavuutta koskevaksi tutkimukseksi. Keskivahvasti tehokkailla markkinoilla 

hinnat heijastavat kaiken julkisesti saatavilla olevan informaation. Tämä tarkoittaa 

sitä, että julkisen tiedon hyväksikäytön avulla ei ole mahdollista saavuttaa 

systemaattisesti normaalia suurempia tuottoja.  Tämä luokka nimettiin uudestaan 
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menetelmän mukaisesti tapahtumatutkimukseksi. Vahvasti tehokkailla markkinoilla 

hinnat heijastavat kaiken julkisen ja yksityisen informaation. Tämä tarkoittaa sitä, että 

edes sisäpiiritiedon avulla ei voi saavuttaa systemaattisesti normaalia suurempia 

tuottoja. Tämä nimettiin myöhemmin yksityisen informaation testaamiseksi. 

Käytännössä voidaan todeta, että vahva markkinatehokkuusaste ei toteudu missään 

reaalimaailmassa, sillä sisäpiiri-informaatio ei ole kaikkien sijoittajien tiedossa. 

(Sharpe et al., 1999, 93-94; Elton et al., 2007, 400-404) 
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3. AINEISTO 

 
Tutkimuksen aineisto koostuu 21 maan päivittäisistä indeksisarjoista sekä niiden 

volyymisarjoista. Tutkimukseen valittiin maat, joissa lyhyeksimyyntiä oli rajattu 

vuosien 2008–2009 aikana. Tutkimukseen sisällytettiin kontrollimaiksi Suomi ja 

Singapore, joissa lyhyeksimyyntiä ei ollut rajoitettu tutkimusperiodin aikana. Sarjojen 

tiedot haettiin ajalle 2.1.2001 – 13.5.2011. Näin varmistettiin, että havaintoja löytyi 

riittävästi testien tekemiseen sekä virheettömän kuvan antamiseen testien tuloksista.  

Maakohtaiset indeksisarjat ovat painorajoitettuja dollarimääräisiä MSCI:n 

tuottoindeksejä. MSCI indeksisarjojen volyymitiedon puutteellisuuden vuoksi 

indeksisarjoille käytettiin approksimaationa Datastream maakohtaisten indeksien 

dollarimääräisiä volyymitietoja. 

 

Markkinaportfoliona käytettiin MSCI:n painotettua dollarimääräistä World 

tuottoindeksiä. Tutkimuksessa käytetään kansainvälistä CAPM-mallia, jonka 

oletuksena on, että maailmanmarkkinat ovat integroituneet yhteen (Karolyi & Stulz, 

2003).  Riskittömänä korkona tutkimuksessa käytetään 1 kuukauden Yhdysvaltojen 

T-billiä. 

 

Tutkimuksen aineisto haettiin Datastream-ohjelmasta, paitsi riskitön korko, joka 

haettiin Kenneth Frenchin (2011) ylläpitämästä tietopankista. Tiedot 

lyhyeksimyyntirajoituksista kerättiin Beberin & Paganon (2010) tutkimuksesta sekä 

European Securities and Markets Authorityn raportista (2011). Tuottoindeksisarjat 

muunnettiin prosentuaalisiksi päivätuotoiksi, joista laskettiin ylituotot vähentämällä 

niistä riskitön korko. 

 

Numeeriset kuvailevat arvot aineistosta löytyvät liitteestä 2. Siitä voidaan nähdä 

keskiarvon, keskihajonnan ja Jarque-Bera normaalijakautuneisuustestin perusteella, 

että ainoastaan rajoituksen aikana Kanadan, Kreikan ja Yhdysvaltojen sarjat ovat 

normaalijakautuneita. Taulukosta voidaan myös nähdä koko aineiston, rajoituksen 

aikaisen ja rajoittamattoman periodin erilliset arvot päivätuotoille, ylituotoille sekä 

likviditeetti-tunnusluvulle. Keskeisinä arvoina voidaan tulkita olevan keskiarvot ja 

keskihajonneisuus, joka mallintaa volatiliteettia.  Mielenkiintoisimpina huomioina koko 

aineiston päivätuoton keskihajonnan osalta on Suomi, jossa lyhyeksimyynti ei ollut 
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rajoitettua. Sen keskihajonta on korkein, mutta toisaalta voidaan huomata, että toisen 

kontrollimaan, Singaporen, päivätuottojen keskihajonta on viiden pienimmän 

joukossa. Myös rajoitusten aikana Suomella oli korkein keskihajonta. Maissa, joissa 

lyhyeksimyyntiä oli rajoitettu, rajoitusperiodin aikana suurimman keskihajonnan saivat 

Kanada, Iso-Britannia, Norja sekä Yhdysvallat, joissa rajoitus koski ainoastaan 

katettua rahoitusyritysten osakkeita. Näistä maista Kanada, Iso-Britannia ja 

Yhdysvallat lopettivat rajoituksen huomattavasti muita aikaisemmin. Näin ollen vähät 

havainnot, jotka mailla on, ajoittuvat finanssikriisin alkuun. Japani, Portugali ja 

Tanska olivat rajoitusperiodiensa pienimpiä keskihajonnaltaan. Näissä maissa 

rajoitukset koskivat rahoitusyritysten osakkeita ja olivat rajoitusperiodeiltaan pitkiä, 

jolloin saatiin useita havaintoja. Ylituoton osalta mielenkiintoisena huomiona voidaan 

nähdä, että ainoastaan yhden maan ylituoton keskiarvo on positiivinen. Likviditeetin 

osalta voidaan huomata likviditeetin huonontuneen rajoittamatonta ja rajoitettua 

periodia verrattaessa, mikä on yhtenevää teorian kanssa. 
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4. MENETELMÄT 

 
Menetelminä tutkimuksessa käytetään keskiarvojen ja varianssien tilastollista 

eroavuutta testaavia testejä rajoittamattoman periodin ja rajoitetun periodin aikana 

sekä neljää regressiomallia jaetulle aineistolle ja koko aineistolle. Menetelmien 

pääpaino on arvioida onko lyhyeksimyynnin rajoituksilla vaikutusta osakkeiden 

tuottoihin ja markkinoiden tehokkuuteen. 

 

4.1 Keskiarvo- ja varianssitestit 

 
Tutkimuksen kannalta on olennaista verrata eroja rajoitetun ja rajoittamattoman 

periodin välillä. Lukuja vertaillessa on tärkeää pitää mielessä, että luvut ovat eri 

aikaperiodeilta ja rajoitukset ajoittuvat finanssikriisin ajalle. Näin ollen tuloksista ei 

pystytä erottamaan suoranaisesti, ovatko vaikutukset lyhyeksimyyntirajoitusten vai 

finanssikriisin aiheuttamia. 

 

Keskiarvojen tilastollista eroavuutta testattiin tutkimuksessa käyttämällä Satterwaite-

Welch t-testiä. Testi valittiin sen löyhempien taustaoletusten vuoksi, sillä testin 

suorittamiseksi vertailtavien ryhmien variansseja ei tarvitse olettaa yhtäsuuriksi eikä 

vertailtavien sarjojen tarvitse olla normaalijakautuneita. Vertailtavien ryhmien ei 

myöskään tarvitse olla yhtä suuria. Testin nollahypoteesina on siis, että vertailtavien 

sarjojen keskiarvot ovat yhtäsuuret. Varianssien tilastollista eroavuutta testattiin 

käyttämällä Brown-Forsythe -testiä. Testi valittiin sen taustaoletusten vuoksi, sillä 

testi ei edellytä vertailtavien sarjojen normaalijakautuneisuutta eikä vertailtavien 

ryhmien tarvitse olla yhtä suuria. Nollahypoteesina testissä on, että vertailtavien 

sarjojen varianssit ovat yhtäsuuret. Näiden tutkiminen on hyödyllistä tutkimuksen 

kannalta, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä aineistosta vertailtaessa kahta ryhmää 

keskenään. 

 

4.2 Lineaariset regressiot 

 
Tutkimuksessa käytetään lineaarista regressiota, jotta saadaan selville kuinka 

lyhyeksimyyntirajoitukset ja likviditeetti ovat vaikuttaneet ylituottoihin ja 

markkinatehokkuuteen. Tutkimuksessa ajetaan neljä eri regressiota, joista kolme 



15 

 

 

perustuu CAPM-malliin ja yhdessä tarkastellaan lyhyeksimyyntirajoitusten vaikutusta 

likviditeettiin. 

 

4.2.1 CAPM-malli ja AR(1) 

 
Ensimmäisen regressiomallin päätarkoituksena on nähdä, pystyykö ensimmäisen 

asteen autoregressiivinen termi selittämään ylituottoja. Regressio ajetaan ositettuun 

aineistoon. Aineisto on ositettu regressiota varten rajoitettuun ja rajoittamattomaan 

periodiin. Mielenkiintoisina tekijöinä regression tuloksista voidaan nähdä, mikäli 

ensimmäisen asteen autoregressiivinen termi pystyy selittämään ylituottoja ja onko 

tässä on tapahtunut muutosta rajoittamattoman ja rajoitetun periodin välillä. 

Autoregressiivisen termin selitysasteen nousu voidaan tulkita markkinatehokkuuden 

heikentymisenä, mutta sen voidaan myös nähdä aiheutuneen epäsynkronisesta 

kaupankäynnistä (Schotman & Zalewska, 2006). Mielenkiintoisena voidaan myös 

nähdä alfa, joka kuvaa epänormaaleja tuottoja. Hypoteesina alfalle esitetään, ettei 

alfa eroa tilastollisesti merkittävästi nollasta. 

 

                   (       )      (           )      (4) 

 

Kaavassa (4)         on ajanhetken t indeksin i ylituotto,   on leikkauspiste 

estimoidulle suoralle ja tunnetaan CAPM-mallin yhteydessä myös Jensenin alfana,   

on kerroin, jolla muuttuja vaikuttaa estimoitavaan muuttujaan,         on 

markkinaportfolion ajanhetken t ylituotto ja      on ensimmäisen asteen 

autoregressiivisen termin kerroin. 

 

4.2.2 CAPM-malli, AR(1) ja dummy-muuttuja 

 
Toisessa regressiossa malliin lisätään dummy-muuttuja, joka kuvastaa 

lyhyeksimyynnin rajoituksia ajanhetkellä t. Regressio ajetaan koko aineistolle ja näin 

ollen saadaan tietoa siitä, miten rajoitukset selittävät indeksin ylituottoja. 

Mielenkiintoisina tekijöinä regressiossa voidaan nähdä alfa, beta, Dummy-muuttuja ja 

mallin selitysaste. 
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                   (       )      (           )

                

(5) 

 

Kaavaan (5) lisättiin uutena muuttujana      , joka on ajanhetken t dummy-muuttuja, 

joka kuvaa onko rajoitus päällä. 

 

4.2.3 Multifaktori-CAPM-malli 1 

 
Kolmannessa regressiossa otetaan mukaan muuttuja, joka kuvastaa likviditeettiä 

ajanhetkellä t. Muuttujan lisääminen kertoo, voidaanko likviditeetillä selittää 

ylituottoja. Muuttujan vaikutusta on oleellista tarkastella, sillä useissa teorioissa on 

nähty lyhyeksimyyntirajoitusten vaikuttavan myös likviditeettiin. Näin ollen 

lyhyeksimyynti voisi epäsuorasti selittää ylituottoja likviditeetin välityksellä. 

Tutkimuksen kannalta on myös oleellista vertailla regressiosta saatuja tuloksia 

aikaisemman mallin tuloksiin, sillä multifaktori-CAPM-mallissa myös likviditeetin 

vaikutus epänormaaleihin tuottoihin on huomioitu. 

 

                  (       )      (           )

                            

(6) 

 

 
Kaavaan (6) lisättiin uutena muuttujana       , joka kuvaa Amihud-

likviditeettitunnuslukua ajanhetkenä t. 

 

4.2.4 Likviditeettiregressio 

 
Neljännessä regressiomallissa selitetään Amihud-likviditeettitunnuslukua 

lyhyeksimyyntirajoitusta kuvaavalla dummy-muuttujalla. Mallissa on mielenkiintoista 

nähdä, ovatko lyhyeksimyyntirajoitukset vaikuttaneet likviditeettiin ja kuinka suuri 

vaikutus on. 

 

                        (7) 

 

  



17 

 

 

Kaavassa (7)        kuvaa Amihud-likviditeettitunnuslukua ajanhetkenä t,   on 

leikkauspiste estimoidulle suoralle sekä selitettävän muuttujan keskiarvo, mikäli      

on nolla, ja       on ajanhetken t dummy-muuttuja, joka kuvaa onko 

lyhyeksimyyntirajoitus päällä 
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5. TULOKSET 

 
Tässä kappaleessa tulkitaan keskiarvo- ja varianssitesteistä sekä regressioista 

saadut tulokset. Kappale jakautuu sisällöllisesti kahteen osaan: ensimmäinen osa 

käsittelee keskiarvo- ja varianssitestien tuloksia ja niiden avulla tehtäviä 

johtopäätöksiä. Toisessa osassa käsitellään regressioista saatuja tuloksia. 

 

5.1 Keskiarvo- ja varianssitestit 

 
Rajoittamattoman ja rajoitetun periodin väliset keskiarvo- ja varianssitestien tulokset 

käsitellään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa käsittelee päivätuottojen 

keskiarvojen ja varianssien tilastollista eroavuutta. Toinen osa kertoo ylituottojen 

keskiarvojen tilastollisesta eroavuudesta. 

 

Taulukko 1. Päivätuottojen keskiarvo- ja varianssitestien tulokset. 

  Satterthwaite-Welch Brown-Forsythe 

  t-arvo p-arvo   t-arvo   p-arvo 

Australia -0,486 0,628 452,787 <0,001* 

Belgia -0,265 0,791 126,297 <0,001* 

Espanja -0,196 0,845 207,113 <0,001* 

Etelä-Korea 0,306 0,759 27,883 <0,001* 

Hollanti -0,691 0,490 257,988 <0,001* 

Irlanti 0,324 0,746 184,087 <0,001* 

Iso-Britannia -0,833 0,407 347,203 <0,001* 

Italia 0,211 0,833 266,231 <0,001* 

Itävalta 0,268 0,789 349,309 <0,001* 

Japani 0,701 0,483 4,131   0,0422 

Kanada -1,237 0,238 51,554 <0,001* 

Kreikka 0,381 0,704 82,645 <0,001* 

Norja 0,451 0,653 451,311 <0,001* 

Portugali 0,009 0,993 217,237 <0,001* 

Ranska 0,734 0,463 89,627 <0,001* 

Saksa 0,835 0,404 57,621 <0,001* 

Singapore - - - - 

Suomi - - - - 

Sveitsi -0,752 0,454 268,327 <0,001* 

Tanska 0,889 0,375 140,477 <0,001* 

Yhdysvallat -1,323 0,211 59,062 <0,001* 

*Merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla 
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Taulukosta 1 voidaan päätellä, etteivät päivätuottojen keskiarvot eroa toisistaan 95 % 

luotettavuustasolla. Tulos eroaa teoriasta, jonka mukaan päivätuotoissa tulisi näkyä 

ero, kun lyhyeksimyynti on rajoitettua (Marsh & Niemer, 2008). Saatujen tuloksien 

mukaan ei voida sanoa, että lyhyeksimyynnillä olisi vaikutusta keskimääräisiin 

päivätuottoihin. Saatu tulos voi johtua käytetystä testimenetelmästä, sillä siinä 

heikennetään huomattavasti keskiarvotestien normaaleja taustaoletuksia. 

Varianssitesteistä voidaan huomata, että periodien väliset varianssit eroavat 

tilastollisesti merkittävästi toisistaan 95 % riskitasolla. Tulos on yhtenevä teorian 

kanssa, jonka mukaan lyhyeksimyyntirajoitukset vaikuttavat tuottojen volatiliteettiin. 

Tutkiessa huomataan volatiliteetin olleen suurempi, kun lyhyeksimyynti oli rajattua. 

Tämä on yhtenevää teorian ja useiden tutkimusten kanssa, kuten Boehmer et al. 

(2009) ja Financial Services Authority (2009). Tuloksia tulkittaessa on muistettava, 

että myös finanssikriisi yleisesti voi olla vaikuttava tekijä, mutta tutkimuksessa 

odotetaan volatiliteetin nousun johtuvan lyhyeksimyyntirajoituksista. 

 

Taulukko 2. Keskiarvotestien tulokset ylituotoille. 

  Satterthwaite-Welch  

  t-arvo    p-arvo 

Australia 6,596 <0,001* 

Belgia 11,633 <0,001* 

Espanja 10,152 <0,001* 

Etelä-Korea -11,215 <0,001* 

Hollanti 2,586 0,0105 

Irlanti 9,746 <0,001* 

Iso-Britannia 0,848 0,399 

Italia 3,252 0,0014* 

Itävalta 2,969 0,0034 

Japani 15,110 0,0000* 

Kanada -0,571 0,578 

Kreikka -3,549 0,0005* 

Norja 3,653 0,0003* 

Portugali 13,036 <0,001* 

Ranska 12,260 <0,001* 

Saksa 10,807 <0,001* 

Singapore        - - 

Suomi        - - 

Sveitsi -0,752 0,4539 

Tanska 13,112 <0,001* 

Yhdysvallat -0,592 0,565 

*Merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla 
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Taulukosta 2 nähdään ylituottojen keskiarvotestien tulokset. Ylituottojen osalta 

voidaan nähdä keskiarvojen eroavan tilastollisesti toisistaan 95 % luotettavuustasolla 

suurimmissa osassa maista rajoitetulla ja rajoittamattomalla periodilla. Poikkeuksina 

ovat Itävalta, Kanada, Hollanti, Sveitsi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat, joiden ylituotot 

eivät eroa tilastollisesti toisistaan periodien välillä. Muiden maiden osalta eroavuus 

voi selittyä finanssikriisin takia nollaan laskeneesta riskittömästä korosta. 

Tutkittaessa ylituottojen suuruutta voidaan huomata, että kun lyhyeksimyynti on ollut 

rajoitettua, ylituotot ovat olleet pienempiä. Tämäkin voi tosin johtua finanssikriisin 

vaikutuksesta tuottoihin eikä niinkään lyhyeksimyyntirajoituksien vaikutuksesta.  

 

5.2 CAPM-malli ja AR(1) tulokset 

 
Ensimmäisessä mallissa estimoitiin regressiota hyväksikäyttäen estimaatit alfalle ja 

muuttujille. Muuttujina olivat markkinaportfolion ylituotto ja ensimmäisen asteen 

autoregressiivinen termi. Regressio ajettiin aineistolle ositetusti, ensin 

rajoittamattomalle ja sitten rajoitetulle periodille. Malleista löytyi Durbin-Watson-

testillä mahdollista autokorreloituneisuutta, mikä voi vaikuttaa tuloksiin.  

 

Taulukossa 3 on esitetty regression keskeisimmät tulokset.  Taulukossa on merkitty 

tähdellä tilastollisesti merkittävät arvot 95 % luotettavuustasolla. Korjatut selitysasteet 

tilastollisesti merkittävistä malleissa vaihtelevat 0,66 ja 0,878 välillä. 

Mielenkiintoisena huomiona voidaan pitää, että Kreikan rajoitetulla periodilla malli ei 

ole tilastollisesti merkittävä. Suuri ero pienimmän ja suurimman välillä voi johtua 

väärin valitusta vertailuportfoliosta, johtuen tutkimuksessa käytetystä oletuksesta 

kansainvälisestä CAPM-mallista. Mallin osalta suurempia selitysasteita saivat 

pääosin rajoitetun periodin regressiot. Alfan osalta voidaan huomata, että ainoastaan 

rajoittamattomalla periodilla oli tilastollisesti merkittävästi nollasta eroavia 

epänormaaleja tuottoja. Tuloksista nähdään, että vertailumarkkinaportfolio on ollut 

tilastollisesti merkittävä kaikissa regressioissa, lukuun ottamatta Kreikan rajoitettua 

periodia.  
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Ensimmäisen asteen autoregressiivinen termi on ollut tilastollisesti merkittävä 

rajoittamattomalla periodilla, lukuun ottamatta Etelä-Koreaa, Tanskaa ja Norjaa. 

Näissä maissa ei ole pystytty selittämään ylituottojen muodostumista käyttämällä 

ensimmäisen asteen autoregressiivistä termiä.  Maita, joissa autoregressiivinen termi 

on ollut merkittävä tekijä molemmilla periodeilla, ovat olleet Sveitsi, Japani ja Saksa. 

Näiden maiden välillä ei ollut yhtenevyyksiä lyhyeksimyyntirajoituksissa, joten niitä ei 

voida varmuudella pitää vaikuttavana tekijänä. Ensimmäisen asteen 

autoregressiivisten termien tilastollisen merkitsemättömyyden myötä ei voida todeta, 

Lyhyeksimyynti korj, R² p-arvo α p-arvo p-arvo p-arvo 

Rajoittamatonta 0,353 <0,001* -0,001 0,0011* 0,745 <0,001* 0,079 <0,001*

Rajoitettu 0,344 <0,001* 0,000 0,845* 0,866 <0,001* -0,005 0,932*

Rajoittamatonta 0,556 <0,001* 0,001 0,050* 1,015 <0,001* 0,032 0,040*

Rajoitettu 0,535 <0,001* 0,000 0,701* 1,004 <0,001* -0,028 0,280*

Rajoittamatonta 0,576 <0,001* 0,001 0,069* 1,066 <0,001* -0,048 0,002*

Rajoitettu 0,629 <0,001* 0,000 0,922* 1,268 <0,001* -0,003 0,914*

Rajoittamatonta 0,159 <0,001* -0,002 <0,001* 0,699 <0,001* 0,039 0,062*

Rajoitettu 0,215 <0,001* 0,001 0,373* 0,814 <0,001* 0,013 0,700*

Rajoittamatonta 0,672 <0,001* 0,001 <0,001* 1,156 <0,001* -0,070 <0,001*

Rajoitettu 0,673 <0,001* 0,000 0,885* 1,078 <0,001* -0,007 0,861*

Rajoittamatonta 0,373 <0,001* -0,001 0,252* 0,921 <0,001* 0,046 0,010*

Rajoitettu 0,423 <0,001* -0,001 0,415* 1,216 <0,001* -0,029 0,326*

Rajoittamatonta 0,688 <0,001* 0,000 0,668* 1,058 <0,001* -0,079 <0,001*

Rajoitettu 0,714 <0,001* 0,001 0,844* 1,139 <0,001* 0,000 0,996*

Rajoittamatonta 0,665 <0,001* 0,000 0,176* 1,088 <0,001* -0,049 <0,001*

Rajoitettu 0,601 <0,001* 0,000 0,867* 1,130 <0,001* 0,019 0,709*

Rajoittamatonta 0,394 <0,001* -0,001 0,075* 0,824 <0,001* 0,071 <0,001*

Rajoitettu 0,524 <0,001* 0,000 0,881* 1,387 <0,001* -0,010 0,723*

Rajoittamatonta 0,217 <0,001* -0,003 <0,001* 0,613 <0,001* 0,064 0,001*

Rajoitettu 0,066 <0,001* 0,000 0,588* 0,259 <0,001* -0,139 <0,001*

Rajoittamatonta 0,689 <0,001* 0,001 <0,001* 1,062 <0,001* -0,025 0,028*

Rajoitettu 0,686 <0,001* 0,001 0,864* 1,192 <0,001* 0,000 0,999*

Rajoittamatonta 0,313 <0,001* -0,001 0,059* 0,874 <0,001* 0,061 <0,001*

Rajoitettu 0,000 0,589* 0,001 0,755* 0,127 0,305* 0,004 0,963*

Rajoittamatonta 0,429 <0,001* 0,001 0,118* 1,024 <0,001* -0,014 0,367*

Rajoitettu 0,102 <0,001* 0,002 0,497* 0,985 <0,001* -0,414 <0,001*

Rajoittamatonta 0,382 <0,001* -0,002 <0,001* 0,640 <0,001* 0,145 <0,001*

Rajoitettu 0,532 <0,001* 0,000 0,979* 0,923 <0,001* 0,026 0,309*

Rajoittamatonta 0,693 <0,001* 0,001 0,002* 1,146 <0,001* -0,069 <0,001*

Rajoitettu 0,721 <0,001* 0,000 0,902* 1,277 <0,001* -0,052 0,011*

Rajoittamatonta 0,693 <0,001* 0,002 <0,001* 1,236 <0,001* -0,095 <0,001*

Rajoitettu 0,739 <0,001* 0,000 0,862* 1,252 <0,001* -0,094 <0,001*

Rajoittamatonta 0,366 <0,001* -0,002 <0,001* 0,711 <0,001* 0,057 <0,001*

Rajoitettu - - - -     - -     - -     

Rajoittamatonta 0,453 <0,001* 0,001 0,001* 1,207 <0,001* -0,039 0,007*

Rajoitettu - - - -     - -     - -     

Rajoittamatonta 0,331 <0,001* 0,005 <0,001* 0,576 <0,001* -0,080 <0,001*

Rajoitettu 0,673 <0,001* 0,000 0,880* 0,897 <0,001* -0,259 <0,001*

Rajoittamatonta 0,417 <0,001* -0,001 <0,001* 0,804 <0,001* 0,022 0,208*

Rajoitettu 0,552 <0,001* 0,000 0,602* 1,017 <0,001* 0,026 0,310*

Rajoittamatonta 0,878 <0,001* -0,001 <0,001* 1,151 <0,001* -0,228 <0,001*

Rajoitettu 0,816 <0,001* -0,003 0,560* 1,101 <0,001* -0,215 0,111*

*Merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla

Norja

Hollanti

Japani

Italia

Irlanti

Taulukko 3. CAPM + AR(1) testitulokset.

Belgia

Itävalta

Australia

Singapore

Yhdysvallat

Iso-Britannia

Sveitsi

Espanja

Etelä-Korea

Portugali

Kreikka

Saksa

Ranska

Suomi

Tanska

Kanada
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että lyhyeksimyyntirajoituksilla olisi ollut vaikutusta heikoimman asteen 

markkinatehokkuuden heikentymiseen periodien välillä. Toisaalta se, ettei 

autoregressiivinen termi ollut merkitsevä rajoitetun periodin aikana verrattuna 

rajoittamattomaan periodiin, voidaan tulkita myös markkinatehokkuuden nousuna, 

joka olisi ristiriidassa aikaisempien tutkimuksien kanssa, joiden mukaan 

markkinatehokkuus laskee kun lyhyeksimyynti on rajoitettua, kuten Marsh & Niemer 

(2008).  Tuloksien tulkinnassa tulee pitää mielessä finanssikriisin samanaikaisuus 

rajoitusten kanssa. 

 

5.3 CAPM-malli, AR(1) ja dummy-muuttuja tulokset 

 
Toiseen malliin lisättiin dummy-muuttuja      , joka kuvastaa oliko lyhyeksimyynti 

rajoitettua vai ei. Vaikka edellisen regression perusteella ei nähty, että ensimmäisen 

asteen autoregressiivisellä termillä olisi voitu selittää markkinatehokkuuden laskua 

rajoitetulla periodilla, otettiin kyseinen muuttuja mukaan tähän regressioon 

kontrolloimaan epäsynkronista kaupankäyntiä. Tulokset toisesta regressiosta löytyvät 

taulukosta 4. 

 

 
*Merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla 

Korj. R² p-arvo α   p-arvo p-arvo p-arvo p-arvo

Australia 0,355 <0,001* -0,001 0,007* 0,787 <0,001* 0,045 0,004* 0,001 0,251*

Belgia 0,576 <0,001* 0,000 0,287* 1,014 <0,001* 0,006 0,649* -0,001 0,294*

Espanja 0,620 <0,001* 0,002 <0,001* 1,149 <0,001* -0,031 0,012* -0,002 0,003*

Etelä-Korea 0,218 <0,001* -0,002 0,003* 0,747 <0,001* 0,027 0,128* 0,003 0,008*

Hollanti 0,674 <0,001* 0,001 0,002* 1,129 <0,001* -0,050 <0,001* -0,001 0,235*

Irlanti 0,419 <0,001* 0,000 0,627* 1,026 <0,001* 0,010 0,505* -0,001 0,330*

Iso-Britannia 0,694 <0,001* 0,000 0,600* 1,069 <0,001* -0,064 <0,001* 0,000 0,922*

Italia 0,655 <0,001* 0,000 0,061* 1,092 <0,001* -0,034 0,004* 0,000 0,872*

Itävalta 0,452 <0,001* 0,001 0,087* 1,000 <0,001* 0,028 0,056* -0,001 0,424*

Japani 0,223 <0,001* -0,005 <0,001* 0,513 <0,001* 0,021 0,242* 0,005 <0,001*

Kanada 0,690 <0,001* 0,001 0,002* 1,066 <0,001* -0,024 0,031* -0,001 0,597*

Kreikka 0,329 <0,001* -0,001 0,042* 0,882 <0,001* 0,046 0,005* 0,002 0,209*

Norja 0,479 <0,001* 0,002 <0,001* 1,152 <0,001* -0,028 0,048* -0,001 0,501*

Portugali 0,492 <0,001* -0,002 <0,001* 0,779 <0,001* 0,070 <0,001* 0,002 0,004*

Ranska 0,708 <0,001* 0,001 <0,001* 1,190 <0,001* -0,066 <0,001* -0,001 0,003*

Saksa 0,723 <0,001* 0,002 <0,001* 1,241 <0,001* -0,095 <0,001* -0,002 0,002*

Singapore 0,366 <0,001* -0,002 <0,001* 0,711 <0,001* 0,057 <0,001* -    -    

Suomi 0,453 <0,001* 0,001 0,001* 1,207 <0,001* -0,039 0,007* -    -    

Sveitsi 0,266 <0,001* 0,006 <0,001* 0,661 <0,001* -0,140 <0,001* -0,007 <0,001*

Tanska 0,514 <0,001* -0,001 0,049* 0,887 <0,001* 0,016 0,259* 0,001 0,064

Yhdysvallat 0,877 <0,001* -0,001 <0,001* 1,149 <0,001* -0,228 <0,001* -0,002 0,191

Taulukko 4. CAPM + AR(1) + lyhyeksimyynti dummy-muuttuja tulokset
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Taulukosta voidaan nähdä, että mallit ovat tilastollisesti merkittäviä ja niiden korjatut 

selitysasteet vaihtelevat 0.21 ja 0.87 välillä. Suurimmassa osassa regressioista alfat 

olivat tilastollisesti merkittäviä tarkoittaen, että epänormaaleja tuottoja olisi esiintynyt 

periodilla. Tähän voi olla syynä väärä vertailuportfolion valinta. Vertailuportfolio 

valittiin pohjautuen oletukseen kansainvälisestä CAPM-mallista ja oletukseen siitä, 

että maailman markkinat ovat integroituneet. Markkinaportfolio oli kaikissa 

regressioissa tilastollisesti merkittävä. Ensimmäisen asteen autoregressiivinen termi 

oli myös suurimmassa osassa regressioita tilastollisesti merkittävä, mutta tämän 

tulkitaan johtuvan epäsynkronisesta kaupankäynnistä. Mielenkiintoisimpana 

selittävänä muuttujana regressioissa on dummy-muuttuja, joka kertoo oliko 

lyhyeksimyynti rajoitettua. Dummy-muuttujan kerroin kertoo, onko rajoituksen aikana 

ollut epänormaaleja tuottoja suhteessa markkinariskiin sekä ensimmäisen asteen 

autoregressiiviseen korjaukseen.  Lyhyeksimyyntirajoitus-dummy-muuttuja näyttäisi 

olevan alle puolissa regressioista tilastollisesti merkittävä. Nämä maat olivat Ranska, 

Saksa, Japani, Portugali, Etelä-Korea, Espanja ja Sveitsi. Dummy-muuttujan 

regressiokertoimista voidaan päätellä lyhyeksimyyntirajoitusten vaikutus ylituottoihin 

ja epänormaaleihin tuottoihin, tämä on yhtenevää tutkimusten Marsh & Niemer 

(2008) ja Financial Services Authority (2009) kanssa. Tuloksista huomataan, että sillä 

on ollut joko negatiivinen tai positiivinen vaikutus ylituottoihin. Regressiokertoimien 

suuruuksista voidaan päätellä, että vaikutus ei ollut kovin suuri missään maassa. 

Maille ei löydy yhteisiä piirteitä lyhyeksimyyntirajoituksista, joten vaikuttavana 

tekijänä voi olla myös finanssikriisin vaikutus.  

 

5.4 Multifaktori-CAPM-malli 1 tulokset 

 
Multifaktori-CAPM-mallissa malliin sisällytettiin Amihud-likviditeettitunnusluku, jonka 

avulla voidaan nähdä, ovatko lyhyeksimyyntirajoitukset vaikuttaneet epäsuorasti 

ylituottoihin likviditeetin välityksellä. Regression tärkeimmät tulokset näkyvät liitteestä 

3. 

 

Mallin korjatusta selitysasteesta nähdään, että uuden muuttujan lisääminen malliin ei 

juuri lisännyt mallin selitysvoimaa ja osassa tapauksia jopa heikensi sitä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että likviditeetillä ei juuri ole selitysvoimaa maakohtaisten indeksien 

ylituottojen selittäjänä. Epänormaaleista tuotoista ei löydetty yhteyttä eri 
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lyhyeksimyyntirajoituksiin. Verrattaessa maita, joissa lyhyeksimyyntirajoitus vaikutti 

tilastollisesti merkittävästi, nähdään, että Australian lyhyeksimyyntirajoituksen kerroin 

on tullut tilastollisesti merkittäväksi. Tarkasteltaessa dummy-muuttujan kertoimia 

huomataan, että lyhyeksimyynnin vaikutukset ylituottoihin ovat hyvin pienet. 

Katsottaessa likviditeetin vaikutusta huomataan, että sen vaikutukset eivät esiinny 

yhdessä lyhyeksimyyntirajoitus-dummy-muuttujan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ei voida varmasti sanoa lyhyeksimyyntirajoitusten vaikuttavan epäsuorasti 

osakkeiden ylituottoihin likviditeetin välityksellä. Verrattaessa tuloksia aikaisemman 

regression tuloksiin huomataan, että epänormaalit tuotot muuttuvat kun likviditeetti 

otetaan huomioon, mutta selkeää yhteneväisyyttä ei löydetä eri rajoitustyyppien 

välillä. Tuloksien tulkinnassa on otettava jälleen huomioon, ettei finanssikriisin 

vaikutusta voida erottaa tuloksista. 

 

5.5 Likviditeettiregression tulokset 

 
Viimeisessä regressiomallissa pyritään selvittämään lyhyeksimyyntirajoituksien 

vaikutusta likviditeettiin. Tämä on olennaista tutkimuksen kannalta, sillä tällöin 

voidaan selvittää voivatko lyhyeksimyyntirajoitukset vaikuttaa markkinatehokkuuteen 

epäsuorasti likviditeetin välityksellä. Regression tärkeimmät tulokset ovat esitettynä 

taulukossa 5. 

Taulukko 5. Likviditeettiregression tulokset. 

  korj, R² p-arvo α p-arvo 
 

p-arvo 

Australia 0,058 <0,001* 22,300 <0,001* 24,400 <0,001* 

Belgia 0,052 <0,001* 1320,000 <0,001* -730,000 <0,001* 

Etelä-Korea 0,018 <0,001* 162,000 <0,001* 54,300 <0,001* 

Hollanti 0,075 <0,001* 89,600 <0,001* 109,000 <0,001* 

Iso-Britannia 0,111 <0,001* 5,210 <0,001* 11,900 <0,001* 

Italia 0,098 <0,001* 14,600 <0,001* 22,500 <0,001* 

Itävalta 0,025 <0,001* 3570,000 <0,001* -1750,000 <0,001* 

Japani 0,033 <0,001* 10,800 <0,001* -4,420 <0,001* 

Kreikka 0,000 0,703* 1220,000 <0,001* 45,300 0,703 

Norja 0,005 <0,001* 232,000 <0,001* 73,200 <0,001* 

portugali 0,000 0,249* 265,000 <0,001* 15,400  0,249* 

Ranska 0,011 <0,001* 68,900 <0,001* 17,900 <0,001* 

Sveitsi 0,000 0,598* 224,000 <0,001* 22,600 0,598 
Yhdysvallat 0,002 0,007* 2,810 <0,001* 2,070 0,007* 

*Merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla, α ja β esitetty kerrottuna 109. 
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Regression tuloksista voidaan nähdä, että suurimmassa osassa maita voidaan 

likviditeettiä selittää lyhyeksimyyntirajoitus-dummy-muuttujalla. Likviditeetin 

regressiokertoimien ollessa pääosin positiivisia voidaan sanoa, että 

lyhyeksimyyntirajoituksilla on ollut likviditeettiä huonontava vaikutus eli sillä on ollut 

vaikutusta myös markkinatehokkuuteen. Taas on kuitenkin tarkastelussa muistettava, 

että finanssikriisin vaikutusta ei voida erotella mallista. Näin ollen likviditeetin 

huonontuminen on voinut johtua myös finanssikriisistä, mutta tutkimuksessa 

oletetaan vaikutuksen johtuvan lyhyeksimyyntirajoituksista, jolloin rajoituksien 

vaikutus likviditeettiin on yhtenevä teorian ja Clifton & Snape (2008) tekemän 

tutkimuksen kanssa. Likviditeetin huonontuminen johtuu siitä, että markkinoilta 

poistuu pessimistisiä sijoittajia, jotka eivät voi lyhyeksimyydä osaketta. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 
Tutkimuksessa selvitettiin, onko lyhyeksimyyntirajoituksilla vaikutuksia osakkeiden 

tuottoihin ja markkinatehokkuuteen. Menetelminä tutkimuksessa käytettiin keskiarvo- 

ja varianssitestejä, kolmea eri CAPM-malliin pohjautuvaa regressiota ja lineaarista 

regressiota, jossa kuvattiin rajoitusten vaikutusta likviditeettiin. Tuloksien tulkinnassa 

on huomattava, että testeissä ei saatu eroteltua finanssikriisin vaikutusta, joten 

tuloksista ei voida täydellä varmuudella sanoa vaikutuksien johtuneen 

lyhyeksimyyntirajoituksista.  

 

Vertailtaessa maiden keskiarvoja ja variansseja testien avulla huomattiin, että 

päivätuottojen keskiarvoissa ei ollut tilastollista eroa rajoittamattoman ja rajoitetun 

periodin välillä. Päivätuottojen varianssin osalta voitiin päätellä, että rajoitetun ja 

rajoittamattoman periodin välillä oli tilastollinen eroavuus ja että rajoitukset 

vaikuttaisivat pääosin varianssia nostavasti. Ylituottojen osalta huomattiin, että ne 

erosivat pääosin keskiarvoltaan eri periodien välillä. Arvoja tutkittaessa huomattiin, 

että lyhyeksimyynnin ollessa rajoitettua olivat ylituotot keskiarvoltaan pienempiä kuin 

rajoittamattoman periodin aikana. Likviditeetin osalta keskiarvotestissä huomattiin, 

että likviditeetin keskiarvot erosivat tilastollisesti periodien välillä. Arvoja tutkittaessa 

nähtiin, että likviditeetti oli huonontunut rajoitetulla periodilla. 

 

CAPM-malleihin pohjautuvilla regressioilla haluttiin tutkia lisää 

lyhyeksimyyntirajoitusten vaikutuksista tuottoihin. CAPM-mallin taustalla käytettiin 

kansainvälistä CAPM-mallia, jonka oletuksena on, että maailmanmarkkinat ovat 

integroituneet. Tämä oletus on voinut vaikuttaa epänormaaliin tuottoon. 

Ensimmäisessä regressiossa haluttiin selvittää, voidaanko maa-indeksien ylituottoja 

selittää käyttämällä markkinariskiä ja ensimmäisen asteen autoregressiivistä termiä. 

Regressio tehtiin erikseen rajoitetulle ja rajoittamattomalle periodille. Tuloksista 

nähtiin, että autoregressiivinen termi oli tilastollisesti merkittävä lähinnä 

rajoittamattomalla periodilla. Näin ollen ei voida tehdä johtopäätöstä siitä, että 

rajoituksilla olisi ollut heikentävää vaikutusta heikoimman asteen 

markkinatehokkuuteen, vaan kyseinen tulos voitaisiin tulkita myös 

markkinatehokkuuden nousuna. Toisessa regressiossa haluttiin selvittää 

lyhyeksimyyntirajoitusten vaikutus ylituottoihin lisäämällä regressiomalliin mukaan 
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rajoitusta kuvaava dummy-muuttuja. Tuloksista nähtiin, että maissa, joissa dummy-

muuttuja oli tilastollisesti merkittävä, vaikutti se ylituottoihin joko sitä nostavasti tai 

laskevasti. Yhteneväisyyksiä eri rajoitustyypeille tai ajankohtien eroille ei löytynyt. 

Näin ollen johtopäätöksiä eri rajoitustyyppien vaikutuksista ei voida tehdä. 

Multifaktori-CAPM-mallissa malliin lisättiin likviditeettiä kuvaava Amihud-tunnusluku 

selittäväksi muuttujaksi. Tuloksista nähtiin, ettei yleistyksiä lyhyeksimyyntirajoituksen 

ja likviditeetin välille voida tehdä, sillä ne eivät systemaattisesti vaikuttaneet yhdessä 

ylituottojen selitettävyyteen. Tilastollisesti merkittävien maiden rajoituksista ei löytynyt 

yhteneväisyyksiä. Viimeisessä regressiomallissa selitettiin likviditeettiä 

lyhyeksimyyntirajoitus-dummy-muuttujalla. Tuloksista huomataan, että 

pääsääntöisesti rajoituksella olisi ollut laskeva vaikutus likviditeettiin. Näin ollen 

voidaan sanoa rajoitusten heikentävän markkinatehokkuutta. Toisaalta tuloksissa on 

otettava jälleen huomioon, ettei rajoitusten ja finanssikriisin vaikutuksia pystytä 

erottamaan toisistaan. 

 

Tutkimuksessa keskeisenä ongelmana on, ettei lyhyeksimyyntirajoitusten ja 

finanssikriisin vaikutuksia pystytä erottamaan selkeästi toisistaan. Tämän vuoksi 

tuloksista on vaikea päätellä, kuinka rajoitukset ovat vaikuttaneet. Jos oletetaan, 

etteivät tulokset johdu pelkästään finanssikriisin vaikutuksesta, voidaan 

lyhyeksimyyntirajoituksilla nähdä olevan vaikutus markkinatehokkuuteen ja 

osakkeiden tuottoihin. Markkinatehokkuuteen rajoitukset vaikuttavat heikentyvän 

likviditeetin välityksellä ja volatiliteetin nousulla. Osakkeiden tuottoihin rajoitukset 

vaikuttavat ylituottoja laskevasti sekä osakkeiden tuottojen volatiliteettia nostavasti. 

 

Tutkimusta voitaisiin jatkaa useilla eri tavoin. Yhtenä tapana olisi tutkia yksittäisten 

markkinoiden rajoitettujen ja rajoittamattomien osakkeiden välisiä eroja, jolloin 

saataisiin finanssikriisin vaikutus kontrolloitua. Mielenkiintoista olisi myös nähdä, 

miten tuloksiin olisi vaikuttanut, jos yhden dummy-muuttujan käytön sijasta olisikin 

jakanut sen neljään eri dummy-muuttujaan, jotka kattaisivat sen, oliko kyseessä 

kattamaton vai katettu lyhyeksimyynti ja oliko rajoitettuna rahoitusalan yritykset vai 

muut. Lisäksi jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää, onko yrityksen koko ollut 

vaikuttava tekijä siihen, kuinka rajoitus on vaikuttanut niiden tuottoon.  
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LIITE 2. 

 
* merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla, Amihud tunnusluvussa keskiarvossa, keskihajonnassa, 
minimiarvossa ja maksimiarvossa luvut ovat muunnettu käyttäen 10

9
. 

Keskiarvo Keskihajonta Vinous Huipukkuus Min, Max, Jarque-Bera Havainnot

päivätuotto 0,001 0,013 -0,141 5,787 -0,066 0,081  827,005* 2529

ylituotto -0,008 0,015 0,059 4,813 -0,077 0,081  348,005* 2529

Amihud 22,300 21,600 3,054 24,607 0,002 318,000  51530,780* 2453

päivätuotto 0,000 0,014 0,234 9,127 -0,067 0,113  3168,443* 2014

ylituotto -0,010 0,015 0,521 7,792 -0,072 0,113  2017,960* 2014

Amihud 1320,000 1540,000 2,933 16,472 1,270 15900,000  17758,160* 1974

päivätuotto 0,001 0,014 0,128 6,881 -0,087 0,092  1270,087* 2015

ylituotto -0,010 0,015 0,277 6,065 -0,095 0,092  814,499* 2015

päivätuotto 0,001 0,019 -0,127 6,044 -0,115 0,096  785,739* 2021

ylituotto -0,010 0,020 -0,022 5,647 -0,134 0,090  590,194* 2021

Amihud 162,000 167,000 2,457 14,905 0,055 1950,000  13221,590* 1913

päivätuotto 0,000 0,014 0,028 6,583 -0,081 0,095  1350,446* 2524

ylituotto -0,008 0,016 0,254 5,393 -0,087 0,095  629,530* 2524

Amihud 89,600 86,700 2,296 11,560 0,018 867,000  9742,017* 2478

päivätuotto 0,000 0,017 -0,836 17,737 -0,172 0,146  18642,710* 2034

ylituotto -0,011 0,017 -0,174 13,858 -0,172 0,146  10001,560* 2034

päivätuotto 0,000 0,013 0,003 5,878 -0,070 0,073  903,672* 2619

ylituotto -0,008 0,015 0,267 4,825 -0,070 0,073  394,362* 2619

Amihud 5,210 5,350 2,521 14,013 0,003 55,300  15507,600* 2537

päivätuotto 0,000 0,014 0,038 11,394 -0,103 0,127  7474,326* 2546

ylituotto -0,008 0,016 0,443 8,799 -0,103 0,127  3650,664* 2546

Amihud 14,600 13,900 2,271 12,341 0,002 143,000  11152,020* 2481

päivätuotto 0,000 0,014 -0,162 17,524 -0,112 0,143  18959,870* 2156

ylituotto -0,009 0,016 0,319 13,813 -0,112 0,143  10540,700* 2156

Amihud 3570,000 4800,000 2,890 14,285 1,960 38800,000  13737,300* 2051

päivätuotto 0,000 0,015 -0,113 7,587 -0,091 0,122  1794,913* 2042

ylituotto -0,010 0,016 0,139 6,477 -0,092 0,122  1035,054* 2042

Amihud 10,800 11,300 2,334 11,530 0,005 107,000  7584,471* 1925

päivätuotto 0,001 0,015 -0,541 12,560 -0,133 0,108  10374,370* 2690

ylituotto -0,007 0,017 0,028 8,944 -0,133 0,108  3960,005* 2690

päivätuotto 0,000 0,019 0,130 8,428 -0,105 0,140  3147,385* 2558

ylituotto -0,008 0,020 0,546 7,647 -0,106 0,139  2428,260* 2558

Amihud 1220,000 1360,000 2,800 15,234 1,160 15200,000  18479,180* 2450

päivätuotto 0,001 0,017 -0,471 7,823 -0,133 0,109  2468,027* 2453

ylituotto -0,008 0,018 -0,188 6,505 -0,133 0,109  1269,806* 2453

Amihud 232,000 285,000 3,745 25,091 0,130 3030,000  53550,660* 2362

päivätuotto 0,000 0,011 -0,281 5,730 -0,068 0,052  645,251* 1993

ylituotto -0,010 0,012 -0,013 4,333 -0,076 0,045  147,508* 1993

Amihud 265,000 319,000 2,866 14,792 0,025 2870,000  13888,800* 1939

päivätuotto 0,000 0,015 -0,177 9,918 -0,109 0,116  4070,548* 2036

ylituotto -0,010 0,016 0,225 8,076 -0,109 0,116  2202,820* 2036

Amihud 68,900 72,800 2,255 10,190 0,051 615,000  5990,957* 1996

päivätuotto 0,000 0,016 -0,104 7,725 -0,092 0,119  1996,161* 2142

ylituotto -0,010 0,017 0,232 6,718 -0,094 0,119  1253,145* 2142

päivätuotto 0,000 0,014 -0,064 7,890 -0,093 0,090  2695,877* 2704

ylituotto -0,007 0,016 0,200 6,270 -0,094 0,089  1222,606* 2704

päivätuotto 0,000 0,022 -0,085 7,822 -0,182 0,123  2623,185* 2704

ylituotto -0,008 0,023 -0,050 7,055 -0,195 0,115  1853,890* 2704

Amihud 329,000 340,000 2,196 9,556 0,028 2670,000  6754,593* 2603

päivätuotto 0,000 0,012 -0,017 6,147 -0,069 0,068  1080,609* 2619

ylituotto 0,000 0,012 -0,017 6,147 -0,069 0,068  1080,609* 2619

Amihud 224,000 380,000 7,078 74,077 0,000 5810,000  554342* 2533

päivätuotto 0,000 0,013 -0,903 11,118 -0,126 0,072  5848,059* 2029

ylituotto -0,010 0,014 -0,407 7,414 -0,126 0,072  1703,144* 2029

päivätuotto 0,000 0,013 0,200 11,808 -0,091 0,117  8716,464* 2691

ylituotto -0,008 0,015 0,555 8,312 -0,092 0,117  3301,475* 2691

Amihud 2,810 2,760 2,084 9,914 0,006 27,000  7045,557* 2594

päivätuotto 0,000 0,011 -0,129 11,126 -0,071 0,095  7447,682* 2704

ylituotto -0,008 0,013 0,394 6,844 -0,072 0,095  1734,536* 2704

Irlanti

Kreikka

Saksa

Ranska

Kuvailevat tunnusluvut muuttujille maittain rajoittamattomana aikana,

Etelä-Korea

Portugali

Norja

Hollanti

Japani

Italia

Maailma

Singapore

Yhdysvallat

Iso-Britannia

Sveitsi

Espanja

Ei rajoitusta

Suomi

Tanska

Kanada

Belgia

Itävalta

Australia



    

 

 
* merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla, Amihud tunnusluvussa keskiarvossa, keskihajonnassa, 
minimiarvossa ja maksimiarvossa luvut ovat muunnettu käyttäen 10

9
. 

 

Keskiarvo Keskihajonta Vinous Huipukkuus Min. Max. Jarque-Bera Havainnot

päivätuotto -0,001 0,038 -0,605 4,543 -0,148 0,092  28,038* 175

ylituotto -0,001 0,038 -0,614 4,546 -0,148 0,092  28,419* 175

Amihud 46,700 0,000 3,293 23,043 0,104 407,000  3134,195* 169

päivätuotto 0,000 0,022 -0,642 8,965 -0,143 0,108  1070,223* 690

ylituotto 0,000 0,022 -0,651 8,965 -0,143 0,108  1071,513* 690

Amihud 593,000 551,000 2,364 11,611 2,950 4400,000  2726,652* 678

päivätuotto 0,000 0,025 0,525 9,008 -0,105 0,174  1068,041* 689

ylituotto 0,000 0,025 0,516 8,999 -0,106 0,174  1063,582* 689

päivätuotto 0,001 0,027 0,750 24,650 -0,187 0,284  13403,350* 683

ylituotto 0,001 0,027 0,720 24,506 -0,188 0,283  13221,630* 683

Amihud 216,000 193,000 1,788 8,350 1,500 1490,000  1131,851* 656

päivätuotto -0,001 0,034 0,233 4,777 -0,109 0,111  25,315* 180

ylituotto -0,001 0,034 0,223 4,761 -0,109 0,110  24,748* 180

Amihud 199,000 176,000 1,604 6,735 1,940 1090,000  175,735* 174

päivätuotto 0,000 0,027 -0,091 5,772 -0,139 0,115  215,402* 670

ylituotto 0,000 0,027 -0,099 5,784 -0,140 0,114  217,542* 670

päivätuotto -0,004 0,044 0,449 4,254 -0,099 0,130  8,426* 85

ylituotto -0,004 0,044 0,441 4,245 -0,099 0,129  8,243* 85

Amihud 17,100 14,700 1,348 4,518 0,841 64,900  32,717* 82

päivätuotto 0,001 0,034 0,474 4,640 -0,081 0,133  23,616* 158

ylituotto 0,001 0,034 0,461 4,610 -0,081 0,132  22,663* 158

Amihud 37,000 34,200 1,851 7,782 0,266 203,000  228,546* 150

päivätuotto 0,001 0,029 0,174 5,327 -0,122 0,143  126,363* 548

ylituotto 0,001 0,029 0,171 5,339 -0,123 0,143  127,549* 548

Amihud 1830,000 1420,000 1,305 5,119 13,700 8460,000  244,827* 520

päivätuotto 0,001 0,016 0,124 7,063 -0,082 0,088  457,129* 662

ylituotto 0,000 0,016 0,108 7,018 -0,082 0,087  446,518* 662

Amihud 6,360 5,260 1,596 6,396 0,002 31,000  557,754* 616

päivätuotto -0,014 0,045 0,463 3,472 -0,084 0,091 0,629* 14

ylituotto -0,014 0,045 0,463 3,472 -0,084 0,091 0,629* 14

päivätuotto 0,001 0,032 -0,083 3,525 -0,096 0,086 1,843* 146

ylituotto 0,001 0,032 -0,088 3,540 -0,096 0,086 1,962* 146

Amihud 1290,000 1070,000 1,134 3,872 10,500 5000,000  33,196* 135

päivätuotto 0,002 0,042 0,007 4,360 -0,128 0,166  19,333* 251

ylituotto 0,002 0,042 -0,002 4,379 -0,129 0,166  19,900* 251

Amihud 304,000 256,000 1,521 6,144 3,880 1490,000  191,329* 240

päivätuotto 0,000 0,020 0,527 11,027 -0,122 0,141  1941,726* 711

ylituotto 0,000 0,020 0,515 10,965 -0,122 0,141  1910,910* 711

Amihud 280,000 249,000 1,808 7,699 0,608 1780,000  1023,976* 699

päivätuotto 0,001 0,022 0,617 8,051 -0,084 0,127  752,609* 668

ylituotto 0,001 0,022 0,608 8,037 -0,085 0,127  747,161* 668

Amihud 86,800 72,700 1,493 6,489 0,182 510,000  576,404* 656

päivätuotto 0,001 0,022 0,448 7,426 -0,086 0,123  477,451* 562

ylituotto 0,001 0,022 0,439 7,406 -0,087 0,123  472,620* 562

päivätuotto -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 0

ylituotto -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 0

päivätuotto -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 0

ylituotto -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 0

Amihud -*** -*** -*** -*** -*** -*** -*** 0

päivätuotto -0,002 0,034 0,554 3,727 -0,072 0,102  6,225* 85

ylituotto -0,002 0,034 0,554 3,727 -0,072 0,102  6,225* 85

Amihud 247,000 207,000 1,427 6,086 1,450 1130,000  58,144* 79

päivätuotto 0,001 0,021 0,442 7,420 -0,094 0,113  571,361* 675

ylituotto 0,001 0,021 0,419 7,412 -0,095 0,112  567,153* 675

päivätuotto -0,014 0,039 0,001 2,488 -0,087 0,054 0,142* 13

ylituotto -0,014 0,039 0,001 2,488 -0,087 0,054 0,142* 13

Amihud 4,890 3,610 0,371 2,083 0,409 11,800 0,753* 13

päivätuotto 0,000 0,011 -0,129 11,126 -0,071 0,095  7447,682* 2704

ylituotto -0,008 0,013 0,394 6,844 -0,072 0,095  1734,536* 2704

Rajoituksen aikana

Kuvailevat tunnusluvut muuttujille maittain rajoitettuna aikana.

Tanska

Kanada

Belgia

Singapore

Yhdysvallat

Etelä-Korea

Portugali

Norja

Hollanti

Japani

Italia

Irlanti

Kreikka

Saksa

Suomi

Itävalta

Australia

Maailma

Espanja

Ranska

Iso-Britannia

Sveitsi



    

 

 
* merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla, Amihud tunnusluvussa keskiarvossa, keskihajonnassa, 
minimiarvossa ja maksimiarvossa luvut ovat muunnettu käyttäen 10

9
. 

Keskiarvo Keskihajonta Vinous Huipukkuus     Min       Max Jarque-Bera Havainnot

päivätuotto 0,001 0,016 -0,663 11,770 -0,148 0,092  8862,867* 2704

ylituotto -0,007 0,018 -0,084 8,540 -0,148 0,092  3461,292* 2704

Amihud 23,800 24,700 3,862 37,969 0,002 407,000  140112,100* 2622

päivätuotto 0,000 0,016 -0,301 11,073 -0,143 0,113  7384,609* 2704

ylituotto -0,008 0,017 0,216 8,252 -0,143 0,113  3129,300* 2704

Amihud 1140,000 1390,000 3,282 19,959 1,270 15900,000  36540,290* 2652

päivätuotto 0,000 0,017 0,447 12,163 -0,105 0,174  9550,180* 2704

ylituotto -0,007 0,019 0,812 10,435 -0,106 0,174  6525,396* 2704

päivätuotto 0,001 0,021 0,349 19,920 -0,187 0,284  32309,980* 2704

ylituotto -0,007 0,022 0,536 17,298 -0,188 0,283  23162,330* 2704

Amihud 175,000 176,000 2,236 12,371 0,055 1950,000  11540,590* 2569

päivätuotto 0,000 0,016 0,085 9,470 -0,109 0,111  4719,826* 2704

ylituotto -0,008 0,018 0,473 7,758 -0,109 0,110  2651,717* 2704

Amihud 96,800 99,000 2,592 14,222 0,018 1090,000  16886,780* 2652

päivätuotto 0,000 0,020 -0,423 11,787 -0,172 0,146  8779,748* 2704

ylituotto -0,008 0,021 0,165 9,681 -0,172 0,146  5040,793* 2704

päivätuotto 0,000 0,015 0,160 12,375 -0,099 0,130  9913,324* 2704

ylituotto -0,008 0,017 0,569 9,580 -0,099 0,129  5023,490* 2704

Amihud 5,580 6,220 3,124 19,281 0,003 64,900  33187,080* 2619

päivätuotto 0,000 0,016 0,313 12,123 -0,103 0,133  9421,793* 2704

ylituotto -0,008 0,018 0,758 9,962 -0,103 0,132  5720,032* 2704

Amihud 15,900 16,600 3,047 20,295 0,002 203,000  36861,490* 2631

päivätuotto 0,001 0,018 0,094 12,108 -0,122 0,143  9350,716* 2704

ylituotto -0,007 0,020 0,649 10,380 -0,123 0,143  6325,550* 2704

Amihud 3220,000 4390,000 3,224 17,291 1,960 38800,000  26330,950* 2571

päivätuotto 0,000 0,015 -0,036 7,486 -0,091 0,122  2268,264* 2704

ylituotto -0,008 0,017 0,158 6,064 -0,092 0,122  1069,211* 2704

Amihud 9,710 10,300 2,568 13,527 0,002 107,000  14525,74* 2541

päivätuotto 0,001 0,015 -0,562 12,663 -0,133 0,108  10663,220* 2704

ylituotto -0,007 0,017 0,032 9,127 -0,133 0,108  4229,914* 2704

päivätuotto 0,000 0,020 0,131 7,815 -0,105 0,140  2619,708* 2704

ylituotto -0,008 0,021 0,557 7,111 -0,106 0,139  2043,503* 2704

Amihud 1230,000 1340,000 2,767 15,136 1,160 15200,000  19161,480* 2585

päivätuotto 0,001 0,021 -0,182 10,488 -0,133 0,166  6332,527* 2704

ylituotto -0,007 0,022 0,263 9,149 -0,133 0,166  4290,894* 2704

Amihud 239,000 283,000 3,555 23,521 0,130 3030,000  51134,920* 2602

päivätuotto 0,000 0,014 0,343 14,867 -0,122 0,141  15919,620* 2704

ylituotto -0,008 0,015 0,763 11,141 -0,122 0,141  7729,146* 2704

Amihud 269,000 302,000 2,737 14,374 0,025 2870,000  17511,740* 2638

päivätuotto 0,000 0,017 0,261 10,162 -0,109 0,127  5809,664* 2704

ylituotto -0,008 0,018 0,612 8,537 -0,109 0,127  3622,888* 2704

Amihud 73,300 73,200 2,033 8,999 0,051 615,000  5804,829* 2652

päivätuotto 0,000 0,017 0,148 8,383 -0,092 0,123  3274,780* 2704

ylituotto -0,008 0,019 0,467 7,260 -0,094 0,123  2142,727* 2704

päivätuotto 0,000 0,014 -0,064 7,890 -0,093 0,090  2695,877* 2704

ylituotto -0,007 0,016 0,200 6,270 -0,094 0,089  1222,606* 2704

päivätuotto 0,000 0,022 -0,085 7,822 -0,182 0,123  2623,185* 2704

ylituotto -0,008 0,023 -0,050 7,055 -0,195 0,115  1853,890* 2704

Amihud 329,000 340,000 2,196 9,556 0,028 2670,000  6754,593* 2603

päivätuotto 0,000 0,013 0,168 8,768 -0,072 0,102  3760,877* 2704

ylituotto 0,000 0,013 0,168 8,768 -0,072 0,102  3760,877* 2704

Amihud 225,000 376,000 7,092 74,967 0,000 5810,000  585570,800* 2612

päivätuotto 0,001 0,015 -0,083 10,792 -0,126 0,113  6844,214* 2704

ylituotto -0,007 0,017 0,378 8,457 -0,126 0,112  3419,831* 2704

päivätuotto 0,000 0,013 0,073 11,881 -0,091 0,117  8888,931* 2704

ylituotto -0,008 0,015 0,499 8,344 -0,092 0,117  3329,789* 2704

Amihud 2,820 2,770 2,068 9,788 0,006 27,000  6863,369* 2607

päivätuotto 0,000 0,011 -0,129 11,126 -0,071 0,095  7447,682* 2704

ylituotto -0,008 0,013 0,394 6,844 -0,072 0,095  1734,536* 2704

Espanja

Etelä-Korea

Portugali

Koko aineisto

Kuvailevat tunnusluvut muuttujille maittain koko aineistossa.

Tanska

Kanada

Belgia

Itävalta

Australia

Maailma

Singapore

Yhdysvallat

Iso-Britannia

Sveitsi

Norja

Hollanti

Japani

Italia

Irlanti

Kreikka

Saksa

Ranska

Suomi



    

 

LIITE 3. 
 

Multifaktori-CAPM-mallin testitulokset. 

  Korj. R² p-arvo α p-arvo 
 

p-arvo 
 

p-arvo 
 

p-arvo 
 

p-arvo 

Australia 0,355 <0,001* 0,000 0,844 0,782 <0,001* 0,041 0,013* 0,002 0,050* -40346,200 <0,001* 

Belgia 0,576 <0,001* 0,000 0,407 1,014 <0,001* 0,006 0,660 -0,001 0,320 24,818 0,881 

Espanja 0,492 <0,001* -0,002 <0,001* 0,781 <0,001* 0,069 <0,001* 0,002 0,004* 550,934 0,444 

Hollanti 0,674 <0,001* 0,001 0,080 1,127 <0,001* -0,049 <0,001* -0,001 0,170 2086,700 0,322 

Iso-Britannia 0,696 <0,001* 0,000 0,373 1,070 <0,001* -0,065 <0,001* -0,001 0,446 70097,700 0,024* 

Italia 0,656 <0,001* 0,000 0,139 1,094 <0,001* -0,034 0,004* 0,000 0,949 2310,510 0,858 

Itävalta 0,456 <0,001* 0,001 0,264 1,014 <0,001* 0,026 0,083 0,000 0,623 88,631 0,188 

Japani 0,232 <0,001* -0,004 <0,001* 0,554 <0,001* 0,009 0,615 0,005 <0,001* -28511,300 0,327 

Kreikka 0,335 <0,001* 0,000 0,687 0,906 <0,001* 0,047 0,005* 0,002 0,303 -298,976 0,237 

Norja 0,481 <0,001* 0,002 <0,001* 1,159 <0,001* -0,033 0,024* 0,000 0,745 -2287,210 0,044* 

Ranska 0,708 <0,001* 0,001 <0,001* 1,191 <0,001* -0,065 <0,001* -0,001 0,003* 2076,780 0,431 

Suomi 0,454 <0,001* 0,002 <0,001* 1,214 <0,001* -0,040 0,008* - - -1268,230 0,213 

Sveitsi 0,275 <0,001* 0,005 <0,001* 0,664 <0,001* -0,130 <0,001* -0,008 <0,001* 5491,980 0,007* 

Yhdysvallat 0,881 <0,001* -0,001 <0,001* 1,155 <0,001* -0,232 <0,001* -0,002 0,218 -32542,500 0,387 

* merkitsevä 95 %:n luotettavuustasolla 
 


