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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia Ball & Brownin (1968) löytämää 

Post Earnings Announcement Drift-anomaliaa Helsingin pörssissä. Kyseinen anoma-

lia rikkoo tehokkaiden markkinoiden keskivahvaa ehtoa ja PEAD-hypoteesin mukaan 

positiivisten (negatiivisten) tulosyllättäjä-osakkeiden epänormaaleissa tuotoissa on tu-

losjulkistuksen jälkeen positiivinen (negatiivinen) liukuma. 

 

Tutkimusaineistona käytetään OMX Helsinki 25 -indeksiin kuuluneita yhtiöitä vuosien 

2007-2017 aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan tilikauden tulosjulkistuksia ja empiiri-

nen osio toteutetaan tapahtumatutkimuksen keinoin. Epänormaaleja tuottoja tarkas-

tellaan tapahtumaikkunan aikana sekä 60 päivää tulosjulkistuksen jälkeen. Tulosyllä-

tys määritellään kolmella tavalla, jotka ovat raportoidun tuloksen vertaaminen vertai-

lukauteen ja analyytikkojen ennusteeseen sekä näistä yhdistetyn tuplakriteerin käyt-

täminen. Tulosyllätyksen rajana käytetään 25 prosenttia. 

 

Epänormaalit tuotot positiivisten tulosyllättäjien tapauksessa ovat PEAD-hypoteesin 

mukaisia, mutta negatiivisten tulosyllättäjien osalta hypoteesi hylätään. Liukuma epä-

normaaleissa tuotoissa on selvempi, kun tulosyllätys on määritelty käyttämällä analyy-

tikkojen ennusteita vertailukauden sijasta. Liukuma on kuitenkin voimakkaimmillaan, 

kun tulosyllätys on määritelty tuplakriteerillä. Etenkin negatiivisten tulosyllättäjien ta-

pauksessa epänormaalit tuotot kääntyvät yllättäen selkeästi positiivisiksi tutkimuspe-

riodin loppupuolella. PEAD:n hyödyntäminen sijoittajien päätöksenteossa on haasteel-

lista usean rajoitteen takia.  
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The aim of this bachelors’ thesis is to study Post Earnings Announcement Drift on the 

Helsinki Stock Exchange. This anomaly was found by Ball & Brown (1968) and it vio-

lates semi-strong form of efficient market hypothesis. According to the PEAD anomaly 

there is positive (negative) drift in abnormal returns for positive (negative) earnings 

surprise in stocks after the earnings announcement day. 

 

Firms included in the OMX Helsinki 25-index between the period 2007-2017 are used 

as sample data. Fiscal years’ earnings announcements are examined, and empirical 

part is executed by using event study methodology. Abnormal returns are examined 

during the event window and 60 days after the earnings announcement. Earnings sur-

prises are determined in three different ways: by comparing announced earnings with 

either previous year earnings or analyst forecasts, and in addition, by using combina-

tion of these two, called the double criterion. The threshold for earnings surprise is 25 

percent in this study. 

 

Abnormal returns for positive earnings surprises are consistent with the PEAD-anom-

aly but the hypothesis is rejected for negative surprise stocks. Drift in abnormal returns 

is more distinct when earnings surprises are determined against analyst forecasts 

compared to previous year’s earnings. However, the drift is the strongest when earn-

ings surprise is determined with the double criterion. Abnormal returns shift distinctly 

to positive in post-event window especially when negative earnings surprises are con-

sidered. Utilizing PEAD in investors decision making is challenging because of several 

restrictions which are found in this thesis.  
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1. Johdanto 
 

Kandidaatintutkielmassani tutkin pitkään akateemisessa maailmassa tunnettua mark-

kinoiden tehottomuutta hyödyntävää sijoitusstrategiaa, jonka vakiintunut englanninkie-

linen nimi on ”post-earnings announcement drift”, myöhemmin PEAD. Kyseisen ano-

malian voi vapaasti suomentaa tulosjulkistusanomaliaksi ja sillä tarkoitetaan lyhyesti 

ilmaistuna uuden informaation hidasta siirtymistä osakkeiden hintoihin. Tutkimukseni 

kohdistuu Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin ja erityisen mielenkiintoiseksi tut-

kimuksen tekeekin Helsingin pörssin suhteellisen pieni koko verrattuna esimerkiksi 

Keski-Euroopan pörsseihin. Onko pitkään tunnettu, tehokkaiden markkinoiden hypo-

teesin keskivahvaa ehtoa rikkova anomalia havaittavissa myös pienessä Helsingin 

pörssissä? (Bodie, Kane & Marcus, 2005, 392-393) 

 

Teknologian eksponentiaalinen kehitys on kasvattanut ihmisten käytössä olevan tie-

don määrää valtavasti. On erittäin mielenkiintoista tutkia ilmiötä sijoittamisen näkökul-

masta. Mitä ajankohtainen megatrendi, teknologian kehitys, voi saada aikaan? Olisi 

toivottavaa, että tutkimus antaisi vastauksia tai jatkotutkimusaiheita kysymykseen, 

pystyvätkö ihmiset omaksumaan valtavan tietomäärän tehokkaiden markkinoiden hy-

poteesin mukaisesti välittömästi, vai kasvattaako kenties tiedon määrä aikaa, jonka 

markkinat tarvitsevat oikean hinnan muodostamiseksi. Aiemmissa tutkimuksissa on 

löydetty todisteita, joiden mukaan ihmiset eivät kykene prosessoimaan kaikkea saata-

villa olevaa informaatiota. (DellaVigna & Pollet, 2009) Viime vuosien teknologinen ke-

hitys analysointityökalujen osalta on voinut pienentää informaation prosessointiaikaa. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta  
 

Tapoja sijoittaa on erittäin paljon, mutta tässä tutkimuksessa syvennytään suoriin osa-

kesijoituksiin, joita voi tehdä monella erilaisella tyylillä. Tutkijat ovat pitkään yrittäneet 

löytää tehokkainta sijoitusstrategiaa ja sijoittamisesta on muotoutunut erittäin kilpailtu 

toimiala (Chan, 2003). Useilla sijoittajilla onkin tavoitteena voittaa vertailumarkkinaa 

kuvaava indeksi. Akateemikot ovat löytäneet useita markkinoiden tehokkuutta rikkovia 

sijoitusstrategioita, jotka perustuvat anomalioihin. Niihin kohdistuneen valtavan tutki-

musmäärän jälkeen on mielenkiintoista, etteivät kaikki anomaliat ole vuosikymmenien-

kään kuluessa menettäneet tehoaan. Olisi rationaalista, että sijoittajat ymmärtäisivät 
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hyödyntää kaikkia tutkimuksissa esitettyjä anomalioita, jolloin osakkeiden hinnan muo-

dostus markkinoilla nopeutuisi ja sijoittajat käyttäytyisivät tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesin mukaisesti rationaalisesti. Sijoittajien kilpailu osakemarkkinoilla on kovaa 

ja havainnollistava esimerkki kilpailun suuruudesta on Yhdysvaltojen osakemarkkinoi-

den vaihto, joka oli 39,8 biljoonaa dollaria vuonna 2017 (The World Bank Group, 

2018). 

 

Anomalialla tarkoitetaan säännönmukaista poikkeamaa tehokkaiden markkinoiden 

mukaisesta hinnanmuodostuksesta. Anomalian toteutuessa osakkeen tulee tuottaa 

osakekohtainen riski huomioiden markkinoita parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä 

anomalian määritelmän mukaan. Epärationaalista käyttäytymistä on syntynyt selittä-

mään käyttäytymistieteellinen rahoitus, johon anomaliat voidaan myös luokitella riski-

perusteisten selitysmallien lisäksi. Tutkimukseni mielenkiinto kohdistuu alun perin Ball 

& Brownin (1968) tutkimuksessa löydettyyn osakekurssien hitaaseen reagointiin tulos-

julkistuksen jälkeen. Ilmiötä kutsutaan ”Post-Earnings Announcement Driftiksi”. (Khan 

2011, 1-17) 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 

Seuraavaksi esittelen tutkielmani pää- sekä alatutkimuskysymykset. Olen kiinnostunut 

tutkimaan tulosjulkistusanomalian olemassaoloa Helsingin pörssissä, joten päätutki-

muskysymykseksi muotoutuu: 
 

Onko Helsingin pörssistä löydettävissä PEAD-anomalia? 

 

Pyrin alatutkimuskysymyksilläni muodostamaan vastauksen päätutkimuskysymyk-

seeni. Alatutkimuskysymykset ovat:  
 

Onko Helsingin pörssissä mahdollista tehdä epänormaaleja tuottoja PEAD-anomaliaa 

hyödyntäen? 
 

Minkä maturiteetin omaavat portfoliot ovat tuottavimpia? 
 

Onko lyhyeksimyynnillä (negatiiviset tulosyllättäjät) mahdollisuus tehdä lisätuottoja 

verrattuna portfolioon, jossa on vain nousijaosakkeita (positiiviset tulosyllättäjät)? 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimukseni kohdistuu sijaintinsa osalta Helsingin pörssiin, koska tieteellisiä artikke-

leita PEAD:n olemassaolosta Suomen markkinoilla ei ole juurikaan julkaistu. Booth, 

Kallunki ja Martikainen (1997) todistivat kuitenkin kyseisen anomalian olemassaolon 

tutkimuksessaan Suomen osakemarkkinoilla ja onkin mielenkiintoista yli 20 vuoden 

jälkeen tutkia, onko sitä esiintynyt myös viime vuosina. 

 

Tutkimukseni ajanjaksoksi valitsin merkittävän lasku- ja nousukauden sisältävän pe-

riodin 2007-2017. Tapahtumatutkimuksissa pitkä aikaperiodi on tärkeä, jotta tapahtu-

mia tulee tutkimuksen tarkastelun kohteeksi tarpeeksi ja tilastollinen päättely on mah-

dollista. Mielenkiintoiseksi muodostuukin se, että onko voimakkaalla laskukaudella 

(nousukaudella) ollut mahdollista hyödyntää myös positiivisia (negatiivisia) tulosyllä-

tyksiä PEAD-ilmiötä hyödyntävässä sijoitusstrategiassa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Johdanto-luvussa esitellään tutkimuksen taustaa ja tavoitteita sekä tutkimuskysymyk-

set. Toinen luku keskittyy aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja kirjallisuuteen 

sekä tutkimuksen kannalta relevantteihin käsitteisiin. Tämä edellä mainittu kappale 

toimii myös teoreettisena viitekehyksenä omalle tutkimukselleni. Kolmannessa lu-

vussa tarkastellaan tutkimusmetodeja etenkin tapahtumatutkimuksen näkökulmasta 

ja esitetään teorioita epänormaalin tuoton määrittämiseen. Lisäksi kolmannessa lu-

vussa kuvaillaan tutkimusaineistoa. Neljännessä luvussa esitetään tutkimuksen tulok-

set sekä robustisuus tarkistukset. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen tulosten 

perusteella johtopäätökset ja niiden rajoitteet sekä jatkotutkimuskysymykset tulevia 

tutkimuksia varten. Viidennessä luvussa vastataan myös tutkimuskysymyksiin.  
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2. Teoreettinen viitekehys 
  

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen kannalta merkittävimmät termit sekä teoriat, joihin 

tutkimukseni pohjautuu. Tutkimuksessani syvennyn tehokkaiden markkinoiden hypo-

teesiin sekä sen ehtoihin, jonka jälkeen käsittelen sen keskivahvaa ehtoa rikkovaa 

PEAD-anomaliaa. Tutkimus toteutetaan tapahtumatutkimuksena, jonka tärkeimmät 

käsitteet ovat epänormaali tuotto sekä PEAD:n tapauksessa tulosyllätys. Tapahtuma-

tutkimuksen tulosten pohjalta pystyn argumentoimaan PEAD:n käytön mahdollisuuk-

sista Helsingin pörssissä. Tapahtumatutkimus ja siihen liittyvät epänormaalit tuotot ja 

tulosyllätys käsitellään kolmannessa luvussa. 

 
Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

2.1 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 
 

Vuonna 1965 Fama argumentoi, että osakkeiden hinnat liikkuvat satunnaisesti eikä 

teknisellä tai fundamenttianalyysillä pystytä ennustamaan osakkeiden hintoja. Satun-

naiskulun teoriaa kutsutaan ”Random Walk” -hypoteesiksi ja sen mukaan investoinnit 

osakeanalyysiin ovat arvottomia, koska hinnat käyttäytyvät pitkällä aikavälillä satun-

naisesti. Faman mukaan osakkeiden satunnaiskululle on vahvaa empiiristä näyttöä 

eivätkä osakkeiden hintojen ennustajat ole pystyneet todistamaan menetelmiensä jat-

kuvasti pystyvän ennakoimaan hintojen muutoksia. (Fama, 1965) 
 

Satunnaiskulkuun vahvasti pohjautuen Fama kehitti vuonna 1970 uuden aikakauden 

sijoitusmaailmassa aloittaneen tehokkaiden markkinoiden hypoteesin “efficient market 

hypothesis”. Sen mukaan kukaan ei pysty pitkällä aikavälillä tekemään ylituottoa ver-

rattuna kaikilta markkinoilta saatavaan keskiarvoiseen tuottoon. Markkinat ovat tehok-

kaat, kun arvopapereiden hinnat ovat oikealla tasolla, hinnat reagoivat uuteen infor-

maatioon nopeasti ja voimakkuudeltaan korrektilla tavalla sekä sijoittajat käyttäytyvät 

rationaalisesti. (Fama, 1970) 
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Fama (1970) jakaa tehokkaat markkinat kolmeen muotoon. Heikosti tehokkailla mark-

kinoilla arvopapereiden hinnat sisältävät kaiken historiallisen hintoihin vaikuttavan re-

levantin tiedon, kuten kurssihistorian. Keskivahvasti tehokkailla markkinoilla kaikki jul-

kisesti saatavilla oleva informaatio näkyy arvopapereiden hinnoissa. Julkisella infor-

maatiolla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiöiden tilinpäätöksiä, tunnuslukuja ja lehdistötie-

dotteita. Keskivahvoilla markkinoilla osakkeita esimerkiksi tilinpäätösperusteisesti 

analysoimalla ei voi saada pitkällä aikavälillä positiivisesti epänormaalia tuottoa. Vah-

vasti tehokkailla markkinoilla sijoittajien käytössä on kaikki informaatio yhtiöistä eli jul-

kisen tiedon lisäksi myös sisäpiiritieto heijastuu hintoihin. Vahvat tehokkuusehdot täyt-

tävillä markkinoilla ei ole mitään mahdollisuutta saavuttaa markkinaportfoliota parem-

paa tuottoa arvopaperimarkkinoilla. (Fama, 1970) 
 

2.1.1 Uudelleen muotoillut ehdot 
 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa ristiriitaisia anomalioita koskeva tieteel-

lisen tutkimuksen määrä on kasvanut paljon Faman varhaisimpien tutkimuksien jäl-

keen (Zacks, 2011). Nobel palkittu tehokkaiden markkinoiden hypoteesin isä, Eugene 

Fama kuitenkin vastasi tehokkaisiin markkinoihin kohdistuneeseen kritiikkiin ja todisti 

lähes jokaisen anomalian tieteellisesti epärelevantiksi, mutta PEAD on Faman mu-

kaan todellinen ilmiö, jonka olemassaoloa ei voida kiistää (Fama, 1991, 1998). Kap-

paleessa 2.2 syvennytään tarkemmin PEAD:n käsitteeseen. 
 

Artikkelissaan ”Efficient Capital Markets: II” Fama (1991) määrittelee tehokkaiden 

markkinoiden hypoteesin uudelleen ja hylkää alkuperäisessä muodossaan sen vah-

van ehdon. Keskivahvan sekä vahvan tehokkuusehdon sisällöt eivät varsinaisesti 

muutu, mutta tehokkaiden markkinoiden heikko muoto uudelleen määriteltynä tarkas-

telee tuottojen ennustettavuutta. Tarkastelun kohteena ovat siten aikasidonnaiset ano-

maliat, kuten tammikuuanomalia sekä yritysten kokoon liittyvät hinnan määrityksen te-

hokkuusongelmat. Lisäksi Fama (1991) totesi, että tulevia tuottoja ei pysty edelleen-

kään luotettavasti ennustamaan. Tutkimuksissa on pystytty todistamaan tuottojen ole-

van autokorreloituneita, mutta Faman (1991) mukaan syynä portfolioiden tuottojen 

suuremmassa autokorrelaatiossa on kaupankäynnin harhaanjohtava mallintaminen. 

Kuitenkin pidemmän aikavälin tuottoja on ollut mahdollista ennustaa esimerkiksi E/P -
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tunnusluvulla. Fama (1991) epäilee kuitenkin mittauksen luotettavuutta ja kyseenalais-

taa tuloksia argumentoimalla, että yrityksistä riippumattomia makrotapahtumia tulisi 

mallintaa kattavammin, jotta tuottoja voisi selittää vain yritysspesifeillä tekijöillä. 
 

Keskivahvan markkinatehokkuuden mittaamisen sijasta käytetään yleisempää termiä, 

”tapahtumatutkimukset”. Tarkastelun kohteena on siten, kuinka uuden informaation 

välittyminen arvopapereiden hintoihin tapahtuu. Luotettavimmat tulokset yrityskohtais-

ten tekijöiden informaation välittymisestä osakkeiden hintoihin saadaan käyttämällä 

päiväkohtaista aineistoa sekä tarkkaa tapahtumapäivää. Normaalin ja epänormaalin 

tuoton määrittäminen on ongelmallisin vaihe tapahtumatutkimuksissa. Määrittelyvir-

heet ovatkin usein olleet syynä epänormaalien tuottojen raportoimiseen. Informaatio 

välittyy useimmissa tapauksissa tehokkaasti osakkeiden hintoihin, jonka johdosta 

Fama esittää markkinoiden olevan tältä osin enimmäkseen tehokkaat. (Fama, 1991) 
 

Vahvojen ehtojen tehokkuuden testaamisen sijasta, samaa asiaa tutkitaan ”testeillä 

sisäpiiri-informaatiosta”. Sisäpiirin on mahdollista saada informaatiota, joka mahdollis-

taa positiivisesti epänormaalien tuottojen saamisen. Kyseenalaista on kuitenkin, 

kuinka yrityksen ulkopuoliset tahot voivat sisäpiiritietoa hyödyntää. Sijoittajien pääsy 

sisäpiiritietoon vaatii poikkeuksellisen pitkiä estimointiperiodeja, jolloin ongelmaksi 

muodostuu normaalin tuoton määrittäminen, josta tulisi korrektilla tavalla poistaa 

markkinoiden vaikutus. Faman mukaan luotettavimmat tutkimukset argumentoivat, 

että sijoittajien on haasteellista päästä käsiksi sisäpiiritietoon, jolloin vahvojen tehok-

kuusehtojen tarkastelussa tulee keskittyä sisäpiirikauppojen markkinareaktioihin. Tut-

kimuksissa on todistettu, että osakkeet reagoivat tilastollisesti merkitsevästi sisäpiiri-

informaatioon, mutta vaikutus on pieni. Sisäpiiritietoon liittyvässä tutkimuksessa tulee 

myös huomioida sijoitusympäristön muutos. Faman (1970) tutkimuksen jälkeen tutki-

mukset osakemarkkinoista ja tehokkuusmittareista ovat kasvaneet, eikä aiempi oletus 

sisäpiiritiedon laajasta esiintyvyydestä markkinoilla enää päde. (Fama, 1991) 
 

2.2 Post-Earnings Announcement Drift 
 

Anomalialla tarkoitetaan pääomamarkkinoilla poikkeamaa markkinatehokkuudesta. 

Todellisen anomalian tulee olla todistettavasti olemassa ja sen tulee generoida sijoit-
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tajalle riskikorjattua ylituottoa suhteessa markkinaportfolioon myös pidemmällä matu-

riteetilla eli anomaliat eivät saisi hävitä ainakaan kovin nopeasti. (Khan, 2011) Fama 

(1991) kritisoi sitä, että on lähes mahdotonta todistaa, johtuuko mahdollinen ylituotto 

arvopapereiden hinnoittelumallin puutteellisuudesta vai markkinoiden tehottomuu-

desta. Edellä mainittua ilmiötä kutsutaan ”joint hypothesis”-ongelmaksi, jonka mukaan 

anomalian todistamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Arvopaperin hinnan niin 

sanottua oikeaa tasoa onkin hyvin haastavaa määrittää, jolloin heikon hinnoittelumallin 

johdosta on mahdollista argumentoida, että johonkin anomaliaan pohjautuvalla sijoi-

tusstrategialla on mahdollista tehdä ylituottoa. Ylituotto voidaan käsittää myös epänor-

maaliksi tuotoksi, jota tarkastellaan kappaleessa 3.1. 

 

Useissa tutkimuksissa on kuitenkin onnistuttu todistamaan anomalia, jossa osake-

kurssi liukuu tulosyllätyksen mukaiseen suuntaan jopa useita kuukausia (Taylor, 

2011). Tehokkaiden markkinoiden keskivahvaa ehtoa rikkovan anomalian ensimmäi-

senä todistivat professorit Ball ja Brown 1968, jotka tutkimuksessaan osoittivat post-

earnings announcement drift:n olemassa olon. Tutkimuksen mukaan niiden yhtiöiden 

osakkeet menestyivät parhaiten, jotka olivat parantaneet tulostaan eniten vertailukau-

desta. (Ball & Brown, 1968) 1980 luvulta lähtien on ollut saatavilla osakeanalyytikkojen 

konsensusennusteita, joita tarjosi ensimmäisenä I/B/E/S. Alun perin tulosyllätyksiä 

verrattiin vertailukauden tulokseen, aikana ennen kuin konsensusennusteet tulivat 

saataville. Lähestyttäessä 2000-lukua konsensusennusteisiin pohjautuva tutkimus al-

koi yleistyä ja viimeisimmät tutkimukset ovatkin painottuneet vahvasti vertaamaan to-

teutunutta tulosta analyytikkojen ennusteisiin. (Livnat & Mendenhall, 2006; Taylor 

2011; Baker et al., 2017) 

 

Kuvassa 2 esitetään PEAD:n mukaisen vaikutuksen osakkeen tuotoissa positiivisen 

tulosyllätyksen jälkeen. CAAR-graafeilla esitetään kumulatiivisia tuottoja 20 päivää en-

nen ja jälkeen tulosjulkistuksen. Punainen käyrä kuvaa tehokkaiden markkinoiden ti-

lannetta, jossa markkinoille levinnyt uusi informaatio siirtyy nopeasti hintoihin ja tuotot 

jatkavat satunnaiskulkua tulosjulkistuksen jälkeisenä päivänä eikä tuotoissa ole ha-

vaittavissa epänormaalia liikettä. Vihreä käyrä puolestaan kuvaa tilannetta, jossa tu-

losjulkistuksessa esitetty informaatio siirtyy osakkeiden hintoihin hitaasti ja tuottokäyrä 

jatkaa nousuaan useita päiviä tulosjulkistuksen jälkeen. PEAD:n mukaan kuvassa 2 

vihreällä värillä esitettyä tuottokäyrää vastaavia ylituottoja on mahdollista saavuttaa 
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ostamalla positiivisten tulosyllättäjien osakkeita ja vastaavasti myymällä lyhyeksi tu-

lospettymyksiä aiheuttaneiden yritysten osakkeita. Täten kuva 2 toistuu PEAD:n mu-

kaan päinvastaisena myös negatiivisten tulosyllätysten jälkeen. 
 

 
Kuva 2. PEAD:n ja tehokkaiden markkinoiden mukainen tuottokäyrä 

 

2.2.1 Selityksiä PEAD:lle 
 

Useat tutkijat ovat etsineet myös syitä PEAD:n olemassaololle ja johtopäätöksissä on 

melko paljon variaatiota. Kyseisen anomalian syistä ei olla päästy yhteisymmärryk-

seen ja korrekteja johtopäätöksiä voikin olla useita. Yksi merkittävimmistä selityksistä 

on (Garfinkel & Sokobin, 2006) esittämä näkemys korkean tuoton olevan seurausta 

korkeammasta riskistä, joka johtuu sijoittajien näkemysten keskinäisestä hajonnasta. 

Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä suurempi epänormaali vaihto osak-

keella on tulosjulkistuksen aikana, sitä suurempi liukuma osakkeen hintaan tulee. Toi-

nen mahdollinen syy PEAD:lle on likviditeettiriski. Sadka (2006) esittää, että pitkä po-

sitiivinen liukuma kurssissa selittyy hyvästä tuloksesta seuranneesta parantuneesta 

likviditeetistä ja sen myötä likviditeettiriskin pienentymisellä. Negatiivisen tulosyllätyk-

sen tapauksessa edellä selitetty ilmiö tapahtuu päinvastoin. Kolmas selittävä tekijä voi 

olla korrelaatio riskin muutoksen ajoittumisella tulosjulkistukseen. Korrelaation todis-

tamisessa on kuitenkin epäonnistuttu (Bernard & Thomas, 1989). Ball, Kothari & Watts 

(1993) löysivät kuitenkin korrelaation riskin muutoksen ja tulosyllätyksen väliltä ennen 
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tulosjulkistusta, mutta korrelaatiota ei ollut havaittavissa enää tulosjulkistuksen jäl-

keen, joka selittäisi pitkän liukuman osakkeen hinnassa. Bernard & Thomas (1989) 

perustelivat myös liukuman olemassaoloa transaktiokustannuksilla, jotka hidastavat 

korrektin hinnan muodostumista. 

 

Edellä mainittujen rationaalisten selitysten lisäksi PEAD anomalian syyksi on esitetty 

myös sijoittajien käyttäytymistä. Kurssireaktion liukuma on merkittävästi suurempi yh-

tiöillä, jotka saavat suurta mediahuomiota (Vega, 2006) ja institutionaalisten omistajien 

suhteellisen osuuden määrä korreloi negatiivisesti liukuman suuruuteen (Bartov, 

Radhakrishnan & Krinsky, 2000). Sijoittajien rajallinen kyvykkyys prosessoida infor-

maatiota ajan ja kognitiivisen kapasiteetin puutteesta johtuen on myös todistettu syyksi 

PEAD anomalialle. Liukuma osakkeiden kursseissa on suurinta silloin, kun tulos jul-

kaistaan perjantaina sijoittajien informaation omaksumiskyvykkyyden ollessa pienim-

millään. (DellaVigna & Pollet, 2009) 

 

2.2.2 Aiempien tutkimusten tuloksia 
 

Akateemisia tutkimuksia PEAD:sta on tehty paljon ja se on yksi parhaiten dokumen-

toiduista anomalioista. Seuraavaksi käsittelen merkittävimpiä aiempia tutkimuksia 

PEAD:sta ja ensimmäiseksi tarkastelen aikasarjamenetelmällä ”SRW” (”Seasonal 

Random Walk”) tai SRW-menetelmää sekä trendiä käyttämällä määriteltyjen tulosyl-

lättäjien epänormaaleja tuottoja. 

 

Ball & Brownin (1968) pioneeritutkimuksessa tulosta verrattiin aina vertailukauden 

kvartaaliin, jonka jälkeen osakkeet järjestettiin kymmeneen desiiliin. Samaa metodia 

on käytetty aiheen jatkotutkimuksissa. Foster, Olsen & Shevlin (1984) raportoivat yli 

60 päivän 3,6% kumulatiivisista epänormaaleista tuotoista suurille yhtiöille ja 8,34% 

tuotoista pienille yhtiöille. Tutkimuksessa käytettiin vastaavaa menetelmää kuin Ball & 

Brown (1968) eli tulosyllättäjät jaettiin kymmeneen desiiliin. Epänormaalit tuotot ilman 

koko jaottelua olivat -3,09% heikoimmin menestyneillä osakkeilla ja 3,23% suurimmat 

tulosyllätykset tehneillä osakkeilla. Annualisoituna epänormaalit tuotot olivat noin 

25%. Bernard & Thomas (1989) nojasivat tutkimuksessaan vahvasti edellä mainittui-

hin tutkimuksiin ja myös havaitsivat, että PEAD:ta hyödyntämällä on mahdollista an-

saita merkittäviä epänormaaleja tuottoja 60 päivää tulosjulkistuksen jälkeen ostamalla 
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korkeimman (tulosjulkistukset jaettuna jälleen kymmeneen desiiliin) tulosyllätyksen 

tehneitä osakkeita sekä lyhyeksimyymällä suurimpia negatiivisia tulosyllättäjiä. Port-

folion tuotoksi muodostui Bernardin & Thomasin (1989) tulosten mukaan 4,2%, joka 

annualisoituna on noin 18%. Sadkan (2006) tutkimuksessa tarkasteltiin PEAD:ta huo-

mioiden likviditeettiriski, jolloin tuotoksi jäi maltillisempi 2,84% neljän kuukauden pito-

ajalla. 

 

Seuraavissa tutkimuksissa tulosyllätys määritellään historiallisten arvojen sijasta tu-

losylityksenä tai –alituksena analyytikkojen ennusteisiin nähden. Livnat & Mendenhall 

(2006) osoittavat tutkimuksessaan PEAD:n olevan huomattavasti voimakkaampi, sekä 

tarkempi, kun tulosyllätys määritellään SRW-menetelmän sijasta analyytikkoennus-

teilla. Heidän useat testinsä ja tutkimusotoksensa osoittivat jokaisella kerralla liuku-

man olevan voimakkaampi, kun tulosyllätys on määritelty analyytikkoennustein 

(4,95%) kuin SRW -menetelmällä (4,01%).  Ng, Rusticus ja Verdi (2008) tarkastelivat 

transaktiokustannusten vaikutusta PEAD:hen. Niiden osakkeiden kohdalla, joiden 

transaktiokustannukset ovat korkeimpia, PEAD on huomattavasti transaktiokustan-

nuksiltaan matalampia osakkeita voimakkaampi. Korkean transaktiokustannusten 

osakkeiden epänormaalit tuotot olivat annualisoituna 11,92% periodilla 1988-2005, 

mutta konservatiivisten transaktiokustannusten vähentämisen jälkeen tuotot laskevat 

3,36 prosenttiin. Kuitenkin tutkimuksen mielenkiintoinen havainto on transaktiokustan-

nusten rooli liukuman pituutta ja voimakkuutta selittäessä. 

 

Doyle, Lundholm ja Soliman (2006) tutkivat PEAD:ta 1988-2000 väliseltä periodilta 

verraten myös SRW -menetelmää analyytikkoennusteista laskettuun tulosyllätykseen. 

Kuten muissakin tutkimuksissa, tulosyllätys analyytikkoennustein määriteltynä tuotti 

voimakkaamman liukuman ja suuremmat tuotot. Huomionarvoista on myös se, että 

PEAD:n mukainen strategia tuotti jokaisella kvartaalilla positiivisia epänormaaleja tuot-

toja. Tutkimuksessa kontrolloitiin myös muita yleisesti tunnettuja anomalioita. Analyy-

tikkojen ennusteet eniten ylittäneistä ja alittaneista yrityksistä muodostettu long/short- 

portfolio tuotti epänormaaleja tuottoja vuoden pitoajalla 13,95%, kahden vuoden 

19,89% sekä kolmen vuoden 23,69%. Portfoliot muodostettiin kaksi päivää tulosjulkis-

tuksen jälkeen ja tuottoja tarkasteltiin 1-3 vuoden periodeilla.  
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3. Tapahtumatutkimus ja tutkimusaineisto 
 

Tapahtumatutkimus on arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytetty tutkimusmenetelmä 

ja se soveltuu parhaiten tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaamiseen (Fama, 

1991). Suureen suosioon tapahtumatutkimus nousi Ball & Brown (1968) sekä Faman, 

Fisherin, Jensenin ja Rollin (1969) julkaisemien tutkimusten jälkeen. Fama et al. 

(1969) tapahtumatutkimuksen keinoin selvittivät, käyttäytyvätkö osakkeiden hinnat 

osakesplitistä johtuen epänormaalisti ja syitä mahdollisille epänormaaleille tuotoille. 

Tapahtumatutkimuksista haarautui merkittävä tutkimusala arvopaperimarkkinoiden 

tutkimukseen Ball & Brown (1968) sekä Fama et al. (1969) artikkelien jälkeen, mutta 

osasyynä suosioon on myös tietokoneiden parantunut laskentateho ja aineiston saa-

tavuus (Fama, 1991). 

 

Tapahtumatutkimusmetodin tavoitteena on selvittää miten ja kuinka nopeasti markki-

noille tullut informaatio vaikuttaa arvopaperin hintaan (Bodie, Kane & Marcus, 2005, 

381). Tapahtumatutkimuksen juuret juontavat aina 1930-luvulle asti ja vaikka tutki-

musmetodit ovat kehittyneet ajan kuluessa, on perusperiaate säilynyt muuttumatto-

mana. Menetelmällä voidaan tutkia koko markkinoilla tapahtuvien muutosten sekä yri-

tyskohtaisten tapahtumien vaikutusta tutkimusobjektiin. Omassa tutkimuksessani mie-

lenkiinto kohdistuu yritysspesifien tekijöiden muutokseen, joista PEAD:ssa on kyse. 

Tutkimusmetodi onkin usein käytetty ja hyvin soveltuva juuri tulosjulkistusvaikutusten 

arvioimiseen. (MacKinlay, 1997)  

 

Kuvassa 3 esitetään tapahtumatutkimuksen vaiheita. Tapahtumatutkimus alkaa varsi-

naisen tapahtumahetken t määrittämisellä. Omassa tutkimuksessani se on tulosjulkis-

tuspäivä. ”Normaalien” tuottojen määrittämisessä tutkitaan estimointi-ikkunan aikana 

arvopaperin tuottojen kehittymistä ja lasketaan esimerkiksi tuottojen leikkauspiste eli 

vakiotermi alfa ja kulmakerroin beeta 𝑡" ja 𝑡# periodin väliseltä periodilta. Kaikkein mie-

lenkiintoisin vaihe onkin tapahtuman jälkeiset muutokset osakkeen hinnassa. Tapah-

tumaikkunan jälkeisiä tapahtumia kuvaa 𝑡$ ja 𝑡% välinen periodi. Nollahypoteesina on 

usein se, että tuotot eivät tilastollisesti poikkea nollasta tapahtumapäivän jälkeen tai 

tapahtumaikkunan jälkeen tuotot eivät poikkea nollasta. Usein jälki-ikkunassa tarkas-

tellaan myös, kuinka arvopaperin hinta käyttäytyy pidemmällä aikavälillä. (MacKinlay, 

1997) 
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Kuva 3. Tapahtumatutkimuksen aikaikkunat 

 

Tutkimuksessani estimointi-ikkuna 𝑡" ja 𝑡# välinen periodi on 250 kaupankäyntipäivää. 

Pitkä estimointi-ikkuna kasvattaa markkinamallin beetan luotettavuutta ja vastaavan 

mittaisia estimointi-ikkunoita on käytetty metodikirjallisuudessa, kuten MacKinlay 

(1997) sekä akateemisissa tutkimuksissa (Booth et al., 1997). Pidempiäkin ikkunoita 

on käytetty, kuten esimerkiksi Doyle, Lundholm ja Solimanin (2006) sekä Truongin 

(2011) käyttämä kahden vuoden ikkuna tai jopa viisi vuotta, jota käytti muun muassa 

Garfinkel & Sokobin (2006). Tapahtumaikkuna tutkimuksessani on 21 päivää, jolloin 

epänormaalien tuottojen laskeminen alkaa -10 päivästä tulosjulkistuspäivän ollessa 

”nollapäivä”. Tapahtumaikkunan aikaisten tuottojen laskenta jatkuu 10 päivään asti 

tapahtumapäivän jälkeen. Kuitenkin jälki-ikkunassa lasken vielä epänormaaleja tuot-

toja 60 päivää tapahtumasta, jotta liukuman pituus selviää. Doyle et al. (2006) rapor-

toivat jopa 36 kuukauden liukumasta ja Bernard &Thomas (1989) löysivät liukuman 

olevan voimakkaimmillaan 60 päivään asti, mutta jatkuvan aina 24 kuukauden ajan. 

 

Informaation julkaisemisen jälkeen arvopaperin tuottojen voidaan tapahtumatutkimuk-

sessa olettaa olevan normaaleja tai vaihtoehtoisesti epänormaalin korkeita tai matalia. 

Normaali tuotto on myös pystyttävä määrittelemään, jotta tuottojen epänormaaliutta 

on mahdollista tarkastella. Väärin määritelty normaalituotto voi tehdä tutkimuksen tu-

loksista harhaisia ja vääristää johtopäätöksiä markkinoiden tehokkuudesta. (Fama, 

1991, 1998; Sharpe, Alexander & Bailey, 1999, 98-99) 

 

3.1 Epänormaalin tuoton määrittäminen 
 

Tapahtumatutkimuksen toteuttamista varten seuraavaksi määritellään laskentamene-

telmät osakkeen ”normaalille” tuotolle, jonka jälkeen tarkastellaan epänormaalin tuo-

ton laskumenetelmiä. Normaalituotto lasketaan estimointi-ikkunassa ja tapahtumaik-

kunan aikana arvioidaan, ovatko tuotot olleet epänormaaleja. 
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3.1.1 Normaalituotto 
 

Normaalin tuoton voi määritellä MacKinlayn (1997) mukaan karkeasti kahdella mene-

telmällä eli tilastollisesti tai käyttäen lisäksi yrityskohtaista informaatiota. Menetelmät 

voi yleistää erilaisiin markkinatuottoihin perustuviin tai vakioituun keskiarvoon histori-

allisista tuotoista. Jälkimmäinen on vakioidun keskiarvotuoton malli, joka on markkina-

malleja yksinkertaisempi eikä tuota yhtä tarkkoja estimaatteja. Keskiarvotuoton malli, 

jossa virhetermi on nolla sekä varianssi vakio, on matemaattisesti seuraava: 
 

𝑅'( = 	𝜇'	 + 	𝜀'(,     (1) 
 

jossa    𝐸(𝜀'() = 	0 sekä 𝑣𝑎𝑟(𝜀'() = 	𝜎67
$  

𝜇'	 tuoton vakioitu keskiarvo yritykselle i 

𝑅'(  periodin t tuotto yritykselle i 

𝜀'(  periodin t virhetermi yritykselle i. 
 

Käytän tutkimuksessani tilastollista markkinamallia sen paremman tarkkuuden takia. 

Käytännössä lasken vakiotermin 𝛼' ja kulmakertoimen 𝛽' estimointi-ikkunasta jokai-

selle osakkeelle. Markkinamallin avulla yrityskohtaisen epänormaalin tuoton pystyy 

erottamaan markkinoista johtuvasta tuotosta ja lisäksi se tuottaa pienemmän varians-

sin, joten se on soveltuvampi tutkimukseeni. Yhtälön taustaoletuksena on vakioidun 

keskiarvotuoton mallin mukaisesti oletus, että virhetermi on nolla ja varianssi vakio. 

Markkinakohtaisen mallin yksinkertainen lineaarinen yhtälö on MacKinlayta (1997) ja 

Kotharia & Warneria (1997) mukaillen laskukaavan (2) mukainen: 
 

𝑅'( = 	𝛼' +	𝛽'𝑅:( + 𝜀'(	,      (2) 
 

jossa    𝐸(𝜀'() = 	0 sekä 𝑣𝑎𝑟(𝜀'() = 	𝜎67
$  

𝑅'( periodin t tuotto yritykselle i 

𝑅:( periodin t markkinatuotto (OMX Helsinki) 

𝜀'( periodin t virhetermi. 

 

Normaalituoton määrittäminen CAP -mallia hyödyntäen eroaa markkinamallista siten, 

että tuotoista vähennetään riskitön korko eikä vakiotermiä lasketa erikseen. (Kothari 
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& Warner, 1997). Markkinamallista pidemmälle kehitetty estimointimenetelmä on 

Fama & Frenchin (1993) esittämä kolmen faktorin malli, joka huomioi useamman teki-

jän epänormaalin tuoton estimoimisessa kuin yksinkertainen markkinamalli. Se voi-

daan esittää seuraavasti: 
 

𝑅'( − 𝑅<( = 	𝛼' + 𝛽'=𝑅:( −	𝑅<(> + 𝑠'𝑆𝑀𝐵 + ℎ'𝐻𝑀𝐿 +	𝜀'(,  (3) 

 

jossa     𝑅'( periodin t tuotto yritykselle i 

𝑅:( periodin t markkinatuotto  

𝑅<( riskitön korko. 

 

SMB kuvaa suurten ja pienten yritysten tuottoeroa, sekä HML tuottoeroa arvo-osak-

keiden ja kasvuosakkeiden väliltä. Alfa ja beeta ovat yhtälön parametreja ja ratkaista-

essa yhtälö 𝛼F suhteen, saadaan laskettua epänormaali tuotto. Fama (1998) nostaa 

esiin kaavasta 3 useita ongelmakohtia ja tutkimukseni kannalta ei ole tarpeellista käyt-

tää markkinamallia monimutkaisempaa estimointimenetelmää. 

 

3.1.2 Epänormaali tuotto 
 

Niin sanotun normaalin tuoton määrittämisen jälkeen tulee määritellä arvopaperin epä-

normaali tuotto, mihin on olemassa useita erilaisia keinoja. Tutkimuksessani käytän 

useiden tutkijoiden, kuten MacKinlayn (1997) esittämää tapaa määritellä arvopaperin 

epänormaali tuotto ”Abnormal return”: 
 

𝐴𝑅'( = 	𝑅'( − 𝐸(𝑅'(|𝑋(),     (4) 
 

jossa    𝐴𝑅'(  epänormaali tuotto 

𝑅'(   toteutunut tuotto 

𝐸(𝑅'(|𝑋()  normaalituotto, 
 

jossa normaalituotto voidaan määritellä laskukaavojen 1-3 esittämällä tavalla. 
 

Epänormaalin tuoton määrittämisen jälkeen tuotot on kumuloitava yli ajan yrityskoh-

taisesti sekä poikkileikkauksena, jolloin tutkimusotoksen tapahtumia on mahdollista 
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tarkastella kokonaisuutena (MacKinlay, 1997). Poikkileikkaussuunnassa epänormaa-

lit tuotot lasketaan yhteen tuottojen keskiarvona eli Kotharia & Warneria (1997) mu-

kaillen: 

𝐴𝐴𝑅( = 	
#
J
∑ 𝐴𝑅(J
'L# ,        (5) 

 

jossa    AAR keskimääräiset epänormaalit tuotot 

N otoskoko. 
 

Tapahtumatutkimuksissa ollaan kiinnostuneita tapahtuman jälkeisistä epänormaa-

leista tuotoista, jotta tapahtuman vaikutusta pystytään arvioimaan. Pelkällä tapahtu-

mapäivän tuotolla ei siten ole merkitystä, joten on parempi tarkastella kumulatiivista 

epänormaalia tuottoa tapahtuman jälkeen. (Bodie et al., 2005, 381-383) Kumulatiivi-

nen epänormaali tuotto (CAR) yritykselle i  kumuloidaan yli ajan eli määritellään ta-

pahtumakohtaisesti seuraavasti (Kothari & Warner, 1997; MacKinlay, 1997): 
 

𝐶𝐴𝑅'(𝑡#, 𝑡$) = 	∑ 𝐴𝑅'(
(O
(L(P 	.      (6) 

 

Laskukaavan (6) mukaisesti epänormaalit tuotot lasketaan kumulatiivisesti yhteen, jol-

loin tuottograafista on mahdollista havaita, käyttäytyvätkö tuotot PEAD:n mukaisesti. 

Viimeisenä vaiheena on summata yhteen keskiarvoiset epänormaalit tuotot, jolloin 

epänormaalit tuotot on tiivistetty ajan sekä tapahtumien suhteen (MacKinlay, 1997). 

Keskiarvoiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat: 
 

𝐶𝐴𝐴𝑅( = 	∑ 𝐴𝐴𝑅(J
'L#  ,      (7) 

 

jossa  𝐶𝐴𝐴𝑅(  kumulatiiviset keskiarvoiset epänormaalit              

………………tuotot. 
 

3.2 Tilastollinen merkitsevyys 
 

Epänormaalien tuottojen tilastollisen merkitsevyyden testaamiseen käytän t-testiä. 

Sillä voidaan testata, onko tapahtumalla vaikutusta yksikkökohtaisiin epänormaaleihin 

tuottoihin. Kyseessä on parametrinen testi ja Brownin ja Warnerin (1980) mukaan t-

testi antaa korrektin testituloksen tilastollisen merkitsevyyden arvioimiseen. Kuitenkin 
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ei-parametristen testien etuna on se, että niillä ei ole samanlaisia taustavaatimuksia 

jakaumien suhteen, kuin parametrisilla testeillä. Tapahtumatutkimuksissa yleisiä ei-

parametrisia testejä ovat sign-testi ja Wilcoxonin rank-testi. Näiden testien nollahypo-

teesina on se, että AR voi olla yhtä todennäköisesti negatiivinen kuin positiivinen. 

(Brown & Warner, 1980; Macinlay, 1997) T-testi on kaavan (8) mukainen: 
 

𝑡 = 	 QQRS
TUVW(QQRS)

  .     (8) 

  
Tilastollinen merkitsevyys kumulatiivisille keskimääräisille epänormaaleille tuotoille 

(CAAR) voidaan laskea jakamalla tuotot laskukaavan 9 mukaisesti keskivirheellä. Tes-

tin nollahypoteesina on se, että epänormaalit tuotot ovat nolla eli tapahtumalla ei ole 

vaikutusta osakkeen tuottoihin. Tapahtumat eivät saa olla korreloituneita keskenään, 

jotta testin taustaoletukset (kovarianssien tulee olla nolla) täyttyvät. (MacKinlay, 1997) 
 

𝜃# = 	
YQQR((P,(O)

ZUVW[YQQR((P,(O)\
P
]

~𝑁(0,1),    (9) 

 

jossa varianssi CAAR:lle voidaan laskea seuraavasti (MacKinlay, 1997): 

 

𝜎$(𝑡#, 𝑡$) =
#
JO
∑ (𝑡$ − 𝑡# + 1)𝜎$(𝑡#, 𝑡$)J
'L#   .    (10) 

 

3.3 Tulosyllätyksen mittaaminen 
 

Tulosyllätys (akateemisissa artikkeleissa usein ”Standardized Unexpected Earnings” 

(SUE)) voidaan karkeasti jakaen mitata kahdella eri tavalla. Viimeisimmät tutkimukset 

ovat keskittyneet tulosyllätyksen mittaamisessa poikkeamaan analyytikkojen konsen-

susennusteesta tai mediaanista. (Baker, Ni, Saadi & Zhu, 2017) Se on tehokas tapa 

ennustaa PEAD:n liukumaa ja analyytikkojen ennusteita käytettäessä kyseistä ano-

maliaa on mahdollista hyödyntää tehokkaammin (Doyle, Lundholm & Soliman, 2006). 

Tarvittavan aineiston kokoamiseksi luotettavaa yllätyksen mittaamista varten tarvitaan 

tarkat tiedot analyytikkojen ennusteesta tapahtumatutkimuksen kohteena olevalle tu-

losjulkaisulle. Tiedot tarvitaan myös analyytikkojen määrästä ja yksilöidyistä ennus-

teista, jotta tarvittavat tunnusluvut pystytään laskemaan. (Livnat & Mendenhall, 2006). 
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Tutkimukseni aineiston saatavuudessa on puutteita analyytikkojen ennusteissa ja nii-

den tiedoissa, kuten yritystä seuraavien analyytikkojen määrässä sekä ennusteiden 

keskihajonnassa. Keskihajontaa käytetään usein tulosyllätysten standardoimiseen. 

(Baker et al., 2017) Käyttämästäni Datastream-tietokannasta on saatavilla 12 kuukau-

den päähän ennustava rullaava osakekohtainen tulosennuste, joten analyytikkoen-

nusteeni on vuoden takainen. Ennusteen pitkä aikahorisontti heikentää muuttujan 

tarkkuutta, joka tulee huomioida tulosten tulkinnassa. 

 

Valtaosassa ja etenkin vanhemmissa PEAD-tutkimuksista tulosyllätystä verrataan ver-

tailukauden tulokseen aikasarjatutkimuksella (Baker et al., 2017). Estimoitaessa tule-

vaisuuden tulosta sijoittajien ajatellaan arvioivan tulevaisuuden tuottoja historiallisista 

luvuista virheellisesti, jonka takia markkinat reagoivat voimakkaasti tulosyllätykseen. 

Historialliseen informaatioon perustuvaa lähestymistapaa on kritisoitu siinä esiintyvien 

autokorrelaatio-ongelmien sekä sen heikomman ennustetarkkuuden vuoksi. Tutki-

muksissa (kts: Bernard & Thomas, 1989) on kuitenkin havaittu, että piensijoittajien 

odotukset kurssikehityksestä seuraavat enemmänkin satunnaiskulkua eivätkä huo-

mioi täysimääräisesti vallitsevaa informaatiota kuten analyytikkojen ennusteita. Tutki-

mukseeni valitsenkin mittausmenetelmäksi aiemman kirjallisuuden pohjalta histo-

riapohjaisen tulosyllätysmittarin sekä analyytikkojen tulosennusteen. (Battalio & 

Mendenhall, 2005; Baker et al., 2017) Faman (1998) mukaan ”huonon mallin” eli tässä 

tapauksessa epätarkemman historiallisen estimoinnin menetelmän käytöstä ei koidu 

merkittävää ongelmaa lyhyen aikavälin tutkimuksissa, joten lyhyimpien liukumien ha-

vaintojen tulisi antaa kaikkein luotettavimmat tulokset. Tuplakriteeriä eli molempaa tu-

losyllätyksen määritystapaa käyttämällä pyrin poistamaan osittain heikon analyytik-

koennusteen aiheuttamat mahdolliset mittausvirheet, sekä parantamaan vertailukau-

den tuloksiin pohjautuvien tulosyllätysten aitoutta. Tulosyllätyksen rajaksi määritän 25 

prosenttia, jotta kyseinen tulosjulkistus valitaan varsinaiseen tutkimukseeni mukaan. 

Tutkimuksessani lasken tulosyllätyksen vain koko tilikaudelle kvartaalien sijaan, sillä 

analyytikkoennusteen 12 kuukauden rullaavan luonteen takia tulosyllätystä olisi mah-

dotonta määritellä kvartaaleittain. 

  

Seuraavaksi määritellään aikasarjaperusteisen (Seasonal Random Walk, jatkossa 

SRW) tulosyllätyksen laskukaava. Kaava (11) on mukailtu esimerkiksi Livnat & 

Mendenhallin (2006) käyttämästä kaavasta. Heidän mukaansa PEAD-tutkimuksissa 



 18 

aikasarjaperusteisessa tulosyllätyksen määritelmässä verrataan toteutunutta tulosta 

vertailukauteen, minkä erotus jaetaan valitulla deflaattorilla. Tutkimuksessani jakajana 

on vertailukauden eli aiemman tilikauden osakekohtainen tulos. 
 

Tulosyllätys (SUE) SRW -mittarilla määriteltynä: 
 

𝑆𝑈𝐸b( = 	
cdSe	cdSfP
cdSfP

,      (11) 

 

jossa     𝑋b( yrityksen j EPS tilikaudelta t 

 𝑋b(e#  yrityksen j EPS tilikaudelta t-1. 

 

Tulosyllätys käyttämällä analyytikkojen konsensusennusteita poikkeaa kaavasta 11 

vain siten, että vertailukauden tulos korvataan analyytikkojen konsensusennusteella. 

Tulosyllätys analyytikkoennusteiden mukaisesti esitetään Livnat & Mendenhall (2006) 

mukaillen kaavan 12 mukaisesti. 

 

Tulosyllätys (SUE) analyytikkoennusteilla määriteltynä: 
 

𝑆𝑈𝐸b( = 	
cdSe	QdS
QdS

,      (12) 

 

jossa    𝑋b(   yrityksen j EPS tilikaudelta t 

   𝐴b(    analyytikkojen konsensusennuste yrityksestä j, tilikaudelta t. 

 

Analyytikkoennuste haetaan 12 kuukautta ennen tilikauden päättymistä. Tulosyllätyk-

sen rajaksi asetan vähintään 25 prosenttia, jotta kyseisen tulosjulkistuksen tapahtumat 

lasketaan tutkimukseeni mukaan. 

 

3.4 Helsingin pörssi ja aineiston käsittely 
 

Aineisto on kerätty Thomson Reutersin Datastreamistä ja Nasdaqin sivuilta. Tutkimuk-

sen kohteena ovat OMX Helsinki 25 -indeksiin tutkimusperiodilla kuuluneet yhtiöt. 

Markkinatuottona eli vertailuindeksinä käytetään Helsingin pörssin kokonaistuottoin-
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deksiä, koska tutkimuksessa verrataan PEAD:tä koko Helsingin pörssiin, vaikka tar-

kastelun kohde onkin rajattu pienemmäksi. Helsingin pörssin tuottoindeksi, jossa osin-

got otetaan huomioon, on noussut 58 prosenttia periodilla 1.1.2007-29.12.2017. Tut-

kimusperiodin alkaessa tuottoindeksin pisteluku oli 14172 ja päättyessä 22361. Kor-

keimmillaan se oli 19.06.2017, jolloin indeksin arvo oli 23601. Tutkimusperiodille osu-

neet finanssikriisi sekä eurokriisi heikensivät indeksin kehitystä ja alhaisimmillaan in-

deksi oli 25.02.2009, jolloin sen arvo oli 6944. Tarkasteltavaan ajanjaksoon onkin 

mahtunut paljon volatiliteettia. Pahimman laskun jälkeen tuottoindeksi on noussut 222 

prosenttia vuoden 2017 loppuun mennessä. Tutkimuksessa on käytetty vain sulkeu-

tumishintoja. 

 

Nasdaqin OMXH 25 -indeksiin valitaan vaihdettavuudeltaan 25 suurinta osaketta päi-

vittäisen mediaanin perusteella Helsingin pörssistä. Indeksiin kuuluvat osakkeet vali-

taan kahdesti vuodessa aina tammikuun sekä heinäkuun viimeisten kaupankäyntipäi-

vien jälkeen. OMXH 25 -indeksin osakkeiden paino rajoitetaan 10 prosenttiin neljästi 

vuodessa, jotta indeksi säilyy mahdollisimman laadukkaana sekä vertailukelpoisena. 

Käytän aineistonani OMXH 25 -indeksin yhtiöitä juurikin niiden korkean vaihdon takia. 

Suuremmilla yhtiöillä on Mid cap - ja Small cap -yhtiöitä enemmän analyytikkoseuran-

taa, mikä ehdottomasti parantaa tutkimustulosten luotettavuutta. Aineiston rajoitetun 

saatavuuden vuoksi pyrin tutkimuksessani tutkimusyrityksiä rajaamalla parantamaan 

tulosten tarkkuutta. (Nasdaq, 2016) Nasdaq ei tarjoa historiallista listaa, josta selviäisi 

indeksiin kuuluneet yhtiöt jokaiselta periodilta. Tiedot yhtiöiden indeksiin kuulumisesta 

sain ohjaajaltani vuoden 2012 tammikuuhun asti. Tutkimusperiodini loppupuolelta ke-

räsin indeksissä olleiden yritysten tiedot Seligsonin (2018) OMXH 25 ETF -rahaston 

vuosi- ja puolivuotiskatsauksista. Indeksiin kuuluneet yritykset ovat liitteessä 5 ja Tal-

vivaaraa lukuun ottamatta konkurssinsa takia, kaikki yritykset olivat tutkimusaineistos-

sani mukana. Yhden yrityksen poistaminen ei aiheuta merkittävää selviytymisharhaa 

tutkimuksessani (Bernard & Thomas, 1989). 

 

Helsingin pörssi kuuluu niin sanottuun reuna-alueeseen, joka kärsii suhteellisesti 

enemmän kurssilaskujen aikana verrattuna suuriin ja kehittyneimpiin pörsseihin. Hel-

singin pörssissä on melko pieni likviditeetti sekä suuri volatiliteetti ja kurssilaskujen 

alkaessa kansainväliset sijoittajat vetävät rahansa ensimmäisenä Helsingin kaltaisten 

reuna-alueiden pörsseistä. Vastavuoroisesti kuitenkin nousukausilla reuna-alueiden 
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pörsseissä on ollut suhteellisesti suuremmat tuotot, joka selittyy samalla ilmiöllä kuin 

kurssilaskujen voimakkuuskin. Tutkimusaineisto vaikuttaakin hyvin soveltuvalta 

PEAD-ilmiön havaitsemiseen juurikin sen voimakkaiden liikkeiden vuoksi. (Leivo & 

Pätäri, 2011; Pätäri & Vilska, 2014) 

 

Aineistonani käytän päiväkohtaisia kokonaistuottoindeksin arvoja tulosten tarkkuuden 

kasvattamiseksi. Fama (1991) toteaakin, että markkinoiden tehokkuuden mittaami-

sessa tapahtumatutkimus on kaikkein tarkin metodi käytettäessä päiväkohtaisia ar-

voja. Tuottoindeksin käyttäminen pörssikurssien sijasta poistaa tai ainakin pienentää 

tuloksista osinkojen irtoamisen vaikutuksen, joka voisi vääristää tutkimukseni tuloksia. 

Osakkeiden tuotot ovat laskettu alun perin luonnollisena logaritmina, kuten metodikir-

jallisuudessa on suositeltu (MacKinlay, 1997).  
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4. Tutkimuksen tulokset 
  

Ensimmäiseksi esitän tulokset SRW -menetelmällä lasketuille tulosyllätyksille, minkä 

jälkeen raportoin tulosyllätyksistä seuranneet epänormaalit tuotot, kun tulosyllätys on 

määritelty analyytikkoennusteilla. Kolmanneksi raportoidaan tutkimuksen tulokset tu-

losyllätyksille, jotka ovat määritelty käyttäen SRW- sekä analyytikkoennusteeseen 

pohjautuvaa menetelmää, sekä lopuksi tarkastellaan tulosten luotettavuutta. Tulosjul-

kistuksia tutkimusperiodilla oli kokonaisuudessaan 280. Tutkimuksessa käytettävät 

riskitasot ovat merkitty tähdillä. Kolme tähteä tarkoittaa 99 prosentin riskitasoa, kaksi 

tähteä 95 prosentin riskitasoa sekä vastaavasti yksi tähti 90 prosentin riskitasoa. 

 

4.1 Tulosyllätys vertailukaudella selitettynä 
 

SRW-menetelmällä määriteltynä eli aiempaan tilikauteen verrattuna tulosyllätyksiä ta-

pahtui 156 kappaletta, joista positiivisia oli 88 ja negatiivisia 68. Nämä tapahtumat ovat 

koottu liitteeseen 1, josta ilmenee tutkimuksessa mukana olleet yritykset sekä niiden 

tulosjulkistuspäivät. Tutkimusperiodillani Helsingin pörssissä on enemmän nousuvuo-

sia kuin laskuvuosia, joten positiivisten tulosyllätysten määrän voisi olettaa olevan suh-

teellisesti vieläkin korkeampi. 

 

Kuvasta 4 voi havaita positiivisten tulosyllättäjäosakkeiden kohdalla selkeän kurssi-

nousun tulosjulkistuspäivänä, sekä positiivisen liukuman aina 27 päivään asti. Epä-

normaalit tuotot käyttäytyvät hyvin tavanomaisesti ennen tulosjulkistuspäivää vaihdel-

len negatiivisesta positiiviseen. Liukuma osakkeen hinnassa on melko voimakas ja 

nousu laimenee vain hieman tulosjulkistuspäivän jälkeen, joten epänormaalit tuotot 

eivät käyttäydy lainkaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaisesti. Negatiivis-

ten tulosyllättäjäosakkeiden kursseissa ei ole yhtä merkittävää liukumaa. Epänormaali 

tuotto on voimakkaasti negatiivinen tulosjulkistuspäivänä ja kumulatiiviset epänormaa-

lit tuotot laskevatkin aina 22 päivään asti. Kuvasta 4 on tärkeää havaita positiivisten 

sekä negatiivisten yllättäjäosakkeiden voimakkaat liukumat epänormaaleissa tuo-

toissa lähes 30 päivään asti, jolloin positiivisista ja negatiivisista tulosyllätyksistä ra-

portoineiden osakkeiden epänormaaleissa tuotoissa on PEAD-hypoteesin mukaisesti 

selvää divergenssiä. Mielenkiintoista on negatiivisten tulosyllättäjien positiiviset tuotot 
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ennen tulosjulkistusta, joka voi olla merkki markkinoiden tulosparannusodotuksista 

nousukauden aikana. Negatiivinen liukuma kääntyy päinvastaiseksi 22 päivän koh-

dalla ja jyrkkenee entisestään noin 40 päivän kohdalla, jolloin tuottokäyrissä esiintyy 

konvergenssia. Muutos alimmilta tasoilta (22. päivä) positiiviseen korkeimpaan arvoon 

on erittäin suuri. PEAD:n teoria ei anna selitystä negatiivisten tulosyllättäjien epänor-

maalien tuottojen nousulle, joten tulosyllätys vertailukaudella selitettynä ei tue PEAD:n 

toteutumista. Mahdollinen selitys epänormaalien tuottojen liukumien muutoksille voi 

löytyä osinkojen irtoamisesta, vaikka aineistossa on käytetty kokonaistuottoindeksiä, 

joka poistaa osinkojen irtoamisen suoran vaikutuksen. Osinkojen irtoaminen ajoittuu 

suomalaisilla yhtiöillä usein noin kuukauden päähän tulosjulkistuksesta. Epäsuora vai-

kutus voi seurata kuitenkin sijoittajien erilaisista preferensseistä, sillä sijoittajat voivat 

tehdä hinnoitteluvirheitä osinkojen irtoamisen yhteydessä (Fama, 1991). 
 

 
Kuva 4. CAAR tulosyllätys määriteltynä vertailukaudella 

 

Taulukossa 1 on keskimääräiset epänormaalit tuotot ja niiden tilastolliset merkitsevyy-

det 21 päivän tapahtumaikkunan ajalta. Lisäksi liitteeseen 6 on koottu tämän sekä 

kaikkien seuraavien tutkimusten tulokset -10 ja 60 päivien väliseltä ajanjaksolta. Tu-

losjulkistuspäivän jälkeen positiivisten yllättäjien tuotot ovat useammin positiivisia, 

sekä negatiivisten yllättäjien tuotot negatiivisia eli tuottojen voi niiltä osin todeta käyt-

täytyvän PEAD:n mukaisesti melkein 30. päivään asti. Tilastollisesti merkitseviä epä-
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normaaleja tuottoja ei kuitenkaan ole tapahtumapäivän lisäksi kovin montaa, mikä in-

dikoi tapahtumaikkunan aikaisten tuottojen olevan useimmiten määritelmällisesti nor-

maaleja. Positiivisten osakkeiden kohdalla päivät -7, -2, 0, 1, 4, ja 7 tapahtumaikkunan 

sekä jälki-ikkunan osalta 27, 30, 42, 52, 58 ja 59 ovat tilastollisesti merkitseviä, jolloin 

tuottojen voidaan todeta olevan epänormaaleja. Negatiivisten tapauksessa tilastolli-

sesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja on realisoitunut tapahtumapäivänä ja jälki-

ikkunassa päivinä 22, 30, 43, 48, 54, 56, 58 ja 59. Negatiivisten yllättäjien osalta tar-

kasteluperiodin lopulla olevat tilastollisesti merkitsevät tuotot ovat hyvin erikoisia, sillä 

ne ovat sekä voimakkaasti positiivisia että negatiivisia. Edellä mainitun voi havaita 

myös helposti kuvasta 4. Tilastollisesti merkitsevät epänormaalit tuotot ovat ennen 20 

päivää etumerkiltään useimmiten PEAD-anomalian mukaisia. 

 

Taulukko 1. AAR ja sen tilastolliset merkitsevyydet sekä CAAR (vertailukausi) 

 
 

Kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot ja niiden tilastolliset merkitsevyydet 

on esitetty taulukossa 2. Positiivisten yllättäjien ryhmässä kumulatiiviset tuotot ovat 

tilastollisesti merkitseviä aina tulosjulkistusta edeltäneestä päivästä alkaen jopa 60 

päivään asti. Tilastolliset merkitsevyydet tosin heikkenevät pidemmillä periodeilla (+1, 

+30 ja +1, +60). CAAR on selvästi positiivinen, joten tulosjulkistuksen jälkeen osakkeet 

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.160 % 0.841 0.160 % 0.364 % 1.479 0.364 %
-9 -0.279 % -1.471 -0.120 % -0.132 % -0.536 0.232 %
-8 -0.140 % -0.739 -0.260 % 0.172 % 0.698 0.403 %
-7 0.351 % 1.850 * 0.091 % 0.096 % 0.392 0.500 %
-6 -0.086 % -0.452 0.005 % 0.313 % 1.275 0.813 %
-5 0.118 % 0.623 0.124 % -0.297 % -1.207 0.516 %
-4 -0.070 % -0.370 0.053 % -0.074 % -0.303 0.442 %
-3 0.290 % 1.530 0.344 % 0.148 % 0.603 0.590 %
-2 -0.402 % -2.119 ** -0.058 % -0.030 % -0.122 0.560 %
-1 0.055 % 0.292 -0.003 % -0.332 % -1.350 0.228 %
0 0.806 % 4.245 *** 0.803 % -1.560 % -6.345 *** -1.332 %
1 0.737 % 3.880 *** 1.540 % 0.281 % 1.143 -1.051 %
2 0.215 % 1.133 1.755 % -0.190 % -0.774 -1.241 %
3 -0.051 % -0.267 1.704 % 0.210 % 0.856 -1.031 %
4 0.506 % 2.664 *** 2.210 % -0.179 % -0.730 -1.210 %
5 0.054 % 0.282 2.263 % -0.193 % -0.785 -1.403 %
6 0.129 % 0.681 2.393 % 0.035 % 0.143 -1.368 %
7 0.330 % 1.738 * 2.723 % -0.157 % -0.641 -1.526 %
8 0.226 % 1.190 2.949 % 0.284 % 1.156 -1.241 %
9 0.071 % 0.375 3.020 % -0.295 % -1.201 -1.536 %
10 -0.208 % -1.093 2.812 % -0.269 % -1.094 -1.805 %

Positiiviset Negatiiviset
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ovat tehneet ainakin 60 päivää tilastollisesti merkitsevästi epänormaalin korkeita tuot-

toja PEAD:n mukaisesti 90 prosentin riskitasolla. 30.  ja 60. päivän välisen ajanjakson 

epänormaalit tuotot ovat lievästi negatiivisia. PEAD:n teoria ei tarjoa epänormaalien 

tuottojen konvergenssille varsinaista selitystä. Tulosyllätys on saatettu määritellä tut-

kimuksessani liian heikosti, jolloin liukumasta ei muodostu yhtä pitkää, mitä aiem-

massa kirjallisuudessa on raportoitu. Negatiivisten tulosyllättäjien kohdalla PEAD:n 

mukaisia tilastollisesti merkitseviä tuottoja ei tutkimukseni mukaan ole havaittavissa. 

Kurssilasku ensimmäisenä päivänä tekee tapahtumapäivän sekä sitä edeltävän ja 

seuraavan päivän kumulatiiviset tuotot negatiivisiksi ja tilastollisesti merkitseviksi. Ku-

mulatiiviset epänormaalit tuotot ovat hieman negatiivisia aina 30 päivään asti, mutta 

eivät tilastollisesti merkitsevästi. Tuotot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä ja vah-

vasti positiivisia 30 ja 60 päivän välillä, jolloin kumulatiiviset tuotot nousevat selvästi 

positiivisiksi. 
 

Taulukko 2. CAAR tulosyllätys vertailukaudella määriteltynä 

 
 

4.2 Tulosyllätys analyytikkoennusteilla selitettynä 
 

Analyytikkoennusteilla laskettuja tulosyllätyksiä oli 144, joista negatiivisia 102 sekä 

positiivisia 42 kappaletta. Nämä tapahtumat sekä tapahtumien päivämäärät on koottu 

liitteeseen 2. Negatiivisten tulosyllätysten määrä on hieman yllättävää, mutta suuren 

otoskokonsa takia epänormaalien tuottojen tilastolliset merkitsevyydet paranevat. Ku-

vassa 5 on esitetty kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot ja positiivisten 

tulosyllättäjien osalta liukuma epänormaaleissa tuotoissa on hyvin selvä noin 26 päi-

vään asti. Tuotot ennen tulosjulkistusta liikkuvat satunnaisesti nollan ympärillä, mutta 

vasta tulosjulkistuksen jälkeisenä päivänä tapahtuu voimakas nousu epänormaaleissa 

[t1,t2] CAAR θ1 CAAR θ1
[-10,-1] 0.00 % -0.01 0.23 % 0.29
[-5,-1] -0.01 % -0.02 -0.58 % -1.06
[-1,+1] 1.60 % 8.42 *** -1.61 % -6.55 ***
[0,0] 0.81 % 4.25 *** -1.56 % -6.35 ***
[0,+1] 1.54 % 5.75 *** -1.28 % -3.68 ***
[+1,+5] 1.46 % 3.44 *** -0.07 % -0.13
[+1,+10] 2.01 % 3.35 *** -0.47 % -0.61
[+1,+30] 2.18 % 2.10 ** -0.44 % -0.33
[+1,+60] 2.39 % 1.62 * 2.74 % 1.44 *
[+30,+60] -0.26 % -0.25 3.68 % 2.69 ***
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tuotoissa. Yllättäen tapahtumapäivänä kurssit laskevat niukasti, joten sijoittajat näyt-

tävät reagoivan analyytikkoennusteiden ylitykseen päivän viiveellä. Syynä voi olla si-

joittajien vielä korkeammat tulosparannusodotukset ja positiivinen kurssireaktio voi 

olla seurausta parantuneista näkymistä tai johdon kommenteista, joiden tulkinta voi 

vaatia sijoittajilta hieman enemmän aikaa.  

 

Negatiivisten yllättäjien tapauksessa epänormaaleissa tuotoissa ei ole liukumaa alas-

päin, vaan niiden kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot ovat positiivisia 

lähes koko tarkasteluperiodin. Kursseissa on tapahtumapäivänä selkeä notkahdus, 

mutta heti seuraavana päivänä ne palautuvat tulosjulkistusta edeltävälle tasolle. Nou-

seva trendi ja tuottokäyrien konvergenssi alkaa noin 40 päivän jälkeen voimakkaana 

kumulatiivisten epänormaalien tuottojen kasvuna etenkin negatiivisten tulosyllättäjien 

osalta. Syytä voidaan etsiä kuvan 4 yhteydessä raportoiduista tekijöistä, sillä kuva 5 

on hyvin samankaltainen viimeisten kahdenkymmenen päivän osalta. Aiemmin esi-

tetty analyytikkodatasta johtuva tulosyllätyksen määritelmän heikkous voi realisoitua 

negatiivisten tulosyllättäjien tapauksessa, sillä minkäänlaista negatiivista liukumaa ei 

ole havaittavissa. Sijoittajien positiiviset odotukset tulevaisuuden mahdollisista tulos-

parannuksista voi myös olla syy epänormaalien tuottojen nousulle, jolloin sijoittajat 

odottavat nousukaudella tuloksen paranevan yhden heikon tulosjulkistuksen jälkeen. 

Viimeiseksi mainitun selityksen uskottavuutta heikentää kuitenkin se, että myös posi-

tiivisten tulosyllättäjien epänormaalit tuotot nousevat vastaavasti negatiivisten yllättä-

jien epänormaalien tuottojen kanssa. 

 

 
Kuva 5. CAAR tulosyllätys analyytikkoennusteilla määriteltynä 
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Taulukossa 3 esitetään keskimääräiset epänormaalit tuotot ja niiden tilastolliset mer-

kitsevyydet. Pidemmän tarkasteluikkunan tulokset löytyvät liitteestä 6. Analyytikkoen-

nusteiden ylittäjien ryhmässä erikoista on tulosjulkistuspäivän negatiiviset tuotot sekä 

tilastollinen merkityksettömyys. Seuraavana päivänä epänormaalit tuotot (1,46%) ovat 

tilastollisesti merkitseviä ja suhteellisen suuria. Keskiarvotuotot jatkavat voimakasta 

kasvua aina 26 päivään asti, jonka jälkeen tuotot laskevat 14 päivää. Muina päivinä 

tuotot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä eivätkä poikkea normaalista lu-

kuun ottamatta yhdeksän (-0,51%) ja seitsemän päivää ennen tulosjulkistusta (0,58%) 

sekä 12 päivää tapahtuman jälkeen (0,57%). Seuraavat tilastollisesti merkitsevät epä-

normaalit tuotot ovat 26, 27, 28, 55 ja 59, joista osa johtuu päivän 26 jälkeen alka-

neesta laskusta sekä 40 päivän jälkeen alkaneesta noususta. Negatiivisten yllättäjien 

osalta tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja on esiintynyt päivinä -10, 0, ja 

1, mikä tarkoittaa, että sijoittajat ovat reagoineet julkaistuun uuteen informaatioon 

melko nopeasti. Tulosjulkistuspäivän lasku kumoutuu kokonaan seuraavana päivänä, 

joten tulokset indikoivat analyytikkoennusteisiin pohjautuneen negatiivisen tulosyllä-

tyksen olevan ainakin osittain entuudestaan osakkeiden hinnoissa. Pidemmälläkään 

ajanjaksolla ei tulosjulkistuksesta johtuvaa negatiivista liukumaa ole havaittavissa. 

Tarkasteluperiodin lopulla negatiivisten yllättäjien osalta tilastollisesti merkitsevät epä-

normaalit tuotot ovat positiivisia 27, 43, 48, 54, 55 päivinä lukuun ottamatta päivää 59. 

Todennäköistä on, että tulosyllätyksen määrittely ei ole riittävän tarkka kyseisessä tut-

kimukseni osiossa, joka käsittelee tulosyllätystä analyytikkoennustein määriteltynä. 

Näkemystä puoltaa myös negatiivisten yllättäjien suurehko otoskoko (102) verrattuna 

positiivisiin yllättäjiin (42). 
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Taulukko 3. AAR ja sen tilastolliset merkitsevyydet sekä CAAR (analyytikkoennusteet) 

 
 

Kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot tukevat aiemmin esitettyä (taulukko 

4). Positiivisten tulosyllättäjien kohdalla tulosjulkistuspäivää lukuun ottamatta kumula-

tiiviset epänormaalit tuotot tapahtuman jälkeen ovat tilastollisesti merkitseviä sekä sel-

keästi positiivisia, paitsi viimeisellä tarkasteluperiodilla (+30, +60), jolloin tuotot eivät 

ole tilastollisesti merkitseviä ja ovat vain lievästi positiivisia. Positiivisten yllättäjien 

epänormaaleissa tuotoissa tapahtuva notkahdus ja sitä seuraava nousu on hyvin sa-

mankaltainen kuin kuvassa 4, mutta erityisen mielenkiintoisen siitä tekee positiivisten 

sekä negatiivisten tulosyllättäjien kohdalla epänormaalien tuottojen voimakas nousu 

tarkasteluperiodin lopulla. Tulosjulkistuspäivänä positiivisten yllättäjien tuotot ovat ne-

gatiiviset, mikä voi johtua esimerkiksi sijoittajien vielä korkeammista odotuksista en-

nusteiden ylittämisen suhteen. Tulosten mukaan PEAD:n mukaisia kumulatiivisesti 

epänormaaleja positiivisia tuottoja on kuitenkin realisoitunut 30 päivää tulosjulkistuk-

sen jälkeen ja anomalia on myös tilastollisten testien mukaan merkitsevä. On myös 

huomattava, että positiivinen liukuma jatkuu kuitenkin 60 päivään asti, vaikka periodille 

osuu myös negatiivisten tuottojen jakso. Tulospettymysten tapauksessa PEAD-hypo-

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.120 % 0.463 0.120 % 0.509 % 2.461 ** 0.509 %
-9 -0.511 % -1.975 * -0.391 % -0.288 % -1.390 0.221 %
-8 -0.180 % -0.694 -0.571 % 0.140 % 0.675 0.361 %
-7 0.584 % 2.258 ** 0.013 % -0.040 % -0.191 0.321 %
-6 -0.011 % -0.042 0.003 % 0.183 % 0.884 0.504 %
-5 -0.013 % -0.049 -0.010 % -0.091 % -0.439 0.414 %
-4 -0.013 % -0.050 -0.023 % -0.069 % -0.333 0.345 %
-3 0.161 % 0.621 0.138 % 0.096 % 0.464 0.441 %
-2 -0.248 % -0.959 -0.111 % 0.183 % 0.882 0.623 %
-1 0.166 % 0.640 0.055 % -0.198 % -0.958 0.425 %
0 -0.374 % -1.445 -0.319 % -0.594 % -2.874 *** -0.169 %
1 1.463 % 5.654 *** 1.144 % 0.623 % 3.010 *** 0.453 %
2 0.177 % 0.685 1.322 % -0.074 % -0.356 0.380 %
3 -0.181 % -0.700 1.140 % 0.184 % 0.891 0.564 %
4 0.371 % 1.434 1.511 % -0.003 % -0.016 0.561 %
5 -0.177 % -0.685 1.334 % -0.060 % -0.292 0.500 %
6 0.276 % 1.068 1.610 % 0.183 % 0.886 0.684 %
7 0.312 % 1.204 1.922 % -0.115 % -0.558 0.568 %
8 0.331 % 1.279 2.253 % 0.091 % 0.439 0.659 %
9 0.057 % 0.220 2.310 % -0.313 % -1.516 0.346 %
10 -0.185 % -0.715 2.125 % -0.247 % -1.194 0.098 %
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teesin mukaista negatiivista liukumaa ei ole havaittavissa, joten PEAD:ta ei ole tutki-

mukseni mukaan mahdollista hyödyntää tulospettymyksissä, kun tulosyllätys on mää-

ritelty vertaamalla toteutunutta tulosta analyytikkoennusteeseen. Hyvin erikoista on 

kuitenkin epänormaalien tuottojen voimakas nousu periodin lopulla, joka on 99 pro-

sentin riskitasolla tilastollisesti merkitsevä ja voimakkaasti positiivinen. 
 

Taulukko 4. CAAR tulosyllätys analyytikkoennusteilla määriteltynä 

 
 

4.3 Tulosyllätys analyytikkoennusteilla ja vertailukaudella selitettynä 
 

Tässä tutkimusotoksessa tulosyllätys on määritelty siten, että tulosyllätys on täytynyt 

realisoitua sekä analyytikkoennusteen että vertailukauden tulokseen suhteutettuna. 

Otos sisältää 95 tulosyllätystä, joista negatiivisia on 62 ja positiivisia 33. Tutkimuk-

sessa mukana olleet yritykset ovat lueteltuna liitteessä 3. Kuvasta 6 on helppo havaita, 

että tulosjulkistusta seuranneella tulosyllätyksellä on ollut selkeä vaikutus osakkeiden 

epänormaaleihin tuottoihin. Varsinkin positiivisten tulosyllätysten osakkeet reagoivat 

voimakkaasti odotettua parempaan tulokseen päivä tulosjulkistuksen jälkeen. Mielen-

kiintoista on kuitenkin se, että trendinousu alkaa jo seitsemän päivää ennen tulosjul-

kistusta.  Tämä voi indikoida joko sisäpiiritiedon vuotamisesta tai markkinoiden odo-

tuksista ennakoitua paremmista tuloksista. Syynä voi olla myös osakekurssien satun-

naisvaihtelu.  Positiivisten tulosyllättäjien nouseva trendi jatkuu aina 24. päivään asti. 

Negatiivisilla tulosyllättäjillä liukuma ei ole yhtä suuri, vaikka se onkin selkeästi havait-

tavissa. Tulosjulkistuksen jälkeisen jyrkän laskun jälkeen epänormaalit tuotot säilyvät 

melko tasaisina ja lievästi negatiivisina 22. päivään asti. Epänormaalit tuotot eivät ole 

[t1,t2] CAAR θ1 CAAR θ1
[-10,-1] 0.05 % 0.07 0.43 % 0.65
[-5,-1] 0.05 % 0.09 -0.08 % -0.17
[-1,+1] 1.25 % 4.85 *** -0.17 % -0.82
[0,0] -0.37 % -1.44 * -0.59 % -2.87 ***
[0,+1] 1.09 % 2.98 *** 0.03 % 0.10
[+1,+5] 1.65 % 2.86 *** 0.67 % 1.45 *
[+1,+10] 2.44 % 2.99 *** 0.27 % 0.41
[+1,+30] 3.26 % 2.3 ** 0.39 % 0.34
[+1,+60] 4.06 % 2.02 ** 4.42 % 2.76 ***
[+30,+60] 0.52 % 0.36 4.15 % 3.60 ***
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tilastollisesti merkitseviä ennen tapahtumaa, joten positiiviset tuotot ennen tulosjulkis-

tusta negatiivisten tulosyllättäjien tapauksessa ovat todennäköisesti selitettävissä sa-

tunnaisvaihtelulla. 
 

 
Kuva 6. CAAR tulosyllätys tuplakriteereillä määriteltynä 

 

Taulukossa 5 sekä liitteessä 6 esitetään keskimääräiset epänormaalit tuotot sekä nii-

den tilastolliset merkitsevyydet. Positiivisten yllättäjien kohdalla voimakas epänormaali 

tuotto realisoituu vasta tapahtumaa seuraavana päivänä ja se on myös tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Varsinainen tulosjulkistuspäivä ei ole merkitsevä ja epänormaali 

tuotto (0,23%) on melko pieni suhteessa seuraavien päivien tuottoihin. Asian voi selit-

tää muut tekijät tulosjulkistusten yhteydessä, kuten johdon kommentit tai ohjeistukset. 

Tuotot jatkuvat pääsääntöisesti kuitenkin positiivisina, mutta tilastollisesti merkitseviä 

tuottoja tapahtumaikkunassa on tulosjulkistuspäivän jälkeisenä päivänä sekä lisäksi 

päivinä -7 ja 4. Loput tilastollisesti merkitsevät keskimääräiset epänormaalit tuotot 

jälki-ikkunassa ovat 20, 26, 27, 28 ja 59, joista merkitsevimpiä ovat negatiiviset epä-

normaalit tuotot. Negatiivisten tulosyllättäjien osalta suurin negatiivinen epänormaali 

tuotto (-1,57%) on odotetusti tulosjulkistuspäivänä ja se on myös tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Seuraavasta päivästä alkaen epänormaalit tuotot ovat maltillisempia kuin 

positiivisten yllättäjien tapauksessa, mutta ne ovat kuitenkin PEAD-hypoteesin mukai-

sesti useammin negatiivisia ja selkeä liukuma negatiiviseen suuntaan on havaitta-

vissa. Tulosjulkistuspäivän lisäksi tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja ei 

tapahtumaikkunan aikana esiinny. Jälki-ikkunassa ja etenkin aivan viimeisinä päivinä 
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realisoituu tilastollisesti merkitseviä positiivisia sekä negatiivisia epänormaaleja tuot-

toja. Tuplakriteerein määritellyt tulosyllätykset aiheuttavat pääpiirteittäin PEAD:n mu-

kaisia epänormaaleja tuottoja, mutta yksittäisten päivien epänormaalit tuotot eivät kui-

tenkaan useimmiten ole tilastollisesti merkitseviä tapahtumaikkunan aikana. 
 

Taulukko 5. AAR ja sen tilastolliset merkitsevyydet sekä CAAR (tuplakriteeri)  

 
 

Seuraavaksi tarkastellaan kumulatiivisia keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja, jotka 

on esitetty taulukossa 6. Kumulatiivisten tuottojen osalta tilastollinen päättely on luo-

tettavampaa ja etenkin positiivisten tulosyllättäjien kohdalla PEAD-hypoteesi osake-

kurssien liukumasta jää voimaan. Epänormaalit tuotot ovat tilastollisesti erittäin mer-

kitseviä kymmenenteen päivään asti, mikä kasvattaa tulosten luotettavuutta. Epänor-

maalit tuotot ovat tilastollisesti merkitseviä ja suurimmillaan tulosjulkistuksen jälkei-

sestä päivästä 30 päivään asti. Kaikkein korkeimman eli 24 päivän jälkeen (5,73%) 

alkaa noin 10 päivän epänormaalien tuottojen laskeva trendi. Negatiivisten tulosyllät-

täjien osalta liukuma on huomattavasti pienempi, mutta osoittaa negatiivista trendiä. 

Kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä, ei-

vätkä siten poikkea merkitsevästi normaaleista tuotoista. PEAD-anomalia ei toteudu 

tilastollisesti merkitsevästi negatiivisten tulosyllättäjien tapauksessa. Aikavälillä +30, 

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.340 % 1.122 0.340 % 0.409 % 1.574 0.409 %
-9 -0.410 % -1.355 -0.071 % -0.110 % -0.422 0.300 %
-8 -0.122 % -0.404 -0.193 % 0.125 % 0.480 0.425 %
-7 0.709 % 2.342 ** 0.516 % 0.131 % 0.502 0.555 %
-6 -0.056 % -0.185 0.460 % 0.380 % 1.462 0.935 %
-5 -0.036 % -0.121 0.423 % -0.287 % -1.106 0.648 %
-4 -0.022 % -0.073 0.401 % -0.079 % -0.302 0.569 %
-3 0.439 % 1.450 0.840 % 0.167 % 0.643 0.736 %
-2 -0.279 % -0.921 0.561 % -0.043 % -0.164 0.694 %
-1 0.086 % 0.285 0.648 % -0.310 % -1.192 0.384 %
0 0.226 % 0.746 0.874 % -1.569 % -6.037 *** -1.186 %
1 1.427 % 4.716 *** 2.301 % 0.259 % 0.996 -0.927 %
2 0.403 % 1.332 2.704 % -0.181 % -0.697 -1.108 %
3 -0.039 % -0.128 2.665 % 0.295 % 1.136 -0.813 %
4 0.593 % 1.960 ** 3.259 % -0.213 % -0.821 -1.026 %
5 0.033 % 0.110 3.292 % -0.144 % -0.555 -1.170 %
6 0.248 % 0.819 3.540 % 0.038 % 0.145 -1.133 %
7 0.250 % 0.825 3.790 % -0.185 % -0.710 -1.317 %
8 0.413 % 1.365 4.203 % 0.216 % 0.831 -1.101 %
9 -0.037 % -0.123 4.165 % -0.359 % -1.380 -1.460 %
10 -0.196 % -0.649 3.969 % -0.316 % -1.216 -1.776 %
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+60 negatiivisten tulosyllättäjien osalta epänormaalit tuotot (3,88%) ovat huomattavan 

korkeat 99 prosentin riskitasolla. PEAD:n teoria ei anna selitystä kyseiselle ilmiölle, 

mutta saman kaltainen nousu ja konvergenssi on havaittavissa kaikissa aiemmissa 

tutkimusotoksissa. Selitystä voi hakea mahdollisista mallin määrittelyvirheistä, sekä 

muista aiemmin esitetyistä syistä. (Fama, 1991) 
 

Taulukko 6. CAAR analyytikkoennusteet ja vertailukausi tulosyllätyksen määrittäjinä 

 
 

4.4 Tulosten robustisuuden arviointi 
 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu epänormaalien tuottojen johtuneen ainakin osit-

tain heikoista estimointimenetelmistä tai normaalituottojen virheellisestä määrittämi-

sestä (Fama, 1991). Arvioin tulosteni robustiutta kahdella eri menetelmällä, jotta tulok-

sien ja johtopäätösten luotettavuutta voidaan tarkemmin arvioida. 
 

4.4.1 Normaalituotto laskettuna ilman vakiotermiä 
 

Tutkimuksen tulosten luotettavuuden parantamiseksi lasketaan tuplakriteerein määri-

tellyille tulosyllätyksille epänormaalit tuotot nollaamalla normaalituottojen laskentakaa-

vasta (2) vakiotermi alfa. Tutkimusaineisto on sama kuin kappaleessa 4.3 on esitetty 

ja mukana olleet yritykset esitetään liitteessä 3. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät 

epänormaalit tuotot johdu estimoidusta vakiotermistä. Kuvia 6 ja 7 verratessa voi ha-

vaita, että kumulatiiviset epänormaalit tuotot sekä niiden divergenssi ovat olleet voi-

makkaampia positiivisilla sekä negatiivisilla tulosyllättäjillä, kun alfa eli vakiotermi on 

nollattu normaalituoton laskennassa. Kuvaajat kuvissa 6 ja 7 liikkuvat samansuuntai-

sesti, mutta negatiivisten tulosyllättäjien kumulatiiviset epänormaalit tuotot palaavat 

[t1,t2] CAAR θ1 CAAR θ1
[-10,-1] 0.65 % 0.68 0.38 % 0.47
[-5,-1] 0.19 % 0.28 -0.55 % -0.95
[-1,+1] 1.74 % 5.75 *** -1.62 % -6.23 ***
[0,0] 0.23 % 0.75 -1.57 % -6.04 ***
[0,+1] 1.65 % 3.86 *** -1.31 % -3.56 ***
[+1,+5] 2.42 % 3.57 *** 0.02 % 0.03
[+1,+10] 3.10 % 3.23 *** -0.59 % -0.72
[+1,+30] 3.52 % 2.12 ** -0.61 % -0.43
[+1,+60] 2.89 % 1.23 2.75 % 1.36 *
[+30,+60] -0.93 % -0.55 3.88 % 2.68 ***
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vain hieman positiivisen puolelle 57 päivää tulosjulkistuksen jälkeen. Positiivisten tu-

losyllättäjien osalta epänormaalit tuotot kasvavat suuremmiksi kuin kuvassa 6. Ku-

vasta 7 voi siten tehdä johtopäätöksen, että tutkimuksessani epänormaalien tuottojen 

liukumat eivät johdu alfan estimointivirheistä. 

 

 
Kuva 7. CAAR tulosyllätys tuplakriteereillä määriteltynä ja alfa nollattuna 

 

Tilastolliset merkitsevyydet ovat saman kaltaisia ”tuplakriteeri”-tutkimusotoksen 

kanssa, mutta testisuureiden arvoissa on pientä eroavaisuutta. Ainoastaan negatiivis-

ten tulosyllättäjien ryhmässä on kahden päivän osalta eroavaisuus tilastollisissa mer-

kitsevyyksissä. Normaalituoton laskenta ilman vakiotermin vaikutusta ei juurikaan 

muuttanut epänormaalien tuottojen tilastollista merkitsevyyttä. Keskimääräiset epä-

normaalit tuotot on esitetty taulukossa 7 ja liitteessä 6. 
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Taulukko 7. AAR ja sen tilastolliset merkitsevyydet sekä CAAR (tuplakriteeri, alfa 
nollattuna) 

 
 

Taulukossa 8 on raportoitu kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot sekä nii-

den tilastolliset merkitsevyydet. Positiivisten tulosyllättäjien osalta epänormaalit tuotot 

ovat jokaisella tarkasteluajanjaksolla aiempaa korkeammat, kun vakiotermi on nol-

lattu. Kaikissa tapauksissa tilastolliset merkitsevyydet ovat myös parantuneet, minkä 

voi havaita kasvaneista testisuureista. Negatiivisten tulosyllättäjien tapauksessa tilas-

tolliset merkitsevyydet ovat parantuneet positiivisia yllättäjiä enemmän tapahtumaik-

kunan aikana. Lisäksi +30, +60 välisen periodin tilastollinen merkitsevyys on poistu-

nut, sekä epänormaalit tuotot ovat pienentyneet kyseisellä periodilla. Lisäksi epänor-

maaleissa tuotoissa on tapahtunut kehitystä PEAD-hypoteesin mukaiseen suuntaan, 

sillä liukuma on vahvistunut oletetuilla periodeilla. Kuvasta 7 sekä epänormaalien tuot-

tojen taulukoiden 7 ja 8 perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että tutkimukseni epä-

normaalit tuotot eivät ole seurausta vakiotermin käytöstä tai sen heikosta mallintami-

sesta. 

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.360 % 1.190 0.360 % 0.367 % 1.413 0.367 %
-9 -0.390 % -1.287 -0.029 % -0.152 % -0.583 0.216 %
-8 -0.102 % -0.336 -0.131 % 0.083 % 0.318 0.298 %
-7 0.729 % 2.410 ** 0.599 % 0.089 % 0.341 0.387 %
-6 -0.035 % -0.117 0.563 % 0.338 % 1.300 0.725 %
-5 -0.016 % -0.052 0.547 % -0.329 % -1.267 0.396 %
-4 -0.001 % -0.004 0.546 % -0.121 % -0.464 0.275 %
-3 0.460 % 1.518 1.006 % 0.125 % 0.481 0.400 %
-2 -0.258 % -0.852 0.748 % -0.085 % -0.326 0.315 %
-1 0.107 % 0.353 0.855 % -0.352 % -1.354 -0.037 %
0 0.247 % 0.815 1.101 % -1.612 % -6.198 *** -1.648 %
1 1.448 % 4.784 *** 2.549 % 0.217 % 0.834 -1.431 %
2 0.424 % 1.400 2.973 % -0.223 % -0.858 -1.654 %
3 -0.018 % -0.059 2.955 % 0.253 % 0.974 -1.401 %
4 0.614 % 2.029 ** 3.569 % -0.255 % -0.983 -1.657 %
5 0.054 % 0.178 3.623 % -0.186 % -0.717 -1.843 %
6 0.269 % 0.887 3.892 % -0.004 % -0.017 -1.847 %
7 0.270 % 0.894 4.162 % -0.227 % -0.872 -2.074 %
8 0.434 % 1.433 4.596 % 0.174 % 0.670 -1.900 %
9 -0.016 % -0.054 4.579 % -0.401 % -1.542 -2.301 %
10 -0.176 % -0.580 4.404 % -0.358 % -1.378 -2.659 %

Positiiviset Negatiiviset
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Taulukko 8. CAAR analyytikkoennusteet ja vertailukausi tulosyllätyksen määrittäjinä, 
alfa nollattuna 

 
 

4.4.2 Tapahtumatutkimus yllätyksettömille tulosjulkistuksille 
 

Toinen tulosten robustisuutta lisäävä keino on tehdä tapahtumatutkimus tulosjulkis-

tuksille, jotka eivät täytä tulosyllätyksen kriteerejä verratessa raportoitua tulosta ver-

tailukauteen tai analyytikkoennusteeseen. Tarkoituksena on arvioida, onko epänor-

maaleissa tuotoissa PEAD:n mukaista liukumaa myös yllätyksettömien tulosjulkistus-

ten jälkeen. Tutkimusotoksessani on 280 tulosjulkistusta ja niistä 89 ei ole täyttänyt 

mitään aiemmin käsiteltyä tulosyllätyksen kriteeriä. Nämä yhtiöt on esitetty liitteessä 4 

tulosjulkistuspäivämäärineen. Kuvassa 8 esitetään yllätyksettömien tapahtumien ku-

mulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot, joissa on havaittavissa kasvava trendi 

aina 36 päivään asti. Nousun jälkeen kumulatiiviset epänormaalit tuotot kääntyvät 

muutaman päivän mittaiseen laskuun. Lyhyen laskun jälkeen epänormaalit tuotot 

kääntyvät jälleen nousuun, mutta eivät aivan saavuta 36 päivän tasoa. Tulosjulkistus-

päivänä epänormaalit tuotot ovat negatiivisia ja tilastollisesti merkitseviä, mutta keski-

määräisten tuottojen kehityksen trendissä ei ole havaittavissa selkeää liukumaa välit-

tömästi tulosjulkistuksen jälkeen, mikä on selkeä ero useimpiin edellä raportoituihin 

tapahtumatutkimuksiin. Epänormaalit tuotot kasvavat melko tasaisesti läpi tutkimus-

periodin eikä tulosjulkistuksella vaikuta olevan juurikaan merkitystä tuottojen kehitty-

miseen. Huomioitavaa on kuitenkin se, että myös kuvassa 8 epänormaalit tuotot läh-

tevät lyhyen laskun jälkeen nousuun samalla tavalla, kuten lähes kaikissa aiemmin 

esitetyissä kuvaajissa. 

[t1,t2] CAAR θ1 CAAR θ1
[-10,-1] 0.85 % 0.89 -0.04 % -0.04
[-5,-1] 0.29 % 0.43 -0.76 % -1.31 *
[-1,+1] 1.80 % 5.95 *** -1.75 % -6.72 ***
[0,0] 0.25 % 0.81 -1.61 % -6.20 ***
[0,+1] 1.69 % 3.96 *** -1.39 % -3.79 ***
[+1,+5] 2.52 % 3.73 *** -0.19 % -0.33
[+1,+10] 3.30 % 3.45 *** -1.01 % -1.23
[+1,+30] 4.14 % 2.50 *** -1.87 % -1.31 *
[+1,+60] 4.14 % 1.76 ** 0.23 % 0.11
[+30,+60] -0.29 % -0.17 2.58 % 1.78

Positiiviset Negatiiviset
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Kuva 8. CAAR tulosjulkistuksille, joissa ei tapahtunut yllätystä 
 

Tilastollisesti merkitseviä keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja tapahtumaikkunassa 

on realisoitunut vain päivänä -2 ja tapahtumapäivänä. Lisäksi jälki-ikkunassa esiintyy 

tasaisesti tilastollisesti merkitseviä negatiivisia ja positiivisia tuottoja yhteensä 8 päi-

vänä. Nämä tiedot on esitetty taulukossa 9 sekä liitteessä 6. Epänormaalien tuottojen 

tilastollinen merkitsevyys voi johtua satunnaisvaihtelusta, eikä tilastollisella merkit-

sevyydellä välttämättä ole mitään suhdetta PEAD-anomaliaan. Epänormaaleissa tuo-

toissa näkyvä tilastollisesti merkitsevä negatiivinen kurssireaktio tapahtumapäivänä 

voi indikoida raportoitujen tuloksien tai ohjeistuksien olleen odotuksia heikompia. 
 

Taulukko 9. AAR ja sen tilastolliset merkitsevyydet sekä CAAR (ei tulosyllätystä) 

 

-1.0 %

-0.5 %

0.0 %

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

2.5 %

3.0 %

3.5 %

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

PEAD 2007-2017

Ei y llätystä

t AAR t-testi CAAR
-10 0.018 % 0.116 0.018 %
-9 0.033 % 0.212 0.051 %
-8 0.205 % 1.308 0.257 %
-7 -0.050 % -0.321 0.206 %
-6 0.255 % 1.622 0.461 %
-5 -0.090 % -0.572 0.371 %
-4 -0.004 % -0.026 0.367 %
-3 0.108 % 0.686 0.475 %
-2 0.336 % 2.140 ** 0.811 %
-1 0.163 % 1.036 0.974 %
0 -0.386 % -2.460 ** 0.588 %
1 0.138 % 0.880 0.726 %
2 0.003 % 0.018 0.729 %
3 0.193 % 1.230 0.922 %
4 -0.234 % -1.490 0.688 %
5 -0.052 % -0.331 0.636 %
6 0.181 % 1.154 0.817 %
7 0.035 % 0.220 0.852 %
8 -0.002 % -0.011 0.850 %
9 0.128 % 0.817 0.979 %

10 -0.008 % -0.049 0.971 %

Ei tulosyllätystä
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Taulukossa 10 on kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot yllätyksettömille 

tulosjulkistuksille. Epänormaalit tuotot ovat selkeästi positiivisia ja 99 prosentin riskita-

solla merkitseviä tapahtuman jälkeen 30 päivään asti. Lisäksi epänormaalit tuotot ovat 

95 prosentin riskitasolla merkitseviä 60 päivään asti, mikä osaltaan heikentää tulosten 

luotettavuutta. Mikäli koko aineisto tuottaisi nousevia ja positiivisia epänormaaleja 

tuottoja, olisi negatiivisten tulosyllättäjien tapauksessa epänormaalit tuotot oletetta-

vasti myös useammin positiivisia. Yllätyksettömiä tulosjulkistuksia seuranneet positii-

viset tuotot madaltavat tulosten luotettavuutta, mutta tulkintani mukaan kappaleessa 

4.3 raportoidut tulokset ovat silti riittävän valideja johtopäätösten tekemiseen. Ensim-

mäistä kertaa epänormaalit tuotot ovat pidempään tilastollisesti merkitseviä ennen ta-

pahtumapäivää, sillä periodi -10, -1 on 95 prosentin tasolla merkitsevä. Olisikin mie-

lenkiintoista pohtia, miksi epänormaalit tuotot ovat selvästi positiivisia ennen tulosjul-

kistusta.  
 

Taulukko 10. CAAR tulosjulkistuksille, joissa ei tapahtunut yllätystä 

 
 

Tapahtumatutkimuksen tekeminen yllätyksettömien tulosjulkistusten osakkeille hei-

kensi hieman tutkimustulosten luotettavuutta. Tulosyllätyksettömien osakkeiden epä-

normaalit tuotot eivät käyttäytyneet PEAD-hypoteesin mukaisesti eli tasaisesti tuotto-

jen satunnaiskulun mallia noudattaen, kuten aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu. 

Tapahtumat olisi voitu jakaa negatiivisiin ja positiivisiin tulosjulkistuksiin, jotta epänor-

maalien tuottojen analysoimisesta olisi saatu vielä tarkempaa. Etenkin yllätyksettö-

mien tulosjulkaisujen tutkimukseen voi vaikuttaa tutkimusperiodin pitkä nousukausi, 

sillä aiemmin raportoiduissa tutkimuksissa tulosjulkaisut jaetaan aina positiivisiin sekä 

negatiivisiin yllätyksiin.  

[t1,t2] CAAR θ1
[-10,-1] 0.97 % 1.96 **
[-5,-1] 0.51 % 1.46 *
[-1,+1] -0.09 % -0.54
[0,0] -0.39 % -2.46 ***

[0,+1] -0.25 % -1.12
[+1,+5] 0.05 % 0.14

[+1,+10] 0.38 % 0.77
[+1,+30] 2.02 % 2.35 ***
[+1,+60] 2.46 % 2.02 **

[+30,+60] 0.33 % 0.38

Ei tulosyllätystä
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5. Johtopäätökset 
 

Tutkimuksessani olen käsitellyt tehokkaita markkinoita, sekä Ball & Brownin (1968) 

ensimmäisenä raportoimaa ”Post-Earnings Announcement Drift”-anomaliaa. PEAD:n 

olemassaolosta on raportoitu useiden vuosikymmenten ajan ja tutkimuksissa ollaankin 

yhtä mieltä sen olemassaolosta, mutta sen syistä on eriäviä mielipiteitä. Fama (1998) 

onkin nimennyt anomalian ”kaikkien alireaktioiden isoisäksi”. Osakemarkkinoiden kes-

kivahvojen ehtojen (uudelleen muotoillut ehdot ”event studies”) tehokkuuden tutkimuk-

sessa tapahtumatutkimuksen on argumentoitu olevan soveltuvin menetelmä (Fama, 

1991; MacKinlay, 1997), joten tutkielmassani olen tutkinut tapahtumatutkimuksen kei-

noin PEAD-anomaliaa Helsingin pörssissä vuosina 2007-2017 . Seuraavaksi vastaan 

alatutkimuskysymyksiini, joiden avulla muodostan vastauksen päätutkimuskysymyk-

seeni. 
 

Onko Helsingin pörssissä mahdollista tehdä epänormaaleja tuottoja PEAD-anomaliaa 

hyödyntäen? 
 

Tutkimustulosteni mukaan käyttämällä PEAD:n mukaista sijoitusstrategiaa positiivis-

ten tulosyllättäjien kohdalla on mahdollista tehdä tilastollisesti merkitseviä epänormaa-

leja tuottoja tietyin rajoittein. Tulosten mukaan epänormaalit tuotot pienenevät jälki-

ikkunan loppupuolella, joten käytännössä pelkästään PEAD:ta hyödyntävää sijoitus-

strategiaa käyttämällä strategiasta ei muodostu kovinkaan realistista. Aineiston luon-

teen takia ostot ja myynnit tapahtuisivat vain tilikauden tuloksen raportoimisen yhtey-

dessä, jolloin aikaikkuna transaktioiden tekemiselle jää pieneksi eikä tuototkaan vuo-

sitasolla ole kovin suuria etenkään transaktiokustannusten jälkeen. 

 

Negatiivisten tulosyllättäjien osalta epänormaalit tuotot eivät ole tilastollisesti merkit-

seviä liukuman heikkouden takia, vaikka tulosyllätys vertailukaudella ja tuplakriteerillä 

määriteltynä tuottaakin PEAD-hypoteesin mukaisesti liukuman epänormaaleissa tuo-

toissa. Ainoastaan käyttämällä tuplakriteeriä sekä nollaamalla normaalituoton lasken-

nasta vakiotermin negatiivisten tulosyllättäjien tapauksessa on havaittavissa tilastolli-

sesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja PEAD-hypoteesin mukaisessa liukumassa. 

Tutkimuksessani määrittelin tulosyllätyksen kolmella eri tavalla ja jokaisen niiden pe-

rusteella positiivisten tulosyllättäjien kumulatiiviset keskiarvotuotot ovat tilastollisesti 
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merkitseviä vähintään 30 päivään asti. Mahdollisesti osinkojen irtoamisesta koituvista 

hinnoitteluvirheistä johtuen kumulatiiviset epänormaalit tuotot kääntyvät noin 10 päi-

väksi laskeviksi tulosjulkistuksen jälkeen noin 30:stä päivästä alkaen. Jokaisella ker-

ralla epänormaalit tuotot kääntyvät kuitenkin vielä uudelleen nousuun, mutta negatii-

visten tuottojen vaikutus jälki-ikkunassa on tutkimukseni mukaan melko suuri. PEAD-

teorian käytäntöön viemistä hankaloittaa tutkimuksessani esiin nousseiden rajoittei-

den lisäksi etenkin transaktiokustannusten vaikutus, jota ei ole tässä tutkimuksessa 

huomioitu. 

 

Minkä maturiteetin omaavat portfoliot ovat tuottavimpia? 
 

Tutkimuksessani tarkastelen epänormaalien tuottojen liukumaa kymmenen kaupan-

käyntipäivää tulosjulkistuspäivää ennen sekä 60 kaupankäyntipäivää tapahtuman jäl-

keen. Positiivisten tulosyllättäjien tapauksessa kaikkien kolmen portfolion kumulatiivi-

set tuotot ovat positiivisia ja nousevat noin 30 päivään asti, jonka jälkeen epänormaalit 

tuotot lähtevät laskuun. On kuitenkin mahdollista, että tuotot jatkaisivat nousuaan vielä 

pidemmällä periodilla, jos tapahtumatutkimus tehtäisiin kvartaalitasolla tai eliminoi-

malla epäilty osingon irtoamisen vaikutus. Aiemmissa tutkimuksissa on usein tarkas-

teltu tulosjulkaisuja kvartaaleittain, jolloin liukumat ovat olleet pidempiä. Pelkästään 

tämän tutkimuksen pohjalta tuottavimmat maturiteetit ovat noin 30 päivän mittaisia. 

 

Onko lyhyeksimyynnillä (negatiiviset tulosyllättäjät) mahdollisuus tehdä lisätuottoja 

verrattuna portfolioon, jossa on vain nousijaosakkeita (positiiviset tulosyllättäjät)? 
 

Tutkimustulokseni eivät puolla PEAD:n olemassaoloa tulospettymyksistä raportoiville 

osakkeille. PEAD-hypoteesin mukaisesti kumulatiiviset keskiarvotuotot eivät ole tilas-

tollisesti merkitseviä tapahtumapäivän jälkeen yhdenkään tutkimusotoksen kohdalla. 

Määriteltäessä tulosyllätys analyytikkoennusteiden perusteella on havaittavissa tilas-

tollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja, mutta kumulatiiviset keskimääräiset tuo-

tot ovat positiivisia (0,67%) tulosjulkistuksen jälkeisellä periodilla (+1, +5). Muilla tavoin 

tulosyllätys määritettynä kuvista 4, 6 ja 7 voi havaita laskevan trendin kumulatiivisissa 

keskimääräisissä epänormaaleissa tuotoissa, mutta niiden käytännön hyödynnettä-

vyys on kyseenalaista. Tilastollisesti merkitsevä (90%:n riskitaso) negatiivinen liukuma 

30 päivään asti esiintyy ainoastaan tutkimusotoksessa, jossa tulosyllätys määritellään 
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tuplakriteerillä, ja josta normaalituoton laskennassa nollataan regressioyhtälön vakio-

termi. Lähtökohtaisesti epänormaalit tuotot eivät kuitenkaan poikkea tilastollisesti nol-

lasta. Lisäksi epänormaalit tuotot jäävät pieniksi etenkin, jos tarkasteluun lisättäisiin 

transaktiokustannukset. Edellä raportoitujen tulosten mukaan negatiivisesti tulosyllät-

täneiden yritysten lyhyeksimyyntiä ei voida pitää kannattavana ja realistisena sijoitus-

strategiana. 

 

Onko Helsingin pörssistä löydettävissä PEAD-anomalia? 
 

Tutkimustulosten ja alatutkimuskysymysten mukaan voidaan todeta, että Helsingin 

pörssissä on ollut mahdollista hyödyntää tietyin rajoittein ”Post-Earnings Announce-

ment Drift”-anomaliaa sijoittamalla positiivisiin tulosyllättäjäosakkeisiin. Pelkästään 

tässä tutkimuksessa raportoituja menetelmiä hyödyntämällä teorian käytäntöön viemi-

nen voi osoittautua kuitenkin haasteelliseksi. 

 

Tutkimuksessani nousee esiin mielenkiintoisia yhteyksiä aiempiin tutkimuksiin. Ana-

lyytikkoennusteisiin perustuvien positiivisten tulosyllättäjien tapauksessa tulosjulkis-

tuspäivän negatiivinen tuotto antaa jopa lisätukea Bernardin ja Thomasin (1989) esit-

tämälle näkemykselle sijoittajien hitaasta informaation prosessointiajasta, jonka takia 

sijoittajat ovat valmiita tekemään kauppaa ”väärällä” hinnalla pidemmänkin aikaa. 

Aiemmissa tutkimuksissa (kts. Doyle et al. (2006), Taylor (2011), Bernard ja Thomas 

(1989) sekä Livnat ja Mendenhall (2006)) on raportoitu vastaavia liukumia epänormaa-

leissa tuotoissa ja tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että sijoittajat eivät siirrä 

tulosjulkistuksessa raportoitua informaatiota nopeasti tehokkaiden markkinoiden hy-

poteesin mukaisesti osakkeiden hintoihin. Lisäksi analyytikkoennusteita hyödyntä-

mällä positiivisten epänormaalien tuottojen liukumasta muodostui hieman selvempi ja 

voimakkaampi verrattuna vertailukaudella määriteltyyn tulosyllätykseen. Edellä mai-

nittu havainto on yhdenmukainen aiempien tutkimusten, kuten Livnatin ja Mendenhal-

lin (2006) tutkimuksen kanssa. 

 

Tutkimuksen jatkoaiheeksi sopisi epänormaalien tuottojen tutkiminen kvartaaleittain 

täsmällisempää analyytikkoennusteita sisältävää aineistoa käyttämällä. Tulosyllätyk-

sen määritelmästä saisi siten tarkemman sekä otoskoosta suuremman. Valtaosa suo-
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malaisista listatuista yhtiöistä jakaa osinkoja kalenterivuoteen päättyvän tilikauden jäl-

keen, jolloin 1., 2. ja 3. kvartaalien tulosjulkistuksien jälkeen ei irtoa osinkoja, jotka 

voisivat vaikuttaa epänormaalien tuottojen realisoitumiseen. Tulosjulkaisujen jakami-

nen nousu- ja laskukausiin sekä PEAD:n tarkempi analysointi erilaisissa taloussuh-

danteissa olisi lisäksi kiinnostava jatkotutkimusaihe. Sijoitusympäristön heikkous voi 

vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen esimerkiksi lisäämällä sijoittajien epävarmuutta 

ja nousukaudella tulosparannusodotukset voivat nousta suuriksi. Tässä tutkimuk-

sessa tapahtumatutkimusten otoskoot laskisivat liian pieniksi aineistoa pilkkomalla, jo-

ten kvartaalitulosten käyttäminen mahdollistaisi myös erilaisten taloussuhdanteiden 

vaikutusten arvioimisen. Erittäin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi myös etenkin 

negatiivisten tulosyllättäjien tapauksessa havaittu epänormaalien tuottojen nousu 

jälki-ikkunan loppupuolella. Tässä tutkimuksessa eikä PEAD:ta koskevassa kirjallisuu-

dessa ole esitetty varsinaista selitystä voimakkaalle epänormaalien tuottojen liukuman 

kääntymiselle. 

 

Merkittävimpänä rajoituksena tutkimukselleni asetan analyytikkoennusteita koskevan 

aineiston ja varsinaisen analyytikkoennusteen, joka on annettu 12 kuukautta ennen 

tilikauden päätöstä. Tutkimukseni toinen rajoitus on tuottojen riskin kontrolloiminen, 

jota Doyle et al. (2006) suosittelevat. Normaalituoton määrittämistä varten tutkimuk-

sessa laskettiin 250 päivän periodilta ennen tapahtumaa osakekohtaisesti regressio-

yhtälön vakiotermi sekä kulmakerroin, joten osakekohtainen systemaattinen riski on 

ainoa käytetty riskimittari.  

  



 41 

Lähdeluettelo 
 

Baker, H. K., Ni, Y., Saadi, S. & Zhu, H.  (2017) Competitive earnings news and 

post-earnings announcement drift. International Review of Financial Analysis. 

[verkkojulkaisu]. [Viitattu 6.10.2018] Saatavilla: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521917300212?via%3Dihub  

 

Ball, R. & Brown, P. (1968) An empirical evaluation of accounting income numbers. 

Journal of Accounting Research 6, 2, 159–178. 

 

Ball, R., Kothari, S. P. & Watts, R. L. (1993) Economic determinants of the relation 

between earnings changes and stock returns. The Accounting Review 68, 3, 622–638. 

 

Bartov, E., Radhakrishnan, S. & Krinsky, I. (2000) Investor sophistication and patterns 

in stock returns after earnings announcements. The Accounting Review 75, 1, 43–63. 

 

Battalio, R. H. & Mendenhall, R. R. (2005) Earnings expectations, investor trade size, 

and anomalous returns around earnings announcements. Journal of Financial 

Economics 77, 2, 289–319. 

 

Bernard, V. L. & Thomas, J. K. (1989) Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed 

Price Response or Risk Premium?. Journal of Accounting Research 27, 1–36.  

 

Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. (2005) Investments. 6. p. New York, McGraw-Hill 

Irwin.  

 

Booth, G., Kallunki, J. P. & Martikainen, T. (1997) Delayed price response to the 

announcements of earnings and its components in Finland. European Accounting 

Review 6, 3, 377–392.  

 

Brown, S. J. & Warner, J. B. (1980) Measuring long-horizon security price 

performance. Journal of Financial Economics 8, 3, 205–258.  

 



 42 

Chan, W. C. (2003) Stock price reaction to news and no-news: Drift and reversal after 

headlines. Journal of Financial Economics 70, 2, 223–260.  

 

 

DellaVigna, S. & Pollet, J. M. (2009) Investor Inattention, Firm Reaction, and Friday 

Earnings Announcements. Journal of Finance 64, 2, 709–749.  

 

Doyle, J. T., Lundholm, R. J. & Soliman, M. T. (2006) The Extreme Future Stock 

Returns Following I/B/E/S Earnings Surprises. Journal of Accounting Research 44, 5, 

849–887.  

 

Fama, E. F. (1965) Random Walks in Stock Market Prices. Financial Analysts Journal 

21, 5, 55–59.  

 

Fama, E. F. (1970) Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work. 

The Journal of Finance 25, 2, 383–417. 

 

Fama, E. F. (1991) Efficient Capital Markets : II. Journal of Finance 46, 5, 1575–1617. 

 

Fama, E. F. (1998) Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. 

Journal of Financial Economics, 49, 283–306. 

 

Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. & Roll, R. (1969) The Adjustment of Stock Prices 

To New Information. International Economic Review 10, 1, 1–21. 

 

Fama, E. F. & French, K. R. (1993) Common risk factors in the returns on stocks and 

bonds. Journal of Financial Economics 33,1, 3–56.  

 

Foster, G., Olsen, C. & Shevlin, T. (1984) Earnings Releases, Anomalies and the 

Behaviour of Security Returns. The Accounting Review 59, 4, 574–603. 

 

Garfinkel, J. A. & Sokobin, J. (2006) Volume, opinion divergence, and returns: A study 

of post-earnings announcement drift. Journal of Accounting Research 44,1, 85–112. 

 



 43 

Khan, M. (2011) Conceptual Foundations of Capital Market Anomalies. In: Zacks, L. 

(toim.) The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market Inefficiencies 

into Effective Investment Strategies. New Jersey, Wiley. 

 

Kothari, S. P. & Warner, J. B. (1997) Measuring Long-Horizon Security Price 

Performance. Journal of Financial Economics 43, 301–339.  

 

Leivo, T. H. & Pätäri, E. J. (2011) Enhancement of value portfolio performance using 

momentum and the long-short strategy: The Finnish evidence. Journal of Asset 

Management 11, 6, 401–416.  

 

Livnat, J. & Mendenhall, R. R. (2006) Comparing the Post-Earnings Announcement 

Drift for Surprises Calculated from Analyst and Time Series Forecasts. Journal of 

Accounting Research 44, 1, 177–205. 

 

MacKinlay, A. C. (1997) Event Studies in Economics and Finance. Jornal of Economic 

Literature 35, 1, 13–39. 

 

Nasdaq (2016) OMX Helsinki 25 Index. 

 

Ng, J., Rusticus, T. O. & Verdi, R. S. (2008) Implications of Transaction Costs for the 

Post–Earnings Announcement Drift. Journal of Accounting Research 46, 3, 661–696.  

 

Pätäri, E. & Vilska, M. (2014) Performance of moving average trading strategies over 

varying stock market conditions: the Finnish evidence. Applied Economics. Routledge 

46, 24, 2851–2872.  

 

Sadka, R. (2006) Momentum and post-earnings-announcement drift anomalies: The 

role of liquidity risk. Journal of Financial Economics 80, 2, 309–349. 

 

Seligson (2018) OMX Helsinki 25 – vuosikertomukset ja katsaukset. Seligson, 

Seligson & Co. [verkkodokumentti]. [Viitattu 15.11.2018]. Saatavilla: 

https://www.seligson.fi/sco/suomi/rahastot/omx-helsinki-25-vuosikertomukset-ja-

katsaukset/  



 44 

Sharpe, W. F., Alexander, G. J. & Bailey, J. V. (1999) Investments. 6. p. New Jersey, 

Prentice Hall. 

 

The World Bank Group (2018) Stocks traded, total value (current US$) | Data, The 

World Bank Group. [verkkodokumentti]. [Viitattu 3.11.2018] Saatavilla: 

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.CD?view=chart  

 

Taylor, D. (2011) Post-Earnings Announcement Drift and Related Anomalies. In: 

Zacks, L. (toim.) The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market 

Inefficiencies into Effective Investment Strategies. New Jersey, Wiley. 

 

Truong, C. (2011) Post-earnings announcement abnormal return in the Chinese equity 

market. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 21, 5,  637–

661.  

 

Vega, C. (2006) Stock price reaction to public and private information. Journal of 

Financial Economics 82, 1, 103–133.  

 

Zacks, L. (2011) The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market 

Inefficiencies into Effective Investment Strategies. New Jersey, Wiley. 



 

LIITTEET 
 
Liite 1. Vertailukausikriteerein mukaan tulleet yritykset ja tulosjulkistuspäivämäärät 

 
  

1 AMER 08 5.2.2009 45 NOKIAN RENKAAT 11 8.2.2012 1 AMER 07 6.2.2008 45 RAUTARUUKKI 09 3.2.2010
2 AMER 13 28.1.2014 46 ORION 07 7.2.2008 2 AMER 12 31.1.2013 46 RAUTARUUKKI 12 15.2.2013
3 AMER 15 3.2.2016 47 OUTOKUMPU 10 2.2.2011 3 AMER 14 5.2.2015 47 SANOMA 08 10.2.2009
4 CARGOTEC 10 3.2.2011 48 OUTOKUMPU 14 12.2.2015 4 AMER 17 8.2.2018 48 SANOMA 11 7.2.2012
5 CARGOTEC 11 7.2.2012 49 OUTOKUMPU 15 11.2.2016 5 CARGO 09 3.2.2010 49 STORA ENSO 07 13.2.2008
6 CARGOTEC 15 10.2.2016 50 OUTOKUMPU 16 2.2.2017 6 CARGO 12 12.2.2013 50 STORA ENSO 08 5.2.2009
7 ELISA 07 12.2.2008 51 OUTOKUMPU 17 31.1.2018 7 CARGO13 4.2.2014 51 STORA ENSO 09 4.2.2010
8 ELISA 11 3.2.2012 52 OUTOTEC 07 1.2.2008 8 FORTUM 16 2.2.2017 52 STORA ENSO 11 8.2.2012
9 ELISA 17 31.1.2018 53 OUTOTEC 11 9.2.2012 9 HUHTAMÄKI 07 14.2.2008 53 STORA ENSO 13 17.2.2014

10 FORTUM 07 31.1.2008 54 OUTOTEC 12 7.2.2013 10 KESKO 08 5.2.2009 54 STORA ENSO 16 3.2.2017
11 FORTUM 11 1.2.2012 55 OUTOTEC 17 2.2.2018 11 KESKO 09 5.2.2010 55 TELIA 15 29.1.2016
12 FORTUM 14 4.2.2015 56 POHJOLA 09 15.2.2010 12 KESKO 12 5.2.2013 56 TELIA 16 27.1.2017
13 FORTUM 15 3.2.2016 57 POHJOLA 12 6.2.2013 13 KESKO 14 10.2.2015 57 TIETO 07 6.2.2008
14 FORTUM 17 2.2.2018 58 POHJOLA 13 6.2.2014 14 KONECRA 09 26.1.2010 58 UPM 07 5.2.2008
15 HUHTAMAKI 14 12.2.2015 59 RAUTARUUKKI 10 3.2.2011 15 KONECRA 13 5.2.2014 59 UPM 08 5.2.2009
16 HUHTAMAKI 16 15.2.2017 60 RAUTARUUKKI 11 20.2.2012 16 KONECRA 15 3.2.2016 60 UPM 12 31.1.2013
17 KESKO 10 3.2.2011 61 RAUTARUUKKI 13 14.2.2014 17 METSO 09 8.2.2010 61 UPONOR 08 10.2.2009
18 KESKO 13 4.2.2014 62 SAMPO 10 9.2.2011 18 METSO 14 5.2.2015 62 WÄRTSILÄ 07 4.2.2008
19 KESKO 17 1.2.2018 63 SAMPO 12 13.2.2013 19 METSO 16 3.2.2017 63 WÄRTSILÄ 11 27.1.2012
20 KONE 08 23.1.2009 64 SAMPO 17 7.2.2018 20 METSÄ BOARD 16 2.2.2017 64 YIT 08 6.2.2009
21 KONE 15 28.1.2016 65 SANOMA 10 9.2.2011 21 NESTE 08 4.2.2009 65 YIT 09 3.2.2010
22 KONECRANES 07 8.2.2008 66 SANOMA 12 7.2.2013 22 NESTE 11 3.2.2012 66 YIT 14 5.2.2015
23 KONECRANES 08 4.2.2009 67 STORA ENSO 10 8.2.2011 23 NESTE 14 4.2.2015 67 YIT 16 3.2.2017
24 KONECRANES 10 3.2.2011 68 STORA ENSO 12 5.2.2013 24 NOKIA 08 22.1.2009 68 YIT 17 1.2.2018
25 KONECRANES 12 31.1.2013 69 STORA ENSO 14 4.2.2015 25 NOKIA 09 28.1.2010
26 KONECRANES 14 4.2.2015 70 STORA ENSO 15 4.2.2016 26 NOKIA 11 26.1.2012
27 KONECRANES 17 8.2.2018 71 STORA ENSO 17 9.2.2018 27 NOKIA 12 24.1.2013
28 METSA 17 8.2.2018 72 TELIA 17 26.1.2018 28 NOKIA 16 2.2.2017
29 METSO 10 22.2.2011 73 TIETO 08 10.2.2009 29 NOKIA 17 1.2.2018
30 METSO 11 9.2.2012 74 TIETO 15 4.2.2016 30 NOKIAN RENK 09 11.2.2010
31 METSO 15 4.2.2016 75 UPM 09 2.2.2010 31 NOKIAN RENK 13 7.2.2014
32 METSÄ 2007 6.2.2008 76 UPM 10 2.2.2011 32 NORDEA 2009 10.2.2010
33 METSÄ 2009 4.2.2010 77 UPM 13 30.1.2014 33 OUTOKUMPU 08 3.2.2009
34 NESTE 09 4.2.2010 78 UPM 14 3.2.2015 34 OUTOKUMPU 09 3.2.2010
35 NESTE 13 4.2.2014 79 UPM 15 2.2.2016 35 OUTOKUMPU 11 1.2.2012
36 NESTE 15 4.2.2016 80 VALMET 14 6.2.2015 36 OUTOKUMPU 12 14.2.2013
37 NESTE 16 7.2.2017 81 VALMET 15 9.2.2016 37 OUTOTEC 09 9.2.2010
38 NOKIA 07 24.1.2008 82 VALMET 17 6.2.2018 38 OUTOTEC 10 8.2.2011
39 NOKIA 10 27.1.2011 83 WARTSILA 08 29.1.2009 39 OUTOTEC 13 7.2.2014
40 NOKIA 13 23.1.2014 84 WARTSILA 15 27.1.2016 40 OUTOTEC 14 6.2.2015
41 NOKIA 14 29.1.2015 85 YIT 07 8.2.2008 41 OUTOTEC 15 9.2.2016
42 NOKIA 15 11.2.2016 86 YIT 10 4.2.2011 42 OUTOTEC 16 13.2.2017
43 NOKIAN RENKAAT 07 13.2.2008 87 YIT 12 5.2.2013 43 POHJOLA 08 12.2.2009
44 NOKIAN RENKAAT 10 9.2.2011 88 YIT 13 6.2.2014 44 RAMIRENT 08 12.2.2009

POSITIIVISET TULOSYLLÄTYKSET NEGATIIVISET TULOSYLLÄTYKSET



 

Liite 2. Analyytikkokriteerein mukaan tulleet yritykset ja tulosjulkistuspäivämäärät 

 
 

 
 
 

1 CARGOTEC 10 3.2.2011 1 AMER 07 6.2.2008 52 OUTOKUMPU 11 1.2.2012
2 FORTUM 11 1.2.2012 2 AMER 08 5.2.2009 53 OUTOKUMPU 12 14.2.2013
3 FORTUM 14 4.2.2015 3 AMER 12 31.1.2013 54 OUTOKUMPU 13 13.2.2014
4 FORTUM 15 3.2.2016 4 AMER 14 5.2.2015 55 OUTOKUMPU 14 12.2.2015
5 FORTUM 17 2.2.2018 5 AMER 17 8.2.2018 56 OUTOTEC 09 9.2.2010
6 KESKO 10 3.2.2011 6 CARGO 08 2.2.2009 57 OUTOTEC 10 8.2.2011
7 KONE 10 26.1.2011 7 CARGO 09 3.2.2010 58 OUTOTEC 13 7.2.2014
8 KONECRANES 07 8.2.2008 8 CARGO 12 12.2.2013 59 OUTOTEC 14 6.2.2015
9 KONECRANES 08 4.2.2009 9 CARGO 14 10.2.2015 60 OUTOTEC 15 9.2.2016

10 KONECRANES 17 8.2.2018 10 CARGO 16 8.2.2017 61 OUTOTEC 16 13.2.2017
11 METSO 10 22.2.2011 11 CARGO13 4.2.2014 62 OUTOTEC 17 2.2.2018
12 METSO 15 4.2.2016 12 HUHTAMAKI 13 6.2.2014 63 POHJOLA 08 12.2.2009
13 NESTE 13 4.2.2014 13 HUHTAMÄKI 07 14.2.2008 64 POHJOLA 09 15.2.2010
14 NESTE 15 4.2.2016 14 KESKO 08 5.2.2009 65 RAMIRENT 08 12.2.2009
15 NESTE 16 7.2.2017 15 KESKO 12 5.2.2013 66 RAUTARUUKKI 08 5.2.2009
16 NESTE 17 7.2.2018 16 KESKO 14 10.2.2015 67 RAUTARUUKKI 09 3.2.2010
17 NOKIA 07 24.1.2008 17 KESKO 15 3.2.2016 68 RAUTARUUKKI 10 3.2.2011
18 NOKIA 14 29.1.2015 18 KESKO 16 2.2.2017 69 RAUTARUUKKI 11 20.2.2012
19 NOKIA 15 11.2.2016 19 KONE 07 25.1.2008 70 RAUTARUUKKI 12 15.2.2013
20 NOKIAN RENKAAT 07 13.2.2008 20 KONECRA 09 26.1.2010 71 RAUTARUUKKI 13 14.2.2014
21 NOKIAN RENKAAT 10 9.2.2011 21 KONECRA 13 5.2.2014 72 SANOMA 08 10.2.2009
22 NOKIAN RENKAAT 11 8.2.2012 22 KONECRA 15 3.2.2016 73 SANOMA 09 11.2.2010
23 NORDEA 07 13.2.2008 23 KONECRANES 11 2.2.2012 74 SANOMA 11 7.2.2012
24 NORDEA 10 2.2.2011 24 KONECRANES 16 8.2.2017 75 STORA ENSO 07 13.2.2008
25 ORION 14 4.2.2015 25 METSO 09 8.2.2010 76 STORA ENSO 08 5.2.2009
26 ORION 16 8.2.2017 26 METSO 14 5.2.2015 77 STORA ENSO 09 4.2.2010
27 OUTOKUMPU 15 11.2.2016 27 METSO 16 3.2.2017 78 STORA ENSO 11 8.2.2012
28 OUTOKUMPU 16 2.2.2017 28 METSO 17 15.1.2018 79 STORA ENSO 13 17.2.2014
29 OUTOKUMPU 17 31.1.2018 29 METSÄ BOARD 07 6.2.2008 80 STORA ENSO 14 4.2.2015
30 OUTOTEC 07 1.2.2008 30 METSÄ BOARD 09 4.2.2010 81 TELIA 14 29.1.2015
31 RAUTARUUKKI 07 6.2.2008 31 METSÄ BOARD 16 2.2.2017 82 TELIA 15 29.1.2016
32 SAMPO 10 9.2.2011 32 NESTE 08 4.2.2009 83 TELIA 16 27.1.2017
33 SAMPO 17 7.2.2018 33 NESTE 09 4.2.2010 84 TELIA 17 26.1.2018
34 SANOMA 10 9.2.2011 34 NESTE 11 3.2.2012 85 TIETO 07 6.2.2008
35 STORA ENSO 10 8.2.2011 35 NESTE 12 5.2.2013 86 TIETO 08 10.2.2009
36 STORA ENSO 15 4.2.2016 36 NESTE 14 4.2.2015 87 TIETO 09 10.2.2010
37 UPM 10 2.2.2011 37 NOKIA 08 22.1.2009 88 TIETO 10 10.2.2011
38 UPM 15 2.2.2016 38 NOKIA 09 28.1.2010 89 TIETO 11 8.2.2012
39 UPM 16 31.1.2017 39 NOKIA 10 27.1.2011 90 UPM 07 5.2.2008
40 WÄRTSILÄ 10 27.1.2011 40 NOKIA 11 26.1.2012 91 UPM 08 5.2.2009
41 YIT 10 4.2.2011 41 NOKIA 12 24.1.2013 92 UPM 09 2.2.2010
42 YIT 13 6.2.2014 42 NOKIA 13 23.1.2014 93 UPM 12 31.1.2013

43 NOKIA 16 2.2.2017 94 UPONOR 08 10.2.2009
44 NOKIA 17 1.2.2018 95 VALMET 16 8.2.2017
45 NOKIAN RENK 08 11.2.2009 96 WÄRTSILÄ 16 27.1.2017
46 NOKIAN RENK 09 11.2.2010 97 YIT 08 6.2.2009
47 NOKIAN RENK 13 7.2.2014 98 YIT 09 3.2.2010
48 NOKIAN RENK 14 5.2.2015 99 YIT 11 2.2.2012
49 OUTOKUMPU 08 3.2.2009 100 YIT 14 5.2.2015
50 OUTOKUMPU 09 3.2.2010 101 YIT 15 5.2.2016
51 OUTOKUMPU 10 2.2.2011 102 YIT 16 3.2.2017

POSITIIVISET TULOSYLLÄTYKSET NEGATIIVISET TULOSYLLÄTYKSET



 

Liite 3. Tuplakriteerein mukaan tulleet yritykset ja tulosjulkistuspäivämäärät 

 
 

 

1 CARGOTEC 10 3.2.2011 1 AMER 07 6.2.2008 33 OUTOKUMPU 12 14.2.2013
2 FORTUM 11 1.2.2012 2 AMER 12 31.1.2013 34 OUTOTEC 09 9.2.2010
3 FORTUM 14 4.2.2015 3 AMER 14 5.2.2015 35 OUTOTEC 10 8.2.2011
4 FORTUM 15 3.2.2016 4 AMER 17 8.2.2018 36 OUTOTEC 13 7.2.2014
5 FORTUM 17 2.2.2018 5 CARGO 09 3.2.2010 37 OUTOTEC 14 6.2.2015
6 KESKO 10 3.2.2011 6 CARGO 12 12.2.2013 38 OUTOTEC 15 9.2.2016
7 KONECRANES 07 8.2.2008 7 CARGO 13 4.2.2014 39 OUTOTEC 16 13.2.2017
8 KONECRANES 08 4.2.2009 8 HUHTAMÄKI 07 14.2.2008 40 POHJOLA 08 12.2.2009
9 KONECRANES 17 8.2.2018 9 KESKO 08 5.2.2009 41 RAMIRENT 08 12.2.2009

10 METSO 10 22.2.2011 10 KESKO 12 5.2.2013 42 RAUTARUUKKI 09 3.2.2010
11 METSO 15 4.2.2016 11 KESKO 14 10.2.2015 43 RAUTARUUKKI 12 15.2.2013
12 NESTE 13 4.2.2014 12 KONECRA 09 26.1.2010 44 SANOMA 08 10.2.2009
13 NESTE 15 4.2.2016 13 KONECRA 13 5.2.2014 45 SANOMA 11 7.2.2012
14 NESTE 16 7.2.2017 14 KONECRA 15 3.2.2016 46 STORA ENSO 07 13.2.2008
15 NOKIA 07 24.1.2008 15 METSO 09 8.2.2010 47 STORA ENSO 08 5.2.2009
16 NOKIA 14 29.1.2015 16 METSO 14 5.2.2015 48 STORA ENSO 09 4.2.2010
17 NOKIA 15 11.2.2016 17 METSO 16 3.2.2017 49 STORA ENSO 11 8.2.2012
18 NOKIAN RENKAAT 07 13.2.2008 18 METSÄ BOARD 16 2.2.2017 50 STORA ENSO 13 17.2.2014
19 NOKIAN RENKAAT 10 9.2.2011 19 NESTE 08 4.2.2009 51 TELIA 15 29.1.2016
20 NOKIAN RENKAAT 11 8.2.2012 20 NESTE 11 3.2.2012 52 TELIA 16 27.1.2017
21 OUTOKUMPU 15 11.2.2016 21 NESTE 14 4.2.2015 53 TIETO 07 6.2.2008
22 OUTOKUMPU 16 2.2.2017 22 NOKIA 08 22.1.2009 54 UPM 07 5.2.2008
23 OUTOKUMPU 17 31.1.2018 23 NOKIA 09 28.1.2010 55 UPM 08 5.2.2009
24 OUTOTEC 07 1.2.2008 24 NOKIA 11 26.1.2012 56 UPM 12 31.1.2013
25 SAMPO 10 9.2.2011 25 NOKIA 12 24.1.2013 57 UPONOR 08 10.2.2009
26 SAMPO 17 7.2.2018 26 NOKIA 16 2.2.2017 58 YIT 08 6.2.2009
27 SANOMA 10 9.2.2011 27 NOKIA 17 1.2.2018 59 YIT 09 3.2.2010
28 STORA ENSO 10 8.2.2011 28 NOKIAN RENK 09 11.2.2010 60 YIT 14 5.2.2015
29 STORA ENSO 15 4.2.2016 29 NOKIAN RENK 13 7.2.2014 61 YIT 16 3.2.2017
30 UPM 10 2.2.2011 30 OUTOKUMPU 08 3.2.2009 62 YIT 17 1.2.2018
31 UPM 15 2.2.2016 31 OUTOKUMPU 09 3.2.2010
32 YIT 10 4.2.2011 32 OUTOKUMPU 11 1.2.2012
33 YIT 13 6.2.2014

POSITIIVISET TULOSYLLÄTYKSET NEGATIIVISET TULOSYLLÄTYKSET



 

Liite 4. Tulosjulkistukset ilman tulosyllätystä sekä tulosjulkistuspäivämäärät 

 
 

 

 

1 AMER 16 9.2.2017 46 NORDEA 11 24.1.2012
2 CARGOTEC 07 31.1.2008 47 NORDEA 12 30.1.2013
3 CARGOTEC 17 8.2.2018 48 NORDEA 13 29.1.2014
4 ELISA 08 13.2.2009 49 NORDEA 14 28.1.2015
5 ELISA 09 12.2.2010 50 NORDEA 15 27.1.2016
6 ELISA 10 11.2.2011 51 NORDEA 16 26.1.2017
7 ELISA 12 1.3.2013 52 NORDEA 17 25.1.2018
8 ELISA 13 7.2.2014 53 ORION 09 9.2.2010
9 ELISA 14 30.1.2015 54 ORION 10 9.2.2011

10 ELISA 15 29.1.2016 55 ORION 11 7.2.2012
11 ELISA 16 27.1.2017 56 ORION 12 5.2.2013
12 FORTUM 08 5.2.2009 57 ORION 13 4.2.2014
13 FORTUM 09 2.2.2010 58 ORION 15 2.2.2016
14 FORTUM 10 1.2.2011 59 ORION 17 7.2.2018
15 FORTUM 12 31.1.2013 60 OUTOKUMPU 07 31.1.2008
16 FORTUM 13 4.2.2014 61 OUTOTEC 08 30.1.2009
17 HUHTAMÄKI 15 11.2.2016 62 POHJOLA 10 9.2.2011
18 HUHTAMÄKI 17 14.2.2018 63 POHJOLA 11 8.2.2012
19 KEMIRA 10 21.2.2011 64 SAMPO 07 12.2.2008
20 KEMIRA 11 23.2.2012 65 SAMPO 08 11.2.2009
21 KEMIRA 12 28.2.2013 66 SAMPO 09 11.2.2010
22 KEMIRA 13 26.2.2014 67 SAMPO 11 9.2.2012
23 KEMIRA 14 25.2.2015 68 SAMPO 13 12.2.2014
24 KEMIRA 15 24.2.2016 69 SAMPO 14 11.2.2015
25 KEMIRA 16 23.2.2017 70 SAMPO 15 10.2.2016
26 KESKO 07 5.2.2008 71 SAMPO 16 8.2.2017
27 KESKO 11 2.2.2012 72 SANOMA 07 7.2.2008
28 KONE 09 26.1.2010 73 TELIA 07 8.2.2008
29 KONE 11 26.1.2012 74 TELIA 08 11.2.2009
30 KONE 12 24.1.2013 75 TELIA 09 11.2.2010
31 KONE 13 28.1.2014 76 TELIA 10 3.2.2011
32 KONE 14 29.1.2015 77 TELIA 11 2.2.2012
33 KONE 16 26.1.2017 78 TELIA 12 31.1.2013
34 KONE 17 25.1.2018 79 TELIA 13 30.1.2014
35 METSO 07 8.2.2008 80 TIETO 16 2.2.2017
36 METSO 08 4.2.2009 81 TIETO 17 6.2.2018
37 METSO 12 7.2.2013 82 UPM 11 1.2.2012
38 METSO 13 6.2.2014 83 UPM 17 31.1.2018
39 NESTE 07 7.2.2008 84 UPONOR 07 7.2.2008
40 NESTE 10 4.2.2011 85 WÄRTSILÄ 09 27.1.2010
41 NOKIAN RENKAAT 12 6.2.2013 86 WÄRTSILÄ 12 25.1.2013
42 NOKIAN RENKAAT 15 5.2.2016 87 WÄRTSILÄ 13 29.1.2014
43 NOKIAN RENKAAT 16 2.2.2017 88 WÄRTSILÄ 14 29.1.2015
44 NOKIAN RENKAAT 17 2.2.2018 89 WÄRTSILÄ 17 31.1.2018
45 NORDEA 08 10.2.2009

EI TULOSYLLÄTYSTÄ



 

Liite 5. Indeksissä (OMX25) mukana olleet yritykset 2007-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Amer	Sports x x x x x x x x
Cargotec x x x x x x x x x x x
Elisa x x x x x x x x x x x
Fortum x x x x x x x x x x x
Huhtamäki x x x x x x
Kemira x x x x x x x
Kesko x x x x x x x x x x x
KONE	 x x x x x x x x x x x
Konecranes	 x x x x x x x x x x x
Metso x x x x x x x x x x x
Metsäboard x x x x x
Neste	Oil x x x x x x x x x x x
Nokia x x x x x x x x x x x
Nokian	Renkaat x x x x x x x x x x x
Nordea x x x x x x x x x x x
Orion x x x x x x x x x x
Outokumpu x x x x x x x x x x x
Outotec x x x x x x x x x x x
Pohjola x x x x x x
Ramirent x
Rautaruukki x x x x x x x
Sampo x x x x x x x x x x x
Sanoma x x x x x x
Stora	Enso x x x x x x x x x x x
Talvivaara x x
TeliaSonera x x x x x x x x x x x
Tieto x x x x x x x x
UPMKymmene	 x x x x x x x x x x x
Uponor x x
Valmet x x x x
Wärtsilä x x x x x x x x x x x
YIT x x x x x x x x x x x



 

Liite 6. Jälki-ikkunan AAR ja sen tilastolliset merkitsevyydet sekä CAAR 

Vertailukausi: 

  

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.160 % 0.841 0.160 % 0.364 % 1.479 0.364 %
-9 -0.279 % -1.471 -0.120 % -0.132 % -0.536 0.232 %
-8 -0.140 % -0.739 -0.260 % 0.172 % 0.698 0.403 %
-7 0.351 % 1.850 * 0.091 % 0.096 % 0.392 0.500 %
-6 -0.086 % -0.452 0.005 % 0.313 % 1.275 0.813 %
-5 0.118 % 0.623 0.124 % -0.297 % -1.207 0.516 %
-4 -0.070 % -0.370 0.053 % -0.074 % -0.303 0.442 %
-3 0.290 % 1.530 0.344 % 0.148 % 0.603 0.590 %
-2 -0.402 % -2.119 ** -0.058 % -0.030 % -0.122 0.560 %
-1 0.055 % 0.292 -0.003 % -0.332 % -1.350 0.228 %
0 0.806 % 4.245 *** 0.803 % -1.560 % -6.345 *** -1.332 %
1 0.737 % 3.880 *** 1.540 % 0.281 % 1.143 -1.051 %
2 0.215 % 1.133 1.755 % -0.190 % -0.774 -1.241 %
3 -0.051 % -0.267 1.704 % 0.210 % 0.856 -1.031 %
4 0.506 % 2.664 *** 2.210 % -0.179 % -0.730 -1.210 %
5 0.054 % 0.282 2.263 % -0.193 % -0.785 -1.403 %
6 0.129 % 0.681 2.393 % 0.035 % 0.143 -1.368 %
7 0.330 % 1.738 * 2.723 % -0.157 % -0.641 -1.526 %
8 0.226 % 1.190 2.949 % 0.284 % 1.156 -1.241 %
9 0.071 % 0.375 3.020 % -0.295 % -1.201 -1.536 %
10 -0.208 % -1.093 2.812 % -0.269 % -1.094 -1.805 %
11 -0.248 % -1.305 2.565 % -0.094 % -0.383 -1.900 %
12 0.233 % 1.229 2.798 % -0.131 % -0.531 -2.030 %
13 0.163 % 0.861 2.961 % -0.164 % -0.666 -2.194 %
14 0.049 % 0.256 3.010 % 0.119 % 0.483 -2.075 %
15 0.000 % 0.001 3.010 % -0.216 % -0.880 -2.291 %
16 0.310 % 1.635 3.321 % 0.073 % 0.299 -2.218 %
17 0.080 % 0.421 3.401 % 0.223 % 0.907 -1.995 %
18 -0.041 % -0.218 3.359 % -0.198 % -0.803 -2.192 %
19 0.279 % 1.468 3.638 % 0.122 % 0.497 -2.070 %
20 0.101 % 0.531 3.739 % -0.255 % -1.039 -2.326 %
21 -0.193 % -1.015 3.546 % 0.310 % 1.263 -2.015 %
22 0.141 % 0.743 3.687 % -0.463 % -1.882 * -2.478 %
23 -0.060 % -0.317 3.627 % 0.080 % 0.326 -2.398 %
24 0.125 % 0.658 3.752 % 0.205 % 0.833 -2.193 %
25 -0.226 % -1.192 3.526 % 0.093 % 0.380 -2.100 %
26 -0.036 % -0.192 3.489 % -0.155 % -0.631 -2.255 %
27 0.334 % 1.758 * 3.823 % 0.203 % 0.826 -2.052 %
28 -0.168 % -0.885 3.655 % -0.049 % -0.201 -2.102 %
29 -0.202 % -1.061 3.454 % -0.180 % -0.732 -2.282 %
30 -0.466 % -2.453 ** 2.988 % 0.510 % 2.076 ** -1.771 %
31 -0.072 % -0.377 2.916 % -0.031 % -0.125 -1.802 %
32 0.056 % 0.297 2.973 % -0.022 % -0.089 -1.824 %
33 -0.030 % -0.159 2.943 % 0.033 % 0.133 -1.791 %
34 -0.222 % -1.172 2.720 % 0.151 % 0.615 -1.640 %
35 -0.297 % -1.563 2.423 % 0.397 % 1.613 -1.243 %
36 0.147 % 0.772 2.570 % -0.023 % -0.095 -1.267 %
37 0.144 % 0.758 2.714 % 0.101 % 0.410 -1.166 %
38 0.034 % 0.178 2.748 % -0.369 % -1.502 -1.535 %
39 -0.196 % -1.031 2.552 % -0.063 % -0.256 -1.598 %
40 -0.024 % -0.128 2.528 % 0.227 % 0.925 -1.371 %
41 0.056 % 0.294 2.583 % 0.373 % 1.516 -0.998 %
42 0.332 % 1.748 * 2.915 % -0.020 % -0.080 -1.018 %
43 0.112 % 0.591 3.028 % 0.561 % 2.282 ** -0.456 %
44 -0.056 % -0.294 2.972 % 0.174 % 0.707 -0.283 %
45 0.177 % 0.932 3.149 % -0.079 % -0.323 -0.362 %
46 0.292 % 1.536 3.440 % -0.207 % -0.841 -0.569 %
47 -0.033 % -0.176 3.407 % 0.070 % 0.286 -0.498 %
48 0.138 % 0.726 3.545 % 0.494 % 2.009 ** -0.004 %
49 0.278 % 1.467 3.823 % 0.028 % 0.115 0.024 %
50 0.118 % 0.619 3.941 % 0.108 % 0.440 0.132 %
51 0.118 % 0.621 4.059 % 0.237 % 0.963 0.369 %
52 -0.556 % -2.930 *** 3.502 % 0.114 % 0.462 0.483 %
53 0.140 % 0.736 3.642 % -0.020 % -0.081 0.463 %
54 0.081 % 0.428 3.723 % 0.929 % 3.778 *** 1.391 %
55 -0.139 % -0.732 3.584 % 0.287 % 1.166 1.678 %
56 -0.307 % -1.616 3.277 % 0.748 % 3.044 *** 2.427 %
57 -0.264 % -1.388 3.014 % 0.291 % 1.185 2.718 %
58 0.476 % 2.507 ** 3.490 % -0.673 % -2.737 *** 2.045 %
59 -0.317 % -1.671 * 3.172 % -0.800 % -3.254 *** 1.245 %
60 0.021 % 0.108 3.193 % 0.158 % 0.644 1.403 %

Positiiviset Negatiiviset



 

Analyytikkoennusteet: 

  

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.120 % 0.463 0.120 % 0.509 % 2.461 ** 0.509 %
-9 -0.511 % -1.975 * -0.391 % -0.288 % -1.390 0.221 %
-8 -0.180 % -0.694 -0.571 % 0.140 % 0.675 0.361 %
-7 0.584 % 2.258 ** 0.013 % -0.040 % -0.191 0.321 %
-6 -0.011 % -0.042 0.003 % 0.183 % 0.884 0.504 %
-5 -0.013 % -0.049 -0.010 % -0.091 % -0.439 0.414 %
-4 -0.013 % -0.050 -0.023 % -0.069 % -0.333 0.345 %
-3 0.161 % 0.621 0.138 % 0.096 % 0.464 0.441 %
-2 -0.248 % -0.959 -0.111 % 0.183 % 0.882 0.623 %
-1 0.166 % 0.640 0.055 % -0.198 % -0.958 0.425 %
0 -0.374 % -1.445 -0.319 % -0.594 % -2.874 *** -0.169 %
1 1.463 % 5.654 *** 1.144 % 0.623 % 3.010 *** 0.453 %
2 0.177 % 0.685 1.322 % -0.074 % -0.356 0.380 %
3 -0.181 % -0.700 1.140 % 0.184 % 0.891 0.564 %
4 0.371 % 1.434 1.511 % -0.003 % -0.016 0.561 %
5 -0.177 % -0.685 1.334 % -0.060 % -0.292 0.500 %
6 0.276 % 1.068 1.610 % 0.183 % 0.886 0.684 %
7 0.312 % 1.204 1.922 % -0.115 % -0.558 0.568 %
8 0.331 % 1.279 2.253 % 0.091 % 0.439 0.659 %
9 0.057 % 0.220 2.310 % -0.313 % -1.516 0.346 %
10 -0.185 % -0.715 2.125 % -0.247 % -1.194 0.098 %
11 -0.084 % -0.325 2.041 % -0.090 % -0.434 0.009 %
12 0.525 % 2.029 ** 2.566 % 0.026 % 0.123 0.034 %
13 0.156 % 0.602 2.722 % -0.036 % -0.173 -0.001 %
14 -0.088 % -0.338 2.635 % 0.243 % 1.175 0.242 %
15 -0.189 % -0.730 2.446 % -0.027 % -0.130 0.215 %
16 0.182 % 0.704 2.628 % 0.111 % 0.537 0.326 %
17 -0.140 % -0.542 2.488 % 0.148 % 0.717 0.474 %
18 0.041 % 0.160 2.529 % -0.245 % -1.185 0.229 %
19 0.303 % 1.169 2.832 % 0.309 % 1.494 0.538 %
20 0.372 % 1.438 3.204 % -0.276 % -1.333 0.262 %
21 0.235 % 0.908 3.439 % 0.011 % 0.052 0.273 %
22 0.058 % 0.223 3.497 % -0.204 % -0.984 0.069 %
23 0.073 % 0.282 3.569 % 0.005 % 0.024 0.074 %
24 0.293 % 1.133 3.863 % 0.271 % 1.313 0.346 %
25 -0.135 % -0.521 3.728 % -0.103 % -0.497 0.243 %
26 -0.443 % -1.710 * 3.285 % -0.234 % -1.131 0.009 %
27 0.524 % 2.024 ** 3.809 % 0.455 % 2.199 ** 0.464 %
28 -0.498 % -1.924 * 3.311 % -0.126 % -0.608 0.338 %
29 -0.095 % -0.369 3.216 % -0.234 % -1.132 0.104 %
30 -0.271 % -1.045 2.945 % 0.112 % 0.541 0.216 %
31 -0.235 % -0.909 2.710 % 0.042 % 0.202 0.258 %
32 0.339 % 1.311 3.049 % -0.130 % -0.626 0.128 %
33 -0.258 % -0.998 2.791 % -0.010 % -0.050 0.118 %
34 -0.166 % -0.642 2.625 % 0.047 % 0.225 0.164 %
35 -0.216 % -0.834 2.409 % 0.323 % 1.562 0.488 %
36 0.005 % 0.021 2.414 % 0.010 % 0.050 0.498 %
37 0.229 % 0.884 2.643 % 0.064 % 0.309 0.562 %
38 0.088 % 0.342 2.731 % -0.166 % -0.803 0.396 %
39 -0.244 % -0.943 2.488 % 0.107 % 0.517 0.502 %
40 -0.333 % -1.286 2.155 % 0.169 % 0.815 0.671 %
41 0.351 % 1.357 2.506 % 0.168 % 0.810 0.839 %
42 0.334 % 1.291 2.840 % 0.244 % 1.180 1.083 %
43 -0.124 % -0.479 2.716 % 0.503 % 2.431 ** 1.586 %
44 0.072 % 0.278 2.788 % 0.155 % 0.750 1.741 %
45 -0.065 % -0.251 2.723 % 0.196 % 0.948 1.937 %
46 0.243 % 0.938 2.966 % -0.132 % -0.639 1.805 %
47 0.089 % 0.344 3.055 % 0.188 % 0.911 1.993 %
48 0.433 % 1.673 3.488 % 0.588 % 2.842 *** 2.581 %
49 0.351 % 1.357 3.839 % -0.038 % -0.184 2.543 %
50 -0.039 % -0.149 3.800 % -0.026 % -0.127 2.517 %
51 -0.212 % -0.820 3.588 % 0.295 % 1.428 2.812 %
52 -0.324 % -1.251 3.264 % -0.248 % -1.198 2.564 %
53 0.279 % 1.080 3.544 % 0.230 % 1.112 2.794 %
54 0.077 % 0.299 3.621 % 0.753 % 3.640 *** 3.547 %
55 0.674 % 2.605 ** 4.295 % 0.430 % 2.078 ** 3.977 %
56 0.178 % 0.687 4.473 % 0.312 % 1.507 4.289 %
57 -0.334 % -1.289 4.139 % 0.113 % 0.545 4.401 %
58 0.380 % 1.468 4.519 % 0.102 % 0.491 4.503 %
59 -0.644 % -2.489 ** 3.875 % -0.521 % -2.517 ** 3.982 %
60 -0.138 % -0.532 3.737 % 0.272 % 1.317 4.254 %

Positiiviset Negatiiviset



 

Tuplakriteeri: 

  

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.340 % 1.122 0.340 % 0.409 % 1.574 0.409 %
-9 -0.410 % -1.355 -0.071 % -0.110 % -0.422 0.300 %
-8 -0.122 % -0.404 -0.193 % 0.125 % 0.480 0.425 %
-7 0.709 % 2.342 ** 0.516 % 0.131 % 0.502 0.555 %
-6 -0.056 % -0.185 0.460 % 0.380 % 1.462 0.935 %
-5 -0.036 % -0.121 0.423 % -0.287 % -1.106 0.648 %
-4 -0.022 % -0.073 0.401 % -0.079 % -0.302 0.569 %
-3 0.439 % 1.450 0.840 % 0.167 % 0.643 0.736 %
-2 -0.279 % -0.921 0.561 % -0.043 % -0.164 0.694 %
-1 0.086 % 0.285 0.648 % -0.310 % -1.192 0.384 %
0 0.226 % 0.746 0.874 % -1.569 % -6.037 *** -1.186 %
1 1.427 % 4.716 *** 2.301 % 0.259 % 0.996 -0.927 %
2 0.403 % 1.332 2.704 % -0.181 % -0.697 -1.108 %
3 -0.039 % -0.128 2.665 % 0.295 % 1.136 -0.813 %
4 0.593 % 1.960 ** 3.259 % -0.213 % -0.821 -1.026 %
5 0.033 % 0.110 3.292 % -0.144 % -0.555 -1.170 %
6 0.248 % 0.819 3.540 % 0.038 % 0.145 -1.133 %
7 0.250 % 0.825 3.790 % -0.185 % -0.710 -1.317 %
8 0.413 % 1.365 4.203 % 0.216 % 0.831 -1.101 %
9 -0.037 % -0.123 4.165 % -0.359 % -1.380 -1.460 %
10 -0.196 % -0.649 3.969 % -0.316 % -1.216 -1.776 %
11 -0.080 % -0.265 3.889 % -0.103 % -0.396 -1.879 %
12 0.291 % 0.962 4.180 % -0.119 % -0.457 -1.998 %
13 0.155 % 0.511 4.335 % -0.205 % -0.788 -2.203 %
14 0.034 % 0.113 4.369 % 0.261 % 1.004 -1.942 %
15 -0.334 % -1.103 4.035 % -0.206 % -0.794 -2.148 %
16 0.319 % 1.053 4.353 % 0.099 % 0.382 -2.049 %
17 -0.068 % -0.225 4.285 % 0.255 % 0.981 -1.794 %
18 -0.167 % -0.553 4.118 % -0.314 % -1.207 -2.108 %
19 0.209 % 0.690 4.327 % 0.109 % 0.417 -1.999 %
20 0.533 % 1.762 * 4.860 % -0.281 % -1.079 -2.280 %
21 0.392 % 1.296 5.252 % 0.258 % 0.990 -2.022 %
22 0.185 % 0.610 5.437 % -0.484 % -1.863 * -2.507 %
23 0.124 % 0.411 5.561 % 0.118 % 0.453 -2.389 %
24 0.172 % 0.567 5.733 % 0.341 % 1.310 -2.048 %
25 -0.104 % -0.342 5.630 % 0.081 % 0.310 -1.968 %
26 -0.652 % -2.154 ** 4.978 % -0.215 % -0.826 -2.182 %
27 0.512 % 1.693 * 5.490 % 0.159 % 0.610 -2.024 %
28 -0.621 % -2.050 ** 4.869 % -0.069 % -0.265 -2.093 %
29 -0.172 % -0.570 4.697 % -0.228 % -0.876 -2.320 %
30 -0.302 % -0.998 4.395 % 0.527 % 2.027 ** -1.793 %
31 -0.232 % -0.768 4.162 % -0.178 % -0.686 -1.972 %
32 0.177 % 0.585 4.339 % -0.056 % -0.214 -2.027 %
33 -0.286 % -0.946 4.053 % 0.129 % 0.494 -1.899 %
34 -0.141 % -0.465 3.912 % 0.124 % 0.477 -1.775 %
35 -0.210 % -0.694 3.702 % 0.454 % 1.747 * -1.320 %
36 0.172 % 0.567 3.874 % -0.036 % -0.137 -1.356 %
37 0.340 % 1.124 4.214 % 0.178 % 0.686 -1.178 %
38 0.059 % 0.195 4.273 % -0.335 % -1.287 -1.512 %
39 -0.322 % -1.064 3.951 % -0.097 % -0.372 -1.609 %
40 -0.246 % -0.813 3.705 % 0.188 % 0.724 -1.421 %
41 0.258 % 0.853 3.963 % 0.319 % 1.228 -1.102 %
42 0.346 % 1.142 4.309 % 0.024 % 0.091 -1.078 %
43 -0.090 % -0.298 4.218 % 0.686 % 2.639 ** -0.392 %
44 0.061 % 0.202 4.280 % 0.205 % 0.789 -0.187 %
45 0.013 % 0.043 4.293 % -0.059 % -0.226 -0.245 %
46 0.303 % 1.000 4.595 % -0.233 % -0.895 -0.478 %
47 0.041 % 0.136 4.636 % 0.138 % 0.532 -0.340 %
48 0.255 % 0.841 4.891 % 0.615 % 2.365 ** 0.275 %
49 0.339 % 1.120 5.230 % -0.103 % -0.397 0.172 %
50 0.017 % 0.058 5.247 % 0.018 % 0.069 0.190 %
51 -0.354 % -1.169 4.894 % 0.270 % 1.039 0.460 %
52 -0.390 % -1.289 4.503 % 0.116 % 0.445 0.575 %
53 0.197 % 0.650 4.700 % -0.137 % -0.527 0.438 %
54 -0.141 % -0.464 4.559 % 1.039 % 3.997 *** 1.478 %
55 0.056 % 0.186 4.616 % 0.363 % 1.395 1.840 %
56 0.180 % 0.594 4.796 % 0.845 % 3.251 *** 2.686 %
57 -0.267 % -0.883 4.528 % 0.324 % 1.247 3.010 %
58 0.395 % 1.306 4.924 % -0.724 % -2.784 *** 2.286 %
59 -1.051 % -3.472 *** 3.873 % -0.828 % -3.183 *** 1.458 %
60 -0.106 % -0.350 3.767 % 0.103 % 0.398 1.562 %

Positiiviset Negatiiviset



 

Tuplakriteeri, alfa nollattuna: 

  

t AAR t-testi CAAR AAR t-testi CAAR
-10 0.360 % 1.190 0.360 % 0.367 % 1.413 0.367 %
-9 -0.390 % -1.287 -0.029 % -0.152 % -0.583 0.216 %
-8 -0.102 % -0.336 -0.131 % 0.083 % 0.318 0.298 %
-7 0.729 % 2.410 ** 0.599 % 0.089 % 0.341 0.387 %
-6 -0.035 % -0.117 0.563 % 0.338 % 1.300 0.725 %
-5 -0.016 % -0.052 0.547 % -0.329 % -1.267 0.396 %
-4 -0.001 % -0.004 0.546 % -0.121 % -0.464 0.275 %
-3 0.460 % 1.518 1.006 % 0.125 % 0.481 0.400 %
-2 -0.258 % -0.852 0.748 % -0.085 % -0.326 0.315 %
-1 0.107 % 0.353 0.855 % -0.352 % -1.354 -0.037 %
0 0.247 % 0.815 1.101 % -1.612 % -6.198 *** -1.648 %
1 1.448 % 4.784 *** 2.549 % 0.217 % 0.834 -1.431 %
2 0.424 % 1.400 2.973 % -0.223 % -0.858 -1.654 %
3 -0.018 % -0.059 2.955 % 0.253 % 0.974 -1.401 %
4 0.614 % 2.029 ** 3.569 % -0.255 % -0.983 -1.657 %
5 0.054 % 0.178 3.623 % -0.186 % -0.717 -1.843 %
6 0.269 % 0.887 3.892 % -0.004 % -0.017 -1.847 %
7 0.270 % 0.894 4.162 % -0.227 % -0.872 -2.074 %
8 0.434 % 1.433 4.596 % 0.174 % 0.670 -1.900 %
9 -0.016 % -0.054 4.579 % -0.401 % -1.542 -2.301 %
10 -0.176 % -0.580 4.404 % -0.358 % -1.378 -2.659 %
11 -0.060 % -0.197 4.344 % -0.145 % -0.558 -2.804 %
12 0.312 % 1.030 4.656 % -0.161 % -0.619 -2.965 %
13 0.175 % 0.579 4.831 % -0.247 % -0.949 -3.212 %
14 0.055 % 0.181 4.886 % 0.219 % 0.843 -2.993 %
15 -0.313 % -1.035 4.573 % -0.248 % -0.956 -3.241 %
16 0.339 % 1.121 4.912 % 0.057 % 0.221 -3.184 %
17 -0.047 % -0.157 4.865 % 0.213 % 0.819 -2.971 %
18 -0.147 % -0.485 4.718 % -0.356 % -1.369 -3.327 %
19 0.230 % 0.758 4.948 % 0.066 % 0.256 -3.261 %
20 0.554 % 1.830 * 5.502 % -0.323 % -1.241 -3.583 %
21 0.413 % 1.365 5.915 % 0.215 % 0.829 -3.368 %
22 0.205 % 0.678 6.120 % -0.526 % -2.024 ** -3.894 %
23 0.145 % 0.479 6.265 % 0.076 % 0.291 -3.818 %
24 0.192 % 0.636 6.457 % 0.299 % 1.148 -3.520 %
25 -0.083 % -0.274 6.375 % 0.038 % 0.148 -3.481 %
26 -0.631 % -2.086 ** 5.743 % -0.257 % -0.987 -3.738 %
27 0.533 % 1.761 * 6.276 % 0.117 % 0.449 -3.621 %
28 -0.600 % -1.982 * 5.677 % -0.111 % -0.426 -3.732 %
29 -0.152 % -0.501 5.525 % -0.270 % -1.038 -4.002 %
30 -0.281 % -0.930 5.243 % 0.485 % 1.865 * -3.517 %
31 -0.212 % -0.700 5.032 % -0.220 % -0.847 -3.737 %
32 0.198 % 0.654 5.229 % -0.098 % -0.375 -3.835 %
33 -0.266 % -0.878 4.964 % 0.086 % 0.333 -3.749 %
34 -0.120 % -0.397 4.844 % 0.082 % 0.315 -3.667 %
35 -0.189 % -0.625 4.654 % 0.412 % 1.585 -3.254 %
36 0.192 % 0.635 4.847 % -0.078 % -0.299 -3.332 %
37 0.361 % 1.192 5.207 % 0.136 % 0.524 -3.196 %
38 0.080 % 0.263 5.287 % -0.377 % -1.449 * -3.573 %
39 -0.301 % -0.996 4.986 % -0.139 % -0.534 -3.711 %
40 -0.225 % -0.745 4.760 % 0.146 % 0.563 -3.565 %
41 0.279 % 0.921 5.039 % 0.277 % 1.066 -3.288 %
42 0.366 % 1.210 5.406 % -0.018 % -0.071 -3.306 %
43 -0.070 % -0.230 5.336 % 0.644 % 2.477 ** -2.662 %
44 0.082 % 0.270 5.418 % 0.163 % 0.627 -2.499 %
45 0.034 % 0.111 5.452 % -0.101 % -0.388 -2.600 %
46 0.323 % 1.068 5.775 % -0.275 % -1.057 -2.875 %
47 0.062 % 0.205 5.837 % 0.096 % 0.370 -2.778 %
48 0.275 % 0.910 6.112 % 0.573 % 2.203 ** -2.206 %
49 0.360 % 1.188 6.472 % -0.145 % -0.559 -2.351 %
50 0.038 % 0.126 6.510 % -0.024 % -0.093 -2.375 %
51 -0.333 % -1.101 6.177 % 0.228 % 0.878 -2.147 %
52 -0.370 % -1.221 5.807 % 0.074 % 0.283 -2.073 %
53 0.217 % 0.718 6.025 % -0.179 % -0.689 -2.252 %
54 -0.120 % -0.396 5.905 % 0.997 % 3.835 *** -1.255 %
55 0.077 % 0.255 5.982 % 0.321 % 1.234 -0.935 %
56 0.200 % 0.662 6.182 % 0.803 % 3.089 *** -0.131 %
57 -0.247 % -0.814 5.936 % 0.282 % 1.085 0.151 %
58 0.416 % 1.375 6.352 % -0.766 % -2.946 *** -0.615 %
59 -1.030 % -3.404 *** 5.322 % -0.870 % -3.344 *** -1.485 %
60 -0.085 % -0.282 5.236 % 0.061 % 0.236 -1.423 %

Positiiviset Negatiiviset



 

Ei tulosyllätystä: 

 

t AAR t-testi CAAR
-10 0.018 % 0.116 0.018 %
-9 0.033 % 0.212 0.051 %
-8 0.205 % 1.308 0.257 %
-7 -0.050 % -0.321 0.206 %
-6 0.255 % 1.622 0.461 %
-5 -0.090 % -0.572 0.371 %
-4 -0.004 % -0.026 0.367 %
-3 0.108 % 0.686 0.475 %
-2 0.336 % 2.140 ** 0.811 %
-1 0.163 % 1.036 0.974 %
0 -0.386 % -2.460 ** 0.588 %
1 0.138 % 0.880 0.726 %
2 0.003 % 0.018 0.729 %
3 0.193 % 1.230 0.922 %
4 -0.234 % -1.490 0.688 %
5 -0.052 % -0.331 0.636 %
6 0.181 % 1.154 0.817 %
7 0.035 % 0.220 0.852 %
8 -0.002 % -0.011 0.850 %
9 0.128 % 0.817 0.979 %

10 -0.008 % -0.049 0.971 %
11 0.378 % 2.405 ** 1.349 %
12 0.236 % 1.502 1.585 %
13 -0.208 % -1.325 1.376 %
14 0.041 % 0.264 1.418 %
15 0.127 % 0.809 1.545 %
16 0.061 % 0.386 1.606 %
17 0.033 % 0.211 1.639 %
18 -0.014 % -0.088 1.625 %
19 0.055 % 0.353 1.680 %
20 0.229 % 1.455 1.909 %
21 0.151 % 0.959 2.060 %
22 0.247 % 1.570 2.306 %
23 0.079 % 0.502 2.385 %
24 -0.339 % -2.161 ** 2.046 %
25 -0.075 % -0.480 1.970 %
26 0.374 % 2.380 2.344 %
27 0.057 % 0.361 2.401 %
28 0.337 % 2.144 ** 2.738 %
29 -0.024 % -0.153 2.714 %
30 -0.107 % -0.682 2.607 %
31 0.091 % 0.576 2.697 %
32 0.213 % 1.354 2.910 %
33 -0.127 % -0.807 2.783 %
34 -0.024 % -0.152 2.759 %
35 0.233 % 1.482 2.992 %
36 0.169 % 1.075 3.161 %
37 -0.299 % -1.902 * 2.862 %
38 0.197 % 1.254 3.059 %
39 -0.320 % -2.037 ** 2.739 %
40 -0.203 % -1.292 2.536 %
41 -0.185 % -1.174 2.352 %
42 -0.014 % -0.089 2.338 %
43 0.010 % 0.066 2.348 %
44 0.108 % 0.688 2.456 %
45 -0.097 % -0.618 2.359 %
46 0.007 % 0.046 2.367 %
47 0.198 % 1.260 2.565 %
48 0.061 % 0.388 2.626 %
49 0.368 % 2.342 ** 2.994 %
50 -0.024 % -0.150 2.970 %
51 -0.281 % -1.789 * 2.689 %
52 -0.051 % -0.324 2.638 %
53 -0.132 % -0.839 2.506 %
54 0.128 % 0.814 2.634 %
55 0.121 % 0.773 2.755 %
56 0.077 % 0.487 2.832 %
57 -0.105 % -0.669 2.727 %
58 -0.004 % -0.024 2.723 %
59 0.339 % 2.156 ** 3.062 %
60 -0.017 % -0.108 3.045 %

Ei tulosyllätystä


