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Tutkielman tarkoituksena on selvittää suomalaisten osakeanalyytikkojen mielipitei-

den vaikutuksia osakekursseihin Suomen osakemarkkinoilla lyhyellä aikavälillä. 

Tutkimuksessa tätä ilmiötä tarkastellaan analyytikkojen suositusmuutosten kautta 

hyödyntäen kvantitatiivista tapahtumatutkimuksen metodologiaa. Tutkimusaineis-

tona on käytetty 375 analyytikon suositusmuutosta vuosina 2015-2019, jotka on ke-

rätty kahdelta suomalaiselta osakeanalyysiä tarjoavalta analyytikkotalolta. Analyy-

tikkojen suositusmuutosten vaikutusta on perusteltu tapahtumaikkunassa kerty-

neillä epänormaaleilla tuotoilla ja näiden tilastollisilla merkitsevyyksillä. 

 

Tutkimustulosten mukaan suomalaisten analyytikkojen suositusten ylennyksillä 

(upgrade) ja alennuksilla (downgrade) on keskimäärin tilastollisesti erittäin merkit-

sevää vaikutusta osakekursseihin lyhyellä aikavälillä. Tapahtumapäivän keskimää-

räiset epänormaalit tuotot ovat olleet suositusylennysten osalta 1,138% ja suositus-

alennusten osalta -2,032%. Lisäksi todettiin suositusalennusten vaikutusten olevan 

suurempia ja pitkäkestoisempia kuin suositusylennysten vaikutusten. Yksityisen 

analyytikkotalon suositusmuutosten huomattiin vaikuttavan enemmän pörssikurs-

seihin kuin investointipankin analyytikkojen suositusmuutokset.  
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The purpose of this thesis is to explain the impact of the opinions of Finnish stock 

analyst to the stock prices in Finland in short-term. This is examined via investigation 

of analysts’ recommendation revisions by event study methodology. In all, 375 an-

alysts’ recommendation revisions were collected from two different analyst houses 

between years 2015-2019. The impact has been reasoned by proving the statistical 

significance of the abnormal returns that would occur during the event window.  

 

According to this study, the recommendation upgrades and downgrades have sig-

nificant impact on the stock prices in short-term period. The average abnormal re-

turn for recommendation upgrades were 1,138% and for recommendation down-

grades -2,032% on event day. The impact of the downgrade revisions was noted to 

be much higher and longer in comparison with the impact of the upgrade revisions. 

It was also noted that the impact of revisions provided by independent analyst house 

was greater than the recommendation revisions provided by investment bank’s an-

alysts.  
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1. JOHDANTO 

 

“Pörssi on kuin huutokauppahuone: jokainen antiikkihuutokaupassa käynyt tietää, 

että tunnelman noustessa hinnat kohoavat. Ja päin vastoin: hiljaisina päivinä hy-

vää tavaraa saa hyvinkin halvalla.” (Kallunki, 2006) 

 

Osakesijoittajilla on nykypäivänä yhä enemmissä määrin käytössään reaaliaikaista 

informaatiota koskien julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ominai-

suuksia ja näiden yritysten taloudellisia tilanteita. Sijoittajilla on kuitenkin alttius yli-

reagoida saatuun uuteen informaatioon; oli se sitten positiivista tai negatiivista. Si-

joittajien taipumus seurata sitä, mitä muutkin tekevät, johtaa kurssien lyhytaikaiseen 

heiluntaan. (Kallunki, 2006) 

 

Osakeanalyytikkojen tuottamaa informaatiota voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä 

löydetyistä poikkeavuuksista tehokkaiden rahoitusmarkkinoiden käsitteestä. Ana-

lyytikkotalot tarjoavat yleensä viittä erilaista suositusta osakkeille: osta (strong buy), 

lisää (buy), pidä (hold), vähennä (underperform) ja myy (sell). (Serafeim 2011, 63-

64) Analyytikot tutkivat yrityksiä riippumattomasti arvioiden taloudellisesti yritysten 

todellisen arvon ja sen hetkisen pörssikurssin eroa. Arvioihin vaikuttavat myös 

yleensä muun muassa toimiala ja yleinen talouskehitys. Sijoitussuositus annetaan 

osakkeelle vertailemalla analyytikon näkemyksen mukaista yrityksen arvoa ja vallit-

sevaa osakekurssia. (Francis & Soffer 1997, 195; Gorschelnik, 2013; Hämäläinen, 

2016) Osakkeiden arvioinnin riippumattomuudesta voidaan kuitenkin olla montaa 

mieltä. Suomalaiset suuret yleispankit ovat yleensä mukana uusissa listautumisissa 

ja niiden järjestelyissä. Nämä samaiset pankit tekevät myös osakeanalyysejä ja an-

tavat niiden mukaan erilaisia suosituksia. Hämäläisen (2017) tekemän selvityksen 

mukaan suurten yleispankkien suositukset omien listautumisjärjestelyiden yrityksille 

olivat yksiselitteisiä; suosituksina oli jokaisessa tapauksessa: osta. Pyrkivätkö siis 

analyytikot näissä tapauksissa vaikuttamaan jollain tapaa osakkeiden hintoihin? 

Entä kuinka paljon yksittäisillä analyyseillä ja suosituksilla pystytään vaikuttamaan 

pörssikursseihin? 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää analyytikkojen suositusmuutosten 

vaikutuksia osakkeiden hintoihin lyhyellä aikavälillä. Tarkastelun kohteena on kaksi 

eri osakeanalyysejä tarjoavaa analyytikkotaloa. Ensimmäinen tarkastelun kohteena 

olevista tahoista on täysin yksityinen osakeanalyysiin keskittynyt analyytikkotalo. 

Toinen tarkasteltava osakeanalyysiä tarjoava taho on investointipankki. Tutkimuk-

sessa keskitytään tarkastelemaan niiden päivien ympärillä tapahtuvaa pörssikurs-

sien muutoksia, jolloin analyytikot ovat vaihtaneet suosituksiaan. Näitä suositusten 

vaihdoksia kutsutaan tässä tutkimustyössä revisioiksi. Revisiot on jaettu kahteen 

erilaiseen muutokseen; ylenevään (upgrade) ja alenevaan (downgrade) revisioon. 

Ylenevässä revisiotilanteessa analyytikko on voinut esimerkiksi ylentää suosituk-

sensa ”vähennä”-suosituksesta ”osta”-suositukseksi. Alenevassa revisiossa taas 

suositusta on alennettu esimerkiksi ”lisää”-suosituksesta ”myy”-suositukseksi. Itse 

tutkimus toteutetaan kvantitatiivisesti tapahtumatutkimuksena.  

 

1.1 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko analyytikkojen antamilla suosituksilla 

vaikutusta suoranaisesti pörssikursseihin. Vaikuttamista pörssikursseihin tarkastel-

laan revisioiden kautta, sillä tällöin oletetaan näkemyksen muutoksella olevan vai-

kutuksia sijoittajien käytökseen, mikä osaltaan heijastuu yritysten pörssikursseissa 

samaan suuntaan suosituksen ylennyksen tai alennuksen kanssa. Tutkimuksen ta-

voitteena on selvittää myös saatujen epänormaalien tuottojen määrä tarkasteltavina 

ajanjaksoilla sekä näiden tuottojen tilastollinen merkitsevyys. Yleneviä ja alenevia 

revisioita tarkastellaan tässä tutkimuksessa erikseen, sillä tarkoituksena on myös 

selvittää, reagoivatko sijoittajat herkemmin negatiiviseen vai positiiviseen informaa-

tioon. Lisäksi analyytikkojen suositusrevisioiden vaikutusten tarkastelun ohessa tah-

dotaan myös selvittää, onko yksityisen analyytikkotalon suositusrevisioiden vaiku-

tuksissa eroja investointipankin antamien suositusrevisioiden vaikutuksiin.  
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Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys kuuluu seuraavasti: 

 

1. ”Millainen vaikutus analyytikkojen suositusmuutoksilla (upgrade tai downgrade) 

on yritysten osakekursseihin lyhyellä aikavälillä?” 

 

Lisäksi alatutkimusongelmina ovat: 

 

1. ”Onko alenevan revision vaikutus suurempi kuin ylenevän revision?” 

2. ”Onko eri analyytikkotalojen (investointipankki vai yksityinen analyytikkotalo) re-

visioiden vaikutuksissa eroja?” 

3. ”Mitkä aikavälit ovat keskimäärin tuottoisimmat epänormaalin tuoton osalta tar-

kasteluikkunassa?” 

 

Analyytikkojen suositusrevisioiden vaikutuksia pyritään havaitsemaan tässä tutki-

muksessa havainnoimalla etenkin suositusmuutoksen päivänä ja lyhyellä ajalla sen 

ympärillä tapahtuvia pörssikurssiliikkeitä. Näistä kurssituotoista lasketaan epänor-

maalit tuotot, joiden tilastollinen merkitsevyys selvitetään.  

 

1.2 Tutkimuksen merkitys 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomessa toimivien analyytikkojen roolia 

informaationtuottajina. Tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu siihen, miten paljon 

suomalaisilla analyytikoilla ja heidän mielipiteillään on vaikutusta sijoittajien sijoitus-

käyttäytymiseen. Analyytikkojen roolia ei ole juurikaan tutkittu Suomen osakemark-

kinoilla. Tämän vuoksi kattavaa aikaisempaa tutkimustietoa suomalaisten analyytik-

kojen vaikutuksista pörssikursseihin ei ole aikaisemmin tutkittu. Tutkielma pohjau-

tuukin vahvasti ulkomaisiin tutkimuksiin aiheesta luoden teoreettisen viitekehyksen 

ja olettamukset tälle tutkimukselle. 
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Muiden muassa Elton, Gruber ja Grossman (1986), Francis ja Soffer (1997) Ryan 

ja Taffler (2006) sekä Chang ja Chan (2008) todentavat tutkimuksissaan, että ana-

lyytikkojen suositusrevisioilla on erittäin paljon vaikutusta pörssikursseihin lyhyellä 

aikavälillä. Nämä tutkimustulokset sijoittuvat kuitenkin suuriin sijoitusmarkkinoihin, 

kuten Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Tämä tutkimus luo uutta 

tietoa analyytikkojen roolista ja suositusmuutosten vaikutuksista pienemmillä arvo-

paperimarkkinoilla, kuten osakemarkkinoilla Suomessa. 

 

Tämä Pro Gradu -tutkielma luo yllä mainittujen asioiden lisäksi käsityksen siitä, 

mahdollistaako analyytikkojen suositusmuutosten mukainen sijoittaminen lyhyellä 

aikavälillä ylituottojen saavuttamisen. Tutkimuksen myötä voidaan myös käydä kes-

kustelua siitä, voidaanko analyytikkojen suositusmuutosten katsoa olevan itsessään 

relevantti yritystä koskeva uutistapahtuma, jolla on sijoittajien mielestä todellista vai-

kutusta yrityksen arvoon. Lisäksi tämän tutkimuksen myötä voidaan havaita se, ke-

nen luomaa informaatiota ja osakesuosituksia sijoittajat kunnioittavat enemmän 

Suomessa; investointipankkien analyytikkojen vai riippumattomien analyytikkojen. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksessa on tehty aineiston ja aihepiirin osalta joitakin rajauksia. Ensinnäkin 

suositusrevisiot on kerätty kahdelta suomalaiselta analyytikkotalolta, joista toinen 

on yksityinen/riippumaton analyysintuottaja ja toinen investointipankki. Näiden ana-

lyytikkotalojen tuottama informaatio rajoittuu pääasiassa suomalaisiin pörssiyrityk-

siin, joten tutkimuksessa tutkitaan ainoastaan suomalaisia pörssiyritysten osakkeita 

ja mahdollista hintareaktiota. Tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan muutoksia 

kurssihinnoissa huomioimatta esimerkiksi vaihdantavolyymien muutoksia.  

 

Näiden rajausten lisäksi suositusrevisioiksi on identifioitu suositusmuutokset positii-

visen (lisää tai osta) ja negatiivisen (vähennä tai myy) kategorian välillä, sillä 
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oletuksena on hintareaktion muodostus mahdollisimman radikaalin suositusmuutok-

sen myötä. Tämä pyritään havaitsemaan negatiivisen ja positiivien näkemyksen 

vaihdoksilla. Myös muutama Helsingin pörssissä noteerattu yhtiö on rajattu pois tut-

kimusotannasta, sillä näiden listautumispäivä ovat olleet liian lähellä suositusrevi-

siopäiviä. Tällöin takautuvasti laskettuja alfa- ja beetakertoimia ei olisi voitu määrit-

tää kyseisille yrityksille tarpeeksi tarkasti ja yhteneväisesti. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkielman empiirinen osuus toteutetaan kvantitatiivisena tapahtumatutkimuksena. 

Tämä metodi soveltuu tutkimusmenetelmäksi silloin, kun pyritään tutkimaan tiettyjen 

tapahtumien vaikutuksia pörssikursseihin. Tapahtumatutkimuksessa lasketaan ta-

pahtumaikkunan sisällä päiväkohtaisesti keskimääräiset epänormaalit tuotot. Ta-

pahtumien vaikutukset pyritään osoittamaan syntyneiden epänormaalien tuottojen 

tilastollisilla merkitsevyyksillä. (Seiler 2004; Sorescu, Warren & Ertekin 2017, 186) 

Tässä tutkimuksessa tapahtumiksi on luokiteltu analyytikkojen osakesuositusmuu-

tokset ja tapahtumapäiviksi muutosten päivämäärät. 

 

Tutkimusta varten on kerätty yhteensä 375 suositusrevisiota, joista 183 on suosi-

tusten ylennystä (upgrade) ja 192 on suositusten alennusta (downgrade). Nämä 

suositusmuutokset on kerätty kahdelta suomalaiselta analyytikkotalolta, joista toi-

nen on investointipankki ja toinen yksityinen analyytikkotalo. Suositusmuutokset 

ovat kohdistuneet yhteensä 98 eri Helsingin pörssissä noteerattuun yhtiöön. Suosi-

tusmuutokset on kerätty analyytikkotalojen verkkosivuilta osakesuositushistorioista. 

Epänormaalien tuottojen tilastollinen analysointi suoritetaan Microsoft Excel -ohjel-

malla hyödyntäen kaksisuuntaista t-testiä. 
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1.5 Tutkielman kulku 

 

Tämän tutkielman rakenne koostuu neljästä suuremmasta kokonaisuudesta. En-

simmäisenä käydään läpi tutkielman aiheeseen liittyvää teoreettista puolta. Tämä 

kokonaisuus koostuu kahdesta osiosta; kirjallisuuskatsauksesta ja aiheeseen liitty-

vistä aikaisemmista tutkimuksista (luvut 2 ja 3). Kirjallisuuskatsauksessa käydään 

läpi osakeanalyytikkojen luomaa informaatiota ja sen merkitystä arvopaperimarkki-

noille sekä analyytikon roolia yleisesti. Lisäksi tässä osiossa selvennetään syitä ja 

kannustimia analyytikkojen suositusmuutoksiin. Teoreettisen katsauksen toinen 

osio keskittyy selittämään aihepiiriä aikaisempien tutkimusten valossa. Tutkielman 

toinen kokonaisuus käy läpi tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää (tapah-

tumatutkimus) ja siihen liittyvää metodologiaa (luku 4). Tämän lisäksi kyseinen ko-

konaisuus pitää sisällään tutkimusaineiston kuvailun (luku 5). Kolmas tutkielman ko-

konaisuus keskittyy yksinomaan selittämään tämän tutkimuksen tuloksia ja havain-

toja tutkimusongelmien ja -hypoteesien kautta (luku 6). Viimeisenä tutkimuskoko-

naisuutena on johtopäätökset ja lisätutkimusehdotukset (luku 7), jossa nidotaan yh-

teen tutkielmasta ja tutkimuksesta löydetyt havainnot.  
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2. OSAKEANALYYTIKKOJEN LUOMA INFORMAATIO 

 

Hyvin toimivilla osakemarkkinoilla informaatio toimii kriittisenä elementtinä. Täten 

kerääntynyt informaatio antaa yksilölle mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä 

ja osakekauppaa suotuisimmilla hinnoilla. Informaation luoman arvon vuoksi sijoit-

tajat saattavat käyttää huomattaviakin rahasummia osakeanalyysien keräämiseen. 

Analyyseihin käytettävä verrattain suuri rahamäärä on herättänyt myös kysymyksiä 

siitä, mitä arvoa analyytikkojen analyysit ja informaatio luovat markkinoille. Joiden-

kin mielestä se parantaa markkinoiden tehokkuutta tuoden kaikille sijoittajille infor-

maation tasapuolisesti, jolloin informaatiokuoppia ei täten syntyisi. Toisen mielipi-

teen mukaan analyytikkojen luoma informaatio ei loisi markkinoille sen suurempaa 

arvoa, sillä analyytikkojen intressit ovat sijoittajiin verrattuna erilaiset. Vaikka ana-

lyysien luomasta arvosta ei ole täyttä yhteisymmärrystä, on olemassa näkyviä to-

disteita siitä, että analyytikkojen tutkimukset vaikuttavat osakkeiden hintoihin ja tätä 

kautta myös talouden resurssien allokaatioihin. (Serafeim 2011, 63-64) 

 

Yhtenä ensimmäisistä tutkituista tehokkaiden markkinoiden poikkeavuuksista, eli 

anomalioista, voidaan pitää osakeanalyytikkojen tuottamaa informaatiota. Mikäli 

analyytikkojen tuottamia analyysejä voidaan hyödyntää ennustamaan tulevaisuu-

den hintoja, rikkoo tämä osakemarkkinoiden tehokkuutta. (Serafeim 2011, 63) Tut-

kimuksen kannalta on perusteltua pyrkiä ymmärtämään analyytikkojen luomaa in-

formaatiota ja sen arvoa osakemarkkinoilla. Tämän luvun tarkoituksena onkin pu-

reutua osakeanalyytikkojen rooliin ja heidän luomaan informaatioarvoon arvopape-

rimarkkinoilla. Lisäksi kappaleissa käsitellään syitä analyytikkojen suositusmuutok-

siin, sillä revisioiden vaikutukset ovat tutkimuksen keskiössä.  

 

2.1 Analyytikkojen rooli ja heidän luoman informaation arvo 

 

Osakeanalyytikot ovat korkeasti koulutettuja arvopapereiden asiantuntijoita, joilla on 

tärkeä tehtävä kerätä ja prosessoida yrityksiin kohdistuvaa informaatiota sekä 
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levittää tätä tietoa yksityisille sijoittajille ja instituutioille. Muun tiedon lisäksi tärkeim-

piä analyytikkojen tuottamia tiedon palasia ovat osakesuositukset ja tulosennusteet.  

Analyytikoilla katsotaan olevan ennen kaikkea kaksi tärkeää roolia pääomamarkki-

noilla: tiedon tulkitsija ja tiedon löytäjä. Tiedon tulkitseminen tapahtuu yleensä julki-

sen tiedon, kuten tilinpäätösinformaation tarkastelun kautta, kun taas tiedon löytä-

miseen voidaan tarvita yksityistä tietoa. Näin ollen analyytikkojen on mahdollista 

tuottaa lisäarvoa kahdella tapaa; analysoimalla taidokkaasti ja oikeellisesti ole-

massa olevaa informaatiota, tai keräämällä tietoa, jota ei ole suoranaisesti saata-

vissa ilman syvällisempää tiedonhakuprosessia. Suurin osa analyytikkojen tuotta-

masta lisäinformaatiosta on julkisen tiedon kautta toteutettua informaation tulkintaa. 

(Ivkovic & Jegadeesh 2004, 434; Chen, Cheng & Lo 2010, 206-207; Brauer & Wier-

sema 2018, 220) Livnatin & Zhangin (2012) mukaan sijoittajat tuntuvat myös arvos-

tavan enemmän julkiseen tietoon nojautuvaa analysointia ja reagointia kuin infor-

maation pitkäaikaista etsintää. 

 

Analyytikkojen roolista tiedontuottajana arvopaperimarkkinoilla ollaan yleisesti 

kahta eri mieltä. Ensimmäisen näkökulman mukaan analyytikot nähdään ylivertai-

sina yrityskohtaisina asiantuntijoina, joiden pääasiallisena ja tärkeimpänä tehtävänä 

on täyttää valvonta- ja seurantatoiminnot arvopaperimarkkinoilla, jottei informaa-

tiokuiluja pääsisi syntymään. Tämä näkökulma kuvailee analyytikot järkähtämättö-

minä rationaalisina toimijoina, joiden päätöksentekokykyyn eivät vaikuta kognitiivi-

set vääristymät eikä sosiaaliset tilanteet. Toisen näkökulman mukaan analyytikko-

jen toiminta ei välttämättä olekaan täysin rationaalista ja se on alttiina ulkoisille vää-

ristymille. Tämän näkemyksen mukaan analyytikot saattavat olla ylioptimistia en-

nusteissaan taatakseen muun muassa sen, että pääsy yritykseen liittyviin tietoihin 

on myös jatkossa mahdollista. (Womack 1996, 138; Kahneman 2003, 706; 

Hirschleifer 2015, 140; Brauer & Wiersema 2018, 220) Beunza ja Garud (2007) esit-

tävät näitä kahta näkökulmaa harmonisoivan mielipiteen, jossa analyytikko nähdään 

raamien asettajana, joka yhdistelee rationaalisen tiedontuotannon tueksi mielen-

malleja ja sosiaalisia vinkkejä laskelmissaan, jotta yrityksen todellinen arvo saatai-

siin selville mahdollisimman tarkasti. 
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Sijoittajien lisäksi analyytikot tarjoavat informaatiota muillekin osapuolille. Näitä ta-

hoja ovat yritykset, media/lehdistö, julkishallinto ja investointipankit. Alla olevassa 

kuviossa 1 on demonstroitu osakeanalyytikkojen rooli sijoitusmaailman informaatio-

verkostossa, jonka mukaan analyytikot ovat sijoitusmarkkinoiden tietoverkostossa 

keskiössä: 

 

 

Kuvio 1. Analyytikon rooli sijoitusmarkkinoiden informaatioverkostossa (mu-

kaillen Brauer & Wiersema 2018) 

 

Vallitsevan käsityksen mukaan osakeanalyytikkojen tuottaman tiedon kohderyh-

mänä eivät toimi ainoastaan sijoittajat, vaan tämä informaatio ylettyy myös yrityksiin 

ja niiden johtoryhmiin. Analyytikkojen tuottamat tulosennusteet ja suositukset voivat 

aiheuttaa yritysten johtoryhmien sisällä tulospaineita. Analyytikkojen asettamat tu-

losennusteet vaikuttavat myös yritysjohtajien kvartaalitavoitteisiin ja tavoitehorisont-

teihin, sillä tavoitteena on saada tulos vastaamaan vallitsevaa markkinakäsitystä 

yhtiön tilasta. (Brauer & Wiersema 2018, 221) Tällaista käytöstä on havaittu olevan 

laajalti yritysmaailmassa, sillä sijoittajat voivat ”rangaista” yhtiötä siitä, ettei analyy-

tikon ennustamiin tuloslukuihin olla päästy, kuten esimerkiksi Bartovin, Givolyn ja 
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Hayn (2002) sekä Kinneyn, Burgstahlerin ja Martinin (2002) tutkimukset osoittavat. 

Wierseman ja Zhangin (2011) mukaan yritysjohtajien on helpompaa pitää työpaik-

kansa, jos he pystyvät vastaamaan analyytikkojen tulosennusteisiin. Näiden asioi-

den vuoksi yritysjohtajat eivät pelkästään pyri vaikuttamaan yrityksen tuloksellisuu-

teen siten, että se vastaisi analyytikkojen odotuksia, vaan myös omaksumaan niitä 

toimenpiteitä, jotka vaikuttavat analyytikkojen suosituksiin (Brauer & Wiersema 

2018, 221). 

 

Analyytikkojen vaikutus mediaan on selkeää. Median julkaistaessa uutta yrityskoh-

taista informaatiota, kuten yrityskaupoista tai uusista tuotteista, sisällytetään näihin 

yleensä myös osakeanalyytikkojen kommentteja siitä, miten tämä vaikuttaa vallitse-

vaan tilanteeseen yrityksessä sekä tulosennusteista. Analyytikon toimintaan ja arvi-

oihin voivat vaikuttaa muutkin asiat kuin uskomukset yrityksen tulevaisuuden suo-

riutumisesta. Samanaikaisesti analyytikkojen työskentelyyn vaikuttavat julkishallinto 

(sääntelyelimet) ja työnantajat, joita ovat yleensä investointipankit. Analyytikon työs-

kentely investointipankissa voi aiheuttaa ns. intressiristiriidan, sillä lähtökohtaisesti 

analyytikkojen tulisi olla riippumattomia ja puolueettomia informaation jakajia. Tätä 

olettamaa vastoin investointipankin palkkaamat analyytikot voivat vääristää kuvia 

yrityksistä positiiviseen suuntaan, jos heidän työnantajansa intresseissä on myydä 

näihin yrityksiin liittyviä arvopapereita. (Hayward & Boeker 1998, 1; Fogarty & Rod-

gers 2005, 331; Hirsch & Pozner 2005, 231; Hämäläinen 2017; Brauer & Wiersema 

2018, 221) 

 

Analyytikot vaikuttavat myös toistensa käytökseen. Muiden muassa Roa, Greve ja 

Davis (2001) sekä Hernsberger ja Spiller (2016) osoittavat havainnoissaan, että 

suuri osa osakeanalyytikoista seuraa muiden, yleensä ns. ”tähtianalyytikkojen” toi-

mintoja niin suosituksissaan kuin siinä, ottavatko he analysointiportfolioonsa tiettyjä 

yrityksiä. Toiminnan imitointia voidaan havaita etenkin kokemattomimpien ja ura-

keskeisimpien analyytikkojen keskuudessa, sillä varaa virheisiin ei ole uskottavuu-

den rakentamisen vuoksi (Harrison, Kubik & Solomon 2000, 143). 
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Analyytikoilla on siis erittäin suuri ja moninainen rooli arvopaperimarkkinoilla. Kuten 

kuviosta 1 voidaan havaita, analyytikoilla on erittäin keskeinen paikka informaation 

luonnissa ja välityksessä niin yritysten, sijoittajien sekä muiden osapuolien välillä. 

Analyytikkojen arvonluonti perustuukin sille, että mahdolliset informaatiokuilut täy-

tetään yritysten ja sijoittajien välillä. Analyytikoilla on siis mahdollisuus tasapainottaa 

informaatiota eri toimijoiden kesken joko tulkitsemalla vallitsevaa markkinatilannetta 

tai tuomalla tietoisuuteen ennalta epätiedostettuja asioita yritysten tilanteista. Vaik-

kakin analyytikkojen analysoinnin ja tiedontuotannon täydellistä rationaalisuutta voi-

daankin osaltaan kritisoida, analyytikkojen tuottamalla informaatiolla on kuitenkin 

suuri vaikutus arvopaperimarkkinoiden informaation välityksessä. 

 

2.2 Analyytikkojen väliset informaation laatuerot 

 

Analyytikkojen luoman informaation tuottavuudella ja laadulla on eroja eri analyytik-

kojen välillä. Yhtä selvimmistä syistä eroavaisuuksiin pidetään analyytikkojen taitoja 

ja tietoja; mitä taitavammin analyytikko onnistuu ennustuksissaan ja mitä enemmän 

hänellä on yleisessä tiedossa olematonta informaatiota, sitä paremmin hänen suo-

situksensa pitävät paikkaansa ja luovat näin informaatioarvoa markkinoille. (Hobbs, 

Kovacs & Sharma 2012, 94-95) Muun muassa Lohin ja Mianin (2006) tekemä tutki-

mus osoittaa, että mitä tarkempi analyytikon tulosennustus on, sitä tuottavampaa 

on kyseisen analyytikon suositusten seuraaminen. Loh ja Stulz (2011) puolestaan 

esittävät, että kokeneempien analyytikkojen suositukset ovat tuottavampia kuin mui-

den analyytikkojen suositukset. Myös ennustuksissa onnistuminen voidaan nähdä 

ruokkivan itseään, sillä esimerkiksi Mikhail, Walther ja Wills (2004) toteavat tutki-

muksessaan, että suositusmuutoksen, eli revision, jälkeisenä kolmena kuukautena 

on nähtävä erittäin suuri yhteys analyytikon aikaisemman onnistumisen sekä tuot-

tavuuden välillä. Leone ja Wu (2007) puolestaan osoittavat, että analyytikon lahjak-

kuus on tärkeämpi ominaisuus kuin kokemus, kun tarkastellaan osakeanalyytikko-

jen suoriutumiskykyä. 
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Eroja analyytikkojen suositusten tuottavuuksissa eri osakeanalyytikkojen välillä voi-

daan havaita myös sen vuoksi, että eri analyytikoilla voi olla erilaiset kannustimet 

toimintaansa (Hobbs et al. 2012, 95). Esimerkiksi Barber, Lehavy ja Trueman (2007) 

tutkivat eroja investointipankkien ja yksinään osakeanalyysiin keskittyvien talojen 

välillä, jolloin voitiin huomata, että yksityiset analyytikkotalot tarjoavat tuottoisampia 

osta-suosituksia kuin investointipankkien osakeanalyytikot, mikä liittyy tämän tutki-

muksen toiseen alatutkimusongelmaan. Myös yritystä koskevat tapahtumat liittyvät 

positiivisesti suositusten tuottoisuuteen. On huomattu, että samanaikaisesti yrityk-

sen tulosjulkaisun kanssa annetut suositukset ovat irrallaan tulosjulkaisuista annet-

tuja suosituksia tuottoisampia. (Loh & Stulz 2011, 624; Hobbs et al. 2012, 95) Myös 

muu annettu liitännäinen informaatio suositusten mukana, kuten tavoitehinnat ja 

laadulliset analyysit, lisää suosituksen tuottoisuutta (Asquith, Mikhail & Au 2005, 

280-281). 

 

Li, Li ja Li (2011) esittävät analyytikkojen ennustamisen tarkkuudelle, ja sitä kautta 

myös informaation laadulle, myös toisenlaisen selityksen, kuin analyytikkojen omi-

naisuudet. Havaintojen mukaan on selvää, että analyytikkojen suoriutumiseen vai-

kuttaa suoranaisesti myös se, miten tarkkaa ja täsmällistä tietoa heillä on yrityk-

sestä. Tutkimuksen mukaan se, että jollakin analyytikolla/analyytikkotalolla on hyvä 

historiallinen suoriutuminen ei pelkästään takaa sitä, että jatkossakin näin olisi. Suo-

riutuminen perustuukin lähtökohtaisesti tiedon täsmällisyydelle. 

 

Analyytikkojen suoriutumiselle löytynee siis monenlaisia syitä ja perusteita. Näistä 

suurin osa liittyy analyytikon ominaisuuksiin; toisin sanoen siihen, miten hyvin ana-

lyytikko osaa analysoida markkinatilannetta peilaten yrityskohtaiseen tilanteeseen. 

Myös analyytikkojen aikaisempi suoriutuminen on omiaan tehostamaan ennustei-

den osumatarkkuutta. Tätä ei kuitenkaan voida täysin selittää historiallisen tuloksel-

lisuuden kautta, vaan tähän liittyy osaltaan myös tiedon täsmällisyys. Analyytikkojen 

informaation arvoon vaikuttaa osaltaan myös samanaikaisesti julkaistava muu yri-

tyskohtainen informaatio, joka vahventaa lisäarvoa. 
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2.3 Syyt ja kannustimet analyytikkojen suositusmuutoksiin 

 

Perusperiaatteeltaan syyt analyytikkojen suositusmuutosten takana ovat yksinker-

taisia. Analyytikot peilaavat arvioitaan yrityksen arvosta vallitsevaan markkina-ar-

voon, jolloin arvioitava arvo voi erota vallitsevasta markkina-arvosta paljoltikin. Jos 

vallitseva suositus on eriävä tilanteeseen nähden, osakesuositus muutetaan vas-

taamaan vallitsevaa käsitystä. (Hobbs et al. 2012, 95) Suurin osa analyytikkojen 

suositusten muutoksista pohjautuukin tähän fundamentaaliseen olettamaan. On 

myös havaittu, että noin kahdeksasosa analyytikkojen suositusten muutoksista joh-

tuu pääosin vain voimakkaista kurssireaktioista, jolloin analyytikkojen fundamentaa-

liset käsitykset itse yrityksestä eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Suositusten vastaa-

minen vallitsevaa markkinakurssia on myös omiaan muuttamaan analyytikkojen 

suosituksia, vaikka yrityksen tilanteessa ei ole suurtakaan muutosta. (Ho & Harris 

2000, 450) 

 

Analyytikkojen asettamien myynti- ja ostosuositusten määrässä voidaan nähdä 

eroja. Analyytikoilla voi olla erilaisia kannustimia olla antamatta myyntipuolen suo-

situksia. Tällaisia kannustimia voi olla esimerkiksi hyvien suhteiden ylläpitäminen 

sidosryhmien kanssa, joihin kuuluu myös yritykset, joista analyytikot tekevät analyy-

seja. Yritykset voivat pahimmassa tapauksessa lopettaa informaation jakamisen 

epäsuosiville analyytikoille. Myyntisuositusten asettaminen voi olla itsessäänkin 

riski analyytikon maineelle. Virhearvioinnit myyntisuositusten kanssa luo pitkäaikai-

sempaa vaikutusta analyytikon maineella kuin virhearviointi ostosuosituksen 

kanssa. On huomattukin osin, että analyytikot ennemmin luopuvat yrityksen analy-

soinnista huonoina aikoina, kuten kirjanpitopetoksen aikana, kuin antaisivat yhtiöstä 

negatiivista kuvaa suosituksen muodossa. (Womack 1996, 165; Young & Peng 

2013, 399) 

 

Yritysjohdolta saatu informaatio voi joissakin tapauksissa ylipainottua analyytikkojen 

ennusteissa. Fengin ja McVayn (2010) tutkimuksen mukaan analyytikot ylireagoivat 

ja täten muuttavat sekä ennusteitaan että suosituksiaan johdon ohjeistuksen 
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seurauksena. Tämä havainto on huomattu etenkin analyytikkojen lyhyen ajan en-

nusteissa. Tämä on nähtävissä etenkin investointipankkien analyytikkojen toimin-

nassa, sillä heillä on myös kannustin painottaa yritysjohdon näkemystä tilanteissa, 

joissa on mahdollista saada kyseinen yritys pankin asiakkaaksi.  

 

Analyytikkojen suositustoiminnassa voidaan myös havaita ns. ”laumakäyttäyty-

mistä”. Muun muassa Harrison et al. (2000) kertovat artikkelissaan, että nuoret, ural-

laan alkuvaiheessa olevat analyytikot, imitoiva muiden analyytikkojen mielipiteitä ja 

tulosennusteita kokeneita analyytikkoja enemmän. Tämä johtunee siitä, että koke-

mattomimmille analyytikoille ollaan rankempia arvioissa heidän ennusteidensa on-

nistumisesta. Lisäksi on havaittu, että nuoremmat analyytikot tuottavat kokeneita 

enemmän suositusrevisioita. Analyytikkojen urahuolet saattavatkin siis johtaa sii-

hen, ettei käytössä olevaa yksityistä informaatiota välttämättä saada hyödynnettyä 

arvopaperimarkkinoilla.  

 

Analyytikkojen suosituskäyttäytymisessä on eroja investointipankkien ja yksityisten, 

eli riippumattomien, analyytikkojen kesken. Baugh (2001) avaa tutkimuksessaan il-

miötä esimerkiksi siitä, että investointipankkien analyytikot ovat paljon herkempiä 

vaihtamaan suosituksiaan suuren kurssiliikkeen seurauksena kuin yksityisten ana-

lyytikkotalojen analyytikot. Tämä voi osaltaan indikoida siitä, että yksityiset analyy-

tikot osaisivat ennustaa tarkemmin yritysten suoriutumista kuin investointipankkien 

analyytikot. Joitakin todisteita on kuitenkin myös siitä, että riippumattomat analyyti-

kot imitoisivat investointipankkien analyytikkojen ennusteita ja suosituksia, mikä 

osaltaan ruokkii vääristymiä arvopaperimarkkinoiden informaatiovirrassa. (Xue 

2017, 243) 

 

Herkän suositusten muuttamisen lisäksi on olemassa havaintoja siitä, että analyyti-

kot eivät välttämättä tilanteen tullen välittömästi lähde muuttamaan suosituksiaan. 

Esimerkiksi Wu ja Lin (2014) kertovat tutkimuksessaan havainnoistaan, joiden mu-

kaan analyytikoilla on taipumus viivästyttää uuden vastakkaisen informaation ilmai-

semista arvopaperimarkkinoille heidän suosituksiinsa nähden. Toisin sanoen, jos 
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analyytikon suositus arvopaperille on positiivinen (negatiivinen) ja uutinen negatiivi-

nen (positiivinen), on analyytikoille luontaista tämän informaation kertomisen viiväs-

tyttäminen. 

 

Syitä analyytikkojen suositusten muutoksiin on siis monia. Pääasiallisin peruste nä-

kemyksen muutokseen on, että joko analyytikon ammatillinen näkemys yrityksen 

todellisesta arvosta ja tulevaisuuden potentiaalista muuttuu suhteessa vallitsevaan 

pörssikurssiin, tai pörssikurssi muuttuu ratkaisevasti ennusteisiin nähden, jolloin 

suositusta tulee muuttaa. On kuitenkin havaittu, että analyytikkojen suositusmuu-

toksiin vaikuttaa fundamenttien lisäksi muitakin ulkopuolisia asioita ja kannustimia. 

Näitä ovat esimerkiksi maineen säilyttäminen ja luominen, muiden analyytikkojen 

mielipiteet sekä välien säilyttäminen asiakasyrityksiin (investointipankeissa). Ulko-

puoliset kannustimet voivatkin osaltaan vaikuttaa analyytikon analyysien riippumat-

tomuuteen. 
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3. ANALYYTIKKOJEN SUOSITUSTEN VAIKUTUKSET PÖRSSI-

KURSSEIHIN 

 

Tässä luvussa käydään läpi aihepiirin kannalta tärkeimpiä aikaisempia tutkimuksia 

aiheesta. Osion tarkoituksena on selkeyttää analyytikkojen luoman informaation ar-

voa ja vaikutuksia aikaisemmin tehtyjen tutkimusten välityksellä. Kahdessa ensim-

mäisessä alakappaleessa tarkastellaan analyytikkojen suositusrevisioiden vaiku-

tuksia osakekursseihin aikaisempien tutkimusten valossa. Kolmannessa alakappa-

leessa vertaillaan analyytikkojen osto- ja myyntisuositusten vaikutuksien välisiä 

eroja aiempien tutkimusten pohjalta. Viimeisessä alakappaleessa luodaan tämän 

tutkielman tutkimushypoteesit aikaisempaan tutkimustietoon peilaten. 

 

3.1 Analyytikkojen suositusrevisioiden vaikutukset pörssikursseihin 

 

Analyytikkojen suositusten vaikutuksista pörssikursseihin on tehty lukuisia tutkimuk-

sia.  Stickel (1995) havaitsi varhaisessa tutkimuksessaan Wall Streetillä työskente-

levien analyytikkojen myyntisuositusten vaikuttavan osakekursseihin negatiivisesti 

ja ostosuositusten positiivisesti lyhyellä aikavälillä. Kuitenkin suurimpina tekijöinä 

vaikutuksen takana oli tutkimuksen mukaan se, että suositusstatusta muutettiin. 

Mitä suurempi muutos suosituksessa tehtiin, sitä suurempi vaikutus suosituksen 

muutoksella on osakkeen arvoon. Samanlainen lopputulema saatiin myös paljon ai-

kaisemmassa Eltonin et al. (1986) tutkimuksessa. Jo tuolloin havaittiin analyytikko-

jen nostettua tiettyjen osakkeiden suositusstatusta ostosuositukseksi, että nämä 

osakkeet pärjäsivät keskimäärin paremmin kuin ne osakkeet, joiden suositussta-

tusta ei muutettu. 

 

Analyytikkojen suositusmuutosten vaikutuksista pörssikursseihin on tutkittu paljon. 

Esimerkiksi Ryan ja Taffler (2006) löysivät tutkimuksessaan selvän yhteyden ana-

lyytikkojen suositusten revisioilla pörssikursseihin Iso-Britannian osakemarkkinoilla. 

Samaa toteavat Chang ja Chan (2008) tutkimuksessaan, jossa löydettiin suurta 
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vaikutusta suositusrevisioilla lyhyellä, kolmen päivän, aikaikkunalla. Myös muiden 

tutkimustulosten valossa voidaan yhä löytää samanlaista analyytikkojen suositusten 

vaikutusta pörssikursseihin, kuten esimerkiksi seuraavat tutkimukset osoittavat. 

 

Francis ja Soffer (1997) tutkivat sijoittajien käyttäytymistä sellaisissa tilanteissa, 

joissa niin tulosennusteita kuin suosituksia muutettiin samanaikaisesti. Tutkimuk-

sessa havaittiin selvää yhteyttä siihen, että yhdessä tulosennustusten kanssa sa-

maan suuntaan muutettu sijoitussuositus luo voimakasta kurssireaktiota aikavälillä 

päivää ennen ja päivää jälkeen tapahtuman. Samanlaista kurssireaktiota ei kuiten-

kaan tutkimuksen mukaan syntynyt, mikäli vain tulosennustetta tai suositusta muu-

tettiin yksinään, mikä osaltaan osoittaa revision merkityksen analyytikkojen tarjoa-

man informaation vaikutuksista osakekursseihin. 

 

Feldman, Livnat ja Zhang (2012) tutkivat analyytikkojen suositusten, tavoitehintojen 

sekä tulosennusteiden revisioita. Tutkimuksessa kävi ilmi, että muutokset jokai-

sessa näissä aihealueissa sai aikaan samansuuntaisen hintareaktion osakemarkki-

noilla. Havainnot olivat tilastollisesti merkittäviä. Revisioiden vaikutukset suosituk-

sissa ja tavoitehinnoissa voitiin nähdä kuitenkin olevan huomattavasti voimakkaam-

pia kuin tulosennusteissa. Tutkimuksen mukaan tuottavimman tuloksen toisi kaik-

kien kolmen revisiotyypin seuraaminen, sillä analyytikkojen tuottamia revisioita suo-

situksiin ja tavoitehintoihin on määrällisesti vähemmän kuin tulosennusterevisioita. 

 

Bradley et al. (2014) tutkivat erittäin lyhyen aikaikkunan tuottavuuksia analyytikkojen 

suositusrevisioiden tultua julki. Tutkimuksessa otettiin huomioon täysin tarkka suo-

situsrevision ajankohta ja tutkittiin 30 minuutin aikaikkunalla markkinareaktiota. Tut-

kimuksen mukaan markkinareaktio suosituksen ylennyksen kohdalla oli 30 minuutin 

sisällä keskimäärin 1,83%, kun suosituksen alennuksen kohdalla tämä oli samassa 

aikaikkunassa keskimäärin jopa -2,10%. Tutkimuksessa otettiin huomioon yleensä 

samana päivänä julkaistu muu yritystä koskeva informaatio, kuten tulosjulkaisut ja 

muu esimerkiksi hallintoa koskeva uusi tieto. Tutkittaessa päivän sisäistä pörssilii-

kehdintää, voitiin erottaa tapahtumien vaikutukset toisistaan. Tutkijoiden mukaan 
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voitiin pitää varmana, että tutkituista tapahtumista analyytikkojen suositusrevisioita 

voidaan pitää kaikista tärkeimpänä yksittäisenä informaation välittäjänä osakemark-

kinoilla. 

 

Brown, Wei ja Wermers (2014) avaavat tutkimuksessaan analyytikkojen suositusre-

visioiden vaikutuksista sijoitusrahastojen salkunhoitajien sijoituskäyttäytymiseen. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että sijoitusrahastojen hoitajat seuraavat vahvasti analyytik-

kojen suosituksia myymällä osakkeita suositusten muuttuessa negatiiviseen suun-

taan ja ostamalla suositusten muuttuessa positiivisempaan suuntaan. Vaikutuksen 

koettiin olevan paljon voimakkaampaa suositusrevision ollessa negatiivinen. Tutki-

muksen mukaan voitiin huomata, että urakeskittyneemmät salkunhoitajat reagoivat 

herkemmin analyytikkojen suositusmuutoksiin sijoituspäätöksissään. Rahastonhoi-

tajien ns. ”laumakäyttäytyminen” analyytikkojen suositusten mukaan johtaa yhä 

enemmissä määrin pörssikurssien hintaheiluntaan, mitä enemmän sijoittajien rahaa 

on kiinni sijoitusrahastoissa.  

 

Hobbs et al. (2012) puolestaan tutkivat, onko sillä, kuinka usein yrityksen suosituk-

sia muutetaan, vaikutusta analyytikkojen suoriutumiseen. Tutkimuksen mukaan on 

monia syytä olettaa, että useammin suosituksiaan vaihtavan analyytikon suosituk-

silla olisi tuottoisampaa lisäarvoa sijoittajille. Syynä joidenkin analyytikkojen suosi-

tusten revisiotiheyteen voi olla, että joillakin analyytikoilla on vahvemmat käsitykset 

toimialasta, reaaliaikaisempi pääsy sidosryhmien tapahtumiin tai muuten vahvem-

mat analysointikyvyt liittyen julkiseen informaatioon. Tämän vuoksi tällaiset analyy-

tikot vaihtavat useammin suosituksiaan, sillä he löytävät useammin markkinoilta 

väärinarvostettuja osakkeita. Näin ollen sijoittajilla on mahdollisuus suurempiin ly-

hyen aikavälin tuottoihin seuraamalla tiheästi suosituksiaan vaihtavien analyytikko-

jen osakesuosituksia. Tutkimuksen lopputulema oli kuitenkin se, että itse revisioti-

heys ei itsessään luo tuottavuutta, vaan nopea reagointikyky yrityksiä koskeviin uu-

tisiin luo pohjan tälle lisäarvolle.  
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3.2 Tutkimustieto suositusrevisioiden vaikutusta vastaan 

 

Jotkut tutkijat kuitenkin haastavat väitteen siitä, että analyytikkojen suosituksilla olisi 

suoranaista vaikutusta kyseisten yritysten osakekursseihin. Muun muassa Altinkilic 

ja Hansen (2009) kertovat tutkimuksensa yhteydessä, että analyytikkojen revisioi-

den vaikutukset osakekursseihin ovat näennäisiä, sillä analyytikoilla on tapana rea-

goida nopeasti uuteen informaatioon. Tutkimuksessa todetaan, että huonojen uutis-

ten tultua julki, analyytikoilla on tapana laskea suosituksiaan, kun taas yritystä kos-

kevien hyvien uutisten jälkeen suositusstatuksia nostetaan. Näin ollen analyytikko-

jen revisioilla ei siis voitaisi katsoa olevan yksittäistä merkitystä osakekurssien hei-

luntaan.  

 

Revisioiden vaikutusten väitettä vastaan tukee myös Jiangin ja Kimin (2016) tutki-

mus. Kyseisessä tutkimuksessa löydettiin selvä yhteys siihen, että analyytikot vaih-

tavat suosituksiaan suurten osakekurssiliikkeiden jälkeen. Todennäköisyys kysei-

sen tutkimuksen mukaan sille, että suositusta alennetaan voimakkaan negatiivisen 

kurssireaktion jälkeen, oli 6,7 kertainen. Todennäköisyys puolestaan suosituksen 

ylentämiselle voimakkaan kurssireaktion jälkeen oli 3,5 kertainen verrattuna tilantei-

siin, joissa voimakasta kurssiliikettä ei ollut tapahtunut. Nämä havainnot viittaavat 

vahvasti siihen, että suurilla kurssiliikkeillä on vaikutusta suositusrevisioiden anta-

misille. 

 

Li et al. (2015) puolestaan kumoavat esitetyt väitteet siitä, että analyytikot peilaisivat 

suosituksiaan yrityskohtaisiin uutisiin. Tutkimuksessa katsottiin revisioita suurten 

yritystapahtumien ympärillä. Vain pieni osa otannassa olleista revisioista peilasi uu-

siin tapahtumiin ja joidenkin osalla revisioita annettiin jopa päinvastaisesti uutisiin 

verrattuna. Lisäksi poistamalla samanaikaisten uutisten vaikutukset tuntitasolla, voi-

tiin huomata revisioilla olevan itsessään informaatio- ja vaikutusarvoa osakkeiden 

kurssiheiluntaan. Samaisessa tutkimuksessa todetaan myös revision vaikutuksen 

olevan suurempaa silloin, kun se annetaan yleisölle pörssin ollessa kiinni. On myös 

huomioitava, että yksinomaan samanaikaisen uutistapahtuman perusteella ei voida 
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pelkästään todeta, että analyytikot ainoastaan peilaavat suosituksiaan muihin julki-

sessa tiedossa oleviin uutisiin, minkä seurauksena kurssireaktio syntyisi. Bradley et 

al. (2014) myös osoittavat tutkimuksessaan, että löydökset siitä, ettei analyytikkojen 

suositusten vaihdoksilla olisi suoranaista vaikutusta osakekursseihin, liittyvät data-

tietokannan ominaisuuksiin. Tutkimuksessa huomattiin, ettei suositusmuutosten 

ajankohdat olleet reaaliaikaisesti päivittyneet tietokantaan, josta esimerkiksi Altinki-

lic ja Hansen (2009) keräsivät suositusrevisioiden ajankohdat dataansa, ja näin ol-

len virheellisesti oletettiin suositusmuutosten vaikutuksen olevan näennäistä. 

 

3.3 Myynti- ja ostosuositusten vaikutusten väliset erot 

 

Ihmisille on luonteenomaista reagoida eri tavoin kohdatessaan hyviä ja huonoja uu-

tisia. Baumeister et al. (2001) mukaan ihmisen kohdatessa huonoja uutisia ja tapah-

tumia reagointi näihin on suurempaa ja nopeampaa kuin hyvien uutisten sattuessa. 

Tätä havaintoa voidaan soveltaa myös sijoittajien käyttäytymiseen osakemarkki-

noilla. Tavallisen sijoittajan myyntitoimeksiannot ovat pääosin ainoastaan jo omis-

tamiensa osakkeiden myyntiä lyhyeksimyynnin sijaan. Tämä voi selittää sen, että 

tavallisten sijoittajien reagoinnit suositusten alennuksiin ovat voimakkaampia kuin 

suositusten ylennyksiin. Sijoittajilla on taipumusta reagoida voimakkaammin nega-

tiivisiin uutisiin liittyen osakeomistuksiin, sillä mahdollisuus hävitä jo olemassa oleva 

omistusosuus luo tunteellista painetta enemmän kuin mahdollisuus voittaa vielä ole-

matonta omaisuutta. (Kahneman & Tversky 1982, 164; Barber & Odean 2008, 808-

809; Welagedara, Deb & Singh 2017, 212) Chanin, Lon ja Sun (2014) havaintojen 

mukaan sijoittajilla on tapana myös epäillä analyytikkojen tuottamaa positiivista in-

formaatiota ja luottaa suuremmin negatiiviseen informaatioon, sillä analyytikoilla on 

ennemmin taipumusta tuottaa suotuisampaa tietoa analysoimistaan yhtiöistä. 

 

Vertailevaa tutkimustietoa osakeanalyytikkojen suositusten ylennysten ja alennus-

ten vaikutuksista osakekursseihin löytyy paljon. Muun muassa Womack (1996) ker-

too tutkimuksessaan, jossa tutkittiin analyytikkojen suositusten vaikutuksista pörssi-

kursseihin, myyntisuositusten vaikuttavan ostosuosituksia voimakkaammin. 
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Analyytikkojen ostosuositus nosti tarkastelujaksolla pörssikursseja keskimäärin 

2,4%, kun taas myyntisuositusten vaikutuksesta kurssit laskivat 9,1%. Tutkimuksen 

mukaan suurin vaikuttava aikaikkuna oli kolme päivää suosituksen antamisesta, jol-

loin keskimäärin tuottoa kumuloitui ostosuosituksista 3,0%, kun myyntisuosituksissa 

saman aikaikkunan aikana tuottoa kumuloitui keskimäärin -4,7%.  Näin ollen vaiku-

tuksen havaittiin olevan paljon pitkäkestoisempaa myyntisuositusten kuin ostosuo-

situsten osalta. Samanlaiseen lopputulemaan päätyvät Asquith et al. (2005) tutki-

muksessaan, jossa kerättiin informaatiota koskien revisioiden vaikutuksista osake-

tuottoihin vertaillen eroja myynti- ja ostosuositusrevisioiden välillä. Tutkimuksen lop-

putulemana todetaan, että analyytikot luovat vaikuttavaa informaatiota osakemark-

kinoille etenkin, kun kyseessä on suosituksen muutos myyntisuositukseksi. Osto-

suositusten vaikutukset eivät kuitenkaan olleet tutkimuksen mukaan tilastollisesti 

merkitseviä. 

 

Francisin & Sofflerin (1997) tutkimuksessa laskettiin kumulatiivisesti kolmen päivän 

tuotot sijoitussuositusten ja tulosennustemuutosten yhteisvaikutuksesta. Tässäkin 

tutkimuksessa voitiin nähdä voimakkaampaa kurssireaktiota negatiivisen tulosen-

nustusmuutoksen ja suositusrevision yhteysvaikutuksesta kuin positiivisissa ta-

pauksissa. Yhdessä tulosennustuksen nostaminen ja samanaikainen suosituksen 

nostaminen osta-tasolle loi keskimäärin 1,28% kumulatiivisen tuoton kolmen päivän 

aikaikkunassa. Yhteisvaikutus myyntipuolella taas loi kumulatiivisesti keskimäärin 

negatiivista tuottoa -4,76%. Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että jos tulosennus-

teeseen ei ole tullut muutosta, niin pelkästään suositusmuutos itsessään ei juuri-

kaan vaikuta osakekurssiin. Tulosennusteen pysyessä ennallaan suositusrevisio 

ylöspäin tuotti keskimäärin 0,86%, kun taas alaspäin ainoastaan -0,05%. Tutkimuk-

sen päähavainto olikin, että suositusrevision sekä tulosennusteen muutos yhdessä 

negatiiviseen suuntaan vaikuttaa absoluuttisesti enemmän pörssikurssiin kuin sa-

mat muutokset positiiviseen suuntaan. 

 

Chang ja Chan (2008) kertovat tutkimuksessaan havainneensa suurta korrelaatiota 

analyytikkojen revisioiden ja osaketuottojen välillä. Tutkimuksesta kerättiin 
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suositusdata yli 300 analyytikkotalolta, joista suurin osa oli yhdysvaltalaisia pankkii-

riliikkeitä. Tutkimuksesta ilmenee, että kolmen päivän sisällä suositusrevisiosta tuot-

toa on keskimäärin kumuloitunut 3,04% suosituksen nostamisen jälkeen ja -7,8% 

suosituksen alentamisen jälkeen. Tutkimuksen mukaan kuitenkaan suosituksen 

ylennyksillä ei voida todistaa olevan suoranaista vaikutusta pörssikursseihin, kun 

taas suositusten alentamisella oli tilastollisesti merkittävä negatiivinen vaikutus 

pörssikursseihin. 

 

Ryan ja Taffler (2006) tutkivat analyytikkojen suositusten revisioiden vaikutuksia 

pörssikursseihin Iso-Britannian osakemarkkinoilla. Tutkimuksessa käy ilmi, että uu-

den ostosuosituksen vaikutuksesta epänormaalia tuottoa kumuloituu saman kuu-

kauden aikana 2,06%, kun taas uuden myyntisuosituksen vaikutuksesta epänor-

maalia tuottoa kumuloituu keskimäärin -3,3%. Tutkimuksissa havaittiin myös sel-

keää suosituksen jälkeistä vaikutusta myyntisuositusten puolella, mitä ei voitu 

nähdä ostosuositusten tapauksessa. Tulokset ovat vahvasti yhteydessä Womackin 

(1996) ja Chang ja Chan (2008) tutkimustuloksiin. 

 

Groysberg et al. (2013) esittävät samansuuntaisia tutkimustuloksia liittyen osa-

keanalyytikkojen myynti- ja ostosuositusten vaikutusten eroihin. Tutkimuksessa 

muodostettiin kaksi osakeportfoliota, joista toinen koostui vähennä- ja myy -suosi-

tuksista sekä toinen portfolio lisää- ja osta -suosituksista. Sijoitukset pidettiin niin 

kauan osakesalkussa, kunnes näiden suositusstatusta muutettiin siten, etteivät ne 

sopineet enää kyseiseen portfolioon. Tutkimuksen mukaan ostopuolen osakkeista 

koostuvan osakeportfolion vuosituotoksi havaittiin 2,3%, kun taas myyntipuolen 

portfoliosta vuosituottoa kertyi 8,2%. Tutkimustulosten perusteella ei siis voitu ha-

vaita, että ostosuositusten seuraamisella pystyttäisiin saamaan ylituottoja. 

 

Aikaisemmat tutkimustulokset, joissa vertaillaan analyytikkojen osto- ja myyntipuo-

len suositusmuutosten vaikutuksia pörssikursseihin, tukevat kaikki väitettä siitä, että 

pessimistisemmät suositukset vaikuttavat negatiivisesti enemmän kuin optimisti-

semmat suositukset vaikuttavat positiivisesti. Näihin havaintoihin nojaten tässä 
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tutkimuksessa voimme luoda oletuksen siitä, että alenevan suositusrevision vaiku-

tus on mahdollisesti suurempi kuin ylenevän suositusrevision vaikutus pörssikurs-

seihin. 

 

3.4 Tutkimushypoteesit 

 

Tämän alakappaleen tarkoituksena on muodostaa tätä tutkimusta koskevat tutki-

mushypoteesit aikaisempien tutkimusten pohjalta. Tämän tutkimuksen pääongel-

mana on selvittää, minkälainen vaikutus analyytikkojen suositusmuutoksilla on yri-

tysten pörssikursseihin. Aikaisemmissa alakappaleissa esitettyjen tutkimusten tu-

lokset ovat erittäin yksiselitteisiä analyytikkojen suositusten vaikutuksista pörssi-

kursseihin. Jo Stickelin (1995) varhaisessa tutkimuksessa huomattiin analyytikkojen 

myyntisuositusten aiheuttavan negatiivista ja ostosuositusten positiivista vaikutusta 

kursseihin. Muiden muassa Ryan ja Taffler (2006) sekä Feldman et al. (2012) laa-

jentavat käsitystä analyytikkojen suositusten suoranaisesta vaikutuksesta revisioi-

den vaikutuksiksi. Suositusmuutosten on huomattu näissä tutkimuksissa vaikutta-

van yritysten pörssikursseihin. Chang ja Chan (2008) puolestaan todistavat tämän 

revisiovaikutuksen olevan tilastollisesti merkitsevää etenkin lyhyellä aikavälillä. Ky-

seiset tutkimukset luovatkin oletuksen siitä, että analyytikkojen yrityskohtaiset osa-

kesuositusten muutokset aiheuttavat samansuuntaista kurssiliikettä kyseisten yri-

tysten osakekursseissa etenkin lyhyellä aikavälillä. Näin ollen päätutkimusongel-

maan voidaan asettaa seuraavanlaiset tutkimushypoteesit (H1 ja H2): 

 

H1: Analyytikkojen suositusten ylennys (upgrade) luo epänormaalia positiivista tuot-

toa tilastollisesti merkitsevästi lyhyellä aikavälillä. 

 

H2: Analyytikkojen suositusten alennus (downgrade) luo epänormaalia negatiivista 

tuottoa tilastollisesti merkitsevästi lyhyellä aikavälillä. 
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Ensimmäinen tutkimukseen liittyvä alaongelma on se, miten suositusylennysten ja 

-alennusten vaikutukset eroavat toisistaan voimakkuudeltaan ja kestoltaan. Aikai-

sempien tutkimusten perusteella on selvää, että negatiivisilla suosituksilla on suu-

rempaa vaikutusta pörssikursseihin kuin positiivisilla suosituksilla, kuten esimerkiksi 

Womackin (1996) tutkimus osoittaa. Tutkimuksia on tehty useita myös suositusrevi-

sioiden vaikutusten piirissä. Niin Asquith et al. (2005), Rayn ja Taffler (2006) kuin 

Chang ja Chan (2008) ovat tutkimustulostensa vahvistamana sitä mieltä, että nega-

tiivisilla suositusrevisioilla on itseisarvoltaan paljon suurempaa ja pitkäkestoisem-

paa vaikutusta pörssikursseihin kuin positiivisilla suositusrevisioilla. Näiden tutki-

mushavaintojen perusteella alatutkimusongelmaan 1 voidaan asettaa seuraavanlai-

nen hypoteesi (H3):  

 

H3: Alenevan revision vaikutus on ylenevää revisiota voimakkaampi ja pitkäkestoi-

sempi. 

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan myös analyytikkotalojen välillä on eroavaisuuk-

sia suositusten vaikutuksissa. Tässä tutkimuksessa vertaillaan yksityisen analyytik-

kotalon ja investointipankin analyytikkojen suositusten vaikutusten eroja. Baughin 

(2001) tutkimuksen mukaan yksityiset analyytikkotalot pystyisivät ennustamaan pa-

remmin ja luotettavammin yritysten todellisia arvoja kuin investointipankkien analyy-

tikot, minkä vuoksi yksityisten analyytikkotalojen suositusten seuraaminen olisi tuot-

toisampaa kuin investointipankkien asettamien osakesuositusten seuraaminen. Sa-

manlaiseen lopputulemaan päästiin Barberin et al. (2007) tutkimuksessa. Näiden 

tutkimusten pohjalta alatutkimusongelmalle 2 voidaan asettaa seuraavanlainen tut-

kimushypoteesi:  

 

H4: Yksityisen analyytikkotalon suositusrevisiot vaikuttavat pörssikursseihin enem-

män kuin investointipankin suositusrevisiot.  
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4. TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tämä tutkimus toteutetaan kvantitatiivisesti tapahtumatutkimuksena. Tapahtuma-

tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimustapaa, jolla pyritään selittämään jonkun 

uuden informatiivisen tapahtuman vaikutusta osakkeiden hintoihin (Sorescu et al. 

2017, 186). Kyseinen tutkimustapa on käytännöllinen tutkittaessa osakeanalyytik-

kojen revisioiden vaikutuksia osakkeiden hintoihin. 

 

4.1 Tapahtumatutkimus 

 

Tapahtumatutkimus on erittäin yleinen menetelmä kuvaamaan rahoitusalan tapah-

tumia. Tapahtumatutkimuksen lähtökohtana ja hypoteesina on, että tietyt tapahtu-

mat vaikuttavat osakkeiden ja arvopapereiden hintaan. Analyysiä voidaan laajentaa 

myös siihen, että samaiset tapahtumat vaikuttavat eri tavalla esimerkiksi eri kokoi-

siin yrityksiin. (Vaihekoski 2016) Tapahtumatutkimuksella on historiallisesti pitkät 

juuret tutkimusmenetelmänä. Ensimmäisenä tapahtumatutkimuksena voidaan pitää 

Dolleyn vuonna 1933 tekemää tutkimusta osake-splittien vaikutuksista osakekurs-

seihin, jolloin hän havaitsi hinnan nousevan 57:ssä ja laskevan 26:ssa tapauksessa, 

kun tapauksia oli yhteensä 95. Nykyisen muotonsa tapahtumatutkimus sai kuitenkin 

Fama et al. (1969) ja Ball & Brown (1968) julkaistua tapahtumatutkimukseen liittyvät 

metodologiansa, joita pidetään yhä tapahtumatutkimuksen toteuttamisen kulmaki-

vinä. Tapahtumatutkimuksen perusasiat ovat pysyneet ajan saatossa samoina, 

vaikka toteuttaminen onkin hieman muokkaantunut. (MacKinlay 1997, 13-14; Cor-

rado 2010, 207) 

 

Tapahtumatutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on selvittää ja havainnollistaa ne 

yrityksiin liittyvät tapahtumat, joita tunnistamalla sijoittajilla on mahdollisuus tienata 

epänormaalin paljon ylituottoja osakemarkkinoilla. Metodologia nojaa myös kahteen 

Faman (1970) oletukseen liittyen markkinatehokkuuteen. Ensinnäkin osakkeiden 

hintoihin heijastuvat kaikki julkisesti saatavilla oleva tieto. Toiseksi osakkeiden 
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hinnat muuttuvat välittömästi uuden informaation julkitultua. Oletusten mukaan si-

joittajat osaavat sovittaa odotuksensa yhtiötä kohtaan välittömästi uuden informaa-

tion tultua julki. Näin ollen yrityksen osakkeen hinta arvioidaan uusien odotusten 

tasolle. (Sorescu et al. 2017,186) 

 

4.2 Tapahtumatutkimuksen toteutus 

 

Seiler (2004) kuvaa tapahtumatutkimuksen toteuttamista kahdeksanosaisena pro-

sessina. Prosessin vaiheen kuvaukset on kuvattu etenemisjärjestyksessä seuraa-

vasti: 

1. Tunnistetaan tutkittavien tapausten tapahtumapäivämäärät. 

2. Määritetään tapahtumaikkuna. 

3. Määritetään estimointikausi. 

4. Kerätään otos tutkittavista yrityksistä. 

5. Lasketaan tapahtumaikkunan normaalituotot. 

6. Lasketaan tapahtumaikkunan epänormaalien tuottojen (Abnormal Return = 

AR) määrät. 

7. Lasketaan tapahtumaikkunan kumulatiiviset epänormaalien tuottojen (Cu-

mulative Abnormal Return = CAR) määrät. 

8. Määritetään AR:n ja CAR:n tilastollinen merkitsevyys. 

 

Seuraavissa kappeleissa käydään tämän tutkimuksen näkökannalta jokainen ta-

pahtumatutkimusprosessin vaihe läpi yksitellen. 

 

4.2.1 Tapahtumapäivien tunnistaminen 

 

Tapahtumapäivien tunnistamisessa on erittäin tärkeää pyrkiä olemaan mahdollisim-

man tarkka, sillä tavoitteena on pystyä tutkimaan juuri tietyn informaatiotapahtuman 

vaikutuksia pörssikursseihin. Tapahtumapäivien epätarkkuus saattaa pahimmassa 
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tapauksessa heikentää testien luotettavuutta huomattavasti. Tapahtumatutkimusta 

toteutetaan tämän vuoksi yleensä päiväkohtaisella tarkastelulla esimerkiksi kuukau-

sikohtaisen tarkastelun sijasta. Päiväkohtainen tarkastelu mahdollistaa tapahtumien 

vaikutuksien tarkemman identifioinnin. Tarkan tapahtumapäivän valinta voi olla jois-

sakin tapauksissa kuitenkin haasteellista, sillä samasta informaatiosta voidaan an-

taa useita tiedotteita esimerkiksi osinkojen tai yritysten yhdistymisten yhteyksissä. 

(Seiler 2004, 218; Wells 2004, 63; Vaihekoski 2016) 

 

Tässä tutkimuksessa tapahtumapäivät on määritelty analyytikkojen suositusten re-

visioiden antopäivien mukaan. Suosituspäivät on kerätty kahden tarkastelunkoh-

teena olevan analyytikkotalon verkkosivuilta. Molemmilla analyytikkotalolla on tietty 

joukko yrityksiä Helsingin pörssistä, joiden toimintaa he seuraavat tarkemmin. Ana-

lyysiraporttien tarjoamien suositushistorioiden avulla on kerätty yrityskohtaisesti an-

netut revisiot päivän tarkkuudella. Suosituksista käy ilmi aina tarkka päivämäärä, 

joten voimme todeta tapahtumapäivien identifioinnin onnistuneen erittäin tarkasti. 

 

Tähän tutkimukseen on kerätty yhteensä 375 analyytikkojen revisiota, joita analy-

soidaan tapahtumatutkimuksen muodossa. Revisiot on jaettu positiivisiin ja negatii-

visiin revisioihin. Positiivisena revisiona pidetään suosituksen ylentämistä ”myy”- tai 

”vähennä”-tilasta ”lisää”- tai ”osta”-tilaan. Negatiivinen revisio on taas määritelty ta-

pahtuvaksi päinvastoin. Tutkimuksesta on rajattu pois esimerkiksi suositusten muu-

tokset ”osta”-tilasta ”lisää”-tilaan, sillä molemmat kuuluvat samaan kategoriaan ol-

lessaan positiivisia suosituksia, joten oletamme näiden vaikutuksien olevan vähäi-

siä. Otoksessa on yhteensä 183 positiivista ja 192 negatiivista revisiota, joten mo-

lempien otoskoko on lähes samankokoinen. Revisiot on kerätty vuosilta 2015-2019.  
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4.2.2 Tapahtuma- ja estimointi-ikkunoiden määritys 

 

Tapahtumaikkuna määritetään tapahtumapäivien ympärille; yleensä tarkasteluun 

otetaan noin 10-30 pörssipäivää ennen ja jälkeen jokaisen tapahtuman. Tällöin ta-

pahtumaikkunaan valikoituu 21-61 pörssipäivää tapahtumapäivä mukaan luettuna. 

Mitä tarkemmin tapahtumapäivämäärä pystytään määrittelemään, sitä pienem-

mäksi tapahtumaikkuna voidaan asettaa. (Seiler 2004, 218) Tämän tutkimuksen 

kohdalla voidaan perustellusti asettaa tapahtumaikkunaksi kunkin tapahtuman koh-

dalla 10 päivää ennen ja 10 päivää jälkeen tapahtuman, jolloin tapahtumaikkunan 

pituus on 21 pörssipäivää. 

 

Estimointi-ikkunan tarkoituksena on saada laskettua jokaiselle osakkeelle tyypillinen 

liikehdintä verrattuna markkinaliikkeeseen ilman tapahtumien vaikutuksia. Esti-

mointi-ikkunan laajuus on tyypillisesti noin 250 pörssipäivää ennen tapahtumaa ja 

kestää tapahtumaikkunan alkamiseen asti. Estimointi- ja tapahtumaikkunan ei ole 

tyypillisesti tarkoitus mennä päällekkäin, joten jokaiselle tapahtumalle lasketaan 

omat estimointi-ikkunansa, vaikka kyseessä olisi samaan yritykseen kohdistuvaa 

uutta informaatiota.  Estimointikauden avulla lasketaan yrityksille ominaiset beta- ja 

alfakertoimet, joita tarvitsemme tutkimuksessa epänormaalien tuottojen lasken-

nassa. (MacKinlay 1997, 19-20; Seiler 2004, 218-219; Vaihekoski 2016) Tässä tut-

kimuksessa estimointi-ikkunaksi on valittu 250 pörssipäivää ennen tapahtumaa, 

mikä vastaa noin vuotta kalenteripäivinä. Alla olevaan kuvioon 2 on kuvattu tapah-

tuma- ja estimointi-ikkunoiden logiikka t:n ollessa tapahtumapäivä. 
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Kuvio 2. Tapahtuma- ja estimointi-ikkuna 

 

4.2.3 Tapahtumaikkunan normaalituottojen laskenta 

 

Normaalituottojen laskentaan on olemassa monenlaisia eri malleja. Yleisimpinä nor-

maalituottojen laskentamalleina voidaan pitää markkinamallia ja jatkuvan keskiar-

von mallia. Markkinamallissa pyritään vertailemaan osakkeen tuottoa markkinoiden 

tuottoon, kun taas jatkuvan keskiarvon mallin kaavalla selvitetään jatkuvaa tuottoa. 

(MacKinlay 1997, 15-18; Wells 2004, 64) MacKinlayn (1997) mukaan jatkuvan kes-

kiarvon mallin kaava 1 on seuraava: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜁𝑖𝑡                                                                              (1) 

𝐸(ζ𝑖𝑡) = 0                      𝑣𝑎𝑟(ζ𝑖𝑡) = 𝜎ζ𝑡                
2  

 

Kaavassa Rit tarkoittaa arvopaperin i tuottoa ajanjaksolla t. 𝜁𝑖𝑡 tarkoittaa ajanjaksolle 

i kohdistuvaa virhetermiä. Tämä virhetermi oletetaan nollaksi (𝐸(ζ𝑖𝑡) = 0). 𝜇𝑖 on ar-

vopaperin i tuoton keskiarvo. Vaikkakin jatkuvan keskiarvon malli on yksinkertaisin 

normaalituottojen laskentatapa, niin sen lopputulemat saattavat erota paljonkin mo-

nimutkaisista malleista. Päivätasoista dataa käsiteltäessä malliin käytetään nomi-

naalisia tuottoja reaalisten sijasta. (MacKinlay 1997, 17) 
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Markkinamallin mukaisessa normaalituottojen laskennassa voidaan käyttää kaavan 

2 mukaista laskentatapaa (MacKinlay 1997, 18): 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                     (2) 

𝐸(𝜀𝑖𝑡 = 0)                 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖𝑡) = 𝜎𝜀𝑡
2  

 

Kaavassa Rit on taas arvopaperin i tuotto aikaperiodilla t ja Rmt tarkoittaa markkina-

portfolion tuottoa samalla aikaikkunalla. Virhetermi 𝜀𝑖𝑡 oletetaan jälleen nollaksi. αi 

ja βi ovat markkinamallin parametreja, jotka tulkitaan tässä tutkimuksessa alfa- ja 

beetakertoimiksi. Beetakerroin kertoo sen, kuinka paljon arvopaperi liikehtii verrat-

tuna markkinoihin. Jos beetakerroin on 1, sen liikehdintä on täysin samassa suh-

teessa markkinoiden kanssa. Alle 1 beetakertoimen osakkeet reagoivat keskimäärin 

markkinoita vähemmän, kun taas yli 1 beetakertoimiset arvopaperit liikkuvat mark-

kinoita enemmän. Markkinamalli esittelee potentiaalisen parannuksen normaalituot-

tojen laskentaan jatkuvan keskiarvon malliin verrattuna, sillä epänormaalien tuotto-

jen varianssi vähenee, kun tuottoa verrataan markkinoiden liikkeeseen. Tämän an-

siosta tapahtumapäivän vaikutukset ovat paljon helpommin havaittavissa. (MacKin-

lay 1997, 18; Wells 2004, 65) 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kaavassa 2 esitettyä markkinamallia normaalituot-

tojen laskennassa. Päiväkohtaiset tuotot on laskettu jokaiselle tapahtumalle erik-

seen jakamalla kyseisen päivän indeksipisteluku edellisen päivän indeksipistelu-

vulla, josta on tämän jälkeen laskettu luonnollinen logaritmi, jolloin päivätuotot on 

saatu prosentuaaliseen muotoon. Luonnollista logaritmia on käytetty päiväkohtais-

ten tuottojen laskennassa siksi, koska se eliminoi niin sanotun aritmeettisen anoma-

lian, jossa kurssi vääristyy, jos se nousee ensimmäisenä ja laskee seuraavana päi-

vänä saman verran (Wells 2004, 62). Normaalituottojen laskennalla pystymme nyt 

jatkossa määrittelemään jokaiselle tapahtumalle epänormaalit tuotot tapahtumaik-

kunan sisällä. 
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4.2.4 Epänormaalien tuottojen (AR ja CAR) laskenta 

 

MacKinlay (1997) esittelee epänormaalien tuottojen laskennassa kaksi erilaista ta-

paa, joista toinen sopii jatkuvan keskiarvon mallin mukaiseen epänormaalien tuot-

tojen laskentaan. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin käytetty markkinamallia nor-

maalituottojen laskennassa, joten epänormaalien tuottojen laskentakaava 3 on seu-

raava: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡                                                     (3) 

 

Tässä ARit on arvopaperin i ja aikaperiodin t epänormaali tuotto. Laskentakaavan 

mukaan epänormaali tuotto saadaan vähentämällä tapahtuneesta tuotosta alfate-

kijä ja beetakertoimella kerrottu markkinamuutos Rmt. (MacKinlay 1997, 20-21; Vai-

hekoski 2016) 

 

Päiväkohtaisten epänormaalien tuottojen tarkastelun lisäksi tapahtumatutkimuk-

sessa tahdotaan tarkastella eri aikavälien kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja, 

sillä kaikki markkinareaktio ei välttämättä näy ainoastaan tapahtumapäivänä, vaan 

sillä voi olla pidempiaikainenkin vaikutus. Kumulatiivisten tuotot tulee tällöin siis yh-

distää eri aikaikkunoihin tapahtumaikkunan sisällä laskemalla epänormaalit tuotot 

yhteen. (Vaihekoski 2016) MacKinlay (1997) esittää kumulatiivisten epänormaalien 

tuottojen laskentakaavan seuraavasti: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡                                           (4)

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

Käytännössä aikaikkunan epänormaalit tuotot lasketaan siis yhteen laskentakaavan 

4 mukaan.  
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Tutkimuksessa tapahtumaikkunan (10 päivää ennen ja 10 päivää jälkeen tapahtu-

man) epänormaalit tuotot on laskettu käyttämällä edellä esitettyä kaavaa 3 jokaiselle 

tapahtumalla erikseen. Jokaiselle revisiotapahtumalle on myös määritelty omat alfa- 

ja beetakertoimet, vaikka jotkin revisiotapahtumat koskevatkin samoja listayhtiöitä. 

Tätä logiikkaa on käytetty tutkimuksessa sen vuoksi, että revisiotapahtumien välissä 

on saattanut kulua ajallisesti vuosiakin, joten alfa- ja beetatekijät on muokkaantu-

neet eri arvoihin eri ajankohtina. Näin ollen lasketut funktiotekijät antavat jokaisessa 

revisiotapauksessa mahdollisimman oikean tuloksen koskien epänormaaleja tuot-

toja.  

 

Kumulatiiviset epänormaalit tuotot on laskettu tässä tutkimuksissa seuraaville seit-

semälle eri aikavälille tapahtumaikkunassa: 

 

1. T-10 – T-1 

2. T-5 – T-1 

3. T-1 – T+1 

4. T0 – T+1 

5. T0 – T+5 

6. T0 – T+10 

7. T+1 – T+10 

 

Näitä kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja tarkastelemalla voimme tehdä päätel-

miä esimerkiksi siitä, milloin revisiotapahtuman mahdollinen suurin vaikutus pörssi-

kursseihin on tapahtumaikkunan sisällä ja kuinka kauan tämä vaikutus kestää.  
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4.2.5 Tilastollisen merkitsevyyden määrittäminen 

 

Seilerin (2004) listaamat tapahtumatutkimuksen toteutusprosessin viimeinen vaihe 

liittyy epänormaalien tuottojen tilastollisen merkitsevyyden määrittämiseen. Merkit-

sevyyden testaamisen tarkoituksena on selvittää se todennäköisyys, millä varmuu-

della saadut tutkimustulokset esiintyvät valitussa perusjoukossa (Valli 2015, 103). 

 

Tutkimustulosten merkitsevyyksien määrittämiselle on yleisesti olemassa kolme eri 

ohjearvoa. Nämä käytössä olevat ohjearvot, eli termit, ovat tilastollisesti melkein 

merkitsevä, tilastollisesti merkitsevä ja tilastollisesti erittäin merkitsevä. Tutkimustu-

los on tilastollisesti melkein merkitsevä, kun sen P-arvo on alle 0,05. Mikäli P-arvo 

on alle 0,01, voidaan tutkimustuloksen sanoa olevan tilastollisesti merkitsevä. Tilas-

tollisesti erittäin merkitsevä tutkimustulos saadaan, kun P-arvo on alle 0,001. (Valli 

2015, 103-104) Testilajit voidaan jakaa myös parametrisiin ja ei-parametrisiin testi-

lajeihin, joista Berryn, Gallingerin ja Hendersonin (1990) sekä Corradon (2011) te-

kemien tutkimusten mukaan on sopivampaa käyttää parametrisia testejä, kun toteu-

tetaan tapahtumatutkimusta.  

 

Berryn et al. (1990) tutkimuksen mukaan soveltuvin tapa testata tapahtumatutki-

muksesta saatuja tuloksia, ja niiden merkitsevyyksiä, on t-testi. T-testissä tutkimus-

tuloksien oikeellisuutta testataan tarkistamalla, etteivät saadut tutkimustulokset 

johdu ainoastaan satunnaisvaihtelusta. Tämä todetaan mittaamalla kahden eri ryh-

män keskiarvoja ja sitä, ovatko ne yhtä suuret. Testin luotettavuutta parantaa se, 

että selitettävä muuttuja on vähintään välimatka-asteikollinen ja normaalijakautunut. 

(Valli 2015, 116) Nollahypoteesina tapahtumatutkimuksen t-testissä on, että havai-

tulla tapahtumalla ei ole vaikutusta pörssikursseihin (Vaihekoski 2016).  

 

Tässä tutkimuksessa tilastollisen merkitsevyyden määrittämisessä on käytetty kak-

sisuuntaista t-testiä, jonka avulla kullekin päivälle on määritelty p-arvot. Merkit-

sevyyttä varten on kaikista tapahtumista laskettu jokaisen tapahtumaikkunan päivää 



34 
 

koskevat keskimääräiset epänormaalit tuotot, jolloin merkitsevyys on ollut mahdol-

lista toteuttaa. Myös aiemmin mainittuihin kumulatiivisiin epänormaaleihin tuottoihin 

on laskettu tilastollinen merkitsevyys kaksisuuntaisen t-testin avulla. Koska tutki-

muksessa tarkastellaan niin negatiivisia kuin positiivisia analyytikkojen revisioita, on 

nämä oletusarvoisesti jaettu kahteen erilliseen ryhmään, jotta tilastollinen merkit-

sevyys saataisiin mahdollisimman tarkasti määriteltyä. 

 

4.3 Tapahtumatutkimusta koskeva kritiikki ja ongelmakohdat 

 

Tapahtumatutkimus saa osakseen myös paljon monenlaista kritiikkiä sen toimivuu-

desta. Ongelmana voidaan pitää esimerkiksi jo mainittua tapahtumapäivien määri-

tystä. Kun tarkastellaan uuden informaation vaikutuksia pörssikursseihin, täytyy in-

formaation vireilletulo pystyä määrittelemään tarkasti etenkin päiväkohtaisten tuot-

tojen laskennan tapauksissa. Toinen ongelmakohta saattaa syntyä beetakertoimen 

laskennassa, sillä beetan laskeminen estimointi-ikkunasta ei monessa tapauksessa 

välttämättä kerro yrityksen todellisesta riskisyydestä markkinoihin verrattuna. 

Beeta-kertoimen laskennassa ei yleensä huomioida myöskään erilaisia makrotalou-

dellisia muuttujia, kuten suhdannevaihteluja tai yleisiä korkotasojen muutoksia. Ta-

pahtumien todellisten vaikutuksien määrittäminen voi olla myös hankalaa sen 

vuoksi, että samaan aikaan markkinoille on voinut tulla muutakin informaatiota, 

jonka vaikutuksen määrää ei voida tietää. (Mcwilliams & Siegel 1997, 637; Wells 

2004, 66; Vaihekoski 2016)  

 

MacKinlay (1997) listaa myös muutamia muita tulosten vääristymiseen ajavia teki-

jöitä tapahtumatutkimuksessa. Ongelmia saattaa ilmetä, jos tutkimusjoukossa on 

osakkeita, joita vaihdetaan hyvin vähän esimerkiksi päivän aikana. Päivittäiset tuo-

tot lasketaan yleensä päivän viimeisen kaupan mukaan (closing price), jolloin ai-

kasyklit eivät välttämättä ole tasaisia. Pienen osakevaihdannan yrityksien beetojen 

laskemisessa voi näin ollen ilmetä useastikin vääristymiä, sillä kurssit voivat pysyä 

moniakin päiviä paikoillaan. Tällaisilla yrityksillä suuret pörssikurssien osto- ja myyn-

tihintojen erot voivat myös aiheuttaa ongelmatilanteita beetojen laskennassa. 
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Tapahtumatutkimus nojaa myös olettamukseen osaketuottojen normaaliin ja ident-

tiseen jakaumaan, mikä ei reaalimaailmassa ole välttämättä totta.  
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5. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS 

 

Tämän luvun tarkoitus on selventää lukijalle tutkimusaineiston sisältöön liittyvät yk-

sityiskohdat, käytettävät termit sekä datan keruuseen ja käsittelyyn liittyvät vaiheet 

ja merkitykset tutkimuksen kannalta. Kappale osoittaa tutkimuksessa käytettyjen re-

visiotapahtumien määritykset analyytikkotaloittain sekä tutkimusdatan keräämiseen 

ja käsittelyyn käytetyt toimenpiteet. 

 

5.1 Revisiotapahtumien määritys 

 

Revisiona tarkoitetaan tässä tutkimuksessa osakeanalyytikkojen antamien suosi-

tusten ylentämistä (upgrade) tai alentamista (downgrade). Revisiopäivänä pidetään 

sitä päivää, jolloin analyytikko on vaihtanut suositustaan luokkien välillä. Tutkimuk-

seen kerätyistä 375 osakeanalyytikkojen revisiotapauksesta 294 kuuluu analyytik-

kotalolle 1 ja 81 tapausta analyytikkotalolle 2. Nämä suositusrevisiot koskevat yh-

teensä 98 Helsingin pörssiin listautunutta yritystä. Revisiopäivämäärät on kerätty 

molempien analyysia tarjoavan tahon verkkosivuilta manuaalisesti suositushistoriaa 

hyödyntäen. Analyytikkotalo 1 tarjoaa seuraamilleen osakkeille neljäportaisia suo-

situksia (osta, lisää, vähennä ja myy), kun taas analyytikkotalon 2 suositusasteikko 

on kolmiportainen (osta, pidä ja myy). Näin ollen verkkosivuilta saatua dataa on 

päätetty yhtenäistää. Analyytikkotalon 1 suositukset on jaettu kahteen kategoriaan: 

1. positiiviset ja 2. negatiiviset suositukset. Positiivisiin suosituksiin kuuluvat ”osta”- 

ja ”lisää” -suositukset, kun taas negatiivisiin suosituksiin kuuluu ”vähennä”- ja ”myy” 

-suositukset. Analyytikkotalon 1 tapauksessa revisio tapahtuu silloin, kun suositus 

vaihtuu kahden kategorian välillä. Analyytikkotalon 2 tapauksessa kaikki suositus-

vaihdot luokkien välillä lasketaan revisiotapahtumaksi. Alla olevaan taulukkoon 1 on 

selvennetty revisiotapahtumien logiikka: 
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Taulukko 1. Revisioiden määritys analyytikkotaloittain 

 Revisio 

 Ylennys (upgrade) Alennus (downgrade) 

Analyytikkotalo 
1 

1. myy → osta 1. osta → myy 

2. vähennä → osta 2. lisää → myy 

3. myy → lisää 3. osta → vähennä 

4. vähennä → lisää 4. lisää → vähennä 

Analyytikkotalo 
2 

1. myy → osta 1. osta → myy 

2. myy → pidä 2. osta → pidä 

3. pidä → osta 3. pidä → myy 

 

Näin ollen analyytikkotalon 1 tapauksessa revisioksi ei siis lasketa suosituksen vaih-

dosta kategorioiden sisällä (myy → vähennä, vähennä → myy, osta → lisää tai lisää 

→ osta). Analyytikkotalojen eroavien suositusasteiden vuoksi revisiotapauksia on tä-

ten pyritty yhtenäistämään siten, että suositusmuutosten sanallinen muutos olisi jo-

kaisessa tapauksessa mahdollisimman samanveroinen.  

 

Taulukossa 2 on eritelty revisiot analyytikkotalojen ja revision luonteen (ylennys tai 

alennus) mukaan: 

 

Taulukko 2. Revisioiden määrä luonteen ja analyytikkotalon mukaan 

 
Revisio 

 

 
Ylennys Alennus Yhteensä 

Analyytikkotalo 1 142 152 294 

Analyytikkotalo 2 41 40 81 

Yhteensä 183 192 375 

 

Taulukosta 2 tunnistetaan positiivisten ja negatiivisten revisioiden määrät, jotka ovat 

lähes yhtä suuret joukot (ylennys 183 tapausta ja alennus 192 tapausta yhteensä). 

Tutkimuksessa näitä osajoukkoja tarkastellaan jatkossa omina ryhminään, koska 

tarkoituksena on tutkia erikseen negatiivisten ja positiivisten revisioiden vaikutuksia 
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hypoteesina, että positiiviset revisiot nostavat osakekursseja hetkellisesti ja negatii-

viset revisiot laskevat osakekursseja. Saadusta revisiodatasta on myös eroteltu re-

visiot analyytikkotaloittain, jotta voimme suorittaa myös vertailua kahden analyytik-

kotalon välillä. 

 

5.2 Kurssidatan kerääminen ja käsittely 

 

Kun kaikki 375 kerättyä revisiopäivämäärää on saatu selville, on kyseisten päivien 

ympäriltä kerätty kurssidataa Datastream-palvelusta. Kurssidata on kerätty Da-

tastreamista indeksimuodossa, jolloin listautumispäivän indeksipisteluku on ollut 

100. Dataa on kerätty jokaisen yrityksen ja revision kohdalla erikseen 250 pörssi-

päivää ennen ja 10 päivää jälkeen tapahtumapäivämäärän, jolloin on saatu kurssi-

tiedot estimointi- ja tapahtumaikkunaa varten. Alfa- ja beetatekijöiden määrittämistä 

varten Datastream-palvelusta on haettu myös Helsingin pörssin indeksi (OMX Hel-

sinki -indeksi) ajalta 2014-2019. Alkuperäisistä revisiotapauksista (yhteensä 401 

kpl) jätettiin tarkastelun ulkopuolelle 26 kappaletta, sillä näiden revisiopäivämäärät 

olivat liian lähellä yritysten listautumispäivää, eikä täten kurssidataa löytynyt tarvit-

tavan pitkältä ajanjaksolta, jotta estimointi-ikkuna olisi ollut hyväksytyn pituinen. Jos 

revisio on annettu päivämäärällä, jolloin pörssi on ollut kiinni, on tapahtumapäiväksi 

määritelty seuraava pörssin aukiolopäivä. 

 

Päiväkohtaisten kurssien keräämisen jälkeen niistä on laskettu päiväkohtaiset tuotot 

jakamalla tämän päivän päätöskurssi edellisen päivän päätöskurssilla, ja tästä 

osamäärästä on laskettu luonnollinen logaritmi, jolloin on saatu päiväkohtaisesti tuo-

tot prosentuaaliseen muotoon. Wellsin (2004) mukaan luonnollisen logaritmin käyttö 

päivätuottojen laskennassa eliminoi kahden päivän vertaamisesta aiheutuvan virhe-

termin, jos kurssi on noussut edellisenä päivänä ja laskenut seuraavana samaan 

kurssiin.  
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Päivätuottojen ja Helsingin pörssi-indeksin avulla pystytään laskemaan yrityksille 

ominaiset beeta- ja alfatekijät. Kuten edellä on kerrottu, näitä arvoja tarvitsemme 

epänormaalien tuottojen laskennassa (MacKinlay 1997, 20-21). Tässä tutkimuk-

sessa on kuitenkin pyritty eliminoimaan alfa- ja beeta-arvojen mahdolliset virheelli-

syydet, joten nämä on laskettu jokaiselle 375 revisiotapahtumalle erikseen, vaikka 

revisiota olisikin annettu samoille yrityksille useasti, koska näiden revisioiden välissä 

on saattanut kulua runsaastikin aikaa, jolloin yrityksen riskisyys markkinoihin verrat-

tuna on saattanut muuttua merkittävästikin. Revisiokohtaiset alfat ja beetat on las-

kettu Excelissä intercept- ja slope -funktioilla. Näiden funktioiden sisään on syötetty 

estimointikauden kurssimuutokset ja näiden päivien vastaavat muutokset Helsingin 

pörssi-indeksissä. Tapahtumaikkunan epänormaalit tuotot on laskettu kullekin revi-

siotapahtumalle erikseen markkinamallikaavan 3 mukaisesti. 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi kaikki tutkimusongelmiin liittyvät relevantit tutkimustu-

lokset. Tutkimustuloksissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti tapahtumaikkunan kes-

kimääräisiä epänormaaleja tuottoja ja selvitetään näiden tilastollinen merkitsevyys. 

Havaintojen merkitsevyyttä mitataan kaksisuuntaisella t-testillä, minkä avulla selvi-

tetään havaintojen p-arvot. Raja-arvoina pidetään Vallin (2015) määrittelemiä mer-

kitsevyysarvoja; 0,05 (tilastollisesti melkein merkitsevä), 0,01 (tilastollisesti merkit-

sevä) ja 0,001 (tilastollisesti erittäin merkitsevä). 

 

Tutkimustuloksia tarkastellaan ensin positiivisten revisioiden vaikutusten kautta ja 

sen jälkeen negatiivisten revisioiden kautta. Tutkimustuloksissa myös vertaillaan 

kahden eri analyytikkotalon antamien suositusten revisioiden vaikutuksia keske-

nään. Analyytikkojen vaikutuksista pörssikursseihin käytetään laskettuja keskimää-

räisiä epänormaaleja tuottoja tapahtumaikkunassa ja tutkitaan näiden havaintojen 

tilastollista merkitsevyyttä, mikä osaltaan osoittaa analyytikkojen suositusrevisioi-

den vaikutukset. 

 

6.1 Positiivisten revisioiden vaikutukset pörssikursseihin 

 

Ensimmäisenä tarkastellaan positiivisten revisioiden, eli suositusten ylentämisten, 

synnyttämiä epänormaaleja tuottoja.  Taulukossa 3 on esitelty tapahtumaikkunassa 

olevien päivien keskimääräiset epänormaalit tuotot analyytikkotalolle 1 ja 2 erikseen 

ja yhteensä. 
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Taulukko 3. Epänormaalit tuotot tapahtumaikkunassa (pos. revisio) 

t+n 
Analyytikkotalo 

1 
Analyytikkotalo 

2 
Yhteensä 

-10 -0,042 % 0,134 % -0,002 % 

-9 -0,349 % -0,084 % -0,290 % 

-8 -0,321 % -0,210 % -0,296 % 

-7 -0,389 % -0,508 % -0,415 % 

-6 -0,388 % 0,176 % -0,261 % 

-5 -0,024 % 0,115 % 0,007 % 

-4 -0,507 % 0,050 % -0,382 % 

-3 -0,168 % -0,032 % -0,138 % 

-2 0,131 % -0,495 % -0,009 % 

-1 -0,150 % 2,459 % 0,434 % 

0 1,384 % 0,283 % 1,138 % 

1 0,321 % 0,323 % 0,321 % 

2 -0,267 % 0,031 % -0,200 % 

3 0,089 % -0,075 % 0,053 % 

4 0,290 % -0,658 % 0,077 % 

5 -0,052 % 0,139 % -0,010 % 

6 0,009 % -0,407 % -0,084 % 

7 -0,185 % -0,084 % -0,162 % 

8 -0,086 % -0,240 % -0,120 % 

9 -0,029 % 0,025 % -0,017 % 

10 0,235 % 0,351 % 0,261 % 

 

Yllä olevasta taulukosta 3 voidaan havaita keskimääräiset epänormaalit tuotot ta-

pahtumapäivien ympärillä. Kun tarkastellaan molempien analyytikkotalojen positii-

visten revisioiden yhteisvaikutusta osakekursseihin, voidaan nähdä epänormaalia 

tuottoa tapahtumapäivänä tulevan keskimäärin 1,138%. Tämän vaikutuksen voi-

daan todeta olevan ennemminkin analyytikkotalon 1 revisioiden vaikutusta, sillä sen 

positiivisen revision vaikutuksesta epänormaalia tuottoa syntyy tapahtumapäivänä 

keskimäärin 1,384%, kun taas analyytikkotalon 2 revisiosta 0,283%. Huomionarvoi-

nen havainto löydetään analyytikkotalon 2 tapahtumapäivän edeltävän päivän kes-

kimääräisistä epänormaaleista tuotoista, jotka ovat 2,459%. Vaikuttaisi siltä, että 

analyytikkotalo 2 on yleensä antanut positiivisemman suosituksen osakkeesta seu-

raavana päivänä siitä, kun epänormaalia tuottoa on syntynyt paljon. Näin ollen ana-

lyytikkotalon 2 positiivisilla suositusten revisioilla ei näyttäisi olevan suurta positii-

vista vaikutusta suosituksen vaihdospäivänä. Suosituksia on siis vaihdettu vasta 

suuren kurssiliikehdinnän mukaisesti. 
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Alla olevassa kuviossa 3 on esitetty graafisesti tapahtumaikkunan keskimääräiset 

päiväkohtaiset epänormaalit tuotot verrattuna Helsingin pörssi-indeksin tuottoihin. 

 

 

Kuvio 3. Keskimääräiset epänormaalit tuotot tapahtumaikkunassa (pos. revi-

sio) 

 

Molempien analyytikkotalojen suositusten revisiopäivien lähellä voidaan nähdä kes-

kimääräisissä epänormaaleissa tuotoissa suurta indeksistä poikkeavaa liikehdintää 

(analyytikkotalon 1 kohdalla revisiopäivänä ja analyytikkotalon 2 kohdalla päivää 

ennen revisiota), mutta muutoin epänormaalit tuotot seuraavat tapahtumaikkunassa 

hyvinkin paljon yleistä indeksin liikehdintää. 

 

6.1.1 Epänormaalien tuottojen tilastollinen merkitsevyys (pos. revisio) 

 

Tässä alakappaleessa tarkastellaan havaittujen epänormaalien tuottojen tilastollista 

merkitsevyyttä. Tilastollista merkitsevyyttä on testattu kaksisuuntaisella t-testillä. 

Merkitsevyyden ohjearvoina on käytetty aikaisemmin mainittuja Vallin (2015) 
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määrittelemiä raja-arvoja. Alla olevaan taulukkoon 4 on kerätty tapahtumaikkunan 

epänormaalien tuottojen lisäksi näiden tilastolliset merkitsevyydet analyytikkotaloille 

erikseen ja yhteensä: 

 

Taulukko 4. Tilastollinen merkitsevyys (pos. revisio) 

 Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 Yhteensä 

t+n AAR T-arvo P-arvo AAR T-arvo P-arvo AAR T-arvo P-arvo 

-10 -0,042 % -0,2754 0,7834 0,134 % 0,4003 0,6911 -0,002 % -0,0170 0,9864 

-9 -0,349 % -2,0822 0,0391 -0,084 % -0,3061 0,7611 -0,290 % -2,0109 0,0458 

-8 -0,321 % -1,9219 0,0566 -0,210 % -0,7273 0,4714 -0,296 % -2,0439 0,0424 

-7 -0,389 % -1,9861 0,0490 -0,508 % -1,2251 0,2279 -0,415 % -2,3330 0,0207 

-6 -0,388 % -2,9358 0,0039 0,176 % 0,4187 0,6777 -0,261 % -1,8650 0,0638 

-5 -0,024 % -0,1481 0,8824 0,115 % 0,2670 0,7909 0,007 % 0,0457 0,9636 

-4 -0,507 % -1,4104 0,1606 0,050 % 0,1201 0,9050 -0,382 % -1,2970 0,1963 

-3 -0,168 % -1,0255 0,3069 -0,032 % -0,1015 0,9197 -0,138 % -0,9429 0,3470 

-2 0,131 % 0,8707 0,3854 -0,495 % -1,5182 0,1370 -0,009 % -0,0665 0,9470 

-1 -0,150 % -0,3089 0,7578 2,459 % 1,7585 0,0865 0,434 % 0,8731 0,3837 

0 1,384 % 7,2230 0,0000 0,283 % 0,5581 0,5799 1,138 % 5,9823 0,0000 

1 0,321 % 1,8569 0,0654 0,323 % 1,2893 0,2049 0,321 % 2,2109 0,0283 

2 -0,267 % -0,7532 0,4526 0,031 % 0,1039 0,9178 -0,200 % -0,7068 0,4806 

3 0,089 % 0,3460 0,7298 -0,075 % -0,2498 0,8040 0,053 % 0,2483 0,8042 

4 0,290 % 1,4459 0,1504 -0,658 % -2,7078 0,0100 0,077 % 0,4614 0,6451 

5 -0,052 % -0,3253 0,7454 0,139 % 0,6250 0,5356 -0,010 % -0,0707 0,9437 

6 0,009 % 0,0789 0,9372 -0,407 % -0,9325 0,3568 -0,084 % -0,6450 0,5197 

7 -0,185 % -0,7082 0,4800 -0,084 % -0,3320 0,7417 -0,162 % -0,7712 0,4416 

8 -0,086 % -0,6356 0,5261 -0,240 % -0,8412 0,4054 -0,120 % -0,9797 0,3286 

9 -0,029 % -0,1607 0,8726 0,025 % 0,0957 0,9242 -0,017 % -0,1128 0,9103 

10 0,235 % 2,0922 0,0382 0,351 % 1,3268 0,1923 0,261 % 2,4747 0,0143 

 

Kun tarkastellaan kaikkien positiivisten revisioiden tapahtumapäivien ympärillä ole-

via epänormaalien tuottojen tilastollisia merkitsevyyksiä, huomaamme, että päivien 

t-9, t-8, t-7, t+1 ja t+10 epänormaalit tuotot ovat tilastollisesti melkein merkitseviä 

niiden p-arvojen ollessa alle 0,05. Tapahtumapäivän keskimääräiset epänormaalit 

tuotot ovat puolestaan tilastollisesti erittäin merkitseviä p-arvon ollessa <0,001. Näin 

ollen voimme todeta keskimääräisten epänormaalien tuottojen olevan poikkeuksel-

lista positiivisten suositusrevisioiden päivämäärinä. Analyysitalon 2 antimien suosi-

tusten revisioissa ei ole näkyvissä tapahtumaikkunassa tilastollisesti merkitseviä 

epänormaaleja tuottoja. Ainostaan päivän t+4 keskimääräiset epänormaalit tuotot 
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ovat tilastollisesti melkein merkitseviä p-arvon ollessa alle 0,05. Analyysitalon 1 koh-

dalla nähdään päivien t-9, t-7, t-6 ja t+10 keskimääräisten epänormaalien tuottojen 

merkitsevyyksien olevan tilastollisesti melkein merkitseviä tuottojen ollessa negatii-

visia ennen tapahtumapäiviä ja positiivisia 10 päivää tapahtuman jälkeen. Itse ta-

pahtumapäivän keskimääräinen epänormaali tuotto (1,384%) on analyysitalo 1:n 

kohdalla tilastollisesti erittäin merkitsevä p-arvon ollessa alle 0,001. Tulosten perus-

teella voidaan päätellä analyysitalon 1 positiivisilla suositusten revisioilla olevan ti-

lastollisesti erittäin merkittävä vaikutus osakkeiden epänormaaleihin tuottoihin sa-

mana päivänä, kun uusi suositus on annettu. Samanlaista vaikutusta ei voida nähdä 

analyysitalon 2 kohdalla.  

 

6.1.2 Kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAAR) (pos. revisio) 

 

Tässä alakappaleessa on tarkoitus pureutua positiivisten revisioiden kumulatiivisiin 

epänormaaleihin tuottoihin. Pääasiallisena tarkoituksena on siis selvittää, kuinka 

pitkä vaikutus revisiotapahtumalla on ja kuinka pitkä aikahorisontti tuottaa eniten 

epänormaalia tuottoa tapahtumaikkunassa. Alla olevaan taulukkoon 5 on kerätty eri 

aikaikkunoiden kumulatiiviset epänormaalit tuotot analyytikkotaloittain ja yhteensä 

sekä näiden tuottojen tilastolliset merkitsevyydet. Ensimmäinen hakasulkeissa 

oleva luku tarkoittaa aikaikkunan ensimmäistä päivää, jolloin kumulatiivisia keski-

määräisiä epänormaaleja tuottoja lasketaan ja toinen luku viimeistä päivää tässä 

laskennassa. 
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Taulukko 5. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot eri aikaikkunoille tapahtu-

maikkunassa (pos. revisio) 

 Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 Yhteensä 

[t1, t2] CAAR T-arvo P-arvo CAAR T-arvo P-arvo CAAR T-arvo P-arvo 

[-10,-1] -2,207 % -3,2510 0,0014 1,605 % 0,7130 0,4801 -1,353 % -1,8314 0,0687 

[-5,-1] -0,718 % -1,2399 0,2171 2,097 % 1,3148 0,1963 -0,088 % -0,1510 0,8801 

[-1,1] 1,555 % 2,7887 0,0060 3,065 % 2,6358 0,0120 1,893 % 3,7329 0,0003 

[0,0] 1,384 % 7,2230 0,0000 0,283 % 0,5581 0,5799 1,138 % 5,9823 0,0000 

[0,1] 1,705 % 7,2144 0,0000 0,606 % 2,2785 0,0283 1,459 % 3,2152 0,0015 

[0,5] 1,765 % 5,1344 0,0000 0,043 % 0,0567 0,9551 1,379 % 4,3135 0,0000 

[0,10] 1,709 % 3,3654 0,0010 -0,312 % -0,3011 0,7649 1,256 % 2,7207 0,0071 

[1,10] 0,324 % 0,6493 0,5172 -0,595 % -0,7503 0,4576 0,118 % 0,2769 0,7822 

 

Analyytikkotalon 1 keskimääräiset kumulatiiviset tuotot antavat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä arvoja monella eri aikaikkunalla tarkasteltuna. Absoluuttisesti eniten 

epänormaalia tuottoa on kumuloitunut aikaikkunalla [0,5], jolloin epänormaalia tuot-

toa on kertynyt keskimäärin 1,765%. Lähes kaikki tämän aikaikkunan positiivisesta 

epänormaalista tuotosta on syntynyt revisiotapahtumapäivänä sekä sitä seuraa-

vana päivänä, jolloin epänormaalia tuottoa on kumuloitunut yhteensä 1,705% ja ha-

vainto on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myös mielenkiintoinen havainto löytyy 

analyytikkotalon 1 kohdalta aikaikkunalta [-10,-1], jolloin epänormaalia tuottoa on 

kumuloitunut kyseisellä aikavälillä keskimäärin -2,207% ja tapaus on tilastollisesti 

merkitsevä p-arvon ollessa alle 0,01. Osakkeiden kursseilla on siis ollut taipumusta 

laskea kymmenen päivää ennen analyytikkotalon 1 positiivisia revisioita, mikä osal-

taan vahvistaa sitä käsitystä, että tämän analyytikkotalon suositusten revisioilla on 

tilastollisesti katsottavissa erittäin suurta vaikutusta pörssikursseihin, sillä kurssit 

nousevat huimasti revisiopäivinä keskimääräisesti. 

 

Analyytikkotalon 2 kumulatiivisissa keskimääräisissä epänormaaleissa tuotoissa on 

nähtävissä tilastollista merkitsevyyttä aikaikkunoilla [-1,1] ja [0,1] kumulatiivisten 

tuottojen ollessa keskimäärin 3,065% ja 0,606%. Aikaikkunan [-1,1] epänormaa-

leissa tuotoissa vaikuttavat suurelta osin T-1 voimakas positiivinen kurssireaktio, 

joka oli taulukon 4 mukaan 2,459%. Analyytikkotalon 2 kohdalla saadut tulokset 



46 
 

vahvistavat käsitystä siitä, että se on antanut positiivisia suositusrevisioita voimak-

kaan kurssireaktion jälkeisinä päivinä. 

 

Kun luetaan mukaan kaikki revisiot, absoluuttisesti keskimäärin eniten kumulatii-

vista epänormaalia tuottoa on syntynyt aikavälillä [-1,1], jolloin epänormaalia tuottoa 

on kumuloitunut yhteensä 1,893% tällä aikavälillä. Tämä havainto on myös tilastol-

lisesti erittäin merkitsevä p-arvon ollessa alle 0,001. Myös aikavälin [0,5] kumulatii-

viset epänormaalit tuotot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä yhteenlasketun epä-

normaalin tuoton ollessa keskimäärin 1,379% tällä aikavälillä. Aikavälien [0,1] ja 

[0,10] kumulatiiviset epänormaalit tuotot (1,459% ja 1,256%) ovat puolestaan tilas-

tollisesti merkitseviä p-arvojen ollessa alle 0,01 mutta yli 0,001. Epänormaaleihin 

tuottoihin eniten vaikuttava päivä on analyytikkotalon 1 kohdalla revisiopäivä ja ana-

lyytikkotalon 2 kohdalla päivä ennen revisiota. 

 

Alla olevaan kuvioon 4 on havainnollistettu analyytikkotalon 1 epänormaalit tuotot ja 

niiden kumuloituminen tapahtumaikkunassa.  

 

 

Kuvio 4. Analyytikkotalon 1 epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus (pos. 

revisio) 
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Kuviosta 4 nähdään vahva osakekurssien laskutrendi alkaen päivästä T-10, mikä jat-

kuu päivää ennen revisiotapahtumia. Revisiopäivän positiivinen kurssinousu on 

suurin ja nousu jatkuu aina neljänteen pörssipäivään asti revisiotapahtuman jäl-

keen. Näin ollen suurin positiivinen epänormaali tuotto saadaan keskimäärin aikaik-

kunalla [0,4] analyytikkotalon 1 kohdalla, jolloin epänormaalia tuottoa on kumuloitu-

nut 1,817%. Kuviosta 4 on selkeästi nähtävissä analyysitalon 1:n analyytikkojen an-

tamien positiivisten suositusrevisioiden vaikutukset pörssikursseihin etenkin tapah-

tumapäivänä. 

 

Alla olevaan kuvioon 5 on havainnollistettu analyytikkotalon 2 keskimääräisten epä-

normaalien tuottojen kumulatiivisuus. 

 

 

Kuvio 5. Analyytikkotalon 2 epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus (pos. 

revisio) 
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Kuvion 5 mukaan analyytikkotalon 2 kohdalla nähdään myös pienimuotoinen lasku-

trendi keskimäärin ennen revisiopäiviä. Tämä ei ole kuitenkaan niin selkeä kuin ana-

lyytikkotalon 1 tapauksessa. Päivää ennen revisiotapahtumaa nähdään keskimäärin 

erittäin suuri kurssinousu. Tämä nousu jatkuu keskimäärin aina toiseen päivään re-

visiotapahtuman jälkeen, minkä jälkeen on havaittavissa keskimäärin voimakasta 

laskua pörssikursseissa. Näin ollen suurin positiivinen epänormaali tuotto saadaan 

aikavälillä [-1,2], jolloin keskimääräisen kumulatiivisen epänormaalin tuoton määrä 

on 3,096%. Suurin positiivinen vaikutus revision tapahduttua kumuloituu aikavälillä 

[0,2], jolloin epänormaalituotto on keskimäärin 0,637%. Kuvio 5 vahvistaa päätel-

mää siitä, ettei analyytikkotalon 2 positiivisilla revisioilla ole vaikutusta pörssikurs-

seihin, vaan revisiot ovat pikemminkin reagointia tapahtuneisiin voimakkaisiin kurs-

simuutoksiin. 

 

Alla olevaan kuvioon 6 on esitetty molempien analyytikkotalon positiivisten revisioi-

den yhteenlaskettujen keskimääräisten epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus. 

 

 

Kuvio 6. Keskimääräisten epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus yhteensä 

(pos. revisio) 
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Kuviosta 6 nähdään, että kaikki positiiviset revisiotapahtumat, mukaan luettuna re-

visiopäivä, antavat suurimman kurssinousun keskimäärin aikavälillä [-1,1], jolloin 

kumulatiivinen keskimääräinen epänormaali tuotto on 1,893%. Suurin positiivinen 

vaikutus kaikilla positiivisilla revisioilla niiden tapahduttua on keskimäärin aikavälillä 

[0,1], jolloin keskimääräinen epänormaali tuotto on yhteensä 1,459%.  

 

Alla olevaan taulukkoon 6 on lueteltu positiivisesti tuottavimmat aikaikkunat tapah-

tumaikkunan sisällä ja näiden tilastolliset merkitsevyydet analyytikkotalon 1 ja 2 

osalta erikseen sekä yhteensä. Lisäksi taulukkoon on eritelty revision tapahtumisen 

jälkeen tapahtunut tuottoisin aikaikkuna ja näiden tilastolliset merkitsevyydet. 

 

Taulukko 6. Tuottavimmat aikaikkunat: kumulatiiviset epänormaalit tuotot ja 

niiden tilastolliset merkitsevyydet (pos. revisio) 

Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 Yhteensä 

Tuottavin aikaikkuna 

[t1,t2] CAAR T-arvo P-arvo [t1,t2] CAAR T-arvo P-arvo [t1,t2] CAAR T-arvo P-arvo 

[0,4] 1,817 % 5,3397 0,0000 [-1,2] 3,096 % 2,5560 0,0146 [-1,1] 1,893 % 3,7329 0,0003 

Tuottavin aikaikkuna revision jälkeen 

[0,4] 1,817 % 5,3397 0,0000 [0,2] 0,637 % 1,0545 0,2981 [0,1] 1,459 % 3,2152 0,0015 

 

Taulukon 6 mukaan analyytikkotalon 1 kohdalla tuottavin aikaväli epänormaalin tuo-

ton osalta on [0,4], jolloin sitä on kumuloitunut keskimäärin 1,817%. Analyytikkota-

lon 2 kohdalla tämä aikaväli on [-1,2], jolloin kumulatiivista epänormaalia tuottoa on 

syntynyt keskimäärin 3,096%. Tästä kuitenkin suurin osa on syntynyt päivää ennen 

revisiotapahtumaa, sillä tuotto revision jälkeisenä tuottavimpana aikavälinä [0,2] on 

ainoastaan keskimäärin 0,637%, eikä havainto ole tilastollisesti merkitsevä. Kaikki 

revisiotapahtumat huomioiden tuottavin aikaikkuna on [-1,1], jolloin keskimäärin 

epänormaalia tuottoa on syntynyt 1,893% ja havainto on tilastollisesti erittäin mer-

kitsevä. Vastaavasti eniten epänormaalisti tuottava aikaikkuna kaikkien positiivisten 

revisiotapahtumien osalta revisiotapahtuman jälkeen on [0,1], jolloin epänormaali 

tuotto on 1,459% ja havainto tilastollisesti merkitsevä. 
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6.2 Negatiivisten revisioiden vaikutukset pörssikursseihin 

 

Tässä alakappaleessa tarkastellaan negatiivisten suositusrevisioiden vaikutuksia 

pörssikursseihin. Toisin kuin positiivisten revisioiden kohdalla, negatiivisten revisioi-

den tarkasteluissa lähdetään siitä olettamuksesta, että pörssikurssit laskevat ana-

lyytikkojen vaihtaessa suositustaan positiivisesta suosituksesta negatiiviseksi. Tau-

lukkoon 7 on kerätty tapahtumaikkunan keskimääräiset päiväkohtaiset epänormaalit 

tuotot analyytikkotaloittain sekä yhteensä: 

 

Taulukko 7. Epänormaalit tuotot tapahtumaikkunassa (neg. revisio) 

t+n 
Analyytikkotalo 

1 
Analyytikkotalo 

2  
Yh-

teensä 

-10 0,264 % -0,193 % 0,169 % 

-9 0,105 % 0,118 % 0,107 % 

-8 0,112 % 0,102 % 0,110 % 

-7 0,204 % 0,159 % 0,195 % 

-6 0,143 % -0,353 % 0,040 % 

-5 0,430 % 0,603 % 0,466 % 

-4 0,282 % 0,383 % 0,303 % 

-3 0,183 % 0,553 % 0,260 % 

-2 0,186 % -1,060 % -0,074 % 

-1 -0,858 % -1,435 % -0,978 % 

0 -2,252 % -1,196 % -2,032 % 

1 -0,822 % -0,501 % -0,755 % 

2 -0,101 % -0,399 % -0,164 % 

3 -0,301 % -0,536 % -0,350 % 

4 -0,257 % -0,154 % -0,235 % 

5 -0,024 % -0,097 % -0,039 % 

6 -0,048 % -0,035 % -0,046 % 

7 -0,076 % -0,420 % -0,148 % 

8 0,084 % 0,206 % 0,109 % 

9 0,039 % -0,590 % -0,092 % 

10 -0,163 % 0,052 % -0,118 % 

 

Tarkasteltaessa taulukossa 7 esiteltävien tapahtumapäivien keskimääräisiä epänor-

maaleja tuottoja, nähdään negatiivisilla revisioilla tapahtumapäivänä olevan suuri 

vaikutus molempien analyytikkotalojen tapauksissa. Analyytikkotalon 1 kohdalla 
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revision vaikutus (-2,252%) on kuitenkin noin kaksi kertaa suurempi kuin analyytik-

kotalon 2 negatiivisen revision vaikutus (-1,196%). Analyytikkotalon 1 revision vai-

kutus voidaan huomata myös suositusrevision jälkeisenä päivänä, jolloin keskimää-

räistä epänormaalia tuottoa on syntynyt keskimäärin -0,822%. Kun otetaan huomi-

oon kaikki tutkitut negatiiviset revisiotapaukset, tällöin tapahtumapäivän epänor-

maali tuotto on keskimäärin -2,032%. Analyytikkotalon 1 kohdalla huomataan myös 

tapahtumapäivää edeltävänä päivänä (t-1) poikkeavaa negatiivista epänormaalia 

tuottoa (-0,858%). Epänormaalia negatiivista tuottoa syntyy kuitenkin keskimäärin 

paljon enemmän revisiopäivänä, joten voidaan olettaa analyytikkotalon 1 kohdalla, 

että heidän suositustensa revisioilla olisi vaikutusta pörssikursseihin. Analyytikkota-

lon 2 kohdalla taas revisiopäivää on edeltänyt keskimäärin kaksi päivää, jotka ovat 

tuottaneet voimakkaasti epänormaalia tuottoa. Jälleen analyytikkotalon 2 tapauk-

sessa voidaankin katsoa revision tapahtuneen vasta voimakkaiden kurssimuutosten 

jälkeen, jolloin revisiolla ei välttämättä ole itsessään vaikutusta kurssireaktioon. Alla 

olevassa kuviossa 7 on havainnollistettu pörssikurssikäytöstä tapahtumaikkunassa: 

 

 

Kuvio 7. Keskimääräiset epänormaalit tuotot tapahtumaikkunassa (neg. revi-

sio) 
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Helsingin pörssi-indeksiin nähden voidaan havaita suurta poikkeavaa liikehdintää 

epänormaaleissa tuotoissa etenkin tapahtumapäivän ympärillä. Analyytikkotalon 1 

kohdalla suurin negatiivinen epänormaali tuotto syntyy tapahtumapäivänä, kun taas 

analyytikkotalon 2 kohdalla tämä on päivää ennen tapahtumaa, kuitenkin vielä ta-

pahtumapäivänä negatiivista epänormaalia tuottoa syntyy selkeästi. Keskimääräis-

ten epänormaalien tuottojen voidaan katsoa seuraavan pörssi-indeksiä muutoin 

kuin tapahtumapäivän ympärillä, mikä tukee osaltaan väitettä analyytikkojen suosi-

tusten revisioiden vaikutuksesta pörssikursseihin. 

 

6.2.1 Epänormaalien tuottojen tilastollinen merkitsevyys (neg. revisio) 

 

Kuten positiivisten revisioidenkin kohdalla, tässä alakappaleessa selvitetään nega-

tiivisten revisioiden aikaansaamien epänormaalien tuottojen tilastollista merkit-

sevyyttä. Alla olevassa taulukossa 8 on koostettu tapahtumaikkunan keskimääräiset 

epänormaalit tuotot, t-arvot ja tilastollinen merkitsevyys p-arvon muodossa analyy-

tikkotaloittain ja yhteensä: 

 

Taulukko 8. Tilastollinen merkitsevyys (neg. revisio) 

 Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 Yhteensä 

t+n AAR T-arvo P-arvo AAR T-arvo P-arvo AAR T-arvo P-arvo 

-10 0,264 % 1,7287 0,0859 -0,193 % -0,8183 0,4183 0,169 % 1,2882 0,1992 

-9 0,105 % 0,7442 0,4579 0,118 % 0,4586 0,6491 0,107 % 0,8694 0,3857 

-8 0,112 % 0,7726 0,4410 0,102 % 0,4192 0,6774 0,110 % 0,8762 0,3820 

-7 0,204 % 1,9863 0,0488 0,159 % 0,5556 0,5817 0,195 % 1,9298 0,0551 

-6 0,143 % 1,1126 0,2676 -0,353 % -1,2073 0,2348 0,040 % 0,3318 0,7404 

-5 0,430 % 2,5947 0,0104 0,603 % 1,9045 0,0644 0,466 % 3,1715 0,0018 

-4 0,282 % 1,8204 0,0707 0,383 % 1,2386 0,2231 0,303 % 2,1870 0,0300 

-3 0,183 % 1,1761 0,2414 0,553 % 1,3649 0,1803 0,260 % 1,7370 0,0840 

-2 0,186 % 0,9760 0,3306 -1,060 % -0,7844 0,4377 -0,074 % -0,2297 0,8186 

-1 -0,858 % -1,9974 0,0476 -1,435 % -1,9028 0,0647 -0,978 % -2,6089 0,0098 

0 -2,252 % -6,6866 0,0000 -1,196 % -2,4357 0,0197 -2,032 % -7,0739 0,0000 

1 -0,822 % -3,2781 0,0013 -0,501 % -1,3191 0,1950 -0,755 % -3,5301 0,0005 

2 -0,101 % -0,6399 0,5232 -0,399 % -1,0258 0,3115 -0,164 % -1,0923 0,2761 

3 -0,301 % -1,9082 0,0583 -0,536 % -1,0763 0,2886 -0,350 % -2,1541 0,0325 

4 -0,257 % -1,4870 0,1391 -0,154 % -0,4666 0,6435 -0,235 % -1,5376 0,1258 
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5 -0,024 % -0,1440 0,8857 -0,097 % -0,2872 0,7755 -0,039 % -0,2617 0,7938 

6 -0,048 % -0,3419 0,7329 -0,035 % -0,0911 0,9279 -0,046 % -0,3308 0,7411 

7 -0,076 % -0,5075 0,6125 -0,420 % -1,4139 0,1655 -0,148 % -1,1022 0,2718 

8 0,084 % 0,5768 0,5649 0,206 % 0,9392 0,3535 0,109 % 0,8827 0,3785 

9 0,039 % 0,2532 0,8004 -0,590 % -1,9710 0,0560 -0,092 % -0,6565 0,5123 

10 -0,163 % -0,9411 0,3482 0,052 % 0,1945 0,8468 -0,118 % -0,7975 0,4262 

 

Kaikkien negatiivisten revisioiden tapahtumapäivien keskimääräisten epänormaa-

lien tuottojen tilastollisia merkitsevyyksiä tarkasteltaessa huomataan, että päivät t-4 

ja t+3 ovat tilastollisesti melkein merkitseviä, päivät t-5 ja t-1 tilastollisesti merkitse-

viä ja tapahtumapäivän sekä päivän t+1 epänormaalit tuotot ovat tilastollisesti erit-

täin merkitseviä. Analyytikkotalon 1 kohdalla on tapahtumapäivän negatiivinen 

tuotto (-2,252%) tilastollisesti erittäin merkitsevää, kun taas analyytikkotalon 2 koh-

dalla tämä epänormaali tuotto (-1,196%) on tilastollisesti vain melkein merkitsevää. 

Kokonaiskuvaa katsoen näyttäisikin siis siltä, että analyytikkotalon 1 antaman ne-

gatiivisen revisiosuosituksen vaikutus on tilastollisesti vahvemmin havaittavissa ja 

todennettavissa kuin analyytikkotalon 2. Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa on selvää, 

että analyytikkojen negatiivisilla revisioilla on tilastollisesti erittäin merkittävää nega-

tiivista vaikutusta epänormaaleihin tuottoihin tapahtumapäivänä sekä tämän jälkei-

senä päivänä (t+1).  

 

6.2.2 Kumulatiiviset epänormaalit tuotot CAAR (neg. revisio) 

 

Tässä alakappaleessa tarkastellaan negatiivisen suositusrevision aiheuttaman epä-

normaalin tuoton kumulatiivista muodostumista tapahtumaikkunassa. Kumulatiivis-

ten tuottojen tarkastelussa on valittu seitsemän eri aikaväliä, jotka ovat samat kuin 

positiivisten revisioiden kumulatiivisessa tarkastelussa. Alla olevassa taulukossa 9 

on esitetty eri aikavälien kumulatiiviset epänormaalit tuotot sekä näiden t- ja p-arvot 

analyytikkotaloittain ja yhteensä: 
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Taulukko 9. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot eri aikaikkunoille tapahtu-

maikkunassa (neg. revisio) 

 Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 Yhteensä 

[t1, t2] CAAR T-arvo P-arvo CAAR T-arvo P-arvo CAAR T-arvo P-arvo 

[-10,-1] 1,052 % 1,7485 0,0824 -1,123 % -0,5079 0,6145 0,599 % 0,9000 0,3693 

[-5,-1] 0,224 % 0,4264 0,6704 -0,957 % -0,4343 0,6665 -0,022 % -0,0356 0,9717 

[-1,1] -3,932 % -6,1094 0,0000 -3,132 % -2,7704 0,0086 -3,765 % -6,7021 0,0000 

[0,0] -2,252 % -6,6866 0,0000 -1,196 % -2,4357 0,0197 -2,032 % -7,0739 0,0000 

[0,1] -3,074 % -7,2409 0,0000 -1,697 % -2,4537 0,0188 -2,787 % -7,5759 0,0000 

[0,5] -3,758 % -7,2544 0,0000 -2,883 % -2,9485 0,0054 -3,576 % -7,7965 0,0000 

[0,10] -3,922 % -6,3234 0,0000 -3,671 % -3,9416 0,0003 -3,869 % -7,3287 0,0000 

[1,10] -1,669 % -3,2222 0,0016 -2,475 % -3,3052 0,0021 -1,837 % -4,1807 0,0000 

 

Taulukosta 9 huomataan yleisesti ottaen ensinnäkin, että kumulatiiviset negatiiviset 

epänormaalit tuotot ovat itseisarvoiltaan huomattavasti suuremmat kuin positiiviset 

kumulatiiviset epänormaalit tuotot positiivisten revisioiden tapauksessa. Analyytik-

kotalon 1 tapauksessa viisi seitsemästä aikaikkunan kumulatiivisista epänormaa-

leista tuotoista ovat tilastollisesti merkitseviä ja neljä näistä tilastollisesti erittäin mer-

kitseviä. Itse tapahtumapäivällä on suurin merkitys negatiivisen epänormaalin tuo-

ton synnyssä. Negatiivisesti eniten tuottavin tarkasteluun valittu aikaväli on [-1,1], 

jolloin kumulatiivista epänormaalia tuottoa on keskimäärin kertynyt -3,932% ja tilas-

tollinen merkitsevyys on erittäin merkittävää. Epänormaalia tuottoa on kertynyt 

myös aikaväliltä [0,10] -3,922%, josta suurin osa on muodostunut tapahtumapäivän 

jälkeisenä viitenä päivänä, jolloin epänormaalia tuottoa on kumuloitunut -3,758%. 

Nämä kaikki mainitut havainnot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, kuten tau-

lukko 9 osoittaa. 

 

Analyytikkotalon 2 kohdalla nähdään taulukosta 9, että negatiivisesti tuottavin aika-

väli negatiivisille revisioille on ollut keskimäärin [0,10], jolloin kumulatiivista epänor-

maalia tuottoa on kertynyt -3,671%. Tämän aikavälin havainto on myös ainoa, joka 

on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myös aikaväli [-1,1] on negatiivisesti hyvin tuot-

tava aikaväli epänormaalin tuoton kumuloituessa -3,132% tänä aikana ja havainto 

on tilastollisesti merkitsevä. Suuret liikkeet negatiiviseen suuntaan epänormaaleissa 

tuotoissa kaksi päivää aikaisemmin (taulukko 7 ja kuvio 8) indikoivat kuitenkin sitä, 
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ettei negatiivinen tuottokäyttäytyminen välttämättä ole seurausta analyytikkotalon 2 

suositusrevisioista, vaan tämä pitkä negatiivinen jakso on jo olemassa olevan infor-

maation aiheuttamaa, jolloin suositukset on päivitetty vastaamaan tätä vallitsevaa 

informaatiota. 

 

Kun huomioidaan kaikki negatiiviset revisiotapahtumat, huomataan, että tuottoa ku-

muloituu parhaimmillaan aikavälillä [0,10] valituista aikaväleistä, jolloin havainto on 

myös tilastollisesti erittäin merkitsevä. Kaikkiaan viiden aikavälin kumulatiiviset epä-

normaalit tuotot seitsemästä tutkitusta aikavälistä ovat tilastollisesti erittäin merkit-

sevät. Nämä aikavälit sijoittuvat vahvasti revisiopäivien ympärille, ja ennen revi-

siotapahtumaa keskimäärin epänormaalia tuottoa on kumuloitunut aikavälillä [-10,-

1] 0,599%. Näin ollen keskimäärin ennen revisiotapahtumaa on havaittavissa pientä 

kurssinousua, joka voidaan havaita myös kuviosta 10. 

 

 

Kuvio 8. Analyytikkotalon 1 epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus (neg. 

revisio) 
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Yllä olevassa kuviossa 8 on esitetty graafisesti analyytikkotalon 1 keskimääräisten 

epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus. Kuvion mukaan ennen negatiivista suosi-

tusrevisiopäivää epänormaaleissa tuotoissa ei keskimäärin ole havaittavissa poik-

keavaa tai dominoivaa käytöstä, paitsi päivää ennen revision antoa (t-1), jolloin epä-

normaalia tuottoa on syntynyt keskimäärin n. -0,86%. Tästä päivästä ennen nega-

tiivista revisiota nähdään alkavan trendinomainen lasku, joka kestää keskimäärin 

tapahtumaikkunan loppuun saakka itse tapahtumapäivän ollessa suurin negatiivi-

sen tuoton tuottaja. Suurin kumulatiivinen negatiivinen aikaikkuna tapahtumaikku-

nassa on aikaväli [-1,10], jolloin keskimääräistä epänormaalia tuottoa on kumuloitu-

nut yhteensä -4,779%. Kuviota 8 tarkastelemalla voidaan havaita selkeää johdon-

mukaisuutta siihen, että analyytikkotalon 1 negatiivisilla revisioilla olisi vaikutusta 

negatiivisesti kyseisten osakkeiden pörssikursseihin. Suurin negatiivinen epänor-

maali tuotto revisiotapahtuman jälkeen onkin tapahtunut aikavälillä [0,10], jolloin 

epänormaalia tuottoa on kumuloitunut -3,922%. 

 

 

Kuvio 9. Analyytikkotalon 2 epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus (neg. 

revisio) 
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Kuvion 9 tarkoitus on havainnollistaa analyytikkotalon 2 keskimääräisten epänor-

maalien tuottojen kumulatiivisuus tapahtumaikkunassa. Analyytikkotalon 2 kohdalla 

voidaan myös nähdä selkeä laskutrendi keskimääräisissä epänormaaleissa tuo-

toissa tapahtumaikkunassa alkaen keskimäärin kaksi päivää ennen negatiivista re-

visiotapahtumaa. Suurin negatiivinen epänormaalin tuoton jakso nähdään olevan 

aikavälillä [-2,9], jolloin epänormaalia tuottoa on kumuloitunut keskimäärin yhteensä 

noin -6,218%. Suurimman negatiivisen keskimääräisen epänormaalin kurssimuu-

toksen ajankohta on kuitenkin päivää ennen negatiivista revisiotapahtumaa, ja itse 

revisiopäivän vaikutus on suuruudeltaan keskimäärin lähes samansuuruinen kuin 

kaksi päivää aikaisemminkin. Näin ollen suositusrevision suurta vaikutusta pörssi-

kursseihin analyytikkotalon 2 kohdalla ei voida tämänkään tarkastelun kohdalla ha-

vaita. Suurin negatiivinen epänormaali tuotto revisiotapahtuman jälkeen syntyykin 

siis aikavälillä [0,9], jolloin negatiivista epänormaalia tuottoa kumuloituu keskimäärin 

-3,723%. Ero on suuri verrattuna negatiivisesti tuottavimpaan aikaikkunaan tapah-

tumaikkunassa [-2,9] päivien t-2 ja t-1 vaikutuksien ollessa korkeat. 

 

 

Kuvio 10. Epänormaalien tuottojen kumulatiivisuus yhteensä 
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Kuviossa 10 on otettu huomioon kaikki negatiiviset revisiotapaukset tarkasteltaessa 

epänormaalien tuottojen kumulatiivisuutta. Kuvion osoittamat kaikkien revisioiden 

epänormaalit tuotot mukailevat pääpiirteittäin analyytikkotalon 1 keskimääräisiä 

epänormaaleja tuottoja tapahtumaikkunassa. Suurin negatiivinen vaikutus nähdään 

keskimäärin itse tapahtumapäivänä, mutta kurssien negatiivisuus alkaa jo kaksi päi-

vää ennen revisiota ja kestää kymmenenteen päivään revision jälkeen. Negatiivi-

sesti tuottoisin ajanjakso on aikaväli [-2,10], jolloin epänormaalia tuottoa on kumu-

loitunut keskimäärin -4,921%. Suurin negatiivinen vaikutus negatiivisen revisiota-

pahtuman jälkeen on aikaikkunassa [0,10], jonka aikana kumulatiivista epänormaa-

lia tuottoa on kerääntynyt keskimäärin -3,869%. 

 

Alla olevaan taulukkoon 10 on kerätty aiemmin mainitut negatiivisesti keskimäärin 

eniten epänormaalia tuottoa tuottaneet aikaikkunat tapahtumaikkunassa, kumuloi-

tuneen tuoton määrä ja näiden tilastolliset merkitsevyydet analyytikkotaloittain ja yh-

teensä. Lisäksi taulukko 10 havainnollistaa samat detaljit tuottavimmista ajanjak-

soista negatiivisen revisiotapahtuman jälkeen. 

 

Taulukko 10. Tuottavimmat aikaikkunat: kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

ja niiden tilastolliset merkitsevyydet (neg. revisio) 

Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 Yhteensä 

Tuottavin (negatiivisesti) aikaikkuna 

[t1,t2] CAAR T-arvo P-arvo [t1,t2] CAAR T-arvo P-arvo [t1,t2] CAAR T-arvo P-arvo 

[-1,10] -4,779 % -6,13 0,0000 [-2,9] -6,218 % -2,6 0,0147 [-2,10] -4,921 % -6,153 0,0000 

Tuottavin (negatiivisesti) aikaikkuna revision jälkeen 

[0,10] -3,922 % -6,32 0,0000 [0,9] -3,723 % -4,2 0,0001 [0,10] -3,869 % -7,329 0,0000 

 

Tarkastelemalla taulukkoa 10 voidaan havaita, että kumulatiivisesti suurin negatiivi-

nen epänormaali tuotto syntyy analyytikkotalon 1 kohdalla aikavälillä yksi päivää 

ennen ja 10 päivää negatiivisen revisiotapahtuman jälkeen. Vastaavasti analyytik-

kotalon 2 tapauksessa tämä aikaikkuna on [-2,10], joka on sama aikaikkuna kuin 

kaikki revisiotapahtumat mukaan otettuna. Revisiopäivän sekä sen jälkeisen päivän 

vaikutus havaitaan olevan erittäin suuri analyytikkotalon 1 suosituksen alennuksen 
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jälkeen, sillä kumulatiiviset epänormaalit tuotot eivät suuresti eroa tuottavimman [-

1,10] ja revision jälkeisen tuottavimman [0,10] aikaikkunoiden välillä. Analyytikkota-

lon 2 kohdalla taas lähes puolet negatiivisesti tuottavimman aikaikkunan [-2,10] epä-

normaaleista tuotoista syntyvät jo kaksi päivää ennen revisiotapahtumaa. Negatiivi-

sesti tuottavin aikaikkuna revisioiden keskimääräisen yhteistuottavuuden mukaan 

suositusalennuksessa on [-2,10] ja revision jälkeen [0,10]. Revision jälkeisellä aika-

välillä tuottoa on kumuloitunut yhteensä -3,369% ja tuottavimmalla aikavälillä yh-

teensä -4,921%. Nämä havainnot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

 

6.3 Tutkimustulosten tulkinta 

 

Tässä alakappaleessa tulkitaan saatuja tutkimustuloksia ja vertaillaan niitä tutki-

mushypoteeseihin ja -ongelmiin. Alakappaleen tarkoituksena on selventää saatuja 

tutkimustuloksia sekä analysoida ja pohtia sitä, miten suomalaisten osakeanalyytik-

kojen osakesuositusmuutokset vaikuttavat suomalaisten pörssiyhtiöiden osake-

kursseihin lyhyellä aikavälillä. 

 

6.3.1 Analyytikkojen suositusmuutosten vaikutukset osakekursseihin 

 

Tämän tutkimuksen päätutkimusongelma ja siihen liittyvät tutkimushypoteesit ovat 

olleet seuraavia: 

 

1. ”Millainen vaikutus analyytikkojen suositusmuutoksilla (upgrade tai downgrade) 

on yritysten osakekursseihin lyhyellä aikavälillä?” 

 

H1: Analyytikkojen suositusten ylennys (upgrade) luo epänormaalia positiivista tuot-

toa tilastollisesti merkitsevästi lyhyellä aikavälillä. 

 



60 
 

H2: Analyytikkojen suositusten alennus (downgrade) luo epänormaalia negatiivista 

tuottoa tilastollisesti merkitsevästi lyhyellä aikavälillä. 

 

Tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella hypoteesi 1 voidaan hyväksyä. Tutkimus-

tulosten mukaan suomalaisten analyytikkojen osakesuositusten ylennys (upgrade) 

luo keskimäärin epänormaalia tuottoa tapahtumapäivänä 1,138% ja tämä havainto 

on osoitettu olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä. Positiivisen suositusrevision 

vaikutus havaittiin jatkuvan myös tapahtumapäivää seuraavana päivänä, jolloin 

epänormaalia tuottoa on tullut keskimäärin 0,321%. Tämä havainto on tilastollisesti 

lähes merkitsevä. Etenkin suosituspäivän kurssiliikkeiden perusteella voidaankin to-

deta analyytikkojen suositusmuutosten ylennyksillä olevan keskimäärin suurta posi-

tiivista kurssivaikutusta pörssikursseihin lyhyellä aikavälillä. 

 

Saatujen tutkimustulosten perusteella myös hypoteesi 2 hyväksytään. Tulosten mu-

kaan suomalaisten analyytikkojen suositusmuutosten alennus (downgrade) luo ta-

pahtumapäivänä suomalaisten pörssiyhtiöiden osakekursseihin keskimäärin epä-

normaalia tuottoa -2,032% ja tämä havainto on osoitettu olevan tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Lisäksi negatiivista epänormaalia tuottoa voidaan havaita muodostuvan 

tapahtumapäivän jälkeisenä päivänä keskimäärin -0,755%, mikä on tilastollisesti 

erittäin merkitsevä havainto. Suositusmuutoksen alennuksen tapahtumapäivän ja 

sitä seuraavan päivän havaintojen perusteella voidaan todeta suomalaisten analyy-

tikkojen negatiivisilla suositusrevisioilla olevan erittäin suuri negatiivinen vaikutus 

suomalaisten pörssiyhtiöiden osakekursseihin lyhyellä aikavälillä. 

 

Tutkimustulokset tukevat vahvasti aikaisempia tutkimuksia siitä, että analyytikkojen 

antamilla osakesuosituksilla on vaikutusta pörssikursseihin. Tutkimustulokset indi-

koivat jopa suurempia ja selkeämpiä tuloksia tästä havainnosta, kuin esimerkiksi 

Chang ja Chan (2008) ja Ryan ja Taffler (2006) tutkimuksissaan havaitsevat. Tämä 

voi liittyä esimerkiksi siihen, että suomalaiset osakemarkkinat ovat suhteessa pie-

nemmät kuin esimerkiksi Iso-Britannian osakemarkkinat, jolloin analyytikkojen 
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luoma informaatio ei häviä muun informaation sekaan, ja näin pääsee vaikuttamaan 

selkeämmin sijoittajien sijoituspäätöksiin. 

 

6.3.2 Positiivisten ja negatiivisten suositusrevisioiden vaikutusten erot 

 

Seuraavaksi havainnoidaan positiivisten ja negatiivisten suositusrevisioiden vaiku-

tusten välisiä eroja tutkimustulosten perusteella. Tutkimuksen ensimmäisenä alaon-

gelmana ja tähän perusteltuna tutkimushypoteesina esiteltiin seuraavat: 

 

1. ”Onko alenevan revision vaikutus suurempi kuin ylenevän revision?” 

 

H3: Alenevan revision vaikutus on ylenevää revisiota voimakkaampi ja pitkäkestoi-

sempi. 

 

Muun muassa Womackin (1996), Asquithin et al. (2005) sekä Changin ja Chanin 

(2008) tutkimusten mukaan on voitu havaita, että negatiivisen kategorian osakesuo-

situkset vaikuttaisivat osakekursseihin voimakkaammin ja pitkäkestoisemmin kuin 

positiivisen kategorian suositukset. Alla olevaan taulukkoon 11 on kerätty tässä tut-

kimuksessa esitetyt positiivisten ja negatiivisten suositusrevisioiden yhteydessä ke-

rääntyneet keskimääräiset epänormaalit tuotot aikaväliltä [0,10] ja näiden väliset 

prosentuaaliset erot: 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Taulukko 11. AAR pos. revisio vs. neg. revisio 

t+n AAR (Pos. revisio) AAR (Neg. revisio) Prosentuaalinen ero 

0 1,138 % -2,032 % -0,895 % 

1 0,321 % -0,755 % -0,434 % 

2 -0,200 % -0,164 % -0,364 % 

3 0,053 % -0,350 % -0,298 % 

4 0,077 % -0,235 % -0,158 % 

5 -0,010 % -0,039 % -0,049 % 

6 -0,084 % -0,046 % -0,130 % 

7 -0,162 % -0,148 % -0,310 % 

8 -0,120 % 0,109 % -0,011 % 

9 -0,017 % -0,092 % -0,109 % 

10 0,261 % -0,118 % 0,143 % 

 

Taulukon 11 sarake ”Prosentuaalinen ero” osoittaa sen, kuinka paljon positiivisten 

ja negatiivisten revisioiden keskimääräiset epänormaalit tuotot eroavat toisistaan 

kunakin tapahtumaikkunan päivänä. Jos tämä prosenttiluku on positiivinen, tarkoit-

taa se sitä, että positiivisen revision vaikutus on suurempi. Luvun ollessa negatiivi-

nen, negatiiviseen revisioon liittyvät epänormaalit tuotot ovat itseisarvoltaan suu-

rempia kuin positiivisen revision. Kyseisestä taulukosta voidaan havaita negatiivis-

ten revisioiden vaikutuksen olevan suurempi lähes jokaisena tarkastelupäivänä; ai-

noastaan päivänä t+10 positiivisen revision vaikutus on verrattain suurempi. Taulu-

kosta havaitaan myös, että positiivisen revision kohdalla positiivinen vaikutus pörs-

sikurssiin kestää vain kaksi päivää [0,1], minkä jälkeen epänormaalit tuotot muuttu-

vat negatiivisiksi. Negatiivisten revisioiden osalta tämä vaikutus nähdään olevan pit-

käkestoisempaa, sillä jatkuva negatiivinen epänormaali tuotto jatkuu yhtenäisenä 

seitsemänteen päivään revision annon jälkeen. 

 

Yksi tutkimuksen tarkoituksista on myös vertailla tapahtumaikkunan kumulatiivisia 

tuottoja tapahtumaikkunassa. Alatutkimusongelma 3 kuului seuraavasti: 

 

3. ”Mitkä aikavälit ovat keskimäärin tuottoisimmat epänormaalin tuoton osalta tar-

kasteluikkunassa?” 
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Alla olevaan taulukkoon 12 on havainnollistettu negatiivisten ja positiivisten revisioi-

den kumulatiivisesti suurimmat aikaikkunat epänormaalien tuottojen osalta revi-

siotapahtuman jälkeen: 

 

Taulukko 12. CAAR vertailu pos. revisio vs. neg. revisio 

 Pos. revisio Neg. revisio 

Aikaikkuna [t1,t2] [0,1] [0,10] 

Kumulatiivinen 
tuotto 

1,459 % -3,869 % 

 

Tutkimuksessa positiivisesti tuottavimmaksi aikaväliksi suosituksen ylennyksen jäl-

keen on todettu olevan [0,1] ja negatiivisesti tuottavimmaksi aikaväliksi suosituksen 

alennuksen jälkeen [0,10]. Selvänä huomiona voidaan pitää sitä, että suosituksen 

alennuksen negatiivinen vaikutus kestää huomattavasti pidempään (tapahtumaik-

kunan loppuun saakka) kuin suosituksen ylennyksen positiivinen vaikutus (tapahtu-

mapäivä + seuraava päivä). Lisäksi negatiivisen revision vaikutus näyttäisi olevan 

itseisarvoltaan huomattavasti suurempi kuin positiivisen revision vaikutus, kun kat-

sotaan keskimääräisiä kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja. 

 

Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan olla yhtä mieltä siitä, että tutkimus-

hypoteesi 3 hyväksytään. Jo pelkästään tapahtumapäivää tarkasteltaessa havai-

taan negatiivisen revision vaikutuksen (-2,032%) olevan itseisarvoltaan huomatta-

vasti suurempi, lähes kaksinkertainen, kuin positiivisen revision vaikutuksen 

(1,038%). Kun katsotaan epänormaalien tuottojen kehittymistä kumulatiivisesti, ha-

vainto negatiivisen revision suuremmasta vaikutuksesta voimistuu. Vaikutuksen voi-

daan havaita olevan suosituksen alennuksen yhteydessä yli kaksi kertaa suurempi 

ja kestoltaan monta kertaa pidempi kuin suositusten ylennyksen tapauksessa. 

Nämä tutkimustulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia sen osalta, että analyytik-

kojen suositusmuutokset negatiiviseen suuntaan aiheuttavat paljon voimakkaam-

paa kurssimuutosta osakkeiden arvossa verrattuna positiivisiin suositusmuutoksiin. 
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6.3.3 Revisiovaikutukset - investointipankki vs. yksityinen analyytikko-

talo 

 

Kuten jo aikaisemmin on tullut ilmi, tutkimuksessa on tarkasteltu myös erikseen in-

vestointipankin analyytikkojen ja yksityisen analyytikkotalon analyytikkojen suosi-

tusrevisioita. Yksityistä analyytikkotaloa on kuvattu tutkimuksessa nimellä analyytik-

kotalo 1 ja investointipankin analyytikkoja nimellä analyytikkotalo 2. Ideana on ollut 

selvittää, onko analyytikkotalojen luonteella merkitystä niiden tuottaman informaa-

tion vaikutuksiin osakekurssien kehityksissä. Tutkimuksen toisena alatutkimuson-

gelmana ja siihen liittyvänä hypoteesina 4 ovat olleet seuraavat: 

 

2. ”Onko eri analyytikkotalojen (pankki vai yksityinen analyytikkotalo) revisioiden 

vaikutuksissa eroja?” 

 

H4: Yksityisen analyytikkotalon suositusrevisiot vaikuttavat pörssikursseihin enem-

män kuin investointipankin suositusrevisiot. 

 

Alla olevaan taulukkoon 13 on esitetty vertaillen suositusrevisioista johtuvat epänor-

maalit tuotot analyytikkotaloittain tapahtumaikkunan päivinä t+0 – t+10. Taulukon 

tarkoituksena on havainnollistaa suositusrevisioiden vaikutusten erot analyytikkota-

loittain. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Taulukko 13. AAR-vertailu analyytikkotaloittain 

 Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 

t+n Pos. revisio Neg. revisio Pos. revisio Neg. revisio 

0 1,384 % -2,252 % 0,283 % -1,196 % 

1 0,321 % -0,822 % 0,323 % -0,501 % 

2 -0,267 % -0,101 % 0,031 % -0,399 % 

3 0,089 % -0,301 % -0,075 % -0,536 % 

4 0,290 % -0,257 % -0,658 % -0,154 % 

5 -0,052 % -0,024 % 0,139 % -0,097 % 

6 0,009 % -0,048 % -0,407 % -0,035 % 

7 -0,185 % -0,076 % -0,084 % -0,420 % 

8 -0,086 % 0,084 % -0,240 % 0,206 % 

9 -0,029 % 0,039 % 0,025 % -0,590 % 

10 0,235 % -0,163 % 0,351 % 0,052 % 

 

Tarkasteltaessa positiivisten revisioiden vaikutuksia voidaan huomata selkeä ero 

analyytikkotalojen kesken. Yksityisen analyytikkotalon suositusylennys on luonut 

keskimäärin epänormaalia tuottoa 1,384% revisiopäivänä, kun vastaava epänor-

maali tuotto investointipankin kohdalla on 0,283%. Kuten jo aikaisemmin tutkimus-

tulosten tarkastelussa on käynyt ilmi, yksityisen analyytikkotalon kohdalla tämä ha-

vainto on tilastollisesti erittäin merkitsevä, kun taas investointipankin kohdalla epä-

normaalit tuotot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Näin ollen suositusten ylen-

nysten kohdalla voidaan todeta, että ainoastaan yksityisen analyytikkotalon suosi-

tusrevisioilla voidaan nähdä olevan nostavaa vaikutusta osakekursseihin. 

 

Analyytikkotalon 1 tapauksessa voidaan havaita myös negatiivisten revisioiden ai-

heuttamissa epänormaaleissa tuotoissa keskimäärin suurempaa liikehdintää kuin 

analyytikkotalon 2 tapauksessa. Tapahtumapäivänä yksityisen analyytikkotalon 

suosituksen alennus on tuottanut epänormaalia tuottoa -2,252%, joka on melkein 

kaksinkertainen määrä verrattuna investointipankkien analyytikkojen suositusalen-

nuksien vaikutuksiin. Taulukkoon 14 on kerätty kumulatiivisten tuottojen vertailu 

analyytikkotaloittain: 
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14. CAAR-vertailu analyytikkotaloittain 

 Analyytikkotalo 1 Analyytikkotalo 2 
 Pos. revisio Neg. revisio Pos. revisio Neg. revisio 

[t1,t2] [0,4] [0,10] [0,2] [0,9] 

CAAR 1,817 % -3,922 % 0,637 % -3,723 % 

 

 

Epänormaalien tuottojen kumulatiivisuutta tarkasteltaessa huomataan suositusten 

ylennysten yhteydessä yksityisen analyytikkotalon tuottavimman aikavälin olevan 

lähes kolminkertainen epänormaalien tuottojen osalta. Analyytikkotalon 1 kohdalla 

havainto suositusylennyksen vaikutuksesta nähdään olevan myös tilastollisesti erit-

täin merkitsevä, kun taas analyytikkotalon 2 kohdalla näin ei voida sanoa olevan. 

Suositusalennuksissa voidaan nähdä, ettei analyytikkotalojen negatiivisilla revisi-

oilla ole keskenään suurta eroa. Molempien analyytikkotalojen kumulatiiviset epä-

normaalit tuotot ovat tässä tapauksessa tilastollisesti erittäin merkitseviä. Kumulatii-

visista tuotoista voidaan myös havaita, että yksityisen analyytikkotalon suositusre-

vision vaikutus kestää hieman pidempään kuin investointipankin samansuuntainen 

revision jälkeinen kurssiliikehdintä. 

 

Hypoteesi 4 voidaan hyväksyä täysin positiivisten revisioiden tapauksessa. Analyy-

tikkotalon 2 suositusvaihdos positiivisempaan suuntaan ei luo yhtään tilastollisesti 

merkitsevää epänormaalia tuottoa, kun taas analyytikkotalon 1 kohdalla epänor-

maali tuotto on tilastollisesti erittäin merkitsevää. Hypoteesi 4 voidaan ainakin osit-

tain hyväksyä negatiivisten suositusrevisioiden osalta. Yksityisen analyytikkotalon 

tapahtumapäivänä kerääntynyt negatiivinen tuotto on noin kaksinkertainen inves-

tointipankin suositusmuutosten vaikutuksiin nähden. Tämä vaikutus kestää myös 

hieman pidempään analyytikkotalon 1 kuin analyytikkotalon 2 kohdalla. Tapahtu-

maikkunan kumulatiivisia tuottoja tarkasteltaessa ei voida kuitenkaan havaita selvää 

eroa analyytikkotalojen välillä negatiivisten revisioiden tapauksessa. Näihin havain-

toihin voidaan liittää esimerkiksi Chanin et al. (2014) kokemukset siitä, että sijoittajat 

luottavat investointipankkien analyytikkojen tapauksessa ennemmin negatiiviseen 
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kuin positiiviseen informaatioon, sillä tämän kaltaisilla analyytikoilla on kannustimia 

ja taipumusta antaa liian positiivisia kuvia asiakasyrityksistään.  

 

Hypoteesin 4 hyväksymistä tukevat myös tapahtumapäivää edeltävien päivien epä-

normaalien tuottojen tarkkailu. Muun muassa taulukkojen 3 ja 7 mukaan investoin-

tipankkien analyytikkojen suosituksissa voidaan nähdä imitointia ja reagointia vallit-

seviin muihin uutisiin ja informaatioon. Esimerkiksi päivää ennen suosituksen ylen-

nystä analyytikkotalon 2 tapauksessa epänormaalia tuottoa on kertynyt keskimäärin 

2,459%, mikä vahvasti indikoi sitä, että suositusta on muutettu positiivisemmaksi 

voimakkaan kurssiliikkeen seurauksena. Sama asia voidaan havaita myös negatii-

visten revisioiden tapauksessa, sillä ajanjaksolla [-2,-1] epänormaalia tuottoa on ke-

rääntynyt yhteensä jo -2,495%. Tämä havainto osoittaa analyytikkotalon 2 kohdalla 

sitä, että suositusta on muutettu vasta voimakkaan kurssireaktion jälkeisenä aikana. 

Nämä edellä mainitut havainnot tukevat muun muassa Baughin (2001) tutkimustu-

loksia. Kaikkien esitettyjen havaintojen puitteissa voidaan esittää, että investointi-

pankkien analyytikkojen suosituksilla ei voida katsoa olevan suoranaista vaikutusta 

pörssikursseihin, mutta yksityisen analyytikkotalon suositukset vaikuttavat osake-

kursseihin. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut avata käsitystä analyytikkojen mielipiteiden 

vaikutuksista sijoittajien sijoituskäyttäytymiseen lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksessa 

tutkittiin pörssiliikkeitä lyhyellä aikavälillä suomalaisten osakeanalyytikkojen suosi-

tusmuutosten ajankohtina. Suositusmuutokset valittiin tarkastelun kohteeksi siksi, 

että nämä tapaukset on helppo identifioida ja tämän takia analyytikkojen luoman 

informaation vaikutukset voidaan helpommin varmentaa. Tämän tutkimusmetodin 

tarkoituksena on ollut todistaa, että analyytikkojen suositusmuutokset vaikuttavat 

vahvasti sijoittajien sijoituspäätöksiin Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimusmenetel-

mänä käytettiin tapahtumatutkimusta, jonka avulla tapahtumille, eli suositusrevisi-

oille, määriteltiin niiden muodostamat epänormaalit tuotot. 

 

Tutkielma aloitettiin pohtimalla aihepiirin merkitystä, jonka pohjalta asetettiin tutki-

musongelmat. Tämän jälkeen pohdittiin osakeanalyytikkojen roolia sijoitusmarkki-

noiden informaatioverkostossa ja tarkasteltiin heidän analysointinsa arvontuottoa. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella muodostettiin asetettuihin tutkimuskysymyk-

siin liittyvät tutkimushypoteesit. Tutkimusmenetelmän ja aineistonkuvauksen jäl-

keen käytiin läpi saatuja tutkimustuloksia ja tehtiin näistä päätelmiä peilaten tutki-

musongelmiin ja -hypoteeseihin. 

 

Tutkimuksen olettamia muodostui useita. Muun muassa Stickelin (1995), Ryanin ja 

Tafflerin (2006), Changin ja Chanin (2008) sekä Feldmanin et al. (2012) tutkimusten 

pohjalta havaittiin, että analyytikkojen suositusten muutoksilla olisi samansuuntaista 

pörssikurssivaikutusta revision kanssa. Tämä olettama liittyi tutkimuksen päätutki-

musongelmiin. Toinen olettama muodostettiin Womackin (1996), Asquithin et al. 

(2005), Ryanin ja Tafflerin (2006) sekä Chang ja Chanin (2008) tutkimusten pohjalta 

sen ympärille, että negatiivinen informaatio (tässä tapauksessa suosituksen alen-

nus) luo voimakkaampaa ja pitkäkestoisempaa kurssivaikutusta kuin positiivinen in-

formaatio. Kolmantena tutkimuksen olettamana pidettiin sitä, että yksityisen ja riip-

pumattoman analyytikkotalon suositusrevisiot vaikuttavat pörssikursseihin 
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voimakkaammin kuin investointipankin analyytikkojen suositusrevisiot, kuten Baug-

hin (2001) ja Barberin et al. (2007) tekemät aikaisemmat tutkimukset osoittivat. 

 

Kaikki tutkimuksessa käytetyt hypoteesit hyväksyttiin joko kokonaan tai osittain. Ha-

vaittiin, että suomalaisten analyytikkojen osakesuositusten ylennys aiheuttaa keski-

määrin tapahtumapäivänä 1,138% epänormaalia tuottoa, kun taas suositusten alen-

nus tuottaa keskimäärin epänormaalia tuottoa -2,032% tapahtumapäivänä. Tapah-

tumaikkunan tuottoisimpina ajanjaksoina epänormaalia tuottoa havaittiin kumuloitu-

neen keskimäärin 1,459% suositusylennysten ja -3,869% suositusalennusten koh-

dalla. Analyytikkojen suositusten vaikutus pörssikursseihin pystytään todistamaan 

tilastollisesti. Toisena pääasiallisena havaintona pystyttiin osoittamaan, että analyy-

tikkojen suositusten alennus luo voimakkaampaa ja pitkäkestoisempaa kurssivaiku-

tusta kuin suositusten ylennys. Vaikutuksen voitiin nähdä olevan jopa kaksinkertai-

nen niin tapahtumapäivänä kuin kumulatiivisestikin tarkasteltuna negatiivisissa revi-

sioissa verrattuna positiivisiin revisioihin. Kolmantena suurena tutkimushavaintona 

voidaan pitää sitä, että huomattiin investointipankin suositusten vaikuttavan vähem-

män kuin yksityisen analyytikkotalon suositukset. Tähän liittyen havaittiin myös se, 

että investointipankkien analyytikot reagoivat suosituksissaan herkemmin voimak-

kaisiin kurssimuutoksiin kuin riippumattomat analyytikot. Kaikki tutkimuksen löydök-

set tukevat aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. 

 

Voivatko sijoittajat hyötyä näistä tutkimustuloksista ja niiden tarjoamista niin sano-

tuista ilmaisista lounaista? Käytännössä sijoittajat eivät voi saada tällaisella strate-

gialla ylituottoja, sillä analyytikot antavat ja vaihtavat suosituksiaan yleensä aamui-

sin ennen pörssin avautumista. On tiedostettava, että tämän tutkimuksen tuotot on 

laskettu edellisen päivän viimeisimmän hinnan mukaan. Tämän takia pörssin avau-

tuessa kurssi voi jo olla sillä tasolla, ettei muodostuneeseen epänormaaliin kurssi-

nousuun pääse enää täydellisesti mukaan. Toisaalta jonkinasteiseen tuottoon voi-

taisiin päästä, jos sijoittaja tekisi lyhyeksimyyntiä tutkitulla aikavälillä, sillä suositus-

ten alennusten vaikutukset ovat pitkäkestoisempia kuin suositusylennykset. 
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Tutkimuksen lopputulema on kuitenkin yksiselitteinen. Suomalaisilla analyytikoilla ja 

heidän suositusmuutoksillaan on selvää ja erittäin suurta vaikutusta pörssikurssei-

hin lyhyellä aikavälillä Suomen osakemarkkinoilla. 

 

Tutkimusta tehdessä muodostui monia ideoita lisätutkimusten aiheille. Tässä tutki-

muksessa keskityttiin tutkimaan sitä, kuinka sanallisten osakesuositusten revisiot 

vaikuttavat pörssikursseihin Suomen osakemarkkinoilla. Näkökantaa voitaisiin laa-

jentaa myös esimerkiksi analyytikkojen asettamiin osakkeiden tavoitehintoihin. Tä-

män kautta voitaisiin tarkastella sijoittajien käyttäytymistä tavoitehintarevisioiden ta-

pauksissa. Näin saataisiin tietää se, että peilaavatko sijoittajat herkemmin käytös-

tään tavoitehintoihin kuin sanallisiin suosituksiin. Lisäksi olisi mielenkiintoista tietää, 

kuinka paljon vaihdantavolyymien määrät vaihtelevat suositusrevisioiden ympärillä. 

 

Tavoitehintojen ja vaihdantavolyymien lisäksi tulevaisuudessa voitaisiin tutkia sitä, 

miten analyytikkojen suositusrevisiot vaikuttavat eri kokoluokan pörssiyrityksiin. Sil-

loin olettamana voitaisiin pitää sitä, että suurimpiin pörssiyrityksiin analyytikkojen 

suositukset eivät vaikuta niin paljon kuin pienempiin pörssiyrityksiin, sillä suurem-

mista yrityksistä on saatavissa yleensä paljon enemmän päällekkäistä informaatiota 

analyytikkojen analyysien kanssa, jolloin informaatio saattaa hävitä massaan her-

kemmin. Tutkimuksessa käytettävää tapahtumaikkunaa olisi mahdollista laajentaa 

pidemmäksi kuin 10 päivää. Tällöin voitaisiin havaita paremmin, missä vaiheessa 

analyytikkojen suositusten vaikutukset keskimäärin lakkaavat. 
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