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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia, miten keskuspankin korkopolitiikka 

vaikuttaa osakemarkkinoihin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitkä toimialat ovat 

herkempiä korkotason muutoksille. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapahtumatutkimusta, 

jonka avulla tutkitaan Yhdysvaltain keskuspankin tavoitekorkotason nousun vaikutuksia 

epänormaaleihin indeksituottoihin. Tutkimus tarkastelee 20:tä koronnostoa vuosien 1971–

2016 välillä, ja niiden vaikutuksia mitataan S&P 500 -indeksin avulla sekä lyhyellä että 

pitkällä aikavälillä. Toimialojen eroja tutkimuksessa tarkastellaan 22:n koronnoston avulla 

vuosina 1989–2016. 

 

Tutkimustulosten perusteella koronnostoilla on negatiivinen vaikutus osakemarkkinoihin. 

Suurimmat vaikutukset havaitaan suhteellisen lyhyellä aikavälillä sekä muutamia päiviä 

ennen koronnostoa että sen jälkeen. Vaikutukset ovat tulosten mukaan voimakkaampia 

silloin, kun keskuspankki on nostanut tavoitekorkotasoaan useaan otteeseen viimeisen 

vuoden aikana. Yksittäisten ja peräkkäisten koronnostojen keskimääräiset kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot ovat kolmen tapahtumapäivän jälkeen -1,356 %. Kuukausi koronnoston 

jälkeen kumulatiivisten epänormaalien tuottojen havaittiin olevan -1,950 %. Toimialoista 

saadut tulokset osoittivat, että rahoitus, terveydenhuolto sekä kulutus- ja päivittäistavarat 

pärjäsivät koronnostojen jälkeen yleisindeksiä paremmin. Energiasektori vaikutti tulosten 

perusteella herkältä korkomuutoksille.   
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to investigate the impact of central bank’s interest 

rate policy on stock markets. Additionally, this study tries to detect which industries are more 

sensitive to interest rate changes. The research is executed as an event study, which 

examines the effects of the U.S. Central Bank’s target interest rate raise on abnormal index 

returns. The study examines 20 interest rate raises between 1971–2016 and their impacts 

are measured with S&P 500 index in both short and long term time periods. The differences 

between industries are investigated using 22 interest rate raises over 1989–2016. 

 

The results of this study suggest that interest rate raises have a negative impact on stock 

markets. The biggest impacts are seen in a relatively short period of time both a few days 

before the event and a few days after. Based on the results the effects are stronger when 

the central bank has raised its target interest rate several times during the year. The 

cumulative average abnormal returns after single and back-to-back interest rate raises are 

-1,356 % after three event days. The study also shows that a month’s cumulative abnormal 

returns are -1,950 %. Industrial results suggest that finance, health care, consumer staples 

and consumer discretionary are not sensitive to interest rate changes. The most sensitive 

industry to interest rate changes seems to be energy.  
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1. Johdanto 
 
Keskuspankin korkopolitiikka on merkittävin yksittäinen makrotalouden tekijä. Keskuspankki 

kontrolloi toimillaan rahan hintaa ja liikettä, jotta talouskasvu säilyisi vakaana ja kestävänä. 

Sen korkopolitiikka vaikuttaa siten myös jokaiseen sijoittajaan, säästäjään ja velanottajaan. 
Tämän vuoksi ei olekaan mikään ihme, että aihe herättää paljon julkista keskustelua: 

 

”Sijoittajat odottavat Fedin korkopäätöstä” (Kauppalehti 2016) 

 

”Tätä koronnosto tarkoittaa osakemarkkinoille” (Arvopaperi 2016) 

 

”Osakekurssit kipusivat Yhdysvaltain keskuspankin nostettua ohjauskorkoa” (Yle 2015) 

 

Aihe on tälläkin hetkellä hyvin ajankohtainen, sillä Yhdysvaltain keskuspankki on nostanut 

ohjauskorkoaan jo kahdesti vuosien 2015–2016 aikana, ja odotettua on, että koronnostot 

jatkuvat myös vuonna 2017. Finanssikriisin jälkeen keskuspankit ovat pitkään harjoittaneet 

elvyttävää rahapolitiikkaa laskemalla ohjauskorkojaan ennätyksellisen matalalle. 

Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto vuonna 2015 olikin ensimmäinen kahdeksaan 
vuoteen, mikä kertoo erinomaisesti makrotalouden suunnanmuutoksesta. 

 

Keskuspankeilla on kaksi päätehtävää: makrotalouden vakauden ylläpitäminen ja 

rahoitusjärjestelmän häiriöttömästä toiminnasta huolehtiminen. Niillä pyritään pitämään 

inflaatio kurissa ja säilyttämään talouskasvu vakaana. Samalla keskuspankit yrittävät estää 

rahoitusmarkkinakriisien synnyn ja lievittämään jo mahdollisesti syntyneiden kriisien 

vaikutuksia. (Wahlroos 2015, 290) Keskuspankin rahapolitiikka kulkeekin usein melko käsi 
kädessä talouden syklisyyden kanssa eli sitä määrittävät kansantalouden tila ja näkymät. 

 

Sijoittajat reagoivat korkotason muutoksiin voimakkaasti, sillä he etsivät rahoilleen parasta 

tuottoa. Esimerkiksi matalien korkotasojen aikaan korkoinstrumentit eivät tarjoa juurikaan 

tuottoa, minkä vuoksi sijoittajat siirtyvät kohti osakemarkkinoita. Samaan aikaan myös 

korkoinstrumenttien riskit ovat tavallista korkeammalla, sillä niiden tuomat reaalituotot ovat 
herkempiä inflaation muutoksille. 

 



 

 

2 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten keskuspankin korkopolitiikka vaikuttaa 

osakemarkkinoihin. Aiheen valinta pohjautuu siihen, että aihepiiri on kiinnostanut kirjoittajaa 

jo melko pitkään, mutta aikaa ja mahdollisuutta sen perusteelliseen tutkimiseen ei ole 

aiemmin löytynyt. Toinen syy aiheen valinnalle on sen ajankohtaisuus, sillä korot ovat olleet 

useita vuosia ennätyksellisen matalina niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, mikä ei voi 

jatkua loputtomiin. Tutkimuksen toisena tavoitteena on olla hyödyllinen katsaus myös 

tavalliselle piensijoittajalle, sillä voidakseen tehdä hyviä sijoituspäätöksiä, on sijoittajan 
tärkeä ymmärtää, miten keskuspankin korkopolitiikka voi vaikuttaa arvopaperimarkkinoihin.  

 

Tutkimuksen päätutkimusongelmana on: 

 

”Millaisia vaikutuksia Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoilla on S&P 500 -indeksin 

tuottoihin vuosina 1971–2016?” 

 

Päätutkimusongelman lisäksi tutkimukselta odotetaan vastauksia myös kahteen 

alatutkimusongelmaan. Niiden tarkoituksena on ennen kaikkea syventää tutkimuksen 

päätutkimusongelmaa. Ensimmäinen alatutkimusongelma on: 

 

             ”Voiko korkomuutosten pohjalta tehdä ennusteita tulevista indeksituotoista?” 

 

Ensimmäisen alatutkimusongelman avulla haetaan tutkimukseen hieman 

käytännöllisempää näkökulmaa, jolla pyritään tuomaan esille tutkimustuloksista 

mahdollisesti saatava hyöty. Toisella alatutkimusongelmalla halutaan erotella selitettävää 

kokonaisuutta pienempiin osiin ja tarkastella eri toimialoja erikseen. Se on aseteltu 
tutkimuksessa muotoon: 

 

                 ”Vaihtelevatko koronnostojen vaikutukset eri toimialojen kesken?” 
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1.2. Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimuksen empiirinen osio on rajattu tarkastelemaan Yhdysvaltain keskuspankki Federal 

Reservesin korkopolitiikkaa ja sen vaikutusta nimenomaan Standard & Poor’s 500 -

indeksiin. Yhdysvaltain keskuspankki on valittu sen merkittävyyden ja mielenkiinnon vuoksi, 

sillä sen korkopolitiikalla on vaikutusta myös Yhdysvaltojen ulkopuolelle. S&P 500 -indeksin 

on puolestaan koettu olevan paras mittari kuvaamaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoita, 

koska se sisältää valtavan määrän suuria yrityksiä eri toimialoilta ja sitä on käytetty 
lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa. 

 

Keskuspankin korkopolitiikalla on suorempia vaikutuksia muualla rahoitusmarkkinoilla; 

nimittäin joukkovelkakirja- eli bondimarkkinoilla. Joukkovelkakirjamarkkinoiden ja 

osakemarkkinoiden välistä yhteyttä on myös tutkittu, ja esimerkiksi Volpertin (2013) mukaan 

niiden tuotoilla on pitkällä aikavälillä erittäin vahva yhteys. Bondimarkkinat on kuitenkin 

päätetty rajata tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska tarkoituksena ei ole tutkia 

korkoinstrumentteja, vaan pelkästään keskuspankin korkopolitiikan ja osakemarkkinoiden 
välistä yhteyttä. 

 

Ajallisesti tutkimusaineisto on rajattu vuosille 1971–2016, koska dataa S&P 500 -indeksistä 

ei ole saatavilla käytetystä aineistonkeruuohjelmasta aiemmilta vuosilta. Toisaalta aikaväli 

on pyritty saamaan mahdollisen pitkäksi, jotta muutoksia korkotasossa olisi riittävästi ja 

aineisto olisi siten mahdollisimman kattava. Tutkimuksen kannalta olennaisimmat periodit 
sijoittuvat luonnollisesti Yhdysvaltain keskuspankin päätöksiin ohjauskoron muuttamisesta. 

 

Teorian osalta tutkimus on rajattu käsittelemään pääasiassa korkopolitiikkaa, eikä 

rahapolitiikkaa kokonaisuutena. Korkopolitiikka on kuitenkin nykypäivänä yleisin tapa 

harjoittaa rahapolitiikkaa. Korkotason muutoksista on kaiken lisäksi helppo löytää tietoa, sillä 

keskuspankit julkaisevat kaikki korkopäätöksensä kotisivuillaan. 

 

1.3. Tutkimuksen rakenne 
 

Seuraavaksi tutkimuksessa edetään toiseen lukuun, jossa tehdään katsaus aihealueen 

teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin. Kolmas luku toimii puolestaan pohjustuksena työn 
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empiiriselle osiolle ja siinä kerrotaan, miten tutkimusaineisto on kerätty ja millaisia 

tutkimusmenetelmiä työssä on käytetty. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen 

empiiriset tulokset. Viidennessä luvussa tehdään lyhyt yhteenveto ja päätellään, mitä 

tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa. Lisäksi siinä pohditaan tutkimuksen 
luotettavuutta ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä lukijalle tutkimuksen kannalta keskeistä teoriaa ja 

kirjallisuutta. Kuten kuvaajasta 1 huomataan, tutkimuksen teoreettinen viitekehys voidaan 

nähdä eräänlaisena prosessina, jossa keskuspankki vastaa ensiksi toimillaan inflaation 

muutoksiin, mikä näkyy lopulta sijoittajien tuottovaatimuksessa ja osakkeiden hinnoissa. 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi tulee mukaan kuvioon siten, että sen mukaan 

korkomuutokset näkyvät osakkeiden hinnoissa välittömästi. 

 

 
 

Kuvaaja 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Aluksi luvussa käydään läpi keskuspankin rahapolitiikan teoriaa yleisesti, jonka jälkeen 

esitellään tarkemmin Yhdysvaltain keskuspankki Fed:n korkopolitiikkaa. Tämän jälkeen 

kerrotaan korkopolitiikkaan liittyvästä Taylorin periaatteesta ja säännöstä. Taylorin 

periaatetta ja sääntöä seuraa kappale markkinoiden tehokkuudesta, ja lopuksi tehdään vielä 

kattava katsaus aiempaan tutkimukseen aiheen tiimoilta. 

 

 

2.1. Keskuspankkipolitiikka 
 

Kuten johdantokappaleessa mainittiin, keskuspankit tavoittelevat toimillaan inflaation 

pitämistä tavoitetasolla ja talouskasvun vakautta. Keskuspankeilla on myös tärkeä rooli niin 

sanottuna ”viime käden lainaajana” (eng. Lender of the Last Resort, LLR) sekä suurten 

finanssi-instituutioiden valvojana (Gorton & Metrick 2013). Keskuspankit ovat rahan 

Inflaatio	ja	
talouskasvu	
kiihtyvät

Keskuspankki	
tekee	

koronnoston

Yritysten	
lainanotto	
vähenee	ja	

tuottovaatimus	
kasvaa

Vaikutus	
osakkeiden	
hintoihin

 Tehokkaat markkinat 
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tarjonnassa monopolin asemassa ja pystyvät tuomaan markkinoille likviditeettiä, kun 

talouden kriisit yllättävät. LLR:n roolin tärkeys piilee siinä, että pankkiin talletettujen rahojen 

voi luottaa olevan turvassa ja tarvittaessa myös nostettavissa sieltä pois. Ilman tätä turvaa 

pankkien olisi pakko pitää todella korkeaa kassareserviä, mikä vähentäisi merkittävästi 
rahan määrää taloudessa. (Howells & Bain 2005, 193–194) 

 

2.1.1. Keskuspankin rahapolitiikka 
 

Inflaationtavoitteisiinsa keskuspankit pyrkivät vaikuttamalla korkotasoon ja rahan tarjontaan. 

Toisin sanoen ne voivat keskittyä vaikuttamaan joko rahan määrään tai hintaan. Nykyään 

melkein kaikki keskuspankit ohjaavat rahapolitiikkaansa muuttamalla lyhyen aikavälin 

korkotasoa rahan tarjonnan rajoittamisen sijaan (Wiedmann 2011). Korkopolitiikkaa 

käytetään ensisijaisesti apuna sen takia, että suoraan rahan tarjontaan vaikuttaminen voi 

johtaa odotettua suurempiin lopputuloksiin ja aiheuttaa epävakautta. Keskuspankki nostaa 

korkoja, kun inflaatio on tavoiteltua korkeampaa ja pelkona on talouden ylikuumentuminen, 

ja vastaavasti laskee korkoja, kun talouskasvu on odotettua hitaampaa. Nykypäivänä 

keskuspankeilla on tapana asettaa inflaatiolle tavoiteluku tai tavoiteväli, jonka sisällä 

inflaatiota halutaan korkopolitiikan keinoin pitää. (Krugman & Obsfelt 2009, 376) 

 

Beecheyn & Österholmin (2014) mukaan keskuspankin toimien läpinäkyvyys on kasvanut 

viime vuosikymmenien aikana dramaattisesti, kun tietyn inflaatiotason tavoittelemisesta on 

tullut rahapolitiikan ydin. Viime vuosien aikana on nähty myös keskuspankkien julkaisevan 

omia ennusteina tulevaisuuden korkotasoista. Keskuspankin julkaisemia ennusteita 

puolustavat perustelevat kantaansa sillä, että se auttaa taloudellisia vaikuttajia 

ymmärtämään rahapolitiikkaa paremmin ja antaa keskuspankeille enemmän vaikutusvaltaa 

pitkän aikavälin korkotasoon. Vastustajat puolestaan argumentoivat, että ennusteiden 

luoma polku on liian epävarma ja luo riskin siitä, että ennusteet tulkitaan keskuspankin 
sitoumuksiksi. 

 

Keskuspankkien määrittämä korkotaso laski pitkäksi aikaa ennätyksellisen matalalle 2000-

luvun lopun finanssikriisin jälkeen. Caon ja Illingin (2015) mukaan todella matalat korkotasot 

ovat ongelmallisia, koska se saattaa houkutella liialliseen riskinottoon finanssisektorilla ja 

lisätä siten finanssikriisien mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Keskuspankkien viesti 
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korkotason pitämisestä alhaalla pitkään ei ainakaan vähennä liiallisten riskinottojen määrää.  

Tilannetta kutsutaan usein myös korkoloukuksi (eng. interest rate trap), jossa keskuspankki 

on ikään kuin pakotettu pitämään korkotason pitkään hyvin matalana.  

 

2.1.2. Taylorin periaate ja sääntö 
 

Teoriaa korkopolitiikan käytöstä käsittelee myös kirjallisuudessa yleisesti tunnettu Taylorin 

periaate ja sääntö, jotka kehitti John B. Taylor vuonna 1993. Langdana (2009, 264–265) 

kuvailee kirjassaan, kuinka Taylorin periaatteen mukaan inflaation noustessa keskuspankin 

tulee nostaa nimelliskorkoa vähintään saman verran, jotta inflaatio palaa tavoitetasolle. Jos 

keskuspankki puolestaan nostaa nimelliskorkoa vähemmän kuin mitä inflaatio nousee, 

reaalikorot laskevat johtaen lopulta siihen, että inflaatio kasvaa yhä enemmän. Tämän takia 

keskuspankille on tärkeää, että se pystyy mittaamaan inflaatiota mahdollisimman tarkasti 

voidakseen vaikuttaa siihen tehokkaasti rahapolitiikan avulla. 

 

Taylorin sääntöä on muokattu jälkikäteen monien tutkijoiden toimesta, ja se voidaankin 

esittää monella eri tavalla. Alun perin sääntö on esitetty yksinkertaisesti seuraavalla tavalla 
(Taylor 1993): 

 

   𝑟 = 𝑝 + 0,5𝑦 + 0,5 𝑝 − 2 + 2   (1) 

 

Kaavassa (1) r esittää niin kutsuttua yön yli -korkoa (Fed Funds Rate), p inflaatiota viimeisen 

vuoden ajalta ja y puolestaan tuotantokuilua, eli bruttokansantuotteen tämän hetkistä tasoa 

suhteessa sen potentiaaliseen tasoon. Tavoiteinflaatioksi Taylor on kaavassaan määritellyt 

kaksi prosenttia, mikä käy ilmi kaavan loppuun sijoitetuista vakioista. Kaava voidaan pukea 

sanoiksi myös siten, että Fed:n tulisi nostaa korkotasoaan puolikkaalla prosenttiyksiköllä 

silloin, kun joko inflaatio tai tuotantokuilu nousee yhden prosenttiyksikön tavoiteltua 

korkeammalle. Kuvaaja 2 esittelee Fed:n yön yli -koron ja Taylorin estimaatin mukaiset 

korkotasot vuosina 1954–2016: 
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Kuvaaja 2. Fed Funds Rate ja Taylorin estimaatti vuosina 1954–2016 (Fred Economic 

Research 2017) 

 

Kuvaajasta voidaan huomata, että Fed:n toiminta on hyvin samansuuntaista kuin mitä 

Taylorin sääntö sille ehdottaa, mutta kuvaajasta voidaan havaita myös suuria eroja. 

Mielenkiintoista kuvaajassa on se, että Taylorin säännön mukainen korkotaso olisi ollut 

finanssikriisin jälkeen vuonna 2009 noin -2 %:n tuntumassa. Fed ei ole kuitenkaan 

kertaakaan historiansa aikana asettanut korkotasoaan negatiiviseksi. Negatiivisten korkojen 

tapauksessa ihmiset joutuisivat esimerkiksi maksamaan talletuksistaan korkoa, mikä olisi 
nykypäivänä varsin erikoinen ajatus.  

 

Alun perin Taylor ei ajatellut, että hänen sääntönsä kuuluisi olla muuta kuin yleinen 

suuntaviiva. Myöhemmin Taylor (2013) on kuitenkin esittänyt, että talouden suorituskyky 

olisi parempi, jos keskuspankin korkopolitiikka seuraisi tarkemmin Taylorin sääntöä tai 

muuta vastaavaa. Kumarin (2013) tutkimustulosten mukaan Fed on ennen viimeisintä 

finanssikriisiä antanut toimissaan suurempaa painoarvoa inflaatiolle kuin tuotantokuilulle. 

Finanssikriisin aikana Fed alkoi kuitenkin reagoida nopeasti tuotantokuilun kasvuun. 

Kumarin mukaan tuotantokuilun painottaminen finanssikriisin jälkeen ilman inflaation 

suurempaa huomioimista suurensi todennäköisyyttä sille, että korot putoaisivat nollan 
tasolle. 
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2.1.3. Yhdysvaltain keskuspankki Fed 
 

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve (Fed) koostuu kahdestatoista alueellisesta 

keskuspankista. Sen päätöksenteko tapahtuu johtokunnassa, jonka jäsenet presidentti 

nimittää senaatin hyväksymänä, ja avomarkkinaoperaatioista vastaavassa Federal Open 

Market Committee:ssa (FOMC). Kaikki 12 alueellista keskuspankkia toimivat itsenäisesti, 

mutta ovat samalla Fed:n johtokunnan valvomia. Keskuspankki rahoittaa itse oman 

toimintansa omistamiensa arvopaperien korkotuotoilla ja erilaisilla maksullisilla palveluilla, 

joita se myy muille pankeille. (Federal Reserve 2016a, 2–7) Yhdysvaltain kongressi on 

määritellyt Fed:n rahapolitiikan tavoitteiksi täystyöllisuuden, vakaat hinnat sekä maltillisen 
pitkän ajan korkotason Yhdysvalloissa.  (Federal Reserve 2016b, 21) 

 

Fed voi harjoittaa rahapolitiikkaansa kolmen eri keinon voimin: avomarkkinaoperaatioilla, 

asettamalla vaatimuksia pankkien kassavarantosuhteelle ja muuttamalla ohjauskorkoa, jolla 

liikepankit lainaavat rahaa keskuspankilta (Mankiw 1998, 603–604). Avomarkkinaoperaatiot 

ovat Fed:n tärkein keino vaikuttaa rahan tarjontaan, ja sitä toteutetaan joko ostamalla tai 

myymällä joukkovelkakirjoja. Jos Fed haluaa lisätä rahan määrää taloudessa, se ostaa 

joukkovelkakirjoja ja maksaa niistä painamillaan seteleillä. Kun talouskasvu kiihtyy 

tavoiteltua korkeammalle, Fed voi kiristää rahapolitiikkaansa myymällä joukkovelkakirjoja 

bondimarkkinoilla, mikä puolestaan vähentää taloudessa kiertävän rahan määrää. 

(Blanchard 2000, 66–67) 

 

Kassareservin laskiessa rajan alle yhdysvaltalaiset pankit lainaavat rahaa kahdenlaisilla 

koroilla. Ensisijaisesti ne pyrkivät lainaamaan rahaa toisilta pankeilta niin kutsutulla yön yli -

korolla (Fed Funds Rate). Toissijaisesti pankit lainaavat rahaa suoraan Fed:lta sen 

määrittelemän ohjauskoron mukaisesti. Ohjauskorkoa muuttamalla Fed pyrkii vaikuttamaan 

markkinoilla vallitsevaan yön yli -korkoon.  Fed tekee ohjauskorkomuutoksia melko harvoin, 

mutta yön yli -korkoon vaikuttaa jatkuvasti kysyntä ja tarjonta, ja siksi se myös sisältää 

enemmän vaihtelua. (Abel, Bernanke & Croushore 2011, 541–543) Monet ekonomistit 

pitävät nimenomaan pankkien välistä yön yli -korkoa Yhdysvaltain rahapolitiikan mittarina, 
sillä se heijastaa Fed:n toiveita tavoitekorkotasosta (Blanchard 2000, 73). 
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2.2. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 
 

Tutkimuksessa on järkevää sivuta myös tehokkaiden markkinoiden hypoteesia (eng. 

efficient market hypothesis, EMH), jonka oppi-isänä tunnetaan Eugene F. Fama. Faman 

(1970) mukaan markkinat ovat tehokkaat, kun arvopaperien hinnat heijastavat täysin 

saatavilla olevaa informaatiota. Tehokkaiden markkinoiden tapauksessa tekninen tai 

fundamentaalinen osakeanalyysi ei toisi sijoittajalle suurempia tuottoja kuin mitä 

sattumanvaraisesti valitun osakeportfolion pitäminen, eli tulevaisuuden hintoja ei pysty 

kukaan ennustamaan (Malkiel 2003). EMH on äärimmäinen oletus, jota ei voi täydellisesti 

soveltaa reaalimaailmaan, mutta sitä voi pitää hyvänä pohjana erilaisille talouden 

mallinnuksille.  

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi voidaan jakaa kolmeen muotoon sen mukaan, kuinka 

täydellisesti hintojen oletetaan heijastavan kaikkea saatavilla informaatiota. Heikon muodon 

mukaan osakkeiden hinnat pitävät sisällään kaiken historiallisen informaation, eikä millään 

sijoitusstrategialla voi saada jatkuvasti parempaa tuottoa kuin mitä sen riskiluokan 

arvopaperit keskimäärin tuottavat. Keskivahvan muodon mukaan kaikki julkisesti saatavilla 

oleva tieto on hinnoiteltuna arvopapereihin, eivätkä yksityiset ihmiset pysty käyttämään 

hyväksi esimerkiksi yhtiöiden tulosjulkistuksia. Vahvan muodon mukaan millään ryhmällä 

sijoittajia ei ole hallussa sellaista informaatiota, joka ei vielä sisältyisi arvopaperien hintoihin. 

(Fama 1970, Howells & Bain 2005, 544) Toisin sanoen vahva muoto kuvaa tehokkaiden 

markkinoiden tilannetta, jossa osakkeet heijastavat täydellisesti kaikkea saatavilla olevaa 
informaatiota.  

 

Todellisuudessa osakemarkkinat eivät ole EMH:n vahvan muodon mukaisia, sillä yrityksistä 

saattaa ennakkoon vuotaa tietoa joillekin sisäpiiriläisille, kuten analyytikoille. Vaikka tiedon 

vuotaminen ja sisäpiiritiedon hyödyntäminen osakekaupassa on laitonta, on sen 

olemassaolo todistettu useaan kertaan. Sisäpiiritiedon tai -huhun kuullut sijoittaja pystyy 

hyötymään tiedostaan sekä ennen julkistusta että mahdollisesti sen jälkeen, jos markkinat 

ylireagoivat tietoon. (Brunnermeier 2005) Indjejikian, Lu ja Yang (2014) tutkivat 

sisäpiiriläisen kannustinta vuotaa tietoa vapaaehtoisesti eteenpäin. Heidän tutkimuksensa 

osoitti, että tiedon vuotaminen vähentää sisäpiiriläisen informaatioetua osakkeen hinnan 
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suhteen, mutta korostaa informaatioetua siitä, mihin osakkeen hinta päätyy. Siten 
sisäpiiritiedon saaneella sijoittajalla voi olla kannustin levittää saamaansa tietoa eteenpäin. 

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan tämän tutkimuksen alatutkimusongelmaan 

ei pystyttäisi vastaamaan, sillä kukaan ei pysty ennustamaan arvopaperien tulevaisuuden 

hintoja. Päätutkimusongelmaan se vastaa puolestaan siten, että keskuspankin 

korkopolitiikan vaikutus näkyy välittömästi osakkeiden hinnoissa, eikä sen perinpohjainen 
tutkiminen voisi tuoda sijoittajalle ylituottoja. 

 

2.3. Katsaus aiempiin tutkimuksiin 
 

Keskuspankin korkopolitiikan vaikutusta osakemarkkinoihin on tutkittu melko laajasti 

aiemmin. Yleinen mielikuva on, että koronnostot johtavat indeksituottojen laskuun, kun taas 

korkojen laskeminen johtaa indeksituottojen nousuun. Tätä puoltaa myös Flannery & 

Jamesin (1984) tutkimus, jossa tutkittiin nimelliskorkojen muutoksia Yhdysvaltalaisten 

finanssialan yritysten osakkeisiin. Toisaalta vastakkaisia tutkimustuloksia esittävät 

Kontonikas, MacDonald ja Saggu (2013), jotka tutkivat juuri Fed:n korkopolitiikan 

vaikutuksia S&P 500 -indeksin tuottoihin regressioanalyysin voimin vuosina 1989–2012. 

Heidän tutkimustuloksensa osoittivat, että finanssikriisin aikana vuosina 2007–2009 Fed:n 
ohjauskoron lasku johti indeksituottojen laskuun.  

 

Olennaisinta tutkimuksen kannalta on kuitenkin osakemarkkinoiden reagointi 

korkomuutoksiin, mitä on tutkittu aiemmin monista eri näkökulmista. Bernanke ja Kuttner 

(2005) selvittivät, että osakkeiden reaktio keskuspankin rahapolitiikkaan ei ole suurimmaksi 

osaksi suoraan selitettävissä korkotason muutoksilla, vaan pikemminkin kasvaneilla tuotto-

odotuksilla. Basistha ja Kurov (2008) puolestaan osoittivat tutkimuksellaan, että 

rahapolitiikan vaikutuksen suuruus osakemarkkinoihin vaihtelee talouden syklisyyden 

mukana. Heidän mukaan rahapolitiikalla on taantumissa yli kaksinkertainen vaikutus 
osakemarkkinoihin verrattuna talouskasvun aikaan. 

 

Kurov ja Gu (2016) tutkivat rahapolitiikan vaikutusta osakkeiden hintoihin Yhdysvalloissa 

vuosina 1995–2015. Tutkimusmenetelmänä he käyttivät tapahtumatutkimusta ja aineistona 

FOMC:n tapaamisissa tehtyjä päätöksiä sekä S&P 500 -futuureita. Heidän 
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tutkimustuloksensa vahvisti yleistä olettamaa siitä, että talouskriisin aikana rahapolitiikan 

löysäämisellä on välitön positiivinen vaikutus osakkeiden hintoihin. Rahapolitiikan vaikutus 

oli havaittavissa myös ennen finanssikriisiä, mutta kriisin aikana se näkyi merkittävästi 
voimakkaampana. 

 

Gu ja Gao (2013) tutkivat Fed:n korkopolitiikan, talouskasvun ja S&P 500 -indeksin välistä 

yhteyttä vuosina 1994–2011. Heidän tutkimuksensa osoitti, että Fed nostaa tavoiteltua 

korkotasoa, kun talouskasvu kiihtyy ja osakemarkkinat ovat nousussa, ja puolestaan laskee 

korkotasoa, kun talous ja osakemarkkinat ovat laskussa. Olennaisin huomio heidän 

tutkimuksessaan on kuitenkin tämän syklin viive eli se, että esimerkiksi Fed:n nostaessa 

ohjauskorkoa osakemarkkinoiden laskutrendi alkaa vasta noin kaksi vuotta myöhemmin, ja 
sama toisinpäin. 

 

Bjørnland ja Leitemo (2008) estimoivat tutkimuksessaan Yhdysvaltain rahapolitiikan ja S&P 

500 -indeksin reaalihinnan välistä keskinäistä riippuvuutta käyttäen vector autoregressive -

mallia. Yhdysvaltain rahapolitiikan kuvaamiseen tutkimuksessa käytettiin keskuspankin 

ohjauskoron tasoa. Tutkimuksen mukaan rahapolitiikan sokki, joka nostaa ohjauskorkoa 

yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee osakkeiden reaalihintoja välittömästi 7-9 %. Samalla sokki 

osakkeen hinnassa, joka nostaa osakkeen reaalihintoja yhdellä prosentilla, johtaa 0,04 

prosenttiyksikön nousuun korkotasossa. 

 

Ferrando, Ferrer ja Jareño (2017) tutkivat Espanjan osakemarkkinoiden herkkyyttä 

korkotason muutoksille vuosina 1993–2012. Heidän tutkimustuloksensa osoittivat, että 

Espanjan osakemarkkinoiden herkkyys korkomuutoksille oli merkittävä, mutta se vaihteli 

huomattavasti eri toimialojen kesken. Heidän tutkimuksensa mukaan korkomuutoksille 

herkimmät toimialat olivat päivittäistavarat, suuresti velkaantuneet toimialat kuten 

teollisuustuotteet ja -palvelut, sekä finanssisektori. Vähäinen vaikutus korkopolitiikalla oli 

puolestaan öljy- ja kaasualan osakkeisiin, kulutustavaroihin sekä tietoliikennepalveluihin. 

Tämän lisäksi he selvittivät, että korkopolitiikan vaikutukset ovat suurempia markkinasyklin 
ääripäissä eli taantuman pohjalla ja talouskasvun huipulla. 

 

Lisäksi Jareño, Ferrer ja Miroslavova (2016) tutkivat samaa ilmiötä Yhdysvalloissa vuosina 

2003–2013. Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla korkomuutoksille herkkiä toimialoja olivat 
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informaatioteknologia, terveydenhuolto, raaka-aineet, teollisuustuotteet sekä 

tietoliikennepalvelut. Puolestaan vähemmän herkkiä korkomuutoksille olivat energia- 

finanssisektori sekä kulutus- ja päivittäistavarat. Tutkimustulokset ovat melko 

mielenkiintoisia, sillä aiemmin esitellyssä Espanjassa tehdyssä tutkimuksessa esimerkiksi 
finanssisektorista ja tietoliikennepalveluista saatiin täysin päinvastaisia tuloksia. 

 

Aiemmista tutkimuksista voinee siis päätellä sen, että keskuspankin korkopolitiikan vaikutus 

osakemarkkinoihin riippuu pitkälti talousalueen sen hetkisestä tilasta. Tämä tutkimus 

keskittyy varsin pitkälle ajanjaksolle, joten on mielenkiintoista nähdä, tulevatko erilaiset 

talouden kriisit vahvasti näkyville, kun tutkitaan korkopolitiikan ja indeksituottojen välistä 

yhteyttä. Tämän tutkimuksen tulosten odotetaan pysyvän linjassa yleisemmän näkökannan 

kanssa, eli ekspansiivisen korkopolitiikan odotetaan vaikuttavan positiivisesti 
indeksituottoihin.   
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3. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Työn tutkimusmenetelmänä käytetään määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta, jossa 

argumentoidaan lukujen, ja niiden välisten systemaattisten, tilastollisten yhteyksien avulla. 

Tämä edellyttää sitä, että aineisto saatetaan tai se on jo valmiiksi taulukkomuodossa. 

(Alasuutari 2011, 34) Tutkimusstrategiana käytetään puolestaan tapahtumatutkimusta, 

jonka juuret on katsottu juontavan James Dolleyn vuonna 1933 tekemään tutkimukseen, 

joka tarkasteli osakkeen jakamisen vaikutusta sen hintaan (MacKinlay 1997). Luvussa 

esitellään myös laajasti tapahtumatutkimuksen vaiheet, tilastollinen yleistettävyys ja 

merkitsevyys sekä sen saama kritiikki. Luvun lopussa tehdään vielä laajempi katsaus 

tutkimuksen empiiriseen aineistoon, joka koostuu kahdesta erillisestä aikasarjasta. 

 

 

3.1. Tapahtumatutkimus 
 

Tapahtumatutkimuksessa tarkastellaan tietyn ulkopuolisen tapahtuman vaikutusta 

finanssimarkkinoihin. Yleensä tarkempaan tarkasteluun otetaan yhden tai useamman yhtiön 

osakkeita, joiden odotetaan reagoivan tapahtumaan joko positiivisesti tai negatiivisesti ja 

mittaamaan siten syntyviä epänormaaleja tuottoja. (Wells 2004) Olennaista tutkimuksessa 

on tapahtuman ajankohta, sillä tapahtuman vaikutusta esimerkiksi osakkeeseen tutkitaan 

sekä ennen tapahtumaa että sen jälkeen (Vaihekoski 2004, 230). Usein tapahtumaperiodit 

ovat muutaman päivän mittaisia, mutta sisältävät kuitenkin vähintään yhden päivän ennen 

tapahtumaa ja yhden päivän tapahtuman jälkeen (MacKinlay 1997) Tässä tutkimuksessa 

tapahtumaperiodi on huomattavasti pidempi, koska korkomuutosten odotetaan vaikuttavan 

osakkeiden hintoihin hiljalleen, eikä muutama päivä riitä kuvaamaan vaikutuksen suuruutta 

tarpeeksi hyvin.  

 

Tapahtumatutkimusta on käytetty paljon erityisesti rahoituksen ja laskentatoimen aloilla, ja 

sen avulla on tutkittu laajasti erilaisia yrityskohtaisia tekijöitä monenlaisten tapahtumien, 

kuten esimerkiksi yrityskauppojen, fuusioiden ja tulosjulkistusten voimin. Monipuolisen 

soveltuvuuden ansiosta tapahtumatutkimus on levinnyt käyttöön myös muilla aloilla, kuten 

esimerkiksi oikeus- ja kansantaloustieteisiin. Menetelmänä tapahtumatutkimus sisältää 

olettamuksen markkinatehokkuudesta ja siitä, että tapahtuman vaikutus näkyy välittömästi 
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rahoitusinstrumentin hinnassa. (Campbell, Lo & Mackinlay 1997, 149–150) Vaihekosken 

(2004, 230) mukaan sijoittajat voivat tehdä kannattavia sijoitusstrategioita, jos markkinat 

reagoivat tapahtumiin hitaasti ja ennustettavasti. Lisäksi vaikka markkinat olisivat 

tehokkaita, voidaan tapahtumatutkimuksen tuloksista kuitenkin päätellä, miten markkinat 

reagoivat tiettyihin tapahtumiin. Tapahtumatutkimusta on hyödynnetty osakkeiden lisäksi 

myös bondimarkkinoita tutkittaessa (Katz 1974), ja menetelmää on hyödynnetty uusilla 

tavoilla, kuten outlier -havaintojen testauksella (Howe & Pope 1996).  

 

3.1.1. Tapahtumatutkimuksen vaiheet 
 

Tapahtumatutkimuksella ei ole tarkkaan määriteltyä rakennetta, mutta sen voidaan nähdä 

sisältävän useita vaiheita. Ensimmäisenä tapahtumatutkimuksessa määritellään 

mielenkiintoa herättänyt tapahtuma ja pyritään tunnistamaan olennainen aikaväli, jolla 

tapahtuman uskotaan vaikuttavan arvopaperin hintaan. Tätä aikaväliä kutsutaan 

tapahtumaikkunaksi. Tapahtumaikkuna voi alkaa esimerkiksi pörssipäivää edeltävästä 

tulosjulkistuksesta ja loppua pörssin sulkeutuessa seuraavana päivänä. Tapahtumaikkunaa 

edeltää estimointi-ikkuna, joka voi kuvata esimerkiksi ajanjaksoa, jossa markkinat keräävät 

ennakkotietoja yrityksen tuloksesta ennen sen julkistamista. (Campbell et al. 1997, 150-152) 

Vaihekosken (2004, 231) mukaan tapahtumaikkuna sisältää kymmenen päivää ennen 

tapahtumaa ja kymmenen päivää sen jälkeen. Estimointi-ikkuna on puolestaan 250 päivän 

mittainen. Lisäksi tapahtumaikkunan jälkeen voidaan vielä tarkastella arvopaperin hinnan 

kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tässä tutkimuksessa myös tapahtumatutkimuksen ns. 

jälkitarkasteluikkuna on suuressa roolissa, ja se pitää sisällään yhden, kolmen ja kuuden 

kuukauden mittaiset periodit. Kuvaajasta 3 nähdään esimerkki tapahtumatutkimuksen 

aikaperiodista (MacKinlay 1997): 

   

         Estimointi-ikkuna                 Tapahtumaikkuna               Jälkitarkasteluikkuna 

   

			𝑇-																																														𝑇.																								𝑡																												𝑇0																																																						𝑇1
        

 
Kuvaaja 3. Tapahtumatutkimuksen aikaperiodit 
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Campbellin et al. (1997, 151) mukaan toinen keskeinen vaihe tapaustutkimuksessa on 

epänormaalien tuottojen mittaaminen. Epänormaali tuotto saadaan, tapahtumaikkunan 

aikana toteutuneesta tuotosta vähennetään arvopaperin keskimääräinen normaalituotto. 

Normaalituotto tarkoittaa luonnollisesti tuottoa, joka saataisiin ilman tiettyä tapahtumaa. 

Epänormaali tuotto voidaan laskea seuraavalla kaavalla (MacKinlay 1997): 

  

             𝐴𝑅45 = 𝑅45 − 𝐸 𝑅45 	𝑋5)      (2)

    

Kaavassa (2) epänormaalituotto 𝐴𝑅45 saadaan siis vähentämällä toteutuneesta tuotosta 𝑅45 

odotettu normaalituotto 𝐸 𝑅45 	𝑋5) ajanjaksolla t. Kaavan tekijä 𝑋5 itsessään kuvaa 

informaatiota normaalituottojen mallia varten. MacKinlayn (1997) mukaan normaalituottoja 

mallinnetaan usein kahdella tilastollisella tavalla: pysyvien keskiarvotuottojen mallilla (eng. 

constant-mean-return model) tai niin kutsutulla markkinamallilla. Pysyvien 

keskiarvotuottojen mallissa oletetaan nimensä mukaisesti, että annetun arvopaperin 

keskimääräinen tuotto pysyy aina samana. Kyseinen malli voidaan esittää seuraavalla 

tavalla: 

 

                                  𝑅45 = 𝜇4 +	𝜁45    (3) 

  

                    𝐸 𝜁45 = 0                      					𝑣𝑎𝑟	 𝜁𝑖𝑡 = 	𝜎𝜁𝑖
2  

                        

Tekijä 𝑅45  kuvaa kaavassa arvopaperin i tuottoja periodilla t, ja 𝜇4 on puolestaan arvopaperin 

keskimääräinen tuotto. Jäljelle jäävä 𝜁45 on virhetermi, jonka odotusarvo on nolla ja varianssi 

𝜎?@
0 . (MacKinlay 1997) Vaikka pysyvien keskiarvotuottojen malli on itsessään melko 

yksinkertainen, se tuottaa usein samanlaisia tuloksia kuin monet monimutkaisemmat mallit 

(Brown & Warner 1980, 1985). 

 

Markkinamalli pohjautuu CAPM-malliin (Capital Asset Pricing) ja on yleisin lähtökohta 

normaalituoton mallintamiseen. Se olettaa, että arvopaperin tuotolla on sen betan mukainen 

lineaarinen suhde markkinoiden yleiseen kehitykseen. Siten osakkeen reaktion johonkin 

tapahtumaan voi huomata, kun tuotto ylittää tai alittaa osakkeen betan kerrottuna yleisellä 

markkinatuotolla. (Vaihekoski 2004, 232). Markkinamallin mukainen tuotto arvopaperille 

saadaan seuraavalla kaavalla (MacKinlay 1997):  
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                𝑅𝑖𝑡 = 𝛼4 + 	𝛽4𝑅C5 + 	𝜀45       (4) 

 

             𝐸(	𝜀45) = 	0        𝑣𝑎𝑟 	𝜀45 = 𝜎	F@
0  

 

Kaavassa (4) 𝛼 ja 𝛽 ovat markkinamallin parametreja, 𝑅C5 periodin t mukainen tuotto  

markkinaportfoliolle ja 	𝜀45 on nollakeskiarvollinen virhetermi. Alfa ja beta voidaan laskea 

esimerkiksi estimointi-ikkunasta käyttäen hyväksi ylituottojen markkinaregressiota. 

Yksinkertaisempi vaihtoehto on olettaa beta ykköseksi. (Vaihekoski 2004, 232) Tämä 

tutkimus käyttää yksinkertaista vaihtoehtoa, sillä normaalituotto lasketaan S&P 500 -

indeksin estimointi-ikkunasta, joten alfaa ja betaa ei huomioida. Markkinamallin koetaan 

olevan pysyvien keskiarvotuottojen mallia edistyksekkäämpi, koska siinä epänormaalien 

tuottojen varianssia pystytään vähentämään poistamalla osa tuotoista, jotka liittyvät 

markkinatuottojen variaatioon. Siten markkinamallilla saatetaan myös huomata tapahtumien 

vaikutus paremmin. (MacKinlay 1997) Epänormaalit tuotot voidaan laskea siirtämällä 

kaavan (4) termejä muotoon: 

 

                                                   	𝐴𝑅45 = 	𝑅45 − 	𝛼4 − 	𝛽4𝑅C5                                           (5) 

 

Kun epänormaalit tuotot on laskettu, voidaan siirtyä tarkastelemaan keskimääräisiä 

epänormaaleja tuottoja (AAR) erikseen jokaiselle tarkasteluikkunan päivälle seuraavan 

kaavan avulla (Vaihekoski 2004, 232): 

(6) 

𝐴𝐴𝑅5 = 	
1
𝑁 𝐴𝑅45

𝑁

𝑖 = 1
 

 

Kaavassa (6) termi 𝐴𝐴𝑅5 kuvaa siis keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja ajanjaksolla t ja 

N on puolestaan tapahtumien lukumäärä. Vaihekosken (2004, 233) mukaan tarkastelun 

keskiössä on kuitenkin usein tapahtuman vaikutus tuottoihin pidemmällä aikavälillä. Sen 

mittaamiseksi epänormaalit tuotot täytyy aggregoida eli laskea yhteen tarkasteltavan 

periodin ajalta. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAR) saadaan laskettua seuraavalla 

kaavalla (MacKinlay 1997): 
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           (7) 

𝐶𝐴𝑅4 𝑡., 𝑡0 = 𝐴𝑅45

5J

5	K	5L

 

 

Termit 𝑡. ja 𝑡0 kuvaavat kaavassa ajankohtia, joiden väliseltä periodilta kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot lasketaan. Keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAAR) 

voidaan puolestaan laskea seuraavalla tavalla (Vaihekoski 2004, 233): 

        (8)

   

𝐶𝐴𝐴𝑅 𝑡., 𝑡0 =
1
𝑁 𝐶𝐴𝑅 𝑡., 𝑡0

𝑁

𝑖 = 1
 

 

Tässä tutkimuksessa kyseistä kaavaa hyödynnetään erityisen paljon, sillä sen avulla 

saadaan laskettua kaikkien koronnostojen yhteisvaikutus useamman päivän ajalta. 

 

3.1.2. Tilastollinen merkitsevyys ja yleistettävyys 
 

Tilastollisen merkitsevyyden tutkimiseksi tässä tutkimuksessa käytetään sekä parametrista 

t-testiä että niin kutsuttua J1-testisuuretta, jota verrataan normaalijakaumaan. 

Tapahtumatutkimuksissa t-testiä on käytetty laajalti etenkin markkinamallin kanssa, ja 

esimerkiksi Armitagen (1995) mukaan sitä tulisi käyttää, kun markkinamallin virheet eivät 

korreloi keskenään eikä tapahtumaperiodin ajanjakso vaikuta suuresti virheiden varianssiin. 

Tilastollisessa tutkimuksessa nollahypoteesi on se, että tapahtumalla ei ole vaikutusta 

tuottojen käyttäytymiseen, eli toisin sanoen arvopapereitten hintoihin (MacKinlay 1997). 

Ensimmäisten joukossa tätä nollahypoteesia tutkivat Brown ja Warner vuonna 1980 juurikin 

t-testin avulla, ja he tulivat siihen lopputulokseen, että t-testi ei välttämättä ole paras 

yksittäinen testi kaikissa tilanteissa, mutta se suoriutuu yleisesti kohtuullisen hyvin. 

(Peterson & Higgins 1998) Epänormaalien tuottojen t-testisuure voidaan 

yksinkertaisimmillaan laskea seuraavalla tavalla (Vaihekoski 2004, 233): 
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        (9) 
𝐴𝐴𝑅5
𝜎0(𝐴𝐴𝑅5)

~	𝑡(𝑁) 

 

Kaavassa termi 𝐴𝐴𝑅5 kuvaa siis keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja ajanjaksolla t, ja 

𝜎0(𝐴𝐴𝑅5) puolestaan tämän keskihajontaa. Nollahypoteesia voidaan tutkia myös 

keskimääräisten kumulatiivisten tuottojen avulla. Sitä varten lasketaan J-testisuure 

käyttämällä seuraavaa kaavaa: 

       (10) 

𝐽. =
𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡., 𝑡0)
𝜎0(𝑡., 𝑡0)

~𝑁(0,1) 

  

Testisuureita voidaan tehdä monta, mutta kaavan oletuksena on, että eri yhtiöiden 

tapahtumat eivät ole keskenään korreloituneita. Kaavan (10) nimittäjässä oleva varianssi 

lasketaan seuraavalla kaavalla: 

        (11) 

𝜎0 𝑡., 𝑡0 =
1
𝑁0 𝑡0 − 𝑡. + 1

𝑁

𝑖 = 1
𝜎40 𝑡., 𝑡0  

 

 

Vaihekosken (2004, 230) mukaan tapahtuman vaikutuksen tilastollinen yleistäminen 

edellyttää usein kymmeniä tapahtumia. Vähinnäismääränä yleistykselle voidaan pitää jopa 

30 tapahtumaa. Erityisesti pienissä alueellisissa aineistoissa tämä voi aiheuttaa ongelmia, 

sillä jos harvinaisempia tapahtumia ei ole tarpeeksi, voidaan tulosten luotettavuutta ja 

varsinkin niitten yleistettävyyttä epäillä. Tässä tutkimuksessa tapahtumien luku määrä on 

20, joten tutkimuksessa ilmenneiden tulosten analysoimisessa tulee olla jokseenkin 

varovainen. 

 

3.1.3. Tapahtumatutkimuksen ongelmat 
 

Tapahtumatutkimus pitää sisällään joitakin ongelmia, jotka tutkijan täytyy ymmärtää ennen 

tutkimuksen suorittamista. Ensinnäkin Vaihekoski (2004, 236) nostaa esiin käytännön 

ongelman liittyen tapahtumapäivän valintaan. Esimerkiksi osingonjakoon liittyvissä 
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tutkimuksissa joutuu tekemään valinnan sen mukaan, käyttääkö tapahtumapäivänä 

osinkoehdotuksen julkistamista, yhtiökokouksen päätöstä vai varsinaista maksupäivää. 

Petersonin (1989) mukaan ongelmana on myös se, että esimerkiksi tulosilmoituksen 

tapahtumapäivä voi olla aikana, jolloin pörssi on kiinni, minkä vuoksi tapahtuman 

vaikutukset alkavat näkyä seuraavana päivänä tai vasta muutaman päivän kuluttua. Kaiken 

lisäksi Vaihekoski (2004, 236) muistuttaa, että tutkittava tapahtuma ei välttämättä ole ainoa 

tapahtuma, joka vaikuttaa arvopaperi hintaan kyseisellä hetkellä. Esimerkiksi markkinoiden 

reagointi osingon korottamiseen saattaa johtua samalla hetkellä annetusta positiivisesta 

tulosvaroituksesta. Tässä tutkimuksessa tapahtumapäivän voi nähdä aiheuttavan ongelmia 

siinä mielessä, että keskuspankki saattaa esimerkiksi antaa markkinoille jonkinlaista viestiä 

koronnoston mahdollisuudesta jo ennen lopullista päätöstä. Tähän sijoittajilla on yleensä 

tapana reagoida melko nopeasti ja siten vaikutus saattaa näkyä markkinoilla jo ennen 

tutkittavaa tapahtumaa. 

 

Pitkän aikavälin ja pienen otoskoon tapahtumatutkimukset voidaan nähdä jossain määrin 

ongelmallisina. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin testit keskittyvät yleensä johonkin 

testisuureeseen, kuten keskimääräisten kumulatiivisten epänormaalien tuottojen ja 

keskihajonnan suhteeseen. Pitkällä aikavälillä on vaikeampi hankkia tasapuolista 

estimaattia tarkasteltavan testisuureen komponenteista. Pitkän aikavälin testin tulokset 

ehdottavat epänormaaleja tuottoja tavallista herkemmin, minkä vuoksi pitkän aikavälin 

parametrisen testin tulkitsemisessa tulee olla hyvin varovainen. (Kothari & Warner 1997) 

Esimerkiksi MacKinlay (1997) tarkasteli aikavälin merkitystä mittaamalla 50 eri arvopaperin 

epänormaaleja tuottoja yhden päivän, viikon ja kuukauden periodeissa. Tulos oli 

odotetunlainen, sillä tapahtumaikkunan pienentäminen johti merkittävästi parempaan 

selitysvoimaan. 

 

Wells (2004) kritisoi artikkelissaan markkinamallin määrittämiseen tarvittavaa betaa. Beta 

on yleensä estimoitu edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolta ja pyrkii mittaamaan tietyn 

osakkeen systemaattista riskiä. Ongelmallista markkinamallin kannalta on se, että betan 

oletetaan pysyvän samana ja ennustavan osakkeen hinnan vaihtelevuutta tulevaisuudessa 

täydellisesti. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat betan vaihtelevan ajan kuluessa. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan yhden osakkeen sijasta kokonaisen indeksin reaktioita 

tapahtumiin, mikä vähentää merkittävästi edellä mainittua ongelmaa betasta. 



 

 

21 

3.2. Tutkimusaineiston kuvailu 
 

Tutkimuksen aineistona toimivat S&P 500 -hintaindeksin pistearvot ja Fed:n 

tavoitekorkotasot ajanjaksona 8.1.1971–30.12.2016. Kaikki tutkimuksen aineisto on kerätty 

Thomson Reuters Datastream -ohjelmalla, joka pitää sisällään valtavan määrän taloudellista 

dataa. Ohjelmalla näkee päivittäiset arvot S&P 500 -indeksistä jo vuodesta 1964 aina 

nykypäivään saakka, mutta dataa Fed:n tavoitekorkotasosta ei ole saatavilla ennen vuotta 

1971, minkä vuoksi vuodet 1964–1970 jouduttiin rajaamaan pois.  Kuvaaja 4 esittelee S&P 

500 -indeksin kehitystä tutkittavalla ajanjaksolla. Silmäänpistävää indeksissä ovat vahvat 

nousu- ja laskujaksot 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tähän tutkimukseen valituista 

koronnostoista 75 % on tapahtunut aiemmin, jolloin indeksin nousu on ollut selvästi 

hitaampaa ja tasaisempaa.  

 

            
                         Kuvaaja 4. S&P 500 -indeksin kehitys vuosina 1971-2016 
 

Tutkimuksen aikavälillä Fed on päättänyt nostaa tavoitekorkotasoaan yhteensä 116 kertaa, 

mutta niiden vaikutuksia keskitytään tarkastelemaan 20 koronnoston avulla. Valittujen 

koronnostojen suhteellisen vähäinen määrä perustellaan sillä, että tapahtuman jälkeisen 

kuuden kuukauden tarkasteluperiodin ei haluta sisältävän uusia koronnostoja, minkä vuoksi 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

19
71

19
72

19
74

19
76

19
78

19
79

19
81

19
83

19
85

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
95

19
97

19
99

20
01

20
02

20
04

20
06

20
08

20
09

20
11

20
13

20
15

S&P 500



 

 

22 

tutkimukseen sopivia tapauksia oli vaikea löytää. Koronnostojen vähyys voidaan kokea 

jokseenkin ongelmallisena, minkä vuoksi vahvojen päätelmien teossa on syytä 

varovaisuuteen. Tutkimukseen valitut koronnostot on jaettu neljään ryhmään sen mukaan, 

kuinka monta koronnostoa Fed on tehnyt tapahtumaa edeltävän 6–12 kuukauden aikana. 

Siten ryhmiksi on muotoiltu yksittäiset, peräkkäiset ja kvartaalittaiset koronnostot sekä 

nostoputket, joiden lukumäärät ja kriteerit esitellään taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Tutkimuksessa tarkasteltavat koronnostot 
Tutkimukseen valitut 
koronnostoryhmät 

    kpl Kriteerit, joiden perusteella tapahtuma kuuluu 
kyseiseen ryhmään 

Yksittäiset       7 Yksi nosto. Ei muita nostoja viimeisen 6kk:n aikana. 

 
Peräkkäiset 

      
      3 

Kaksi nostoa lyhyen ajan sisällä. Ei muita nostoja 

viimeisen 6kk:n aikana. 

 
Kvartaalittaiset 

      
      4 

Vähintään vuoden ajalta noin yksi koronnosto 3kk:n 

välein. 

 
Nostoputket 

       
      6 

Vähintään viisi nostoa tapahtumaa edeltävän 6kk:n 

aikana. 

Yhteensä      20  

 

Yksittäiset koronnostot ovat siis olleet vähintään kuuden kuukauden ajanjaksolla ainoita, ja 

peräkkäisten ryhmässä nostoja on puolestaan tehty lyhyellä aikavälillä kaksi. 

Kvartaalittaisissa nostoissa Fed on nostanut viimeisen vuoden aikana tavoitekorkoaan noin 

kerran kvartaalissa, kun taas nostoputkissa koronnostoja on vähintään viisi viimeisen 

kuuden kuukauden ajalla. Nostojen ryhmitteleminen antaa ennen kaikkea mahdollisuuden 

vertailla koronnoston vaikutusta osakemarkkinoihin erilaisissa tilanteissa.  

 

Lisäksi toimialojen eroja verrataan käyttämällä S&P 500 ES -toimialaindeksejä, joista 

Datastream löytää arvoja aikaväliltä 11.9.1989–30.12.2016. Tutkimuksessa vertailtuja 

toimialoja on yhteensä kahdeksan: teollisuustuotteet, rahoitus, informaatioteknologia, 

tietoliikennepalvelut, energia, terveydenhuolto, kulutustuotteet ja päivittäistavarat. 

Toimialojen kehitykset esitellään liitteessä 1. Liitteestä huomataan, että esimerkiksi 

tietoliikennepalvelujen sektori on pysynyt melko tasaisena koko ajanjaksolla, kun taas 

informaatioteknologia ja terveydenhuolto ovat liikkuneet voimakkaasti. Tutkimuksessa 
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käytetty markkinamalli huomioi toimialojen betat, mikä poistaa toimialojen 

normaalivaihteluiden eroja tehokkaasti. Pitkän aikavälin tarkasteluun sopivia koronnostoja 

ei vuosina 1989–2016 ole tarpeeksi, joten toimialatutkimus joudutaan toteuttamaan vain 

lyhyellä aikavälillä. Kun tarkasteluperiodiksi valitaan yksi kuukausi, on sopivia koronnostoja 

enemmän ja siten toimialatutkimukseen on valittu 22 koronnostoa. Pienenä heikkouksena 

voinee kuitenkin ajatella sen, että suuri osa valituista koronnostoista sijaitsee saman 

nousukauden aikana vuosina 2003–2005. 
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4. Tutkimuksen tulokset 
 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksesta saadut tulokset. Tutkimustuloksia on analysoitu sekä 

aiemmin mainittujen ryhmien että kaikkien koronnostojen yhteisvaikutuksen näkökulmasta. 

Lisäksi tuloksia on tarkasteltu myös niin, että yksittäisistä ja peräkkäisistä koronnostoista on 

muodostettu yksi ryhmä, ja kvartaalittaisista nostoista ja nostoputkista toinen ryhmä. 

Luvussa koronnostojen vaikutus S&P 500 -indeksiin esitetään erikseen lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä. Ensimmäisessä alakappaleessa tarkastellaan tuloksia tapahtumaikkunan ajalta, 

johon sisältyy siis kymmenen päivää ennen koronnostoa, itse tapahtumapäivä, sekä 

kymmenen päivää koronnoston jälkeen. Kappaleessa 4.2. käsitellään puolestaan 

koronnostojen jälkeisiä yhden, kolmen ja kuuden kuukauden CAAR-tuloksia. Luvun 

viimeisessä kappaleessa esitetään vielä toimialakohtaisesta vertailusta saadut tulokset. 

 

 

4.1. Lyhyen aikavälin indeksituotot 
 
Tutkimuksen lyhyen aikavälin tuloksia kerättiin sekä 21 päivän tapahtumaikkunan 

päiväkohtaisista että kumulatiivisista tuotoista. Taulukosta 2 nähdään kaikkien tutkimukseen 

valittujen koronnostojen vaikutus päiväkohtaisiin keskimääräisin epänormaaleihin tuottoihin 

(AAR) sekä niiden t-testisuureet ja tilastollisesta merkitsevyydestä kertova p-arvo. 

Sarakkeessa t on puolestaan listattu tapahtumaikkunan päivät ja tarkasteltava 

koronnostopäivä on merkitty siinä luvulla nolla. Kuten taulukosta voidaan huomata, 

päiväkohtaiset epänormaalit tuotot ovat suurimmaksi osaksi negatiivisia, mutta kuitenkin 

kaukana tilastollisesti merkitsevästä. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että tapahtumaikkunan 

päiväkohtaiset epänormaalit tuotot eivät koronnostojen seurauksena poikkea markkinoiden 

normaalista vaihtelusta. Lisäksi erotellut koronnostoryhmät eivät tuottaneet yhtään 

merkitsevää tulosta, joten koronnostoilla ei tutkimuksen mukaan ole vaikutusta yksittäisten 

päivien tuottoihin.  
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Taulukko 2. Kaikkien koronnostojen päiväkohtaiset AAR-tulokset 
t AAR CAAR t-ratio p-value 

-10 -0,149 % -0,149 % -0,1263 0,4504 
-9 -0,414 % -0,563 % -0,3590 0,3618 
-8 -0,332 % -0,895 % -0,4121 0,3425 
-7 0,101 % -0,794 % 0,1000 0,4607 
-6 -0,011 % -0,805 % -0,0158 0,4938 
-5 -0,162 % -0,967 % -0,1896 0,4258 
-4 -0,286 % -1,254 % -0,3219 0,3755 
-3 -0,270 % -1,523 % -0,3252 0,3743 
-2 0,164 % -1,360 % 0,1263 0,4504 
-1 0,185 % -1,175 % 0,1653 0,4352 
0 -0,054 % -1,229 % -0,0521 0,4795 

+1 -0,007 % -1,236 % -0,0098 0,4961 
+2 -0,200 % -1,436 % -0,1826 0,4285 
+3 -0,100 % -1,536 % -0,1114 0,4562 
+4 -0,054 % -1,590 % -0,0450 0,4823 
+5 -0,288 % -1,878 % -0,3320 0,3718 
+6 0,085 % -1,793 % 0,0921 0,4638 
+7 0,127 % -1,666 % 0,1233 0,4516 
+8 0,115 % -1,551 % 0,1058 0,4584 
+9 0,060 % -1,491 % 0,0755 0,4703 

+10 0,136 % -1,355 % 0,1134 0,4555 
 

Vaikka edellä kuvatut yksittäisten päivien epänormaalit tuotot eivät olleet merkitseviä, saatiin 

tapahtumaikkunan sisältä muita kiinnostavia tuloksia. Taulukko 3 esittelee kaikkien 

koronnostojen kumulatiivisia keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja (CAAR) ja niiden 

mukaisia J1-testisuureita erilaisilla tapahtumaikkunan ajanjaksoilla. Tulosten perusteella 

voidaan todeta, että kumulatiiviset epänormaalit tuotot aikavälillä [-10, -1] ovat keskimäärin 

-1,170% ja tilastollisesti merkitseviä viiden prosentin riskitasolla. Lisäksi epänormaalit tuotot 

aikavälillä [+1, +5] ovat keskimäärin -0,647 % ja tilastollisesti merkitseviä kymmenen 

prosentin riskitasolla. Liitteistä 2–5 nähdään, että aikavälillä [0, +1] ja [+1, +5] kumulatiiviset 

tuotot ovat merkitseviä nimenomaan yksittäisten ja kvartaalittaisten nostojen tapauksessa. 

Yksittäisten nostojen ryhmässä kumulatiiviset tuotot ovat keskimäärin -0,831 % aikavälillä 

[0, +1], ja kvartaalittaisten ryhmässä -2,318 % aikavälillä [+1, +5]. Tämän perusteella 

voidaan sanoa, että yksittäiset ja kvartaaliset koronnostot vaikuttavat osakemarkkinoihin 

muutaman päivän säteellä negatiivisesti. Liitteistä 2–5 nähdään myös, että ajanjakson [-10, 

-1] merkitsevä tulos johtuu pääasiassa nostoputkien ja kvartaalittaisten koronnostojen 
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suurista negatiivisista epänormaaleista tuotoista. Nostoputkissa tämä ajanjakso tuotti 
keskimäärin -1,945 % ja kvartaalittaisissa nostoissa -2,500 %.  

 

              Taulukko 3. Kaikkien koronnostojen lyhyen aikavälin CAAR-tulokset 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 

[-10, -1] -1,170 %** 3,70E-05 -1,9238 0,0272 
[-5, -1] -0,370 % 1,85E-05 -0,8609 0,1946 
[-1, +1] 0,124 % 1,11E-05 0,3713 0,3552 
[0, +1] -0,061 % 7,40E-06 -0,2239 0,4114 

[+1, +5] -0,647 %* 1,85E-05 -1,5049 0,0662 
[+1, +10] -0,126 % 3,70E-05 -0,2074 0,4178 

    **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 
      *Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla 
 
Kaikkien koronnostojen kumulatiivisten epänormaalien tuottojen kehitys nähdään liitteestä 

6. Vaaka-akseliin on sijoitettu tapahtumaikkunan päivät ja pystyakselille kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot. Tuotot pysyvät koko tapahtumaikkunan ajan selvästi negatiivisina, 

vaikka viimeisinä päivinä nähdäänkin maltillista toipumista. Indeksikehityksen pohja -1,878 

% saavutetaan tapahtumaikkunan viidentenä pörssipäivänä koronnoston jälkeen. 

Mielenkiintoisempi tulos on kuitenkin ero yksittäisistä ja peräkkäisistä nostoista 

muodostetun ryhmän, sekä kvartaalittaisista nostoista ja nostoputkista muodostetun 

ryhmän, välillä. Alla kuvaaja 5 esittää kumulatiiviset yhteistuotot yksittäisille ja peräkkäisille 

koronnostoille.  

 

 
Kuvaaja 5. Yksittäisten ja peräkkäisten koronnostojen lyhyen aikavälin CAAR-kehitys 

-1,60%
-1,40%
-1,20%
-1,00%
-0,80%
-0,60%
-0,40%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yksittäiset	ja	peräkkäiset	koronnostot

CAAR



 

 

27 

Kuvaajasta 5 nähdään, että yksittäisten ja peräkkäisten koronnostojen tapauksissa 

kumulatiiviset tuotot pysyvät ennen tapahtumaa nollan tuntumassa. Koronnostosta seuraa 

kuitenkin kohtuullisen voimakas indeksituottojen lasku, mitä kuvaajassa havainnollistaa 

hyvin ajanjakso [0, +2], jonka päätteeksi kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat -1,361 %. 

Vaikutus jää kuitenkin vain muutaman päivän mittaiseksi, ja ajanjaksolla [+7, +10] tuotot 

palaavat jo samalle tasolle, jossa ne olivat juuri ennen tapahtumapäivää. Tästä voidaan 

päätellä, että yksittäisillä ja peräkkäisillä koronnostoilla on lyhyellä aikavälillä selvästi 

negatiivinen, mutta vain hetkellinen vaikutus osakemarkkinoihin. Kvartaalittaisten nostojen 

ja nostoputkien kumulatiiviset tuotot nähdään puolestaan kuvaajasta 6. Jo ennen 

tapahtumapäivää on havaittavissa voimakas 2,501 %:n lasku ajanjaksolla [-10, -3].  Sen 

sijaan itse tapahtumapäivän ja sitä seuraavan kahden päivän epänormaalit tuotot ovat 

varovaisen positiivisia, jonka jälkeen kumulatiiviset tuotot lähtevät jälleen laskuun 

saavuttaen tapahtumaikkuna toiseksi viimeisenä päivänä pohjan lukemissa -2,511 %. 

 

 
 Kuvaaja 6. Kvartaalittaisten koronnostojen ja nostoputkien lyhyen aikavälin  

CAAR-kehitys 
 
Tulosten mukaan kvartaalittaisissa nostoissa ja nostoputkissa osakemarkkinat reagoivat 

negatiivisesti jo ennen varsinaista koronnostoa. Tämä johtuu varmasti osittain siitä, että 

osakemarkkinat reagoivat vielä aiemmin tehtyihin koronnostoihin, joita varsinkin 

nostoputkien tapauksessa on lyhyen ajan sisällä useita. Hyvin mahdollista on myös se, että 

Fed on viestinyt mahdollisesta koronnostosta jo ennakkoon, mikä on varsinkin nykypäivänä 

melko yleistä. Toisaalta yksittäisten ja peräkkäisten nostojen kohdalla markkinat reagoivat 
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voimakkaasti vasta koronnoston jälkeen. Yksittäisistä ja peräkkäisistä koronnostoista 

saadut tulokset kertovat myös sen, että sijoittajien toiminta on Fed:n koronnostopäätöksen 

jälkeen melko epävarmaa, sillä koronnosto todetaan aluksi selvästi negatiiviseksi asiaksi, 

mutta muutaman päivän kuluttua palataan kuitenkin takaisin kohti normaaleja tuottoja. 

Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että koronnoston vaikutus osakemarkkinoihin on 

lyhyellä aikavälillä negatiivinen ja suurimmillaan parin prosentin luokkaa.  

 

4.2. Pitkän aikavälin indeksituotot  
 
Keskuspankin koronnostojen vaikutusta osakemarkkinoihin tutkittiin pitkällä aikavälillä 

yhden, kolmen ja kuuden kuukauden kumulatiivisten keskimääräisten epänormaalien 

tuottojen (CAAR) avulla. Koska Yhdysvaltain pörssit ovat viikonloppuisin kiinni, täytyi 

tapahtumapäivien lukumäärä valita itse. Tässä tutkimuksessa kuukauden tuottoja kuvaa 22, 

kolmen kuukauden tuottoja 65, ja kuuden kuukauden tuottoja 131 tapahtumapäivää. 

Taulukko 4 esittelee kaikkien tutkimukseen valittujen koronnostojen jälkeiset epänormaalit 

tuotot sekä J1-testisuureet ja niiden tilastolliset merkitsevyydet. Taulukosta voidaan 

huomata, että kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat kaikilla ajanjaksoilla negatiivisia, mutta 

tilastollisesti merkitseviä ne ovat vain ensimmäisen kuukauden jälkeen. Kuukauden ajalta 

kumulatiivinen epänormaali tuotto on huomattavan suuri (-1,950 %), minkä perusteella 

voidaan sanoa, että sijoittajat muuttavat käyttäytymistään koronnoston seurauksena. 

Tulosten mukaan kuukautta pidemmällä aikavälillä kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät 

ole niin suuria, että niiden perusteella voitaisiin päätellä poikkeavuutta osakemarkkinoiden 

normaalista vaihtelusta.  

 

               Taulukko 4. Kaikkien koronnostojen pitkän aikavälin CAAR-tulokset 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 

1 kuukausi 

[0, +21] 

 
-1,950 %** 

 
8,14E-05 

 
-2,1611 

 
0,0153 

3 kuukautta 

[0, +64] 

 
-0,223 % 

 
2,41E-04 

 
-0,1437 

 
0,4429 

6 kuukautta 

[0, +130] 

 
-2,075 % 

 
4,85E-04 

 
-0,9422 

 
0,1730 

  **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 
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Pitkän aikavälin kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja eri ryhmien välillä esittelevät liitteet 7 

ja 8. Ryhmittäin eritellyt tulokset osoittavat, että koronnostojen vaikutukset ovat suurempia 

nostoputkien ja kvartaalittaisten nostojen jälkeen eli silloin, kun keskuspankki on nostanut 

tavoitekorkotasoa useita kertoja viimeisen vuoden aikana. Silloin kuukauden kumulatiivinen 

epänormaali tuotto on -2,350 % ja tilastollisesti merkitsevä. Kolmen ja kuuden kuukauden 

tuotoista ei saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia kummankaan ryhmän osalta. Ryhmien 

tulokset ovat myös siinä mielessä samankaltaisia, että kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

ovat jokaisena tarkasteluhetkenä negatiivisia ja kolmen kuukauden jälkeen lähellä nollaa.  

Kuvaajan 7 avulla havainnollistetaan vielä kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja kaikkien 

koronnostojen osalta. Kuvaajasta käy mielenkiintoisesti käy ilmi, että kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot sukeltavat todella syvälle 12:nnen pörssipäivän jälkeen. Kuilun pohja 

sijaitsee hieman yli kuukausi koronnoston jälkeen epänormaalien tuottojen ollessa -3,004 

%. Osakemarkkinat näyttävät kuitenkin toipuvan reaktiosta hetkellisesti, sillä kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot käyvät 66:ntena pörssipäivänä positiivisen puolella. Tämän jälkeen 

epänormaalit tuotot käyvät jälleen laskuun pudoten alimmillaan -3,237 %:iin noin 4,5 
kuukauden jälkeen koronnostosta. 

 

   
  Kuvaaja 7. Kaikkien koronnostojen pitkän aikavälin CAAR-kehitys 
 

Tuloksista voidaan päätellä se, että koronnostot vaikuttavat osakemarkkinoihin pitkällä 

aikavälillä negatiivisesti. Tilastollisesti merkitsevästi ne vaikuttavat kuitenkin vain 

ensimmäisen kuukauden aikana, vaikka kuvaajan 7 perustella voisikin ajatella, että vaikutus 

on merkittävä myös kuukautta pidemmällä aikavälillä. Mielenkiintoista tuloksissa on myös 
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se, että suurin vaikutus indeksituottoihin tapahtuu hieman viiveellä, nimittäin noin kaksi 

viikkoa koronnoston jälkeen. Tämä on etenkin tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

näkökulmasta mielenkiintoinen tulos, sillä tehokkailla markkinoilla koronnoston negatiiviset 

vaikutukset näkyisivät arvopaperien hinnoissa välittömästi. Ennen kaikkea tulokset 

puoltavat suurinta osaa aikaisemmista tutkimuksista siinä mielessä, että koronnoston 

vaikutus osakemarkkinoihin on selvästi havaittavista, ja vaikutus on etumerkiltään 

negatiivinen. 

 

4.3. Toimialakohtaiset erot 
 

Fed:n koronnostojen vaikutuksia eri toimialoihin tutkittiin niitä vastaavien indeksien avulla. 

Toimialaindeksien epänormaaleja tuottoja mallinnettiin markkinamallin avulla, jossa 

markkinoiden yleistä tuottoa kuvasi S&P 500 -indeksi. Markkinamallissa huomioitiin 

toimialojen alfat ja betat, minkä tarkoituksena on poistaa tarkasteluajanjaksosta toimialojen 

normaali vaihtelu. Koronnostojen vähyys aikavälillä 1989–2016 pakotti toimialatarkastelun 

keskittymään vain lyhyen aikavälin epänormaaleihin tuottoihin. Tarkasteluun valittiin 22 

tavoitekorkotason nousua, joiden vaikutuksia tutkittiin 2:n, 6:n, 11:n ja 22:n 

tapahtumapäivän ajanjaksoille. Tapahtumapäivinä 22 vastaa noin kuukauden mittaista 

ajanjaksoa.  

 

Liitteessä 9 esitellään tutkimustulokset jokaiselle toimialaindeksille erikseen. Kuten 

tuloksista huomataan, koronnostoilla on lyhyellä aikavälillä tilastollisesti merkitsevästi 

vaikutuksia rahoituksen, terveydenhuollon, kulutustavaroiden ja päivittäistavaroiden 

sektoreihin. Kaikilla tarkasteluperiodeilla tilastollisesti merkitseviä tuloksia esittää vain 

terveydenhuoltoala. Lisäksi 11:n päivän tarkastelujaksolla saadaan heikosti merkitseviä 

tuloksia myös energia-alan ja informaatioteknologia-alan yrityksistä. Teollisuudesta ja 

tietoliikennepalveluista ei saada tilastollisesti merkitseviä tuloksia, mistä voidaan päätellä, 

että koronnostojen tapauksessa kyseisten indeksien tuotot eivät poikkea lyhyellä aikavälillä 

suuresti S&P -500 indeksin tuotoista. 

 

Erityisen mielenkiintoista tuloksissa on se, että kaikki vahvasti merkitsevät tulokset 

osoittavat positiivisia kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja niiden toimialoille. Rahoitus, 

terveydenhuolto, sekä kulutus- ja päivittäistavarat pärjäävät siis koronnoston jälkeen muuta 
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S&P 500 -indeksiä paremmin. Kuukauden mittaisella ajanjaksolla vain terveydenhuolto 

osoittaa vahvasti merkitseviä tuloksia kumulatiivisten tuottojen ollessa 1,306 %. Puolestaan 

kuuden tapahtumapäivän jälkeen rahoituksen ja terveydenhuollon kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot olivat 0,541 % ja 0,781 %. Samaan aikaan kulutus- ja 

päivittäistavaroiden vastaavat olivat 0,339 % ja 0,549 %. Selvästi negatiivisia 

epänormaaleja tuottoja antaa vain energiasektori. Energia-alan tulokset eivät kuitenkaan 

ole suurimmaksi osaksi tilastollisesti merkitseviä.  

 

Toimialatutkimuksen luotettavuutta heikensi koronostojen vähyys ajanjaksolla. Lisäksi 

markkinamalli olettaa betan pysyvän samana koko tapahtumaperiodin ajan, mikä ei 

todellisuudessa pidä paikkaansa. Tuloksista voidaan kuitenkin varovasti päätellä, että 

terveydenhuoltosektoria lukuun ottamatta eri toimialat eivät reagoi koronnostoihin kovin 

voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Tulokset osoittavat myös, että tutkituista toimialoista 

vähemmän herkkiä koronnostoille ovat terveydenhuolto, rahoitus, sekä kulutus- ja 

päivittäistavarat. Sen sijaan energiasektori antaa hieman merkkejä herkkyydestä 

koronnostoille. Mielenkiintoista olisi nähdä tuloksia hieman pidemmältä ajalta, sillä 

esimerkiksi luvussa 2 esitellyn Jareño, Ferrerin ja Miroslavovan (2016) tutkimuksen mukaan 

terveydenhuolto olisi herkkä korkomuutoksille, kun taas energiasektori vähemmän herkkä. 

Samoja tutkimustuloksia ilmeni kuitenkin kulutus- ja päivittäistavaroiden osalta. Eroja 

selittänee se, että tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain lyhyttä aikaväliä.  

  



 

 

32 

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tutkia keskuspankin korkopolitiikan 

vaikutusta osakemarkkoihin. Tutkimuksessa korkopolitiikan vaikutuksia osakemarkkinoihin 

tutkittiin 20:llä Fed:n tavoitekorkotason nousuilla ja S&P 500 -hintaindeksin muutoksilla 

vuosina 1971–2016. Valittuja koronnostoja myös luokiteltiin sen mukaan, kuinka monta 

kertaa Fed on nostanut tavoitekorkotasoaan viimeisen puolen vuoden tai vuoden aikana. 

Tutkielman empiirinen osio toteutettiin tapahtumatutkimuksen avulla, jossa tarkasteltiin 

koronnostoista johtuvia ns. epänormaaleja indeksituottoja.  

 

Tapahtumatutkimus jaettiin kahteen osaan, sillä epänormaaleja tuottoja haluttiin tutkia sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lyhyt aikaväli sisälsi 21 tapahtumapäivää mukaan lukien 

itse koronnostopäivän sekä kymmenen päivää sitä ennen ja jälkeen. Pitkällä aikavälillä 

epänormaaleja tuottoja tarkasteltiin puolestaan tapahtuman jälkeisillä yhden, kolmen ja 

kuuden kuukauden periodeilla. Lisäksi samoilla menetelmillä tutkittiin koronnostojen 

vaikutuksia eri toimialojen epänormaaleihin tuottoihin. Tutkimukseen valittiin yhteensä 

kahdeksan toimialaa: energia, rahoitus, teollisuus, tietoliikennepalvelut, 

informaatioteknologia, kulutustavarat, terveydenhuolto sekä päivittäistavarat. Toimialoja 

kuvaavat tutkimuksessa S&P 500 ES -toimialaindeksit, joista dataa oli saatavilla vuodesta 

1989 alkaen. Kaikki tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Thomson Reutersin 

Datastream -ohjelman avulla. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat sen, että koronnostoilla on melko selvästi 

negatiivinen vaikutus osakemarkkinoille sekä lyhyellä että hieman pidemmällä aikavälillä. 

Yksittäisten tapahtumapäivien keskimääräiset epänormaalit tuotot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä.  Tutkimustulosten valossa sijoittajilla ei ole korkotason noustessa syytä 

suureen paniikkiin, sillä esimerkiksi pitkällä aikavälillä kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

kävivät alimmillaan -3,207 %:ssa. Suurimman osan ajasta epänormaalit tuotot liikkuivat -1 

%:n ja -3 %:n välillä. Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että suurimmat pudotukset tapahtuivat 

noin kahden viikon ja kolmen kuukauden viiveellä koronnostosta, vaikka tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia saatiinkin vain ensimmäisenä mainitusta. Pitkän aikavälin tarkastelussa 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot pysyivät yhtä päivää lukuun ottamatta negatiivisina, mikä 
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vahvistaa tämän ja aikaisempien tutkimuksien tuloksia koronnostojen negatiivisista 

vaikutuksista osakemarkkinoihin. 

 

Lyhyen aikavälin tarkastelussa tulokset osoittivat, että osakemarkkinat reagoivat 

koronnostoon jo etukäteen. Tutkimustulos voi johtua luvussa 2.2. käsitellyistä 

tietovuodoista, Fed:n avoimesta viestinnästä tai siitä, että osakemarkkinat reagoivat vielä 

aiempaan koronnostoon. Näistä viimeisintä päätelmää puoltaa se, että nimenomaan 

nostoputkien ja kvartaalittaisten koronnostojen tapauksessa kumulatiiviset epänormaalit 

tuotot olivat ennen tapahtumaa -2,150 % ja vahvasti merkitseviä. Yksittäisten ja 

peräkkäisten koronnostojen tapauksessa osakemarkkinat reagoivat negatiivisesti heti 

tapahtuman jälkeen, ja kolmantena päivänä kumulatiivinen tuotto on -1,357 %. Kyseinen 

tulos ei ollut vahvasti merkitsevä, mutta koronnoston negatiivinen vaikutus on 

huomattavissa. Mielenkiintoisesti epänormaalit tuotot palaavat kuitenkin seitsemännen 

tapahtumapäivän jälkeen takaisin nollan tuntumaan, joten tutkimustulosten mukaan 

osakemarkkinat toipuvat lyhyellä aikavälillä yksittäisten ja peräkkäisten koronnostojen 

aiheuttamasta epävarmuudesta. 

 

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin lyhyen aikavälin kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja eri 

toimialojen kesken. Toimialavertailusta saatiin lopulta melko vähän vahvoja tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia. Tuloksista saatiin selville, että lyhyellä aikavälillä Fed:n koronnostot 

vaikuttavat tavallista vähemmän rahoitus-, terveydenhuolto-, kulutustavara- ja 

päivittäistavarasektoriin. Terveydenhuollon osalta saatiin paljon merkitseviä tuloksia, ja 

esimerkiksi noin kuukausi koronnoston jälkeen sen kumulatiiviset epänormaalit tuotot olivat 

1,306 %. Toimialoista energia oli ainoa, joka osoitti pientä herkkyyttä koronnostoille. 

Mielenkiintoisesti terveydenhuolto on aiemmissa tutkimuksissa ollut herkkä toimiala ja 

energia puolestaan vähemmän herkkä. Tuloksista jää hieman arveluttamaan se, miksi 

koronnostoille herkkiä toimialoja ei ilmennyt yhtä paljon kuin vähemmän herkkiä. Tämä 

johtunee ensinnäkin siitä, että osa toimialoista jäi tutkimuksen ulkopuolelle. Toiseksi, tietoa 

toimialaindeksien sisältämistä yrityksistä ei ollut saatavilla, joten toimialaindeksit saattavat 

sisältää myös pienempiä yrityksiä S&P 500 -indeksin ulkopuolelta. 

 

Tutkimustulosten tarkkuutta ja luotettavuutta heikentää hieman se, että tarkasteluun sopivia 

koronnostoja saatiin kerättyä vain 20 kappaletta. Tulokset puoltavat kuitenkin vahvasti 
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kappaleessa 2.3. esiteltyjä aiempia tutkimustuloksia siitä, että koronnostojen vaikutus 

osakemarkkinoihin on negatiivinen. Tutkimuksen laajuuden puitteissa ei pystytty 

huomioimaan koronlaskuja. Koronlaskuja oli muutamissa valituissa tarkasteluperiodeissa 

etenkin pitkällä aikavälillä, mikä saattaa vaikuttaa epänormaalien tuottojen suuruuteen ja 

merkitsevyysasteisiin heikentävästi. 

 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen tulokset voivat hyödyttää esimerkiksi sijoittajaa, joka 

miettii, millaisia vaikutuksia Fed:n seuraavilla koronnostoilla voi olla osakemarkkinoille. 

Kaikkien koronnostojen vaikutuksia ja varsinkaan tarkkuutta ei kuitenkaan voida estimoida 

etukäteen, sillä osakemarkkinat eivät ole ainakaan EMH:n vahvan säännön mukaan 

tehokkaita, ja niihin vaikuttavat korkopolitiikan lisäksi monet muut tekijät. Vaikka tutkimus 

toteutettiin yhdysvaltaisilla osakemarkkinoilla, voidaan esimerkiksi eurooppalaisilta 

osakemarkkinoilta olettaa samankaltaisia tuloksia. Luonnollinen jatkotutkimusaihe tälle 

tutkimukselle voisi olla koronlaskujen vaikutus osakemarkkinoihin. Keskuspankin 

korkopolitiikan vaikutuksia voitaisiin tutkia myös muiden arvopaperimarkkinoiden 

tapauksissa. Lisäksi, koska nykypäivän rahoitusmarkkinat ovat vahvasti linkittyneet toisiinsa 

ja Euroopassakin uutisoidaan Fed:n toimista jatkuvasti, olisi mielenkiintoista tutkia, millaisia 

vaikutuksia Fed:n toimilla on eurooppalaisiin arvopaperimarkkinoihin. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Toimialaindeksien kehitys vuosina 1989–2016 

 
 

 

 

            Liite 2. Yksittäisten koronnostojen lyhyen aikavälin CAAR-tulokset 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 

[-10, -1] -0,202 % 9,30E-05 -0,2095 0,4170 
[-5, -1] 0,480 % 4,65E-05 0,7044 0,2406 
[-1, +1] -0,270 % 2,79E-05 -0,5110 0,3047 
[0, +1] -0,831 %** 1,86E-05 -1,9266 0,0270 

[+1, +5] -1,049 %* 4,65E-05 -1,5389 0,0619 
[+1, +10] -0,110 % 9,30E-05 -0,1139 0,4547 

 **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 
 *Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla 
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Liite 3. Peräkkäisten koronnostojen lyhyen aikavälin CAAR-tulokset 

t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 
[-10, -1] -0,149 % 2,61E-04 -0,0920 0,4634 
[-5, -1] -2,278 %** 1,31E-04 -1,9921 0,0232 
[-1, +1] -0,475 % 7,84E-05 -0,5363 0,2959 
[0, +1] 0,040 % 5,23E-05 0,0554 0,4779 

[+1, +5] -0,253 % 1,31E-04 -0,2217 0,4123 
[+1, +10] 1,424 % 2,61E-04 0,8805 0,1893 

    **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 
 
 
 

Liite 4. Nostoputkien lyhyen aikavälin CAAR-tulokset 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 

[-10, -1] -1,945 %** 1,37E-04 -1,6631 0,0481 
[-5, -1] -0,324 % 6,84E-05 -0,3921 0,3475 
[-1, +1] 0,294 % 4,10E-05 0,4593 0,3230 
[0, +1] 0,090 % 2,73E-05 0,1729 0,4314 

[+1, +5] 0,748 % 6,84E-05 0,9050 0,1827 
[+1, +10] -0,160 % 1,37E-04 0,1366 0,4457 

                       **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 
 
 
 

 Liite 5. Kvartaalittaisten koronnostojen lyhyen aikavälin CAAR-tulokset 
 
 
 
 

 
 
                            **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 
                            *Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla 
 
 
 
 
 
 
 

t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 
[-10, -1] -2,500 %** 1,86E-04 -1,8335 0,0334 
[-5, -1] -0,499 % 9,29E-05 -0,5180 0,3022 
[-1, +1] 1,000 %* 5,58E-05 1,3397 0,0902 
[0, +1] 0,986 %* 3,72E-05 1,6171 0,0529 

[+1, +5] -2,337 %** 9,29E-05 -2,4237 0,0077 
[+1, +10] -1,276 % 1,86E-04 -0,9359 0,1747 
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Liite 6. Kaikkien koronnostojen lyhyen aikavälin CAAR-kehitys 
 

 
 
 

Liite 7. Yksittäisten ja peräkkäisten koronnostojen pitkän aikavälin CAAR-tulokset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liite 8. Nostoputkien ja kvartaalittaisten koronnostojen pitkän aikavälin CAAR-
tulokset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 
 
 
 
 

-2,000 %
-1,800 %
-1,600 %
-1,400 %
-1,200 %
-1,000 %
-0,800 %
-0,600 %
-0,400 %
-0,200 %
0,000 %

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaikki	koronnostot

CAAR

t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 
1 kuukausi 

[0, +21] 
-1,550 % 1,52E-04 -1,2573 0,1043 

3 kuukautta 
[0, +64] 

-0,406 % 4,49E-04 -0,1914 0,4241 

6 kuukautta 
[0, +130] 

-3,012 % 9,05E-04 -1,0013 0,1583 

t1, t2 CAAR Varianssi J1 p-value 
1 kuukausi 

[0, +21] 
-2,350 %** 1,74E-04 -1,7831 0,0373 

3 kuukautta 
[0, +64] 

-0,040 % 5,13E-04 -0,0177 0,4929 

6 kuukautta 
[0, +130] 

-1,137 % 1,03E-03 -0,3536 0,3618 
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Liite 9. Tarkasteltujen toimialojen kumulatiiviset epänormaalit tuotot 
 
 
    Teollisuus 

t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1] -0,030 % 1,23E-06 -0,2720 0,3928 
[0, +5] 0,056 % 3,70E-06 0,2896 0,3861 

[0, +10] 0,329 % 6,78E-06 1,2657 0,1028 
[0, +21] 0,051 % 1,36E-05 0,1374 0,4454 

 
 

    Rahoitus 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1] -0,140 % 2,08E-06 -0,9712 0,1657 
[0, +5]   0,541 %** 6,24E-06 2,1652 0,0152 

[0, +10]  0,451 %* 1,14E-05 1,3336 0,0912 
[0, +21]  0,616 %* 2,29E-05 1,2864 0,0991 

 
 

    Energia 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1] -0,024 % 9,30E-06 -0,0790 0,4685 
[0, +5] -0,259 % 2,79E-05 -0,4900 0,3121 

[0, +10]  -1,083 %* 5,11E-05 -1,5146 0,0649 
[0, +21] -0,739 % 1,02E-04 -0,7306 0,2325 

     
 

    Informaatioteknologia 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1] 0,110 % 4,82E-06 0,5019 0,3079 
[0, +5] 0,126 % 1,45E-05 0,3304 0,3705 

[0, +10]  0,746 %* 2,65E-05 1,4487 0,0737 
[0, +21] 0,856 % 5,30E-05 1,1755 0,1199 

    
 

    Tietoliikennepalvelut  
t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1] 0,006 % 4,04E-06 0,0298 0,4881 
[0, +5] -0,316 % 1,21E-05 -0,9081 0,1819 

[0, +10] -0,163 % 2,22E-05 -0,3451 0,3650 
[0, +21] 0,570 % 4,44E-05 0,8547 0,1964 
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    Terveydenhuolto 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1]  0,386 %** 3,35E-06 2,1072 0,0175 
[0, +5]  0,781 %*** 1,01E-05 2,4636 0,0069 

[0, +10]   0,634 %* 1,84E-05 1,4767 0,0699 
[0, +21] 1,306 %** 3,69E-05 2,1511 0,0157 

 
 

    Kulutustavarat 
t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1]   0,216 %** 1,60E-06 1,7046 0,0441 
[0, +5]  0,339 %* 4,80E-06 1,5465 0,0610 

[0, +10] 0,340 % 8,80E-06 1,1475 0,1256 
[0, +21] 0,097 % 1,76E-05 0,2316 0,4084 

     
 
     Päivittäistavarat 

t1, t2 CAAR Varianssi J1 P-value 
[0, +1] -0,037 % 1,96E-06 -0,2673 0,3946 
[0, +5]   0,549 %** 5,88E-06 2,2631 0,0118 

[0, +10]   0,700 %** 1,08E-05 2,1329 0,0165 
[0, +21] 0,695 %* 2,16E-05 1,4969 0,0672 

 
 
   ***Tilastollisesti merkitsevä 1 %:n riskitasolla 
    **Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla 

        *Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla 


