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Tämän kandidaatintutkielman aiheena on tarkastella vuonna 2014 alkaneen Itä-

Ukrainan kriisin tapahtumien vaikutusta Venäjän sekä Ukrainan toimialaindekseihin. 

Tutkimuksessa keskitytään tehokkaiden markkinoiden hypoteesin, 

tapahtumatutkimuksen sekä valittujen tapahtumapäivien kautta maiden 

toimialaindeksien käyttäytymiseen. Aiempi tutkimus pääasiassa käsittää sotien ja 

konfliktien vaikutuksia pääomamarkkinoihin, jonka pohjalta pyritään selvittämään 

tutkittavien tapahtumien vaikutusta maiden indekseihin. 

 

Tutkimusaineistona käytetään Venäjän Russian Trading System ja Moscow Interbank 

Currency Exchange -toimialaindeksejä sekä Ukrainan Ukrainian Exchange ja PFTS -

indeksejä.  Aineisto on kerätty vuosien 2012 ja 2015 välillä. Tutkimusmenetelmänä on 

käytössä tapahtumatutkimus, jonka avulla pyritään selvittämään kriisivuoden sisällä 

valitun viiden tapahtumapäivän vaikutusta tarkasteltaviin indekseihin.  

 

Tutkimustulokset paljastavat, että Ukrainan indeksit ovat tilastollisesti merkitsevällä 

tasolla saaneet suurimmat epänormaalit tuotot tapahtumien aikana. Tapahtumat ovat 

selvästi vaikuttaneet eniten Ukrainan toimialaindekseihin. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to examine the conflict of eastern Ukraine that 

erupted in 2014 and its impact on Russian and Ukrainian indices. The study 

concentrates on the behavior of the indices during the selected event days basing on 

the theories of effective market hypothesis and event study methodology. Previous 

studies encompass mainly the impact of wars and crises on the performance of capital 

markets which will be used as a basis for this study to examine the impact of selected 

event days of the crisis on Russian and Ukrainian indices. 

 

The research material consists of the industry indices from the Russian Trading 

System, Moscow Interbank Exchange, Ukrainian Exchange, and PFTS. The data from 

selected material ranges between the years 2012 and 2015. The research method 

used in this study to determine the impact of selected five events on the examined 

indices will be executed using the event study methodology.  

 

The results of the research reveal, that the Ukrainian industry indices have 

experienced on statistically significant level the highest level of abnormal returns during 

the events. Shortly this means, that the crisis has clearly had the biggest impact on 

Ukrainian indices.  
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1 JOHDANTO 

 

Osakkeiden hinnat määräytyvät pitkälti sijoittajien luottamuksesta markkinoiden 

tulevaisuuteen, jolloin myöskin äkilliset muutokset vaikuttavat heti osakehintojen 

kehitykseen. Niiden likviditeetin vuoksi terroristihyökkäykset, sodat, kriisit sekä muut 

järkyttävät tapahtumat näkyvät osto- ja myyntikursseissa miltei heti. (Chen, Siems 

2004) Uutisinformaation saapuessa, sijoittajat ryhtyvät luonnollisesti myymään 

osakkeitaan pois ja siirtymään matalariskisempiin finanssi-instrumentteihin. 

Alkupaniikki voi pahimmassa tapauksessa muuttaa markkinat karhumarkkinoiksi, 

jolloin laskusuhdanne saattaa kestää hyvinkin pitkään ja muuttua lopulta taantumaksi. 

(Kollias, Manou, Papadamou & Stagiannis 2011) 

 

Kasvava kirjallisuus sodan ja terrorismin vaikutuksista osakemarkkinoihin on yhä 

enemmän pyrkinyt keskittymään siihen, millaisen vaikutuksen nämä tapahtumat 

jättävät jälkeensä. Chenin ja Siemsin (2004) tehdyn tutkimuksen mukaan, terrorismi 

on maailmanlaajuinen ilmiö ja vaikuttaa osakemarkkinoihin aiheuttaen laajaa häiriötä.  

 

Tämä tutkielma käsittelee Ukrainan kriisin vaikutusta Venäjän sekä Ukrainan 

osakemarkkinoihin, tarkemmin määriteltynä näiden toimialaindeksiin. Tarkasteluun on 

otettu Venäjän kaksi pörssimarkkinaa Russian Trading Systems (RTS) ja The Moscow 

Interbank Currency Exchange (MICEX) sekä ukrainalainen UX-markkinaindeksi ja 

PFTSindeksi. 

 

1.1 Tutkielman aihe, tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkielman tavoitteena on tutkia Ukrainan kriisin vaikutusta pääosin Venäjän 

toimialaindekseihin, mutta alakysymyksen muodossa sitä sovelletaan myös Ukrainan 

osakemarkkinoiden tarkasteluun itse kriisin kohteena. Tutkielmassa analysoidaan 

toimialaindeksi osakkeiden arvon vaihteluita ennen sekä jälkeen kriisin etsien 

mahdollisia syitä muutoksille. Essadam ja Karagianis (2014) ovat tutkimuksessaan 

havainneet terrorismin linkittyvän yritysten epänormaaliin volatiliteettiin heti iskupäivän 

aikana, mutta sen suuruus riippuu erityisesti maakohtaisesti. Tutkimuksen mukaan 

iskut, jotka kohdistuvat rikkaampien sekä demokraattisimpien maiden yrityksiin on 
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yhdistetty suurempaan volatiliteettiin. Edellisten tutkimustulosten valossa voitanemme 

olettaa kriisin vaikuttavan osakemarkkinoihin negatiivisesti, varsinkin sen 

ensimmäisinä päivinä. Tämän johdosta muodostetaan päätutkimusongelmaksi 

seuraava tutkimuskysymys: 

 

”Kuinka paljon Ukrainan kriisi on vaikuttanut molempien osakemarkkinoiden 

toimialaindeksiin?” 

 

Alakysymyksissä pyritään selvittämään taas kriisin kannalta tärkeimpien tapahtumien 

vaikutus talouteen sekä, kuinka paljon itse Ukrainan osakemarkkinat ovat kehittyneet 

kriisin vaikutuksesta. Alakysymykset ovat: 

 

”Kuinka paljon kriisi on vaikuttanut Venäjän osakemarkkinoihin?” 

 

”Kuinka paljon kriisi on vaikuttanut Ukrainan osakemarkkinoihin?” 

 

”Millä tapahtumilla on ollut suurin vaikutus?” 

 

 Ukraina on maantieteellisesti tärkeä alue Venäjälle, jonka vuoksi kriisi on myöskin 

osittain aloitettu. Venäjä on myöskin hyvin tärkeä kauppakumppani Ukrainalle. Tämän 

johdosta tutkielman kannalta on mielenkiintoista lähteä tutkimaan kriisin vaikutusta itse 

konfliktimaahan. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksen rajauksen tavoitteena on ottaa mahdollisimman vertailukelpoinen 

aineisto, joka keskittyy kuitenkin vain Itä-Ukrainan kriisin kannalta tärkeisiin 

tapahtumiin. Tutkielmassa pyritään analysoimaan niitä tapahtumia, joilla voisi olla 

merkittävää vaikutusta Venäjän sekä Ukrainan toimialaindeksiin. Näihin vaikutuksiin 

lasketaan kriisin alkutapahtumat aina vallankaappauksesta ensimmäisiin pakotteisiin 

saakka. Tutkielmassa kuitenkin otetaan huomioon markkinoiden tilanne ennen kriisiä 

rajaten tapahtumien alkuvuodeksi 2012, jotta saataisiin mahdollisimman 

vertailukelpoinen aineisto.  
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma koostuu viidestä osiosta. Tutkimuksen ensimmäinen osio koostuu 

johdannosta, jonka jälkeen tullaan perehtymään tarkemmin Itä-Ukrainan kriisiin, sekä 

alkuajan merkittäviin tapahtumiin. Samassa osiossa tarkastellaan myös Venäjän 

talouden kehitystä sekä kriisin vaikutusta uutisoinnin mukaan. Kolmannessa osiossa 

käsitellään tutkimuksen kannalta keskeisimmät teoriat. Neljännessä osiossa 

perehdytään tutkimusaineistoon liittyvään teoriaan sekä käytettäviin muuttujiin. Viides 

osio koostuu tutkimuksesta saaduista tuloksista sekä lopuksi tehdään tutkielman 

johtopäätökset tuloksista ja onnistumisista. 
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2 UKRAINAN KRIISI 

 

Ukrainaa repivä, kansainvälisellä tasolla vaikuttanut kuohunta lähti liikkeelle 

marraskuussa 2013, kun Ukrainan presidentti Viktor Yanukovych torjui EU:n 

vapaakauppa- ja lähentymissopimuksen ja julisti vahvistavansa siteitä Venäjään. 

Tämä johti maan sisäpoliittiseen kriisiin, jossa protestit EU-sopimuksen torjumisesta 

kasvoivat päivä päivältä väkivaltaisemmiksi. Konfliktia edisti myös jo valmiiksi kahtia 

jakautunut väestö – Itä-Ukrainan, lähellä rajaa sijaitsevat venäläismieliset sekä länsi-

Ukrainan ”länsimaalaistunut” väestö, joka mieltää itsensä kuuluvan Eurooppaan.   

 

Viktor Yanukovych onnistuttiin syrjäyttämään vallasta 22. helmikuuta, jonka jälkeen 

mielenosoittajat alkoivat systemaattisesti valtaamaan hallinnon rakennuksia. Ukrainan 

parlamentti antoi presidentin tehtävän seuraavaksi tilapäisesti Oleksandr Turtšynoville. 

27. helmikuuta venäjämieliset separatistijoukot miehittivät Krimin niemimaan 

alueparlamentin, jossa he järjestivät kiistanalaisen kansanäänestyksen Krimin 

niemimaan laajasta autonomiasta. (Allison 2014)  

 

Venäjän näkökulmasta katsottuna, Ukrainan kriisin voidaan katsoa alkaneen 1. 

maaliskuuta, kun Venäjän parlamentti hyväksyi Putinin pyynnön Krimin miehityksen 

tukemiseksi ja lähetti asejoukkoja suojellakseen Venäjän etuja. 18. maaliskuuta 2014, 

Putin allekirjoitti lain Krimin niemimaan liittämisestä osaksi Venäjää. Tähän mennessä 

Itä-Ukrainassa tapahtuneet väkivaltaiset mielenosoitukset olivat vaatineet noin 2500 

ukrainalaista ja tilanne alkoi kärjistyä sodaksi. Venäläismieliset separatistit valtasivat 

Itä-Ukrainan hallintorakennuksia tuntemattomien asemiesten voimin, mikä pakotti 

Ukrainan armeijan puolustustoimiin. Tämä johti maan virallisesti sisällissotaan 

maaliskuussa 2014, jonka jälkeen Yhdysvallat ja EU päättivät ensimmäisistä 

pakotteista Venäjää vastaan. Tämän jälkeen Venäjän talouskasvu on ollut vahvasti 

linkittyneenä Ukrainan politiikka- ja turvallisuuskriisiin.  

 

Aina Krimin miehityksestä sekä Ukrainan sotilasoperaatioista saakka tietyt venäläiset 

toimijat ovat olleet monen maan toimesta pakotteiden uhreina. Pakotteita ovat 

asettaneet Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Kanada sekä Australia. 

Pakotteet jaetaan kolmeen osaan ”aalloittain”: Ensimmäiset pakotteet asetettiin 
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maalis-huhtikuun vaihteessa 2014, toiset 28. huhtikuuta 2014 ja kolmas pakoteaalto 

on ollut voimassa heinäkuusta 2014 alkaen aina tähän päivään saakka. (Korhonen et 

al. 2018) Henkilöpakotteiden lisäksi sanktiot ulottuivat muun muassa Venäjän 

pankkeihin, mikä vaikeutti pankkien rahoitushuoltoa; ase- ja sotateknologiaan sekä 

tiettyjen öljyteollisuuden palveluihin ja vientiin. (Iltasanomat, 2014) 

 

Toukokuussa pidetyissä vaaleissa Petro Porošenko valittiin uudeksi presidentiksi. 

Ensimmäisinään tekoinaan Porošenko julisti tulitauon 20. kesäkuuta, jonka oli tarkoitus 

aloittaa rauhankeskustelut. Tulitauko kuitenkin keskeytettiin 10 päivän päästä 

jatkuvasta tauon rikkomisesta molempien osapuolten toimesta. (Luhn, A 2014) Pian 

tulitauon keskeytyksen jälkeen Itä-Ukrainan alueen yllä lentänyt malesialainen 

matkustajakone ammuttiin alas separatistien toimesta. Yksi kansainvälistä järkytystä 

herättänyt tapahtuma oli 17. heinäkuuta 2014, joka vaati osaltaan 298 ihmisuhria. 

Tragedia sai niin EU:n kuin USA:n laajentamaan merkittävästi pakotteita Venäjää 

vastaan.  

 

Kansainvälisesti huomiota herättänyt kriisi on ollut laajasti esillä uutisotsikoissa, minkä 

toimesta tapahtumat ovat vaikuttaneet osakemarkkinoihin. Edellisten tutkimusten 

mukaan (Caplan 2002; Chan 1996; Ghobarah 2003) sota, kriisi ja terrorismi 

luonnollisesti vaikuttaa maan osakemarkkinoiden hinnanlaskuun, mikä voi 

pahimmillaan johtaa talouden taantumaan. Kriisi on rieponut niin Ukrainan kuin 

Venäjänkin taloutta, joka pahimmillaan oli jo käymässä taantuman rajalla. 

 

Venäjä luokitellaan yhdeksi maailman kymmenestä suurimmasta taloudesta. Maa 

eroaa kuitenkin muista talouksista siitä, että valtion taloudellinen suuruus perustuu 

erittäin runsaiden luonnonvarojen omistukseen. Tämä näkyy muun muassa Venäjän 

talouden suuresta riippuvuudesta öljyn vientiin. (Kaitila ja Kotilainen 2015: 81-82) 

 

Vuoden 2008 finanssikriisi on muiden maiden lisäksi jättänyt myös jälkensä Venäjän 

markkinoihin. Ennen tätä maan bruttokansantuotteen kasvu on pysynyt vakaana noin 

vuosikymmenen ajan, mikä on johtunut alhaisesta bruttokansantuotteesta asukasta 

kohden, 90-luvulla toteutetusta markkinalähtöisestä uudistuksesta, kapasiteetin 

käyttöasteen noususta sekä suotuisista vientihintojen kehityksistä. (Kaitila 2016)  

 



 6 

 

Kuva 1 Venäjän bruttokansantuotteen kehitys vuosina 2000-2018 (World Bank 2019) 

 

Venäjän BKT on ollut huomatusti laskusuunnassa vuodesta 2012 lähtien. Vuoteen 

2013 mennessä BKT:n vuosittainen kasvu oli hidastunut 1,8 prosentilla ja pysyi kolmen 

prosentin lukemissa vuosien 2014 ja 2016 välillä. (Korhonen, Simola et al. 2018) 

Talous on kuitenkin onnistunut lähtemään kasvuun vuoden 2016 jälkeen (Kuva 1).  

 

Pakotteiden asettamisen aikaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki jäädytti 

kaikki uudet Venäjän projektit. Tämän lisäksi maan talous- sekä puolustussektorit 

kärsivät ankarista saktioista, mikä vaikeutti yritysten mahdollisuutta saada lainaa sekä 

teknologia-avustusta. 16. helmikuuta 2015 mennessä EU:n pakotelistoille kuului 151 

yksilöä sekä 37 yhtiötä. (Nivorozhkin, Castagneto-Gissey 2016)  

 

Venäjä vastasi EU:n ja Yhdysvaltojen asettamiin pakotteisiin kieltämällä lähes kaiken 

maataloustuotteen tuonnin Yhdysvalloista, EU-maista sekä muutamista muista 

länsimaista, jotka ovat itse asettaneet sekä tukeneet uusia pakotteita. Vastapakotteet 

tulivat voimaan elokuussa 2014. (Hedberg 2018) Vaikkakin päätös sai Venäjän 

elintarviketuotannon kasvuun, on toimenpiteen silti uutisoitu olevan takaisku maan 

taloudelle tuotteiden hintojen noustua. (Kauppalehti, 2017)  
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Samaan aikaan Venäjän talous kärsi ruplan arvon heikkenemisestä, korkeasta 

inflaatiosta sekä öljyn hinnan laskusta. Pakotteet heikesivät Venäjän taloutta ja tekivät 

sen alttiimmaksi öljyn hinnan äkkinäisille vaihteluille, kuten tapahtui viimeisen 

neljänneksen aikana vuonna 2014. Toistaiseksi kuitenkin Venäjän talous on osoittanut 

paljon suurempaa herkkyyttä öljyn hinnan vaihtelulle kuin pakotteille. Mikäli pakotteita 

ei olisi määrätty puoli vuotta ennen öljyn hinnan laskua, olisi Kuzmanin (2015) mukaan 

Venäjä voinut selvitä pakotteiden aiheuttamista seurauksista.  
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3 TEORIAKATSAUS 

 

Tässä luvussa käymme läpi tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Tutkimuksen 

osiossa käsitellään tutkimukselle olennaiset teoriat, kuten mitkä tekijät vaikuttavat 

osakkeen hintaan sekä miten osakkeen hinnat muodostuvat. Moderniin 

rahoitusteoriaan luetaan kuuluvaksi tehokkaiden markkinoiden hypoteesi sekä CAPM 

-malli. 

 

Tehokkaiden markkinoiden teoria toimii tutkielman event study -menetelmän pohjana, 

joka auttaa selvittämään onko Venäjän osakemarkkinat toimineet tehokkaasti 

Ukrainan kriisin aikana. 

 

3.1 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesilla tarkoitetaan sitä, että kaikki julkinen 

informaatio, joka on oleellinen yritysten kannalta, heijastuu välittömästi 

arvopapereiden hintoihin. Tutkielmassa käytetty event study -menetelmä pohjautuu 

tähän hypoteesiin. 

 

Hypoteesi korostaa arbitraasien elimoinoivan kaikki tuottomahdollisuudet. Arbitraasit 

tarjoavat markkinoilla niin sanotut ”ilmaiset lounaat”, mutta ne täytyisi hyödyntää 

teorian mukaan miltei heti. Hypoteesiä myötäillen, yksittäinen osakkeenomistaja ei voi 

hyötyä osakemarkkinoista ylituottojen avulla eli suoriutua paremmin kuin markkinat 

yleisesti pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeiden hintoja ei voida 

ennustaa ja niiden vaihtelu noudattaa satunnaista kulkua. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

osakkeiden kurssit ovat riippumattomia muiden päivien kurssikehityksistä. 

Markkinoiden ollessa tehottomat, voivat sijoittajat tässä tapauksessa tehdä varmoja 

voittoja ennustamalla osakekurssien liikkeitä. (Brealey, Myers & Allen, 2014: 336-340)  

 

Faman (1970) mukaan tehokkailla markkinoilla on kolme piirrettä: osakemarkkinoiden 

kaupankäynnissä ei saa olla transaktiokustannuksia; kaikki avoinna oleva informaatio 

on saatavilla jokaiselle markkinaosapuolelle; sekä ollaan yhtä mieltä nykyisen tiedon 

vaikutuksista kunkin arvopaperin nykyiseen hintaan ja tulevien hintojen jakautumiseen. 
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Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan markkinoilla on kolme eri muotoa, joilla 

osakemarkkinoiden voidaan olettaa heijastavan kaikki saatavilla oleva informaatio 

markkinoille. (Fama 1970) Heikon muodon mukaan, hinnat heijastavat kaiken 

historiallisen informaation, kuten aikaisemmat kurssikehitykset sekä 

kaupankäyntimäärän. On myös mahdotonta tehdä jatkuvaa ylituottoa tutkimalla 

aiempia hintakehityksiä, sillä hinnat seuraavat satunnaiskulkua. Keskivahvasti 

tehokkaiden markkinoiden muodon mukaan, hinnat sisältävät niin kaiken historiallisen 

informaation kuin nykyisenkin julkisesti saatavilla olevan. Keskivahvan muodon ollessa 

voimassa hinnat sopeutuvat informaation mukaan. Vahvan muodon mukaan hinnat 

heijastavat edellisten tietojen lisäksi myös kaiken julkistamattoman informaation, kuten 

sisäpiiritiedon. Tällaisilla markkinoilla ei ole mahdollista löytää yhtään ylituottoa. 

(Brealey, Myers & Allen, 2014: 324-325)  

 

3.2 Osakkeen hinnoittelu 

 

Osakkeilla käydään kauppaa markkinoilla, jossa niiden hinnat muodostuvat kysynnän 

ja tarjonnan mukaan. Osakkeen arvo voidaan määrittää tulevien osinkovirtojen 

nykyarvona, jolloin se määräytyy seuraavan mallin mukaan: 

 

P0 =  ∑
Dt

(1 + r)t

∞

t=1

(1) 

 

Kaavassa (1) osakkeen nykyarvo (P0) saadaan laskemalla yhteen kaikki osingot (Dt) 

ulottuen ikuisuteen (∞) saakka, jotka jaetaan oman pääoman tuottovaatimuksella (r). 

(Niskanen & Niskanen 2007: 127) Mallin mukainen osinkovirta pysyy samana ikuisesti, 

koska osakkeilla ei ole eräpäivää. 

 

Edellä olevaa mallia on kritisoitu muun muassa sen sivuavan osakkeiden myynnistä 

saatavat myyntitulot.  Kaava on kuitenkin johdettu olettaen, että hinta määräytyy minkä 

tahansa jakson odotettavissa olevista osingoista. Sijoittajan myydessä osakkeet pois 

hänen tulonsa tulevat koostumaan pelkästään yrityksen maksamista osingoista. 

(Niskanen & Niskanen 2007: 128) 
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Osakkeiden myynnistä saatavat myyntivoitot huomiodaan seuraavan kaavan avulla 

(Brealey, Myers & Allen, 2014: 80-81): 

 

P0 =  
D1 +  P1

1 + r
(2) 

 

Missä 

P0  Osakkeen arvo hetkellä 0  

D1  Vuoden 1 lopussa saatava osinko 

P1  Osakkeen arvo vuoden 1 lopussa 

 

Edellä esitetyistä malleista voidaan havaita ne tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen 

osakkeen hintoihin. Yrityksen tehdessä voittoa, sen vapaa pääoma kasvaa ja täten voi 

nostaa jaettavan osinkonsa määrää sijoittajille. Mikäli taas yrityksellä on mennyt 

huonosti tai tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, osingon määrää voidaan 

pienentää. 

 

Ukrainan kriisillä on uutisoinnin mukaan ollut paljon vaikutusta Venäjän talouteen, mikä 

taas vaikuttaa maan yrityksiin. Erityisesti talouspakotteet ovat heikentäneet 

venäläisten yritysten vientiä huomattavasti, mikä vaikuttaa yritysten liiketoimintaan. 

Erityisesti raaka-aineita koskevat tuontipakotteet ovat näkyneet maan 

teollisuussektorissa öljyntuotannon sekä muun raaka-ainetuotannon hintojen 

heikkenemisenä.  

 

3.3 Capital Asset Pricing -malli  

 

Capital Asset Pricing -malli on rahoitusteorian keskeinen malli sekä 

arvopaperimarkkinoiden tasapainomalli. Mallin mukaan systemaattinen riski on ainoa, 

joka vaikuttaa yksittäiseen sijoituskohteen hinnan muodostumiseen markkinoilla. 

Mallin pääoletukseen kuuluu riskiä karttavat sijoittajat, jotka odottavat riskiä sisältävien 

sijoituskohteiden tuotto-odotusten olevan korkeampia kuin riskittömän tuoton. 

(Niskanen & Niskanen, 2007) 
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CAPM:n kokonaisriski koostuu systemaattisesta ja epäsystemaattisesta riskistä. Mallin 

mukaan markkinat ovat tasapainossa, kun arvopapereiden tuotto-odotukset vastaavat 

täysin systemaattista riskiä, jota ei voi välttää. Epäsystemaattista riskiä taas voidaan 

välttää riittävällä hajautuksella.  

 

Mallin mukaan muodostettu arvopaperin tuotto-odotus muodostuu riskittömästä 

tuotosta sekä riskilisästä. 

 

E(ri) = rf + βi[E(rm) − Rf] (3) 

 

Kaavassa E(ri) on portfolion odotettu tuotto, rf  riskitön korko, E(rm) markkinoiden 

odotettu tuotto ja βi on portfolion systemaattista riskiä kuvaava beta-kerroin. 

 

3.4 Aiemmat tutkimukset  

 

Sisällissodalla on Caplanin (2002) mukaan selvästi negatiivinen vaikutus talouteen. 

Vaikka inflaatio, rahan tarjonnan kasvu sekä julkiset menot eivät välttämättä ole 

korkeita sodan aikana, rahoitusmarkkinat reagoivat useinkin vahvasti tapahtumaan. 

Erityisesti valtioiden todellinen talouskasvu on jyrkästi laskeva sodan aikana 

tutkimuksen mukaan. Sijoittajien epäluottamuksesta markkinoihin etenkin viestii se, 

että he siirtävät osakkeita turvallisimmille markkinoille, mikäli odottavat sodan 

kestävän pitkään. Osakemarkkinoilla voi olla myös havaittavissa laumakäyttätymisen 

piirteitä, jolloin sijoittajat seuraavat muiden esimerkkiä ja myyvät osakkeita. Täten 

kurssit laskevat entistä enemmän. 

 

Guidolinin (2010) mukaan taas kansallisilla osakemarkkinoilla on keskimääräisesti 

enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia konfliktin puhjetessa. Tutkiessa 

väkivaltaisten konfliktien vaikutusta Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin huomattiin, että 

Yhdysvalloille ominaiset mielenosoitukset sodista ratkaisevat konflikteja koskevan 

epävarmuuden itse konfliktin alkaessa. Tämän seurauksena osakehinnat nousevat 

konfliktin alkutaipaleella eikä taas yleisen olettamuksen mukaan laske. 
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Lyhyellä aikavälillä terrorismilla ja sotilaallisilla hyökkäyksillä on kansainvälisellä 

tasolla suurta vaikutusta. (Chen, Siems 2004) Nykyajan yhteiskunnassa informaatio 

leviää nopeasti ja täten osakemarkkinat kehittyvät joko positiiviseen tai negatiiviseen 

suuntaan riippuen informaation luonteesta. 

 

Sotien ja konfliktien lisäksi myös taloudellisilla ja poliittisilla kriiseillä on suurta 

merkitystä osakemarkkinoiden kehitykseen. Suurilla pääomamarkkinoilla vaikutus voi 

olla pidempiaikainen ja voimakkaampi. Erään tutkimuksen mukaan Lontoon 

terroristihyökkäysten vaikutus markkinoihin olisi ollut lyhytaikainen ja ohimenevä. 

(Kollias et al. 2011) Itä-Ukrainan kriisiin liittyvä uutisointi ja informaation leviäminen on 

saanut osakemarkkinat heilahtelemaan jonkin verran. Osakekurssit ovat kuitenkin 

näyttäneet palautuvan ja nousevan ylöspäin kriisin uutisoinnin jälkeen. 

 

Viime vuosikymmenen aikana pörssimarkkinat ovat muuttuneet yhä enemmän 

yhtenäisimmiksi. Vaikka muutoksessa on monia hyviä puolia, löytynee siitä paljon 

huonoakin. Taloudellisten ja ekonomisten kriisien on Saleemin ja Vaihekosken (2010) 

sanoin helppo läikkyä kehittyviltä markkinoilta kehittyneille sekä toisin päin.  

 

Toimialakohtaisen idiosynkraattisen riskin on huomattu alentuneen merkittävästi 

Venäjän pörssissä. Kinnusen (2015) mukaan Ukrainan kriisin vaikutus on selvästikin 

pakotteiden muodossa vaikuttanut Venäjään yhteismarkkinoiden liikehdinnän kautta, 

eikä toimialakohtaisten riskien kautta. Tutkimuksen mukaan on myös huomattu, että 

ajan myötä Venäjän toimialat ovat olleet herkempiä globaalien markkinoiden liikkeelle. 

Idiosynkraattinen riskipreemion osoittaa, että taloudellisten resurssien allokointi on 

edelleen ollut epätehokasta Venäjän arvopaperimarkkinoilla.  (Kinnunen 2015)  

 

Kuten edellä on todettu, Itä-Ukrainan kriisi on vaikuttanut muun muassa seuraaviin 

asioihin: Venäjän vientiin ja tuontiin, ruplan arvoon, osakemarkkinoihin globaalilla 

tasolla, raaka-aineiden hintoihin sekä pääomavirtoihin. Koska kriisillä on ollut 

vaikutusta moneen eri tekijään, niin on johdonmukaista selvittää kriisin yksittäisten 

tapahtumien vaikutus niin Venäjän kuin Ukrainan osakemarkkinoihin. 
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu Venäjän Russian Trading System (RTS), The Moscow 

Interbank Currency Exchange (MICEX) toimialaindekseistä sekä Ukrainian Exchange 

(UX index) sekä PFTS indekseistä. Tutkimusaineisto haetaan Thomson Reuters 

tietokannasta Datastream -ohjelmiston avulla. 

 

Haluttujen tulosten saamiseksi tavoitteena on hankitusta aineistosta erotella 

epäjohdonmukaisuudet sekä koota yhteen indeksien kokonaistuotot. Syy 

kokonaistuoton huomioimiselle on yksinkertainen: Hintaindeksi kuvaa vain 

osakekurssien kehitystä, kun taas kokonaistuotossa on huomioituna osingot 

hintakehityksen lisäksi. 

 

Koska tarkoituksena on tutkia ainestoa Krimin kriisin ajalta, on tutkimuksen kannalta 

päätetty ottaa tarkasteluperiodiksi 2012-2015 kriisin kannalta valittujen merkittävien 

tapahtumien vuoksi. Riskittömäksi koroksi on valittu käytettäväksi 30. päivän 

ruplamääräistä MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) -korkoa. Korko on muutettu 

vuosimittaisesta korosta päiväkohtaiseksi. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään event study -menetelmää, eli tapahtumatutkimusta. 

Menetelmä voidaan jäljittää aina 30-luvulle saakka ja on yleisesti käytössä rahoitus- ja 

finanssitutkimuksissa. Fama, Fischer, Jensen ja Roll esittelivät 1960-luvulla 

tapahtumatutkimuksen, joka on käytössä nykypäivänä. He tutkivat osakkeiden 

hintakehitystä ja pyrkivät selvittämään, ovatko osakemarkkinat tehokkaat osakkeiden 

splittauksen yhteydessä. (Bowman 1983)  

 

Tapahtumatutkimus perustuu tehokkaiden markkinoiden teoriaan ja se pyrkii 

tarkastelemaan tietyn tapahtuman vaikutuksesta syntyneitä epänormaaleja tuottoja. 

Tehokkailla markkinoilla osakemarkkinoiden reaktion tulisi olla välitön, sillä muutoin 

markkinat eivät ole informaation suhteen tehokkaat. (Vaihekoski 2016; 6.7) 
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4.1 Kriisin merkittävät tapahtumat 

 

Kriisin liittyviä uutisia sekä tapahtumia on paljon. Tähän tutkielmaan on valikoitu 

tarkasteluun viisi eri tapahtumaa, joilla voisi olla suurta vaikutusta Venäjän sekä 

Ukrainan osakemarkkinoihin. Kuvio näyttää tarkasteluun otetut merkittävät tapahtumat 

Itä-Ukrainan kriisiin liittyen.  

 

Kuva 2. Aikajana kriisin merkittävistä tapahtumista 

 

Ensimmäisenä tarkasteluun otetaan 22.2.2014 tapahtunut vallankumous, jossa 

Ukrainan presidentti Yanukovych syöstiin vallasta ja tämä lähti maanpakoon Venäjälle. 

Vallankumouksen myötä Ukrainaan nousi uusi väliaikaishallitus, joka antoi presidentin 

tehtävät uudelle henkilölle. Uutisen tullessa julki, presidentin syrjäyttämisellä on voinut 

olla yllätyksellisiä vaikutuksia sijoittajiin, minkä vuoksi markkinoilla on taas 

mahdollisesti esiintynyt epänormaaleja tuottoja. 

 

Toisena merkittävänä tapahtumana pidämme tutkimuksessa Krimin 

kansanäänestystä, jonka uutisoitiin olevan erittäin kiistanalainen. Tämä johtui muun 

muassa siitä, että kyseisen äänestyksen miellettiin olevan laiton (Ignatzi 2014). Päivä 

tämän jälkeen EU ja Yhdysvallat asettivat Venäjää koskevat pakotteet voimaan, jotka 

ovat voineet osaltaan vaikuttaa osakemarkkinoihin. Tulkinta osakemarkkinoiden 

reagoimisesta voi koitua haasteelliseksi tapahtumien päällekkäisyydestä johtuen, joten 

emme voi olla täysin varmoja, mihin tapahtumaan ja millä tavalla osakemarkkinat ovat 

voineet reagoineet.  
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Kolmantena tapahtumana otamme tarkasteluun 6. huhtikuuta 2014 alkaneen Itä-

Ukrainan sodan, joka on jatkunut tähän päivään saakka muutamia tulitaukoja lukuun 

ottamatta. Sota alkoi virallisesti Donetskin ja Luhanskin alueita alettiin valtaamaan 

separatistien johdosta. 

 

Neljäntenä tapahtumana otetaan tarkasteluun Ukrainan presidentinvaalit, joissa 

valtaan pääsi Petro Porošenko. Lopuksi tarkastellaan Malaysia Airlinesin 

alasampuminen 17.7.2014, mikä myöhempien tutkimusten mukaan tapahtui 

käyttämällä Venäjän armeijan ohjusta. (Lewis 2017) 

 

4.2 Tapahtumatutkimus – tutkimusmenetelmänä 

 

Tapahtumatutkimus alkaa määrittelemällä tapahtuma sekä itse tapahtuman päivä 

sekä tutkimuksen tapahtumaikkuna, jolloin Venäjän sekä Ukrainan osakemarkkinat 

mahdollisesti reagoivat uuteen informaatioon. Tapahtumaikkuna koostuu tapahtuman 

ajankohdasta sekä kymmenestä päivästä ennen ja jälkeen tapahtuman. 

Tapahtumaikkunaa edeltää yleensä noin 250 päivän aikaväli ennen tapahtumapäivää, 

jota kutsutaan estimointi-ikkunaksi. (Vaihekoski 2016)  

 

 

 

Kuva 3. Tapahtumatutkimuksen estimointi- ja tapahtumaikkuna 

 

Tapahtumina tutkimukseen on valikoituna Itä-Ukrainan kriisin tapahtumat, joista kaikki 

sijoittuvat vuodelle 2014. Tutkimuksen neljä viidestä tapahtumasta sijoittuvat 

viikonlopulle, jolloin osakemarkkinat ovat kiinni. Tällaisessa tapauksessa tapahtuma 
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käsitellään silloin, kun osakemarkkinat ovat auki, eli seuraavaksi lähimpänä 

mahdollisena päivänä. 

 

Tutkittavan tapahtuman vaikutuksen arvioimiseksi tarvitsee määrittää epänormaalit 

tuotot. Epänormaalilla tuotolla tarkoitetaan sitä osaa yrityksen osaketuotossa, jonka 

tapahtuma on aiheuttanut. Normaalituotoilla taas tarkoitetaan niitä tuottoja, joita 

osakeindeksi tuottaisi, jos merkittävää tapahtumaa ei olisi tapahtunut. (Campbell 1997) 

Epänormaalin tuoton laskemiseksi: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝐸[𝑅𝑖𝑡 | 𝑋𝑡] (4) 

 

missä 𝐴𝑅𝑖𝑡 on epänormaali tuotto, 𝑅𝑖𝑡 toteutunut tuotto ja 𝐸[𝑅𝑖𝑡 | 𝑋𝑡] kuvastaa 

normaalituottoa ajanhetkellä t.  

 

Normaalituoton laskemiselle on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Ensimmäinen tapa on 

käyttää jatkuvan keskiarvon mallia (constant-mean-return model), jossa muuttuja 𝑋𝑡 

on jatkuva muuttuja. Malli olettaa nimensä mukaisesti tuottojen keskiarvon pysyvän 

vakioisina ajasta riippumatta (Campbell 1997; MacKinlay 1997). Jatkuvan keskiarvon 

mallin laskentakaava esitetään seuraavalla tavalla: 

 

𝑅𝑖𝑡 =  𝜇𝑖 + 𝜉𝑖𝑡 (5) 

𝐸[𝜉𝑖𝑡] = 0      𝑉𝑎𝑟[𝜉𝑖𝑡] =  𝜎𝜉𝑖

2  

 

Laskentakaavassa 𝜇𝑖 kuvaa keskiarvotuottoa indeksille i, 𝑅𝑖𝑡 on ajanhetkellä t 

toteutunut tuotto samalle indeksille ja 𝜉𝑖𝑡 on virhetermi, jonka odotusarvo oletetaan 

nollaksi ja varianssi 𝜎𝜉𝑖

2 . 

 

Toinen tapa laskea normaalituotto on markkinamallin avulla, jonka oletuksena on 

vakaa lineaarinen suhde markkinatuoton ja hyödykkeen tuoton välillä. Markkinamalli 

esitetään seuraavasti (Campbell 1997; Vaihekoski 2016): 

 

𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (6) 
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missä 𝑅𝑖𝑡 sekä 𝑅𝑚𝑡 ovat ajankohdalla t toteutuneet tuotot hyödykkeelle i sekä 

markkinaindeksille m. 𝜀𝑖𝑡 kuvaa mallin virhetermiä ja 𝛼𝑖  sekä 𝛽𝑖  ovat mallissa 

käytettävät parametrit. Virhetermi kuvastaa tässä epänormaaleja tuottoja ja sen 

odotusarvo oletetaan nollaksi sekä varianssi vakioiseksi.  Markkinamallin (6) avulla 

laskettuna epänormaalin tuoton 𝐴𝑅𝑖𝑡 laskentakaava näyttää seuraavalta: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 (7) 

 

Tutkimusta varten tulee myös selvittää keskimääräiset epänormaalit tuotot, jolloin 

edeltävää yhtälöä soveltaen saadaan seuraavanlainen yhtälö (MacKinlay 1997): 

 

𝐴𝑅𝑡 =  
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

(8) 

 

Kaavassa N kuvaa tapahtumien lukumäärää ja 𝐴𝑅𝑖𝑡 tapahtumien epänormaaleja 

tuottoja. Tämä mahdollistaa tapahtumien päiväkohtaisen vaikutuksen analysoimisen 

yleisellä tasolla. Yksittäisten päivien lisäksi on tarpeen ottaa tarkasteluun myös 

tuottojen käyttäytyminen tietyllä aikavälillä, jolloin tuotot agregoivat yli ajan. Tätä varten 

käytetään kumulatiivisen epänormaalin tuoton kaavaa, joka esitetään seuraavasti 

(Vaihekoski 2016): 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) =  ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

(9) 

 

Keskimääräinen kumulatiivinen epänormaali tuotto taas ilmaistaan seuraavalla tavalla: 

 

𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2)

𝑁

𝑖=1

(10) 

 

missä N kuvaa tapahtumien lukumäärää. 
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4.2.1 Epänormaalien tuottojen tilastollinen testaaminen 

 

Tapahtumien kumulatiivisten sekä keskimääräisten kumulatiivisten epänormaalien 

tuottojen tulosten merkitsevyys tulee testata tilastollisesti, jotta saisimme varmuuden 

siitä, poikkeavatko epänormaalit tuotot nollasta. Tilastollisen merkitsevyyden 

testaamiseksi yleensä hyödynnetään standardoituja t-testejä. Testit olettavat 

epänormaalien tuottojen olevan normaalijakautuneita, varianssien olevan keskenään 

yhtä suuret eikä epänormaaleissa tuotoissa ole ristikorrelaatiota. (Sorescu 2017) 

Testin nollahypoteesiksi muodostuu Vaihekosken (2016) mukaan se, että tapahtumilla 

ei ole ollut vaikutusta indeksien arvoon tarkasteltavina päivinä. Nollahypoteesia 

tarkastellaan seuraavan kaavan avulla laskettua ensin keskimääräisen kumulatiivisen 

epänormaali tuotto: 

 

𝐽1 =
𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)

√𝜎2(𝑡1, 𝑡2)
~𝑁(0,1) (11) 

 

Testin oletuksena on, että tapahtumat eivät ole keskenään korreloituneita. 

Nimittäjässä oleva varianssi taas saadaan laskettua seuraavasti (Vaihekoski 2016): 

 

𝜎2(𝑡1, 𝑡2) =  
1

𝑁2
∑(𝑡2 − 𝑡1 + 1)𝜎𝑖

2(𝑡1, 𝑡2)

𝑁

𝑖=1

(12) 

 

4.3 Tutkimusaineiston käsittely 

 

Tutkimukseen on kerätty aineistoa Venäjän toimialaindekseistä, mitkä on esitetty 

seuraavassa kaaviossa (1), sekä Ukrainan PFTS-indeksi sekä markkinaindeksi. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä Itä-Ukrainan kriisin aikana vuonna 2014 

tarkasteluun otetuista tapahtumista vaikuttivat tutkimuksessa käytettyihin indekseihin. 
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RTS Kuluttajapalvelut MICEX Kuluttajapalvelut 

 Sähkötekniikka  Tehdasteollisuus 

 

Pankki- ja 

rahoituspalvelut  

Pankki- ja 

rahoituspalvelut 

 Metalli ja kaivostoiminta  Metalli ja kaivostoiminta 

 Öljy ja kaasu  Öljy ja kaasu 

 Tietoliikenne  Tietoliikenne 

 Markkinaindeksi  Markkinaindeksi 

Kuva 4 Venäjän toimialaindeksit 

 

Tutkimuksessa on otettava huomioon se, että suurin osa tarkasteluun otetuista 

tapahtumista sijoittuu viikonlopulle. Tämä tarkoittaa sitä, että juuri näinä päivinä 

pörssimarkkinat ovat olleet kiinni emmekä voi verrata tuloksia indeksien tarkkoihin 

arvoihin. Tässä tutkimuksessa emme ota huomioon muita mahdollisia päällekkäisiä 

tapahtumia, jotka ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen kohteena oleviin indekseihin. On 

kuitenkin huomioitavaa mainita erityisesti Krimin kansanäänestyksen sekä 

pakoteaallon lähekkäiset päivät (16.3.2014 ja 17.3.2014), sillä tämä mahdollisesti 

vaikuttaa tapahtuman epänormaaleihin tuottoihin merkittävästi.  

 

Aloitamme empiriaosion ensin datan valitsemisella. Normaalituottojen selvittämiseksi 

tutkimuksessa on käytössä markkinamallin mukainen kaava (6), jonka laskemiseen on 

laskettu etukäteen jokaiselle indeksille ylituotot. Ylituotot on saatu vähentämällä 

päivätuotoista valitun edellisen päivän riskittömän koron päivätuotto. Prosentuaalisen 

päivätuoton laskemisessa hyödynnetään seuraavaa laskentakaavaa: 

 

𝑃ä𝑖𝑣ä𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 − % =  
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢 − 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢

𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢
(13) 
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5 TULOKSET 

 

Tässä osiossa käymme läpi tapahtumatutkimuksen tuloksia. Käymme läpi jokaisesta 

tapahtumasta saadut epänormaalit tuotot (AR) sekä kumulatiiviset keskimääräiset 

epänormaalit tuotot (CAR). Tapahtumien epänormaaleja tuottoja on yhteensä 21 

päivältä, alkaen 10 päivää ennen tapahtumapäivää ja päättyen 10 päivää 

tapahtumapäivän jälkeen. Tutkimuksen riskitasoksi on valittu tyypillinen 5 prosenttia. 

 

5.1 Vallankumouksen epänormaalit tuotot 

 

Taulukko 1 kuvaa tapahtuman keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja kymmenestä 

päivästä ennen vallankumousta aina tapahtumapäivään ja sen jälkeen molempien 

maiden indeksien osalta. AR kuvaa keskimääräistä epänormaalia tuottoa ja siitä käy 

myös ilmi tilastollisia merkitsevyyksiä mittaamaan auttaneet t-arvot sekä p-arvot. 

Tapahtumapäivän solut on kaikissa taulukoissa selkeyden vyöksi maalattu vihreällä. 

 

Taulukosta 1 voitaneen huomata, että 5 prosentin merkitsevyysasteella päivät -1, 0 ja 

1 ovat tilastollisesti merkitseviä Venäjän indeksien kohdalla. Tämän lisäksi päivä 6 ja 

8 tulkitaan myöskin tilastollisesti merkitseviksi 5 prosentin tasolla. Vallankumouksen 

jälkeisenä maanantaina (24.2.2014) Venäjän indeksien tuotot olivat 0,54 prosenttia yli 

normaalituoton ja nousivat seuraavana päivänä vielä 0,10 prosenttiyksikön verran. 

Tapahtumapäivän nollahypoteesi voidaan siis hylätä ja tulla siihen tulokseen, että 

kyseinen tapahtuma on vaikuttanut indeksien arvoon. 

 

Ukrainan indeksit kääntyvät laskuun jo 5 päivää ennen tapahtumapäivää ja 

tapahtumapäivänä saavat arvokseen 3,58 prosenttia tilastollisesti merkitsevällä 

tasolla. Tilastollisesti merkitsevät arvot jatkuvat tapahtumapäivän jälkeen kuusi päivää, 

poikkeuksellisesti lukuun ottamatta kolmatta päivää, ja saavat suuremman 

epänormaalin tuoton arvon neljäntenä päivänä tapahtumapäivän jälkeen (7,09%). 

Tapahtuma on siis vaikuttanut Ukrainankin indeksien arvoon ja nollahypoteesi 

hylätään. 
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Taulukko 1. Vallankumouksen päiväkohtainen epänormaali tuotto 

 

Osakeindeksien epänormaalit tuotot kääntyvät negatiivisiksi neljännen päivän jälkeen, 

jonka arvo ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä edes 10 prosentin tasolla Venäjän 

indeksien kohdalla. Kuudentena päivänä sen sijaan epänormaalit tuotot saavat 

suurimman negatiivisen tilastollisesti merkitsevän AR -luvun. CAR-luvut ovat olleet 

tilastollisesti merkitseviä 0,54 sekä 1,18 prosentin epänormaalin kumulatiivisen tuoton 

kohdalla, joten voimme tässäkin hylätä nollahypoteesin. Taulukossa 2 on laskettu 

kaavaa 11 hyödyntäen indeksien keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot. 

Molempien maiden indeksien kohdalla huomataan, että epänormaalit tuotot saavat 

tilastollisesti merkitsevät arvot erityisesti lyhyemmällä aikaikkunnalla (0,0) ja (0,+1). 

Pidemmällä aikaikkunnalla (+1,+10) huomataan myöskin olevan hyvin suuri 

kumulatiivinen epänormaali tuotto tilastollisesti merkitsevällä tasolla. 

 

 

 

  Venäjän epänormaalit tuotot   Ukrainan epänormaalit tuotot 

t AR t-ratio p-value t AR t-ratio p-value 

-10 0,30 % 1,32 0,208 -10 -0,22 % -0,26 0,805 

-9 0,27 % 1,19 0,256 -9 1,19 % 1,38 0,205 

-8 -0,04 % -0,19 0,853 -8 -1,33 % -1,54 0,163 

-7 -0,15 % -0,66 0,523 -7 -0,45 % -0,51 0,621 

-6 -0,14 % -0,63 0,537 -6 -0,65 % -0,75 0,474 

-5 0,12 % 0,53 0,608 -5 0,50 % 0,58 0,578 

-4 0,18 % 0,79 0,446 -4 -0,94 % -1,08 0,310 

-3 -0,49 % -2,13 0,053 -3 -0,75 % -0,87 0,409 

-2 -0,48 % -2,1 0,056 -2 -2,18 % -2,52 0,036 

-1 -0,92 % -4,02 0,001 -1 -3,00 % -3,48 0,008 

0 0,54 % 2,36 0,035 0 3,58 % 4,14 0,003 

1 0,64 % 2,79 0,015 1 3,71 % 4,29 0,003 

2 0,30 % 1,3 0,217 2 6,69 % 7,74 0,000 

3 0,20 % 0,87 0,399 3 0,28 % 0,33 0,751 

4 -0,19 % -0,82 0,426 4 7,09 % 8,21 0,000 

5 -0,18 % -0,77 0,456 5 -4,52 % -5,22 0,001 

6 -3,95 % -17,29 0,000 6 -2,88 % -3,33 0,010 

7 0,40 % 1,76 0,103 7 0,68 % 0,79 0,451 

8 0,93 % 4,09 0,001 8 0,87 % 1,00 0,346 

9 -0,27 % -1,17 0,265 9 0,33 % 0,38 0,716 

10 -0,44 % -1,93 0,076 10 3,66 % 4,24 0,003 
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[t1,t2] CAR Varianssi J1 p-value 

[-10,-1] -1,35 % 5,21578E-05 -1,87 0,031 

[-5,-1] -1,59 % 2,60789E-05 -3,10 0,001 

[-1,+1] 0,26 % 5,21578E-06 1,12 0,131 

[0,0] 0,54 % 5,21578E-06 2,36 0,009 

[0,+1] 1,18 % 1,04316E-05 3,64 0,000 

[+1,+5] 0,77 % 2,60789E-05 1,50 0,066 

[+1,+10] -2,55 % 5,21578E-05 -3,53 0,000 

Taulukko 2. Keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

 

5.2 Krimin kansanäänestyksen epänormaalit tuotot 

 

Osakemarkkinoiden reaktio Krimin kansanäänestykseen on seuraavassa taulukossa 

saanut melko suuria arvoja. Äänestys järjestettiin sunnuntaina 16.3.2014, jolloin 

reaktio näkyi osakemarkkinoissa vasta seuraavana päivänä. Osakemarkkinat ottivat 

informaation vastaan Venäjällä melko positiivisesti, sillä Venäjän toimialaindeksit 

nousivat suurimmaksi osaksi kaikki noin 5 prosenttia maanantaina. Reaktio on 

ymmärrettävä, sillä Venäjällä Krimin äänestystä pidettiin positiivisena asiana. 

 

Ukrainan PFTS laski 5,28 prosenttia ja seuraavana päivänä jatkoi laskemistaan vielä 

1,35 prosentin verran. Taulukosta 3 nähdään kaikkien indeksien epänormaalin tuoton 

laskeneen kollektiivisesti tapahtumapäivää seuraavana maanantaina ja kaksi päivää 

ennen tätä tilastollisesti merkitsevällä tasolla Venäjän indeksien osalta. 

Tapahtumapäivää seuraavana päivänä kolmanteen päivään saakka esiintyy 

tilastollisesti merkitseviä positiivisia tuottoja. Aiempien päivien lasku on kuitenkin hyvin 

mielenkiintoinen, mikä voi osaltaan johtua markkinoiden odotuksista Krimin 

kansanäänestystä kohtaan. Nollahypoteesi jää voimaan kuitenkin Ukrainan indeksien 

kohdalla, sillä nämä eivät ole tapahtumapäivänä saaneet tilastollisesti merkitseviä 

tuloksia. Voidaan kuitenkin nähdä, että päivää ennen tapahtumapäivää on ollut 

poikkeuksellisen suuri negatiivinen epänormaali tuotto, joka on myöskin ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Koska edellinen päivä vastaa päivää, ennen kuin 

pörssimarkkinat suljettiin viikonlopuksi ja itse tapahtumapäivä päivää tapahtuman 

jälkeen, jolloin pörssikurssit jälleen aukesivat, voidaan olettaa tapahtuman vaikutuksen 

jo hieman lievenneen. Täten tulos on hieman vääristynyt tutkimuksessa 

tapahtumapäivän kohdalla. 
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  Venäjän epänormaalit tuotot   Ukrainan epänormaalit tuotot 

t AR t-ratio p-value t AR t-ratio p-value 

-10 -0,15 % -0,65 0,529 -10 -4,01 % -3,97 0,004 

-9 -3,64 % -15,49 0 -9 -0,95 % -0,94 0,377 

-8 0,18 % 0,77 0,457 -8 -0,36 % -0,35 0,733 

-7 0,93 % 3,95 0,002 -7 0,73 % 0,72 0,490 

-6 -0,23 % -1 0,336 -6 0,52 % 0,51 0,622 

-5 -0,44 % -1,86 0,086 -5 3,69 % 3,65 0,006 

-4 -0,02 % -0,07 0,943 -4 -0,13 % -0,13 0,900 

-3 0,24 % 1,04 0,317 -3 -0,31 % -0,31 0,765 

-2 -1,16 % -4,94 0,000 -2 -1,02 % -1,01 0,343 

-1 -0,56 % -2,38 0,033 -1 -2,85 % -2,82 0,023 

0 -1,92 % -8,17 0,000 0 0,23 % 0,23 0,824 

1 1,22 % 5,2 0,000 1 0,19 % 0,19 0,855 

2 1,19 % 5,08 0,000 2 1,46 % 1,45 0,186 

3 0,75 % 3,17 0,007 3 5,09 % 5,04 0,001 

4 0,01 % 0,04 0,972 4 -2,79 % -2,76 0,025 

5 -0,52 % -2,23 0,044 5 0,61 % 0,60 0,565 

6 1,01 % 4,3 0,001 6 -1,13 % -1,12 0,297 

7 0,27 % 1,16 0,265 7 0,04 % 0,04 0,966 

8 0,04 % 0,19 0,854 8 -2,50 % -2,48 0,038 

9 0,00 % -0,02 0,984 9 2,15 % 2,13 0,066 

10 0,30 % 1,28 0,222 10 -1,31 % -1,29 0,232 

Taulukko 3. Kansanäänestyksen päiväkohtainen epänormaali tuotto 

 

 

Taulukoita 2 sekä 3 vertaillessa voidaan huomata, että kansanäänestyksen 

aiheuttamat epänormaalit tuotot ovat selvästi olleet suuremmat ja tilastollisesti 

merkitsevämmät kuin vallankumouksen aiheuttamat Venäjän puolella. Krimin 

kansanäänestys on ollut tilastollisesti merkitsevä vähintään (-1, +1) tapahtumaikkunan 

aikana, voitaneen nollahypoteesi siis hylätä.  
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Kuva 5. Krimin kansanäänestyksen vaikutus Venäjän indekseihin 

 

Kuvasta 5 voimme myös huomata Krimin kansanäänestyksen nostaneen Venäjän 

toimialaindeksien tuottoja yli 5 prosentin. 

 

5.3 Itä-Ukrainan sodan epänormaalit tuotot 

 

Itä-Ukrainan sodan alkaessa sunnuntaina (6.4.2014) tutkimme seuraavaa aukinaista 

pörssipäivää. Ukrainan PFTS -indeksi laski -2,3 prosentin verran, mutta vain yhtenä 

päivänä. RTS sekä MICEX toimialaindeksit taas laskivat kaikki noin 2-3 prosenttia ja 

suurin lasku tapahtui RTS kuluttajapalveluindeksissä, joka laski 3,7 prosenttia. 

Uutisointi sekä jatkuva separatistien hajanainen toiminta ovat todennäköisesti 

antaneet olettaa sodan alkaneen minä hetkenä hyvänsä. Tämän olettamuksen 

vahvistaa indeksien keskimääräinen epänormaali tuotto, joka pysyi negatiivisena vain 

tapahtumapäivänä sekä päivä tämän jälkeen. Epänormaalit tuotot eivät myöskään ole 

tilastollisesti merkitseviä paria poikkeusta lukuun ottamatta kolmantena ja neljäntenä 

päivänä.  
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  Venäjän epänormaalit tuotot   Ukrainan epänormaalit tuotot 

t AR t-ratio p-value t AR t-ratio p-value 

-10 -0,37 % -1,386 0,189 -10 0,56 % 0,50 0,633 

-9 1,11 % 4,189 0,001 -9 -1,14 % -1,02 0,337 

-8 0,05 % 0,18 0,86 -8 0,10 % 0,09 0,934 

-7 -0,12 % -0,437 0,669 -7 -2,49 % -2,23 0,057 

-6 0,13 % 0,474 0,644 -6 2,17 % 1,93 0,089 

-5 0,22 % 0,839 0,417 -5 -1,27 % -1,14 0,289 

-4 -0,45 % -1,696 0,114 -4 -0,66 % -0,59 0,575 

-3 0,03 % 0,114 0,911 -3 -0,06 % -0,05 0,959 

-2 0,53 % 2,008 0,066 -2 -0,37 % -0,33 0,747 

-1 0,46 % 1,727 0,108 -1 0,32 % 0,29 0,780 

0 -0,16 % -0,619 0,547 0 -2,01 % -1,80 0,110 

1 -0,18 % -0,67 0,514 1 0,30 % 0,27 0,794 

2 0,12 % 0,46 0,653 2 -0,10 % -0,09 0,930 

3 0,82 % 3,117 0,008 3 -0,39 % -0,35 0,736 

4 1,00 % 3,782 0,002 4 0,21 % 0,19 0,855 

5 -0,12 % -0,453 0,658 5 -0,45 % -0,40 0,700 

6 -0,43 % -1,625 0,128 6 0,27 % 0,24 0,813 

7 -0,59 % -2,238 0,043 7 -0,23 % -0,21 0,843 

8 0,26 % 0,971 0,349 8 0,09 % 0,08 0,934 

9 0,41 % 1,568 0,141 9 -0,69 % -0,62 0,554 

10 0,15 % 0,561 0,584 10 -0,01 % -0,01 0,990 

Taulukko 4. Itä-Ukrainan sodan päiväkohtainen epänormaali tuotto 

 

5.4 Presidentinvaalien epänormaalit tuotot 

 

Presidentinvaalit ei yleensä ole kovin yllätyksellinen tapahtuma. Vaalien jälkeisenä 

maanantaina (26.5.2014) Ukrainan PFTS-indeksi nousi 4,90 prosenttia. Tämä oli 

suurin, sillä Venäjän indeksien nousu jäi vain alle yhden prosentin.  

 

Taulukosta 5 havaitaan, että tilastollisia epänormaaleja tuottoja ei ole 

tapahtumapäivänä ollut Venäjän indekseissä. Kuitenkin Ukrainan indeksit saivat 

tapahtumapäivänä tilastollisesti merkitsevän -2,74 prosentin arvon, mikä on paljon 

suurempi kuin vastaavat Venäjän indeksien saamat arvot. Verraten taulukkoon 4 

huomataan, että molempien tapahtumien epänormaalit tuotot eivät ole olleet 

tilastollisesti merkitseviä Venäjän osalta. Molempien epänormaalit kumulatiiviset tuotot 

yltävät samalle tasolle kuin AR, eli eivät ole olleet tilastollisesti merkitseviä 5 prosentin 

riskitasolla. Nollahypoteesi jää siis voimaan Venäjän kohdalla, mutta Ukrainaan 

tapahtuma on selkeästi vaikuttanut. 
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  Venäjän epänormaalit tuotot   Ukrainan epänormaalit tuotot 

t AR t-ratio p-value t AR t-ratio p-value 

-10 0,00 % -0,01 0,991 -10 -0,14 % -0,12 0,908 

-9 -0,20 % -0,76 0,458 -9 -0,34 % -0,30 0,774 

-8 0,21 % 0,8 0,439 -8 0,84 % 0,72 0,492 

-7 0,07 % 0,28 0,781 -7 -0,36 % -0,31 0,765 

-6 0,01 % 0,05 0,963 -6 -1,93 % -1,66 0,136 

-5 0,08 % 0,29 0,776 -5 0,47 % 0,41 0,696 

-4 -0,39 % -1,51 0,155 -4 -0,32 % -0,28 0,787 

-3 0,18 % 0,71 0,489 -3 -0,53 % -0,45 0,662 

-2 0,07 % 0,28 0,784 -2 1,96 % 1,68 0,131 

-1 0,16 % 0,62 0,548 -1 -0,47 % -0,40 0,696 

0 -0,07 % -0,26 0,799 0 -2,74 % -2,35 0,046 

1 0,17 % 0,66 0,52 1 1,88 % 1,61 0,145 

2 -0,13 % -0,5 0,625 2 0,52 % 0,45 0,667 

3 0,19 % 0,72 0,485 3 -0,19 % -0,16 0,875 

4 0,11 % 0,43 0,671 4 -1,72 % -1,48 0,177 

5 0,32 % 1,24 0,238 5 2,04 % 1,75 0,117 

6 0,06 % 0,23 0,82 6 -1,79 % -1,54 0,162 

7 -0,28 % -1,07 0,306 7 0,00 % 0,00 0,998 

8 -0,16 % -0,6 0,558 8 -0,02 % -0,01 0,989 

9 0,32 % 1,22 0,243 9 0,43 % 0,37 0,724 

10 0,07 % 0,28 0,785 10 -2,15 % -1,85 0,102 

Taulukko 5. Presidentinvaalien päiväkohtainen epänormaali tuotto 

 

 

5.5 Malaysia Airlines epänormaalit tuotot 

 

Jo edellisten tutkimusten valossa on oletettavaa sanoa, että Malaysia Airlines -

lentokoneen alasampuminen tuli yllätyksenä pörssimarkkinoille. Tapahtuman 

yllätyksellisen luonteen vuoksi sitä ei voi ennustaa, ja luonnollisesti oletetaan sen 

vaikuttavan osakemarkkinoihin jollain tavalla. Tapahtuma ei vaikuttanut Ukrainan 

indekseihin voimakkaasti, mutta nämä kuitenkin laskivat -1,50 prosentin verran. Tähän 

voi mahdollisesti vaikuttaa jokin muukin tekijä, sillä tätä ennen tuotto on ollut melko 

positiivista. Venäjän indekseissä tapahtuma taas sai aikaan hyvinkin voimakkaita 

reaktioita, mikä näkyy kuvasta 5. 
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Kuva 5. Malaysia Airlines vaikutus Venäjän toimialaindekseihin 

 

Kuvan mukaan Venäjän indekseistä suurin osa laski -2 prosentin verran 

tapahtumapäivänä. Suurin lasku nähdään RTS ja MICEX öljy ja kaasuindeksissä, joka 

yltää hyvin lähelle -3 prosenttia. Tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja ei 

kuitenkaan tapahtumapäivänä näytä olevan edes 10 prosentin riskitasolla. 

Tilastollisesti merkitseviä kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja (Taulukko 7) sen sijaan 

löytyy tapahtumapäivänä sekä (-1,+1) ja (0,+1) tapahtumaikkunoista. Tämä on 

mielenkiintoista, sillä Venäjän indeksit jatkoivat laskemistaan vielä pari päivää 

tapahtuman jälkeen, mikä todennäköisesti johtui uutisista, jotka syyttivät Venäjää 

koneen alasampumisesta. Nollahypoteesi voidaan täten hylätä Venäjän 

osakeindeksien kohdalla. 

 

Ukrainan indekseihin tapahtuma ei ollut mitenkään erityisen vaikuttava, sillä itse 

tapahtumapäivänä epänormaalia tuottoa oli vain noin 0,40 prosentin verran (taulukko 

6). Tapahtumapäivä sekä sen jälkeiset päivät eivät myöskään olleet tilastollisesti 

merkitsevät, joten voitanemme tulla siihen lopputulokseen, että tapahtuma ei 

vaikuttanut Ukrainankaan indekseihin. Keskimääräisiä kumulatiivisia epänormaaleja 

tuottoja laskettaessa (taulukko 8) Ukrainan indeksissä on pidemmällä aikaikkunnalla 

(-10,-1) ja (-5,-1) ollut tilastollisesti merkitsevällä tasolla epänormaaleja tuottoja. Tähän 

on osaltaan voinut vaikuttaa jokin muu tapahtuma, joka on antanut vastaavia arvoja, 

sillä itse tapahtumapäivänä ja sen jälkeisillä aikaikkunoilla kumulatiiviset epänormaalit 
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tuotot näyttävät saavan arvoikseen nollan. Tämänkin saralla nollahypoteesi jälleen jää 

voimaan eikä tapahtuma ole vaikuttanut Ukrainan indeksien tuottoihin.  

 

  Venäjän epänormaalit tuotot   Ukrainan epänormaalit tuotot 

t AR t-ratio p-value t AR t-ratio p-value 

-10 -0,20 % -0,856 0,408 -10 -0,76 % -0,65 0,534 

-9 0,34 % 1,48 0,163 -9 -0,59 % -0,51 0,627 

-8 0,01 % 0,048 0,963 -8 -0,42 % -0,35 0,733 

-7 -0,22 % -0,938 0,365 -7 -0,40 % -0,34 0,741 

-6 -0,03 % -0,132 0,897 -6 0,61 % 0,52 0,617 

-5 -0,03 % -0,124 0,903 -5 -1,00 % -0,85 0,421 

-4 -0,66 % -2,885 0,013 -4 -0,02 % -0,01 0,990 

-3 -0,35 % -1,521 0,152 -3 -0,28 % -0,24 0,816 

-2 0,57 % 2,492 0,027 -2 0,93 % 0,79 0,452 

-1 0,15 % 0,671 0,514 -1 -1,51 % -1,28 0,236 

0 0,37 % 1,625 0,128 0 0,40 % 0,34 0,743 

1 0,18 % 0,775 0,452 1 -0,02 % -0,01 0,989 

2 0,04 % 0,194 0,849 2 -0,98 % -0,83 0,430 

3 0,13 % 0,548 0,593 3 -1,39 % -1,18 0,271 

4 -0,09 % -0,403 0,693 4 0,02 % 0,01 0,990 

5 0,14 % 0,598 0,56 5 -0,65 % -0,55 0,597 

6 -0,34 % -1,499 0,158 6 -0,31 % -0,26 0,798 

7 -0,03 % -0,116 0,909 7 -0,69 % -0,58 0,575 

8 -0,31 % -1,356 0,198 8 -2,26 % -1,92 0,091 

9 0,56 % 2,416 0,031 9 -1,02 % -0,87 0,411 

10 0,32 % 1,381 0,19 10 0,62 % 0,53 0,614 

Taulukko 6. Malaysia Airlines päiväkohtainen epänormaali tuotto 

 

 

 

[t1,t2] CAAR Varianssi J1 p-value 

[-10,-1] -0,41 % 5,28859E-05 -0,56 0,288 

[-5,-1] -0,31 % 2,6443E-05 -0,61 0,270 

[-1,+1] 0,71 % 5,28859E-06 3,07 0,001 

[0,0] 0,37 % 5,28859E-06 1,62 0,052 

[0,+1] 0,55 % 1,05772E-05 1,70 0,045 

[+1,+5] 0,39 % 2,6443E-05 0,77 0,222 

[+1,+10] 0,58 % 5,28859E-05 0,80 0,211 

Taulukko 7. Venäjän keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot 
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[t1,t2] CAAR Varianssi J1 p-value 

[-10,-1] -17,25 % 0,00138345 -4,64 0,000 

[-5,-1] -11,64 % 0,00069173 -4,43 0,000 

[-1,+1] 0,00 % 0,00041504 0,00 0,500 

[0,0] 0,07 % 0,00013835 0,06 0,477 

[0,+1] 0,00 % 0,00027669 0,00 0,500 

[+1,+5] 0,00 % 0,00069173 0,00 0,500 

[+1,+10] 0,00 % 0,00138345 0,00 0,500 

Taulukko 8. Ukrainan keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, paljonko Ukrainan kriisi on vaikuttanut Venäjän 

ja Ukrainan indekseihin. Tutkimukseen on valittu viisi eri Itä-Ukrainan kriisin 

uutisoiduinta tapahtumaa ajanjaksolta 1.1.2014 - 30.12.2014. Tutkimusmenetelmänä 

käytettiin tapahtumatutkimusta, jonka avulla laskettiin maitten indekseille epänormaalit 

tuotot (AR) sekä kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAR).  

 

Itä-Ukrainan kriisi on mielenkiintoinen tutkimuskohde sen aiheuttaman reaktion vuoksi 

eri maissa. Kriisillä on ollut vaikutusta moneen eri tekijään. Tämä on näkynyt muun 

muassa maiden asettaessa pakotteita Venäjää kohtaan ja Venäjän taas asettaessa 

vastapakotteita. Tutkielman tarkoituksena on saada vastaus pääkysymykseen sekä 

selvittää myöskin, miten kriisi on vaikuttanut Ukrainaan ja Venäjään erikseen. Tämän 

lisäksi pyritään saamaan vastaus kysymykseen ”millä tapahtumilla on ollut suurin 

vaikutus indekseihin ”.  

 

Tutkielman teoriaosuudessa käsiteltiin Itä-Ukrainan kriisiä yleisesti sekä sen 

tapahtumia kronologisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen käytiin läpi tehokkaiden 

markkinoiden teoriaa, johon tutkielmassa käytettävä tapahtumatutkimus pohjautuu, 

osakkeiden hinnoittelua sekä CAP-mallia. Teoriaosuuden loppuosassa käytiin läpi 

tutkielmassa käytetty aineisto sekä tapahtumatutkimuksen pääpiirteet ja sen kulku. 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa käytiin läpi tutkimustulokset, josta kävi ilmi 

tapahtumatutkimuksen tuloksena saadut keskimääräiset epänormaalit tuotot sekä 

keskimääräiset epänormaalit kumulatiiviset tuotot.  

 

Tutkimustulosten pohjana käytetään jo teoriaosuudessa käsitellyt edelliset tutkimukset 

yleisesti terrorismista sekä sotien vaikutuksista osakemarkkinoihin. Hyvin pitkälti 

tulokset ovat johtaneet usein siihen, että tällaisilla tapahtumilla on jonkinlainen vaikutus 

maiden pörssimarkkinoihin. Käsittelimme viisi eri tapahtumaa, joista kolme eri 

tapahtumaa oli tapahtumapäivänä saanut negatiivisia keskimääräisiä epänormaaleja 

tuottoja. Havaintojen perusteella Krimin kansanäänestys sai suurimman tilastollisesti 

merkitsevän keskimääräisen epänormaalin tuoton arvon. Tästä voimme tulla siihen 

lopputulokseen, että Krimin kansanäänestys on tapahtuma, joka on vaikuttanut eniten 
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molempien maiden osakemarkkinoihin. Molempien maiden indeksit saivat positiivisia 

epänormaaleja tuottoja, etenkin Ukrainan osalta, jossa tapahtumapäivä sai yli kolmen 

prosentin epänormaalin tuoton. Äänestyksellä todettiin olevan keskimäärin voimakas 

vaikutus Ukrainan indekseihin, sillä vallankumous tuli positiivisena yllätyksenä 

ukrainalaisille. Chenin ja Siemsin (2004) tehdyn tutkimuksen mukaan nopeasti 

levittyvä informaatio näkyy selvästi pörssimarkkinoilla, sekä on edellytys tehokkaille 

markkinoille. Voimme olettaa Ukrainan pörssin vastanneen hyvin tapahtuman 

vaikutukseen sekä sijoittajien reagoivan erittäin nopeasti kyseiseen uutiseen. Tämän 

lisäksi voimme myötäillä Guidolinin (2010) tehtyä tutkimusta kriisin alkuvaiheessa 

tulevista positiivisista vaikutuksista, sillä alkutaival oli suuri murros ukrainalaiselle 

väestölle ja heidän tulevaisuudelleen, kun he syöksivät vallasta venäläismielisen 

presidentin. 

 

Toinen edellisiä tutkimuksia myötäilevä tapahtuma oli Itä-Ukrainan sodan alku, mikä 

myöskin näkyi heti Ukrainan indekseissä negatiivisena epänormaalina tuottona. Sekä 

Caplanin (2002) että Chenin ja Siemsin (2004) mukaan sodan alku näkyy heti lyhyellä 

aikaikkunnalla pörssimarkkinoilla, minkä huomasimme myöskin Ukrainan indekseissä. 

Jo sodan luonteesta ja geologisesta paikasta voitaisiin olla sitä mieltä, että tulos vastaa 

oletettua tapahtumaa. Ukrainalle ei ole mielekästä käydä sotaa, joten indeksien 

epänormaalit tuotot kasvavat.  

 

Maakohtaisesti suurimmat positiiviset vaikutukset näkyivät Venäjän 

toimialaindekseissä ja suurimmat negatiiviset Ukrainan indekseissä. Pohdittavaksi jäi 

Malaysia Airlines -tapahtuman vaikutus indekseihin, sillä Venäjän toimialaindekseissä 

näkyi suurta negatiivista tuottoa, mutta keskimääräiset epänormaalit tuotot jäivät 

pieniksi eivätkä olleet tilastollisesti merkitseviä. Toisaalta tulos on voinut jäädä 

tuollaiseksi jonkin muun tapahtuman toimesta, joka on vaikuttanut samaan aikaan 

osakemarkkinoilla ja täten jäänyt alhaiseksi. Edellisten tutkimusten perusteella saatu 

tulos on kummallinen, koska luonnollisesti niinkin yllättävä tapahtuma, kuten 

lentokoneen alasampuminen voisi vaikuttaa osakemarkkinoihin merkittävästi. Tämä 

voisi olla myös hyvä jatkotutkimuskohde ja selvittää, miksi näin mahdollisesti kävi. 

 

Osa tapahtumista sai suurta vaikutusta näkyville Ukrainan sekä Venäjän indekseissä. 

Tutkielmassa tulee ottaa kuitenkin huomioon, että kaikki tarkastelun kohteeksi 
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valikoidut tapahtumat eivät ole olleet merkittäviä tapahtumia osakemarkkinoilla ja ovat 

mahdollisesti voineet saada arvonsa tarkastelun ulkopuolelle jäävien tapahtumien 

päällekkäisyyksistä.  

 

Tutkimuksen pääkysymyksenä toimivaan ”Paljonko Ukrainan kriisi on vaikuttanut 

Venäjän ja Ukrainan indekseihin” saadaan vastaus tapahtumatutkimuksen avulla. 

Selvitimme jokaisen yksittäisen tapahtuman vaikutus molempiin indekseihin ja 

huomasimme maakohtaisesti, kuinka eri tapahtumat vaikuttivat näihin. Tämän 

selvitettyämme voidaan tulla siihen lopputulokseen, että kollektiivisesti tapahtumat 

ovat vaikuttaneet maiden indekseihin tilastollisesti merkitsevästi ja erityisesti eniten 

Ukrainaan. Venäjän indeksit ovat osaltaan myöskin olleet vaikutuksen alaisena 

tapahtumien aikaan, erityisesti Krimin kansanäänestyksen kohdalla. 

 

Jatkossa aihetta voisi tutkia pidemmälle ja ottaa huomioon päällekkäiset tapahtumat, 

jotta saataisiin tarkempia ja selkeämpiä tuloksia. Tämän lisäksi voitaisiin myös ottaa 

tarkasteluun kriisin vaikutus Yhdysvaltoihin, erityisesti talouspakotteiden asettamisen 

aikaan. Tapahtumia voisi ottaa myös pidemmältä aikaväliltä, jotta voitaisiin saada 

näkemys, kuinka pitkään kriisi on vaikuttanut osakemarkkinoihin ja kuinka tarkasti 

osakemarkkinoiden kehitystä voitaisiin lähteä ennustamaan. 
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