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Euroopan keskuspankki on joutunut finanssikriisin jälkeen turvautumaan epätavanomaisiin 

rahapolitiikan keinoihin, kuten määrälliseen elvytykseen ja arvopaperien osto-ohjelmiin. 

Määrällistä elvytystä on käytetty talouden ja kulutuksen stimulointiin, kun perinteisiä 

ohjauskorkoja ei voida hyödyntää jo valmiiksi alhaisessa korkoympäristössä. Finanssimedia 

ja alan ammattilaiset nostavat jatkuvasti esiin määrällisen elvytyksen mahdolliset 

negatiiviset seuraukset, kuten hallitsematon inflaatio ja rahavarannon kasvu. Lisäksi 

finanssialan asiantuntijat ja aiemmat tutkimukset ovat lähes yhtä mieltä siitä, että 

määrällinen elvytys aiheuttaa niin sanottua arvopaperi-inflaatiota.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vaikuttaako Euroopan keskuspankin 

määrällinen elvytys Helsingin pörssin suhteelliseen arvostustasoon. Tutkimuksessa pidettiin 

yksityissijoittajalähtöinen ote ja tulosten haluttiin olevan hyödyllisiä erityisesti normaalin 

yksityissijoittajan näkökulmasta. Tutkimus suoritettiin puhtaasti tilastollisin menetelmin 

sekä määrällistä aineistoa analyyttisesti kuvailevasti. Aineisto koostui Datastream -

tietokannasta kootusta aikasarjadatasta, jota kerättiin pääsääntöisesti 20 vuoden ajalta. 

Tutkimuksen tärkein aikasarja kohdistuu Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen 

aikakaudelle lokakuusta 2014 kirjoitushetkeen keväälle 2021. Aineistoa kerättiin erilaisista 

arvostuskertoimista, talousluvuista sekä rahapoliittista muuttujista. Helsingin pörssin lisäksi 

aineistoa kerättiin vertailun vuoksi valitusta verrokkijoukosta. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella EKP:n määrällisen elvytyksen vaikutukset suhteellisiin 

arvostuskertoimiin eivät ole täysin yksiselitteiset. Havaitut vaikutukset ovat kuitenkin 

arvostustasoja nostavia. Selkein vaikutus määrällisellä elvytyksellä on P/E-lukuun. 

Määrällisellä elvytyksellä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää vaikutusta Buffett 

indikaattoriin vaikka muuttujien välinen korrelaatio on hyvin voimakasta. Tulosten 

perusteella Helsingin pörssin tärkeimpiä verrokkejaan korkeampi arvostustaso on 

kaventunut määrällisen elvytyksen aikana, lukuunottamatta osinkotuottoa joka on 

vahvistunut entisestään. Helsingin pörssin arvostustasot kehittyvät tilastollisesti 

merkitsevästi eri tavalla verrokkeihinsa nähden määrällisen EKP:n määrällisen elvytyksen 

aikana. 



 

 

4 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

School of Business and Management 

Master’s Degree Programme in Accounting 

 

Joonas Bräysy 

 

European Central Bank quantitative easings effect on relative valuation of Helsinki 

stock market 

 

Masters thesis 

2021 

88-pages, 16-pictures ja 14-attatchments 

Examiner: Professor Heli Arminen ja TkT Timo Leivo 

 

Keywords: quantitative easing, relative valuation, Helsinki stock market, European central 

bank, monetary policy 

 

European Central Bank has been forced to use unconventional monetary policy instruments, 

like quantitative easing and asset purchase programs after Financial crisis. Quantitative 

easing has been used to stimulate economy and spending, because traditional interest rates 

cannot be utilized in prevalent low interest environtment. Finance media and professionals 

raise continuously their concern of possible negative effects of quantitative easing, which 

are for example uncontrollable inflation and expanding cash reserves. Additionally, financial 

experts and earlier empirical research almost unanimously agree that quantitative easing 

creates so called asset price inflation. 

 

This research paper aims to find if European Central Banks quantitative easing effects on 

relative valuation of Helsinki Stock market. Paper was conducted trough with sense of 

individual investor and results wanted to be especially valuable to normal individual 

investor. Research was executed using statistical methods and descriptive analysis of 

quantitative data. Timeseries data was gathered from Datastream -database, which mainly 

included 20 years of data. Most important time series for this research was period of ECB:s 

quantitative easing from October 2014 to writing moment at spring 2021. Data was gathered 

from different relative valuation multiples, economic- and monetary variables. Addition to 

Helsinki stock market data was gathered from chosen comparative group of areas and 

countries. 

 

According to the results of the study, ECB:s quantitative easing effects on relative valuation 

multiples are not unambiguous. Observed effects are definitely increasing valuation 

multiples. Greatest effect observed was on P/E-multiple. There were no statistically 

significant effect on Buffett indicator, although correlation between variables is robust. 

According to the results, Helsinki stock markets higher relative valuation compared to 

chosen comparative group has been tapered, except for dividend yield which has elevated 

even stronger than its peers. Helsinki stock market valuation levels are evolving statistically 

significantly differently compared to its chosen comparative group during ECB:s 

quantitative easing. 
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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Hyötyvätkö erityisesti osakkeenomistajat keskuspankkien määrällisestä elvytyksestä? 

Inflatoiko määrällinen elvytys osake- vai kuluttajahintaindeksejä? Viime vuosina 

osakeanalyytikoiden markkinakatsauksia ja tulevaisuuden ennusteita on värittänyt vahvasti 

keskuspankkien määrällinen elvytys ja erityisesti arvopaperien osto-ohjelmat. 

Keskuspankkien epätavanomaiset rahapolitiikan keinot, ennen kaikkea määrällinen elvytys 

nähdään vahvasti osakemarkkinoille myönteisenä toimena. Samaan aikaan taloutta 

koskevissa artikkeleissa pörssien mahdollisen ylikuumenemisen eli niin sanotun 

”kuplaantumisen” yhdeksi päätekijäksi nimetään usein juuri keskuspankkien laaja 

määrällinen elvytys (e.g. Huston & Spencer 2017, 1–4; Honkanen 2015; Erkkilä 2018). 

Huoli kuplaantumisesta on relevantti, kun huomioidaan merkittävä likviditeetin lisäys 

rahoitusjärjestelmään ja osakemarkkinoiden arvon nousu ilman noin 2 % tavoitetason 

inflaatiota koko Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen lyhyessä historiassa 

(Worldbank 2021a). Tavoitetasoa korkeamman inflaation uhka kuitenkin kasvaa mitä 

pidemmälle keskuspankit venyttävät määrällisen elvytyksen ohjelmiaan (Mahajan 2015, 77, 

84).  

 

Miksi sijoittajan pitäisi seurata keskuspankin toimien kehitystä? Rahoitus- ja talouden 

kasvuteorioiden sekä empiirisen tutkimuksen mukaan pankit ja muut finanssialan toimijat 

ovat tärkeitä instansseja talouden ylläpidon ja kasvun kannalta (Cole, Moshirian & Wu, 

2006, 995-997). Suomen Pankin (2021a) mukaan rahoitusjärjestelmän keskeinen tehtävä on 

allokoida ylijäämäistä varallisuutta sitä tarvitseville. Keskuspankkien rahapolitiikalla on 

merkittävä vaikutusvalta maiden rahoitusjärjestelmiin ja sitä kautta yritysten rahoituksen 

saatavuuteen sekä sen hintaan (EKP 2001, 40–44). Yksinkertaistettuna, rahapolitiikkaa 

kiristettäessä keskuspankin päätös rahoituksen hinnan nostosta ja rahan tarjonnan 

vähentämisestä rajoittaa talouden osapuolten kasvu- ja investointipanostuksia, tai vähintään 

laskee kyseisten panostuksien tuotto-odotusta. Pörssiyhtiöiden näkökulmasta madaltuneet 

tuotto- sekä kasvuodotukset laskevat kohteen nykyarvoa, joka luo laskupainetta osakkeen 

pörssikurssiin. Edellä mainituista syistä, keskuspankeilla on merkityksellinen asema 

talouden (sisältäen valtion, yritykset sekä kotitaloudet) ja sen kasvun ohjauksessa. 
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Finanssikriisin jälkeen Euroopan keskuspankki on joutunut turvautumaan rahapolitiikassaan 

elvyttäviin epätavanomaisen rahapolitiikan keinoihin, kun perinteiset ohjauskorot on 

laskettu nollan tuntumaan. Epätavanomaisista rahapolitiikan välineistä erityisesti 

arvopaperien osto-ohjelmien on nähty aiheuttavan hintojen nousupainetta osakemarkkinoille 

(e.g. Huston & Spencer 2017, 1–4; Honkanen 2015; Erkkilä 2018). Tilastot tukevat 

näkemyksiä ja kuvasta 1 voidaan havaita, perinteisellä P/E arvostuskertoimella (Price to 

Earnings, hinnan suhde nettotulokseen) mitattuna Helsingin pörssin arvostus on ollut 

suurimman osan määrällisen elvytyksen aikana (vihreän viivan jälkeen) yli 20 vuoden 

keskiarvon (Punainen viiva). 20 vuoden keskiarvo ollessa 16,16, EKP:n määrällisen 

elvytyksen aikana Helsingin pörssin keskiarvo on ollut 17,72 eli lähes 10 % korkeammalla 

tasolla (Datastream). 

 

 

Kuva 1 P/E Keskiarvo - Helsingin Pörssi (Datastream) 

 

Sijoittajat sekä pörssien liikkeitä työkseen seuraavat ammattilaiset ovat pitkään pyrkineet 

identifioimaan pörssikurssien muutoksia ennustavia tai mallintavia indikaattoreita. Pörssien 

suuntaa tulkitsevia parametreja ja niin sanottua arvorelevanssia on etsitty myös tieteellisissä 

julkaisuissa ja esimerkiksi Edwardsin, Mageen ja Bassettin (2018) kirjassa käydään läpi niin 

sanottuja teknisen analyysin ennustamisen välineitä ja samaa aihetta tutkivat muun muassa 
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Wong, Manzur ja Chew (2003) julkaisussaan. Sijoittajapsykologian avulla 

käyttäytymismallien mukaan määriteltyjä indikaattoreita kuten sijoittajasentimenttiä ovat 

tutkineet muun muassa Tetlock (2007) ja Baker sekä Wurgler (2007). Keim (1983) tutki 

julkaisussaan yhtiön kokoon sekä kalenterikuukausiin liittyviä anomalioita, ylituottojen 

selittäjinä. Makrotaloustieteen indikaattoreiden, kuten bruttokansantuotteen (BKT) kasvun 

sekä ulkoisen laskentatoimen tuottaman datan ja sen avulla muodostettujen 

arvostuskertoimien arvorelevanssia on tutkittu hyvin laajasti eri markkinoilla ja olosuhteissa 

vuosien saatossa (e.g. Gianfranco, Gianfranco & Rossi 2020; Harbula 2009a). Faman (1970) 

kuuluisan tehokkaiden markkinoiden teorian perusteella tulevan kurssikehityksen 

ennustavia indikaattoreita ei voi löytää, koska markkinahinnat heijastelevat kaikkea 

olemassa tietoa ja se on hinnoiteltu osakkeen pörssikurssiin, eli kaikki määrällistä elvytystä 

koskeva tieto tulisi näkyä osakkeiden hinnoissa.  

 

Voivatko sijoittajat soveltaa keskuspankkien harjoittamaa määrällistä elvytystä 

indikaattorina osakemarkkinoiden suunnasta tai tulevasta kurssikehityksestä? Suomen 

finanssialan vaikuttajien kommenttien ja uutisartikkeleiden lisäksi, aihe kaipaa tutkimusta ja 

empiiristä näyttöä. Aihe on kirjoitushetkellä hyvin relevantti, koska suuret keskuspankit ovat 

joutuneet globaalin COVID-19 pandemian aikana turvautumaan ennen näkemättömän 

mittaviin epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin määrällisen elvytyksen muodossa. 

Viimeisen vuosikymmenen kriisit ovat ajaneet keskuspankit harkitsemaan tehtäviään ja 

tavoitteitaan uudelleen, kun tavanomaiset rahapolitiikan välineet ovat osoittautuneet erittäin 

riittämättömiksi.  Jos epätavanomaisten rahapolitiikan välineiden käytöstä tulee 

tavanomaista, korostuu sen vaikutusten ymmärtäminen muun muassa sijoittajan 

näkökulmasta.   

 

1.2 Aiempi tutkimus 
 

Rahapolitiikan vaikutuksia on tutkittu hyvin laajasti, myös tämän tutkielman, eli 

osakemarkkinoiden näkökulmasta. Ennen finanssikriisiä tehdyt tutkimukset painottuvat 

tavanomaisten rahapolitiikan keinojen, erityisesti ohjauskorkojen vaikutuksiin. Tuoreemmat 

2010-luvun tutkimukset ovat kääntäneet kiinnostuksen epätavanomaisiin rahapolitiikan 

välineisiin sekä määrälliseen elvytykseen (Quantitative Easing, QE), niiden ottaessa 

tärkeämmän roolin keskuspankkien toiminnassa. Tutkimusmetodit vaihtelevat ja 

tutkimuksen kohteena ovat Yhdysvaltain-, Euroopan-, Kanadan-, Japanin- sekä Englannin 
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keskuspankit. Tutkimukset lähes yksinomaan käyttävät tutkimusasetelman mallinnuksessa 

diskontto- tai lisäarvomalleja ja tutkimusten tuloksissa on yllättävän suurta vaihtelua, eikä 

absoluuttista teoriaa rahapolitiikan vaikutuksesta osakemarkkinoihin ole syntynyt, joskin 

elvyttävän rahapolitiikan positiivinen vaikutus osakemarkkinoihin dominoi tuloksia. 

Seuraavaksi esitellään yleisesti tutkimuksia, jotka keskittyvät rahapolitiikan vaikutuksiin 

osakemarkkinoilla. Teoriaosiossa annetaan tarkempi teoreettinen tausta määrällisen 

elvytyksen vaikutuksista osakemarkkinoihin ja esitellään taulukko tärkeimmistä aiemmista 

tutkimuksista.  

 

Bernanke ja Kuttner (2005, 1221–1222) tutkivat Yhdysvaltojen keskuspankin (Federal 

Reserve System, FED) ohjauskoron ”Federal fund rate” muutoksia ja toteavat, että 

ohjauskoron laskeminen aiheuttaa melko voimakkaan nousun laajoissa osakeindekseissä. 

Bernanken ja Kuttnerin sekä Kontonikasin ja Kostakisin (2013, 1–2, 26–28) tutkimuksen 

mukaan eri lailla painotetuilla portfolioilla on merkittäviä vaikutuseroja. Myös Rigobonin ja 

Sackin (2004, 1553–1555) mukaan FED:n lyhyiden korkojen nosto aiheuttaa laskua 

osakemarkkinoilla. Fiordelisi, Galloppo ja Ricci (2012, 50) toteavat rahapolitiikan olevan 

fundamentaalinen tekijä, koska sen vaikutus on niin suuri osakkeisiin. Heidän mukaansa 

määrällinen elvytys vaikuttaa merkittävästi osakemarkkinoihin mutta aiemmasta poiketen, 

ohjauskorkojen lasku ei tee tilastollisesti merkitsevää muutosta.   

 

Balatti, Brooks, Clements sekä Kappou (2017) päättelevät Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan 

kohdistuvassa tutkimuksessaan, että rahamääräinen määrällinen elvytys nostaa osakkeiden 

hintoja suhteessa enemmän kuin se kasvattaa kulutusta ja investointeja. Joycen, Lasaosan, 

Stevensin ja Tongin (2011, 155–156) tutkimuksen mukaan Englannin keskuspankin (Bank 

Of England, BOE) 2009 alkaneen määrällisen elvytyksen vaikutukset ovat olleet positiiviset 

osakemarkkinoille, mutta heidän metodeillaan vaikutuksen kokoa on vaikea arvioida.  

 

Sekä Hayo ja Niehoff (2011, 12–14) että Bohl, Siklos ja Sondermann (2009) toteavat 

ohjauskoroilla olevan merkittävä vaikutus rahoitusmarkkinoille ja osakkeisiin. Molemmat 

tutkimukset myös toteavat, ettei Faman (1970) tehokkaiden markkinoiden hypoteesi päde 

lyhyellä aikavälillä.  Myös Kontonikas ja Kostakis (2013, 1–2, 26–28) huomasivat, ettei 

tehokkaiden markkinoiden teoria päde lyhyellä aikavälillä, koska rahapolitiikan vaikutukset 

siirtyvät osakkeiden hintoihin viiveellä. 
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Osa tutkimuksista selvittää kuinka elvyttävän rahapolitiikan ilmoitukset vaikuttavat 

osakkeisiin. Muun muassa Kurihara (2014, 1, 12) toteaa, että EKP:n rahapoliittinen 

kommunikaatio on ollut tehokasta ja sillä on ollut positiivinen vaikutus osakekursseihin. 

Haitsman, Unalmisin ja De Haanin (2016, 101) tutkimuksessa todetaan, että erityisesti 

epätavanomaisen rahapolitiikan yllättävät ilmoitukset vaikuttavat osakkeisiin, kyseisessä 

tutkimuksessa laajaan EURO STOXX 50 -osakeindeksiin. 

 

Vaikka rahapolitiikan ja määrällisen elvytyksen vaikutusta osakemarkkinoihin on tutkittu 

runsaasti, puuttuu kuitenkin suhteellisen arvostuksen näkökulma. Suhteellisen arvostuksen 

yksinkertaisuuden tuoma käytännöllinen suosio on hyvä motivaattori tutkimukselle. Lisäksi 

tutkimuksen kohdistuvat pääsääntöisesti suurempien maiden sekä talousalueiden 

markkinoille, joten Helsingin pörssi on jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa 

halutaan yhdistää olemassa olevan tutkimuksen puutteet eli suhteellinen arvostus sekä 

Helsingin pörssi tutkimuksen punaiseksi langaksi.  

 

1.3 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

John Burr Williamsin (1938) kuuluisan teorian mukaan, osakkeen arvo on tulevien 

kassavirtojen diskontattu nykyarvo. Williamsin teorian kannalta ajatellen, jos määrällinen 

elvytys vaikuttaa osakkeiden arvoon, se muuttaa kohteen fundamentteja joko tulevien 

kassavirtojen ja/tai diskonttokorkojen osalta. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään 

määrällisen elvytyksen vaikutusta Helsingin pörssin suhteelliseen arvostukseen. Williamsin 

teoria on kuitenkin tutkimukselle relevantti, sillä Harbula (2009, 14) toteaa suhteellisten 

arvostuskertoimien juurien olevan diskonttomalleissa. Suhteellista arvostusta lähestytään 

valuaation ”dekaaniksi” kutsutun Aswath Damodaranin (2006) suhteellisen arvostuksen 

kolmen askeleen avulla. Tutkimuksessa sovelletaan kolmen askeleen mallia yksittäisten 

osakkeiden sijaan Helsingin pörssistä muodostettuun osakemarkkinaindeksiin. 

 

Kuvassa 2 on esitelty tutkimuksen tavoitteita tutkimuskysymysten muodossa. Kuten 

aiemmin todettiin, Helsingin pörssi ja suhteellisten arvostuskertoimien hyödyntäminen 

muodostavat tutkimusaukon määrällisen elvytyksen vaikutusten tutkimuksessa. Aihepiirin 

ajanmukaisuus ja sen käytännön merkittävyys muodostavat tutkimusaukosta ongelman, 
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johon tällä tutkimuksella pyritään löytämään ratkaisua. Kuten Kuvasta 2 voidaan nähdä, 

päätutkimusongelman voi asetella kysymyksen muotoon: 

 

”Miten EKP:n määrällinen elvytys vaikuttaa Helsingin pörssin suhteelliseen 

arvostukseen?” 

 

Kuva 2 Tutkimuskysymykset 

Koska määrällisessä elvytyksessä keskuspankki lisää likviditeettiä rahoitusjärjestelmään, 

sen kuuluisi heijastella rahavarantoon sekä keskuspankin taseeseen, markkinoilta ostettujen 

arvopaperien kautta. Monet rahoitusalan ammattilaiset ja akateemisen maailman tutkijat 

käyttävätkin rahavarannon ja keskuspankin taseen muutoksia määrällisen elvytyksen 

karkeana mittarina (Palmu 2019; Dedola, Georgiadis, Gräb & Mehl 2021, 489–490; Yuen 

& Leung 2011, 36). Jos määrällistä elvytystä voitaisiin mallintaa laajalla M3-raha-

aggregaatilla tai keskuspankin taseella (kuten on tehty), helpottuisi elvytyksen vaikutusten 

seuranta huomattavasti. Kuten kuvasta 2 nähdään, tutkimuksen päätutkimuskysymystä 

tuetaan siis selvittämällä rahavarannon sekä keskuspankin taseen yhteyttä määrälliseen 

elvytykseen. 

 

Damodaranin (2006, kuva 8) malli mahdollistaa tutkimustulosten vertailun ja jättää varaa 

tutkijan tulkitsevalle analyysille. Viimeisen kolmannen askeleen tarkoitus on selvittää mistä 

mahdolliset arvostuserot verrokkien välillä johtuvat. Kuvasta 2 voidaan nähdä, että 

Miten EKP:n määrällinen elvytys vaikuttaa Helsingin 
pörssin suhteelliseen arvostukseen?

Miten rahavarannon tai EKP:n 
taseen avulla voidaan mallintaa 

määrällistä elvytystä? 

Minkälaisia ovat Helsingin pörssin 
arvostustasojen muutokset verrattuna 

verrokkeihin ja historialliseen 
kehitykseen?
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tutkimuksen viimeinen tavoite on vertailla Helsingin pörssin arvostuksen kehitystä 

valittuihin verrokkeihin ja analysoida teorian avulla syitä eroavaisuuksille. Vertailevaa 

analyysiä tehdään myös Helsingin pörssin arvostuksen kehityksestä ajalta ennen määrällistä 

elvytystä. Viimeisen vaiheen tarkoituksena on luoda syvällisempi ymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä ja antaa mahdollisia aiheita jatkotutkimuksille.  

 

Tutkimuksen rajaukset tulevat vahvasti ilmi kuvan 2 tutkimuskysymyksissä. Tutkimus on 

rajattu koskemaan Helsingin pörssiä, joskin vertailussa huomioidaan valitut verrokit, jotka 

esitellään tutkimuksessa myöhemmin. Toinen rajaus on asetettu arvostusmetodeille ja 

rajauksessa on päädytty suhteelliseen arvostukseen ja myöhemmin esiteltäviin 

arvostuskertoimiin. Aineistonkeruussa ajallinen rajaus on tehty 20 vuoden aikajänteelle 

kirjoitushetkestä (huhtikuu 2021), joskin kriittisin ajanjakso löytyy vuoden 2014 lopulta 

nykyhetkeen, sen ollessa Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen aikakausi. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät – ja aineistot 
 

Tutkimuksessa hyödynnettävä aineisto on kvantitatiivista, joten myös tutkimusmenetelmät 

ovat määrällisiä. Koska tutkimuksessa tarkastellaan arvostusta suhteellisten 

arvostuskertoimien avulla, on tutkimuksen malliksi valikoitunut New York Universityn 

rahoituksen professori Aswath Damodaranin (2006, 469–472; 2011, 60; 2014) esittelemä 

kolmen askeleen malli. Mallin on luotu alun perin kohdistettavaksi yksittäisiin osakkeisiin, 

mutta tässä tutkimuksessa mallia sovelletaan kokonaista osakemarkkinaa kuvaaviin 

indekseihin. Kolmen askeleen mallin avulla on mahdollista saada kattava kuva siitä, miten 

määrällinen elvytys on vaikuttanut Helsingin pörssin arvostustasoon ja miten sekä miksi 

arvostustaso on kehittynyt suhteessa verrokkeihin. Mallia on esitelty tarkemmin kappaleessa 

2.6.2 (kuva 8). 

 

Tässä tutkimuksessa kolmen askeleen mallia sovelletaan ja täydennetään käyttäen 

kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, koska ne soveltuvat hyvin selittämään, 

kuvailemaan sekä vertailemaan tutkittavaa kohdetta (Vilkka 2007, 18). Tutkimuksen eri 

vaiheissa käytetään regressioanalyysejä selvittämään, miten suuri osuus selitettävästä 

muuttujasta selittyy selittävän muuttujan avulla. Tutkimuksen tärkeimpien regressioiden 

avulla pyritään selvittämään, miten EKP:n määrällinen elvytys kykenee selittämään 
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Helsingin pörssin arvostustason muutoksia. Arvostustasoa mitataan usealla eri 

arvostuskertoimella, jotka on esitelty kappaleessa 2.5.2. Regressioiden lisäksi tutkimuksessa 

pyritään löytämään riippuvuussuhteita eri muuttujien välillä Pearsonin korrelaatiokerrointa 

käyttäen. Korrelaatiokertoimien lisäksi tutkimuksen mallia tuetaan kuvailevalla 

tilastoanalyysillä sekä vertailemalla otoksia T-testein. Tarkempi kuvaus tutkimusprosessista 

löytyy kappaleesta 3.3. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa käytettävä aineisto on kerätty pääsääntöisesti Refinitiv 

Datastream -tietokannasta ja se koostuu erilaisista Euroopan keskuspankkia-, makrotalous- 

sekä pörssiä koskevista aineistoista. Empiirinen aineisto on esitelty tarkemmin kappaleessa 

3.2. Teoriaosion aineistona toimii pääsääntöisesti tieteelliset julkaisut, joita on etsitty 

tutkimuksen luonteen vuoksi useista eri julkaisuista. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi 

teoriaosiossa on hyödynnetty eri keskuspankkien, Suomen pankin aineistoja sekä 

sijoituskirjallisuutta arvopaperien arvostukseen liittyen.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksessa on kaksi selkeästi eroteltavaa osaa, teoria- ja empiria. Molemmat pääosat on 

jaoteltu tärkeimpiin komponentteihin työn selkeyttämiseksi. Teoriaosiossa pyritään 

esittelemään työn kannalta tärkeimmät aihepiirit sekä niihin liittyvää aiempaa tutkimusta ja 

osion päättää tutkimuksen hypoteesit. Empiirisessä osiossa esitellään tarkemmin 

toteutettavaan tutkimukseen liittyviä asioita. Ensin tarkastellaan tutkimuksen toteutusta ja 

asetelmaa, sitten esitellään tutkimuksen tulokset ja lopuksi vedetään tutkimuksen 

johtopäätökset analyyseineen. Viimeisenä esitellään tutkielmasta heränneet 

jatkotutkimusaiheet. 
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen teoreettinen tausta on melko laaja ja tässä kappaleessa on käyty läpi 

tutkimukselle relevantilla asteella oleelliset aihepiirit. Viitekehyksen esittely alkaa 

rahapolitiikan ja keskuspankkien esittelyllä, josta luonnollisesti syvennytään tutkimuksen 

kohdekeskuspankin eli EKP:n tarkasteluun. Seuraavaksi on käsitelty EKP:n rahapolitiikan 

osalta sen tavoitteita sekä välineitä syventyen lopuksi määrälliseen elvytykseen. 

Rahapolitiikan viimeinen käsiteltävä aihekokonaisuus on rahavaranto ja sen linkki 

osakemarkkinoihin, jonka jälkeen siirrytään käsittelemään valuaatiota. Valuaation 

perusteiden jälkeen syvennytään erilaisiin arvostusmenetelmiin ja esitellään teoreettisesti 

relevanteimmat. Viitekehyksen viimeinen osa tekee katsauksen riskiin ja sen vaikutuksiin 

tutkimuksen kannalta tärkeisiin kohteisiin. Viitekehyksen jälkeen esitellään perustellut 

tutkimushypoteesit ennen empiriaosiota.  

 

2.1 Rahapolitiikka & Keskuspankit 
 

Keskuspankki-termiä (Central Bank) on käytetty kuvaamaan auktoriteettia, joka on 

vastuussa maansa tai edustamansa alueen rahavarannosta ja luotoista. Keskuspankit ovat 

vastuussa rahapolitiikasta ja rahapoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta. Keskuspankit 

syntyivät niin sanotuista normaaleista kaupallisista pankeista, pitkälti niiden saadessa 

monopoliaseman setelien liikkeellelaskuun valuutaksi. Keskuspankit jättivät tavanomaisen 

kaupallisen pankkitoiminnan välttääkseen intressiristiriitoja, liittyen niiden 

riippuvuussuhteeseen edustamaansa valtioon. Ensimmäisten keskuspankkien päätehtävä oli 

toimia valtion sekä kaupallisten pankkien pankkiirina. Alkuvaiheesta lähtien keskuspankit 

ovat toimineet kriisien aikoina viimeisenä taloudellisena lukkona, johtuen niiden laajasta 

liikepankkien verkostosta sekä valtavasta reservivarannosta. Yhdysvaltain keskuspankin 

Federal Reserven (FED) perustamiseen mennessä keskuspankkien päätehtäväksi oli 

muodostunut taloudellisen vakauden ylläpito 1900-luvulla. Modernin rahapolitiikan 

päätavoite on pitää vakaana hintataso ja rahan arvo, reaalitalous sekä rahoituksellinen 

tilanne. (Capie 1995, 1; Bordo 2007, 1; Pollard 2003, 11–12) Tämän tutkimuksen osalta 

keskiössä on Euroopan keskuspankki, joten muiden keskuspankkien käsittely rajataan 

teoreettisen viitekehyken ulkopuolelle.  
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2.2 Euroopan keskuspankki 
 

Euroopan keskuspankin juuret juontavat vuonna 1988 tehtyyn päätökseen perustaa 

Euroopan talous- ja rahaliitto (The Economic and Monetary Union – EMU). EMU:n 

edistyksiä olivat pääoman vapaa liikkuminen Euroopassa, yhteinen rahaviranomainen sekä 

yhteinen rahapolitiikka euromaissa. Eurojärjestelmän muodostaa EKP sekä euroalueen 

valtioiden paikalliset keskuspankit (Suomen pankki 2021). Valuuttana Euro perustettiin 

vuonna 1999 mutta otettiin käyttöön vasta vuonna 2002 ja nykyään Euroopan Unionin 27 

maasta 19 käyttää virallisena valuuttanaan euroa. (ECB 2021b) Euroopan keskuspankin 

johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa pääkonttorissaan Frankfurtissa vuonna 1998 ja 

kuusi kuukautta myöhemmin EKP otti vastuun euroalueen rahapolitiikasta (Pollard 2003, 

12). EKP:n yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on sen itsenäisyys jäsenmaiden poliittisesta 

vaikutusvallasta, ja rahapolitiikan välineiden käytöstä vastaa täysin pankin tasaisesti 

vaihtuva johtokunta. (Pollard 2003, 24) 

 

Euroopan keskuspankin toimet ovat tärkeitä yhteiskunnan toiminnalle nyt ja 

tulevaisuudessa. Rahan arvo heikkenee nopeasti hintojen noustessa liikaa mutta 

vastapainoisesti, jos hinnat laskevat liian pitkään, se voi aiheuttaa investointien lykkäämistä. 

Investointien lykkääminen pahimmillaan heikentää talouskasvua sekä työllisyystilannetta. 

Hintatason pysyessä vakaana, kasvaa ihmisten ja yritysten luottamus ja se rohkaisee 

suunnitelmallisuuteen. (EKP 2021c) 

 

Eurojärjestelmän ja EKP:n rahapolitiikalle on asetettu tavoitteet. Päätavoite on modernille 

rahapolitiikalle tyypillinen hintavakauden ylläpito, joka tarkoittaa kuluttajahinnoissa 

mitattua alle 2 prosentin mutta lähellä sitä ilmentyvää kasvua keskipitkällä aikavälillä. 

EKP:n tavoite on valvoa euroalueen pankkeja ja ylläpitää pankkijärjestelmän turvallisuutta, 

muun muassa tarkkailemalla luottoriskejä. EKP pyrkii säilyttämään euron ostovoiman ja 

varmistamaan käteisen turvallisuuden muun muassa rikollisuutta ja väärentämistä vastaan. 

EKP ylläpitää myös elektronista markkinainfrastruktuuria, jonka avulla digitaalinen 

rahansiirto maiden sisällä ja niiden välillä on tehokasta. Toinen tyypillisistä modernin 

rahapolitiikan tavoitteista on rahoitusjärjestelmän vakaus, muun muassa osakemarkkinoiden 

kuohuessa. (Suomen Pankki 2021a; ECB 2021c) 
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2.2.1 EKP:n rahapolitiikan perinteiset välineet 

 

Kuvassa 3 on esitelty tavanomaiset rahapolitiikan keinot. Ennen finanssikriisiä yksi 

tärkeimmistä rahapolitiikan välineistä EKP:lle oli perusrahoitusoperaatiot. 

Perusrahoitusoperaatioissa tarjotaan säännöllistä likviditeettiä yhden viikon maturiteetilla ja 

frekvenssillä. Perusmarkkinaoperaatiossa määritetyt korot ovat yksi kolmesta tärkeimmästä 

ohjauskorosta. Pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden frekvenssi on kuukauden ja 

maturiteetti kolme kuukautta. Hienosäätöoperaatioilla hallitaan tarpeen mukaan korkoja ja 

likviditeettiä. Rakenteellisia operaatioita voidaan järjestää, jos rakenteellista 

likviditeettiasemaa täytyy mukauttaa rahoitussektoriin nähden. (Suomen Pankki 2021a) 

 

 
Kuva 3 EKP:n perinteiset keinot. (Suomen Pankki 2021a) 

 

Maksuvalmiusjärjestelmän ideana on joko lisätä tai vähentää pankkijärjestelmässä olevaa 

likviditeettiä. Järjestelmä on kaksiosainen 1) Maksuvalmiusluotto 2) Talletusmahdollisuus. 

Perinteiset keinot

Vähimmäisvarantovelvoite Maksuvalmiusjärjestelmä

Markkinaoperaatiot

Perusrahoitusoperaatiot
Pitempiaikaiset 

rahoitusoperaatiot

Hienosäätöoperaatiot Rakenteelliset operaatiot
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Vastapuolen pankit joko lainaavat tai tallettavat keskuspankista/keskuspankkiin yön yli. 

Maksuvalmiusjärjestelmän kaksi osaa muodostaa ikään kuin korkoputken, jonka avulla 

voidaan viestiä rahapolitiikan mitoitusta. Erityisesti finanssikriisin jälkeen 

maksuvalmiusjärjestelmän talletusmahdollisuuden korosta on muodostunut keskeinen 

lyhyiden markkinakorkojen ohjausväline. (Suomen Pankki 2021a) 

 

2.2.2 EKP:n rahapolitiikan epätavanomaiset välineet 

 

Kuten kuvasta 4 voidaan nähdä, keskuspankit ovat esitelleet laajan kirjon epätavanomaisiksi 

luettavia rahapolitiikan välineitä. Tässä tutkielmassa keskitytään arvopapereiden osto-

ohjelmiin ja määrälliseen elvytykseen, joten muiden keinojen esittely on rajattu työn 

ulkopuolelle. 

 

 
Kuva 4 Epätavanomaiset keinot (ECB 2021) 

 

Maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen EKP joutui turvautumaan epätavanomaisiin 

rahapolitiikan välineisiin, koska ohjauskorot oli laskettu jo nollan tuntumaan (ECB 2010). 

Arvopapereiden osto-ohjelmia hyödynnetään korkojen säätelyyn, talouskasvun tukemiseen 

sekä hintavakaustavoitteeseen pääsemiseen, muun muassa inflaatiotavoitteen osalta 

(Suomen Pankki 2021a; ECB 2021b). EKP:n arvopaperien osto-ohjelmien tavoitteena on 

ollut kasvattaa likviditeettiä pankkijärjestelmässä ja sitä kautta kohentaa pankkien 

lainanantoa, kuten kuvassa 5 on esitetty (Lewis & Roth 2017, 1-2). Keskuspankkien ostaessa 

sekä yksityisen että julkisen sektorin arvopaperieriä muun muassa pankeilta ja 

Epätavanomaiset 
keinot

Vakuushyväksynnän 
laajentaminen

Negatiiviset 
talletuskorot

Rahapolitiikan 
informointi

Suorat 
arvopapereiden 
osto-ohjelmat

Täyden jaon 
politiikka
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eläkerahastoilta, voivat kyseiset instituutiot sijoittaa myymistään arvopapereista saadut 

pääomat takaisin rahoitusmarkkinoille. Lisääntynyt aktiviteetti rahoitusmarkkinoilla nostaa 

muidenkin rahoitusmarkkinoilla myytävien arvopaperien kysyntää ja sitä kautta myös 

hintaa. Arvopapereiden (Esimerkiksi valtion velkakirjojen) hintojen noustessa ja tuottojen 

laskiessa, pankit lisäävät lainanantoaan kotitalouksille sekä yrityksille vaihtoehtoisena 

sijoituksena, jonka seurauksena myös kyseisten lainojen korot laskevat. Edellä kuvailtua 

tapahtumaketjua nimitetään sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelyksi, joka on yksi 

rahapolitiikan välittymiskanava. (ECB 2015; Albertazzi, Becker & Boucinha 2018, 1–2) 

 

 

Kuva 5 Arvopaperien osto-ohjelmien vaikutus 

 

Määrällinen elvytys (Quantitative easing, QE) tarkoittaa rahan suoraa lisäämistä talouteen, 

ensin luomalla rahaa (digitaalisesti) ja sitten ostamalla luodulla rahalla erilaisia 

arvopapereita. Määrällinen elvytys siis kasvattaa sitä harjoittavan keskuspankin tasetta 

(Dedola et al. 2021, 489) Riippuen lähteestä, määrällistä elvytystä kutsutaan myös yleisesti 

keskuspankkien suorittamaksi arvopaperien ostoksi. (Bank of England 2021; FED St.Louis 

2011) EKP on käyttänyt määrällistä elvytystä pitkittynyttä alhaista inflaatiota vastaan (ECB 

2015). Gambetti ja Musso (2017) toteavat tutkimuksessaan, että arvopapereiden osto-

ohjelma APP (Asset Purchase Program) vaikuttaa merkittävästi bruttokansantuotteeseen 

sekä inflaatioon, joten ohjelma on ollut hyödyksi talouden tukemisessa ja 

inflaatiotavoitteiden saavuttamisessa. (Gambetti & Musso 2017, 1–4) 

Arvopaperien ostot

Likviditeetin kasvu pankkijärjestelmässä

Arvopaperien kysyntä ja hinnat nousevat

Kannustimet antolainaukseen

Antolainauksen hinta laskee                                    
=Kannustin kulutukseen & Investointeihin
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Spiegelin (2006) tutkimuksen mukaan, Japanin vuoden 2001 määrällinen elvytys laski 

pitkäaikaisia korkoja ja määrällisellä elvytyksellä ainakin jossain määrin päästiin 

tavoitteisiin (Spiegel 2006, 3) Rodnyanskyn ja Darmounin (2017) tutkimuksen mukaan, 

FED:n määrällisen elvytyksen ostokohteita suhteessa paljon omistavat pankit kasvattivat 

antolainaustaan aggressiivisemmin määrällisen elvytyksen jälkeen, eli vaikutukset voivat 

olla osittain pankkikohtaisia. Euroalueelta on saatu jokseenkin samankaltaisia tuloksia, kun 

APP on laskenut pitkäaikaisten valtionvelkakirjojen korkoja ja nostanut niiden pankkien 

osakkeiden hintoja, jotka omistavat eniten kyseisiä valtionvelkakirjoja. (Andrade, 

Breckenfelder, De Fiore, Fiorella, Karadi & Tristani 2016, 2) Tulokset ovat linjassa 

sijoitussalkkujen uudelleen järjestely -vaikutuskanavan teorian kanssa.  

 

Määrällinen elvytys on saanut osakseen kritiikkiä. Kriitikot varoittelevat kasvaneesta 

rahakannasta ja sen aiheuttamasta merkittävän inflaation uhasta.  Inflaation liiallinen kasvu 

voisi uhata, jos pankit alkaisivat lainaamaan reservejään, eli kasvattamaan rahavarantoa. 

FED uskoo asettaneensa pankeille sopivat kannustimet, jotta rahavaranto ei lähde 

hallitsemattomasti kasvamaan. Myös EKP uskoo omaavansa instrumentit, joilla epätoivottu 

inflaatio saadaan kuriin tarvittaessa. (FED St.Louis 2011; EKP 2015) Rodnyanskyn ja 

Darmounin (2017) mukaan skeptikot näkevät määrällisen elvytyksen toimivan 

omaisuuserien kuplaantumisen polttoaineena. Määrällisen elvytyksen rohkaisemat sijoittajat 

ottavat ylimääräistä riskiä ja etsivät kyseenalaisia sijoituskohteita tuottojen saamiseksi 

(Rodnyansky & Darmouni 2017, 2–4) Balattin, Brooksin, Clementsin ja Kappoun (2017, 

18–19) mukaan määrällisen elvytyksen vaikutuksia pitäisi kanavoida rajoittavasti, jotta 

vaikutukset kohdistuisivat paremmin tukemaan kulutusta ja investointeja, eikä vain 

arvopapereita ja niiden hintoja.  

 

2.2.3 Euroopan keskuspankin arvopaperien osto-ohjelmat ja määrällinen elvytys 

 

EKP järjesti historiansa ensimmäisen arvopaperien osto-ohjelman ”Covered bond purchase 

programme” (CBPP) eli katettujen joukkolainojen osto-ohjelman finanssikriisin 

jälkimainingeissa vuonna 2009. CBPP tavoitteena oli tukea finanssikriisissä kärsinyttä 

rahoitusmarkkinan tärkeää katettujen joukkolainojen segmenttiä, joka on kriittisessä 

asemassa pankkien rahoittamisessa. CBPP on järjestetty tähän mennessä kolmessa erässä 

(CBPP 1-3), joista viimeisimmän nimissä tehdään edelleen ostoja kirjoitushetkellä 
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(7.4.2021) (Beirne et al. 2011, 9–10; ECB 2009) Silloinen EKP pääjohtaja Jean-Claude 

Trichet painotti, ettei CBPP1 -ohjelmaa tule sekoittaa määrälliseen elvytykseen vaan 

kyseessä on luotollisen elvytyksen (Credit easing) toimi (Trichet 2009). Fawleyn ja Neelyn 

(2013, 55) mukaan luotollinen elvytys eroaa määrällisestä siinä, että se tähtää alentamaan 

spesifiä korkoa tai eheyttämään tiettyä markkinafunktiota sen sijaan määrällisen elvytyksen 

toimissa keskuspankin taseen ”velat” -puoli kasvaa, erityisesti valuutta ja rahavarantopuolen 

osalta.  

 

Seuraava osto-ohjelma, nimeltään ”Securities Markets Programme” (SMP) julkaistiin 

vuonna 2010. SMP tarkoitus oli varmistaa heikosti toimivien velkakirjojen 

markkinasegmenttien likviditeetti sekä palauttaa tarkoituksenmukaisesti toimiva 

rahapolitiikan välittymismekanismi. EKP on linjannut, ettei myöskään SMP ole määrällistä 

elvytystä, koska sen suorittamien ostojen likviditeettivaikutus rahavarantoon steriloidaan. 

Myös silloinen EKP:n pääjohtaja totesi Helsingin Sanomien & Kauppalehden haastattelussa, 

ettei SMP pidä tulkita määrällisenä elvytyksenä. (ECB 2010, 24; Trichet 2011) 

 

Vuoden 2015 tammikuussa, EKP päätti aloittaa laajennetun arvopaperien osto-ohjelman 

(Asset purchase program APP tai EAPP). APP:en liitettiin aiemmin aloitetut 

omaisuusvakuudellisten arvopapereiden- (ABSPP) sekä katettujen joukkolainojen (CBPP3) 

-osto-ohjelmat. Lisäksi uutena mukaan tulivat julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelma 

(PSPP) sekä hieman myöhemmin, huhtikuussa 2016 yrityssektorin velkapapereiden osto-

ohjelma (CSPP). (Gambetti & Musso 2017, 6–8) Laajennettu arvopaperien osto-ohjelma 

tarkoitti, että EKP siirtyy monien muiden keskuspankkien joukkoon, määrälliseksi 

elvyttäjäksi (Gambetti & Musso 2017, 1; ECB 2021a; Valiante 2015, 1-3) Vuonna 2020 

EKP joutui turvautumaan pandemiahätärahoitusohjelmaan (Pandemic emergency purchase 

programme, PEPP), kun maailman laajuinen Covid-19 pandemia aiheutti vakavia riskejä 

rahapolitiikan välittymiselle. Kriisiin suunniteltu määrällisen elvytyksen ohjelma on 

suunniteltu väliaikaiseksi ja sen ostokohteiden täytyy täyttää samat ehdot, kuin APP-

ohjelmien ostokohteet. Ohjelma lopetetaan, kun todetaan Covid-19 kriisivaiheen siirtyvän 

ohi. (EKP 2021b) Kuvassa 6 on esitelty edellä kerrotun mukainen kaavio, josta voidaan 

nähdä jako määrällisen elvytyksen ja ei määrällisen elvytyksen arvopaperien osto-ohjelmien 

välille.  
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Kuva 6 EKP:n arvopaperien osto-ohjelmat 

 

 

2.3 Määrällinen elvytys ja osakemarkkinat 
 

Monet tutkimukset ovat pyrkineet selvittämään, onko määrällisellä elvytyksellä vaikutusta 

osakemarkkinoihin. Määrällisen elvytyksen vaikutuksia osakemarkkinoille voi olla 

kuitenkin vaikeaa mitata, koska määrällisen vaikutuksen erottaminen muista vaikuttajista on 

haastavaa (Joyce et al. 2011, 155). Tutkimusten selvittämät vaikutukset osakemarkkinoihin 

riippuvat ajasta, paikasta sekä jossain määrin tutkimusmenetelmästä. Aihepiirin akateemiset 

tutkimukset tunnistavat lähes yksimielisesti määrällisen elvytyksen positiivisen vaikutuksen 

osakemarkkinoihin Yhdysvalloissa, Euroopan suurissa pääindekseissä sekä Iso-

Britanniassa. (e.g. Balatti et al. 2017, 18–19; Fofack, Aker, Rjoub & Sokhanvar 2020, 11, 

Bhar, Malliaris, Malliaris 153; Lima, Foffano, Simão  & de Mendonca 2016, 1006). 

Keskuspankin luoma likviditeetti vaikuttaa kaupallisten pankkien reserveihin sekä raha-

aggregaattien kiertonopeuteen, joka stimuloi pankkien lainanantoa ja kasvattaa 

osakemarkkinalikviditeettiä. Likviditeettivaikutus kuitenkin vaihtelee runsaasti eri 

määrällisen elvytyksen ohjelman mukaan. Mishran ja Parikhin (2020) tutkimuksen mukaan 

osakemarkkinalikviditeetti kasvaa määrällisen elvytyksen seurauksena ainoastaan, jos 

elvytyksestä seuraa kasvanutta pankkilainaus aktiviteettia. (Mishra & Parikh 2020, 456) 

 

EKP:n 
Arvopaperien 
osto-ohjelmat 

Ei määrällistä 
elvytystä

CBPP 1-2

SMP

Määrällistä 
elvytystä (QE)

APP

CBPP 3

ABSPP

PSPP

CSPP

PEPP
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Määrällinen elvytys vähentää epävarmuutta osakemarkkinoilla, joka näkyy muun muassa 

CBOE volatiliteetti indeksissä (VIX). Epävarmuuden kaventumisella on positiivisia 

vaikutuksia osakkeiden hintoihin. (Tillman & Meinusch 2014, 13) Ugai (2007, 34–36) toteaa 

Japanin keskuspankin määrällisen elvytyksen ohjelman (Quantitative easing programm, 

QEP) vaikuttaneen positiivisesti markkinoiden luottamukseen, kun QEP loi uskoa korkojen 

pysymisestä matalalla tasolla sekä vahvisti rahoituslaitosten omaa rahoituksellista asemaa. 

Ugai (2007) ei kuitenkaan löytänyt tutkimuksessaan sijoitussalkkujen uudelleen 

järjestelykanavan vaikutuksia. 

 

Liman et al. (2016, 1007–1009) tutkimuksessa selvitettiin määrällisen elvytyksen 

vaikutuksia osakemarkkinoihin Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa sekä Japanissa. 

Tutkimuksen mukaan finanssikriisin ja sen jälkeisten lähivuosien aikana 

kohdemarkkinoiden talouskehityksissä oli eroja, jotka vaikuttivat osaltaan 

osakemarkkinoiden kehitykseen. Lisäksi määrällisen elvytyksen osakemarkkinavaikutuksia 

hämärsi muun muassa Euroopan velkakriisi 2010-luvun alussa sekä Japanin tuhoisa 

maanjäristys vuonna 2011. Tutkimuksessa mainitaan, että osan tutkijoista (Rozeff 1974; 

Friedman 1988; Thorbecke 1997) mukaan elvyttävä rahapolitiikka luo puitteet kasvaneille 

tuotoille yrityksissä, mikä itsessään vaikuttaa positiivisesti osakemarkkinoihin. Liu ja Asako 

(2013, 2640–2645) ovat samaa mieltä ja toteavat bruttokansantuotteen olleen rahapolitiikkaa 

vahvemmin vaikuttava muuttuja Japanin, Yhdysvaltojen ja Kiinan markkinoilla. Olsenin 

(2014, 52) tutkimuksessa todetaan, etteivät FED:n QE1 ja QE2 -ohjelmat vaikuttaneet 

havaittavasti osakkeiden markkina-arvoon vaan osakkeiden hintojen nousu yhdistettiin 

virheellisesti määrälliseen elvytykseen. Suurin osa hintojen noususta selittyi fundamenttien, 

kuten tuloskasvun ja osingon parantumisella. Sen sijaan, tutkimuksen mukaan QE3 ohjelma 

aiheutti itsessään merkittävän reaktion osakkeiden hinnoissa. Tutkimuksen mukaan 

avainmuuttuja, joka erottaa osakkeiden hinnat normaalin- ja määrällisen elvytyksen 

ympäristöstä on riskitön korko, jonka Olsen määrittelee olevan Yhdysvaltain valtion 10-

vuotinen joukkovelkakirjan korko (10-year U.S. Treasury Bond).  (Olsen 2014, 52–53) 

 

Lima et al. (2016, 1009) mukaan Florackisin, Giorgionin, Kostakisin sekä Milasin (2014) 

tutkimuksessa Iso-Britannian markkinoilla on havaittavissa vahva korrelaatio puutteellisen 

likviditeetin ja osakemarkkinan heikkenemisen välillä. Esimerkiksi finanssikriisin aikaan, 
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likviditeetin hävitessä markkinoilta BOE:n määrällisen elvytyksen tuoma likviditeetin lisäys 

toi positiivisen vaikutuksen Iso-Britannian taloudelle. 

 

Taulukossa 1 on esitelty tutkimuksen kannalta tärkeimpiä aiempia tutkimuksia 

rahapolitiikan ja erityisesti määrällisen elvytyksen vaikutuksista osakemarkkinoille. 

Taulukossa on esitelty tekijöiden lisäksi elvytystä harjoittava keskuspankki, tutkittava 

osakemarkkina tai osakeindeksi, ajanjakso, tutkimuksen kohde, menetelmät sekä 

tärkeimmät johtopäätökset. 

 

Tekijät Pankki Kohde Aika Mitä tutkitaan? Menetelmät Johtopäätökset 

Bernanke & 
Kuttner 
(2005) 

FED 
CRSP Value-

weighted 
return 

1989
-

2002 

Rahapolitiikan 
muutoksien 
vaikutusta 
osakkeiden 

hintoihin 

Tapahtumatutkimus & 
Vektori autoregressio 

(VAR) 

Ohjauskoron lasku nostaa 
osakkeiden hintaa 

Thorbecke 
(1997) 

FED 

CRSP 
Portfoliot 

toimialan ja 
koon mukaan 

jaoteltuna 

1967
-

1990 

Rahapolitiikan 
muutoksien 
vaikutusta 
osakkeiden 

hintoihin 

VAR & Montecarlo 
simulaatio & Bochenin 

ja Millsin indeksi 

Ohjauskoron lasku nostaa 
osakkeiden hintaa 

Rigobon & 
Sack (2003) 

FED 
SP500, 

Nasdaq, DJIA 
  

Rahapolitiikan 
muutoksien 
vaikutusta 
osakkeiden 

hintoihin 

Tapahtumatutkimus & 
Heteroskedastisuudell

a identifiointi 

Ohjauskoron lasku nostaa 
osakkeiden hintaa 

Joyce, 
M.A.S., 

Lasaosa, A., 
Stevens, I. & 

Tong, M 
(2011) 

BOE Iso-Britannia 
2009

-
2011 

QE vaikutukset UK 
osakemarkkinoille 

VAR 
Kooltaan epävarma 

positiivinen vaikutus 
osakemarkkinatuottoihin 

Fofack A.D., 
Aker, A., 

Rjoub, H. & 
Sokhanvar, 
A. (2020)  

FED Yhdysvallat 
2007

-
2017 

QE vaikutukset 
osakemarkkinoille 

ja talouteen 
SVAR 

QE:lla positiivinen vaikutus 
osakemarkkinoihin ja 
talouteen mutta pieni 
vaikutus inflaatioon ja 

valuuttaan 

Fiordelisi, 
Galloppo & 
Ricci (2014) 

EKP, BOJ, 
FED, BOE 

ja BOS 

MSCI Japan, 
EMU, UK & 

USA.  

2007
-

2009 

Muun muassa 
rahapolitiikan 
muutoksien 
vaikutusta 
osakkeiden 

hintoihin 
finanssikriisin 

aikaan 

Abnormal return 
(McKinlayn markkina-

malli), ? 

Epätavanomaisella 
rahapolitiikalla vahvempi 

positiivinen vaikutus 
osakeindekseihin 

Balatti et al. 
(2017) 

BoE ja FED 
FTSE all 

share, SP 500 

1982
-

2014 

QE vaikutuksia 
mm. 

osakemarkkinoihi
n ja inflaatioon 

VAR  
QE vaikuttaa positiivisesti 

osakemarkkinoihin 
enemmän kuin inflaatioon 

Ûnal & Tan 
(2015) 

Keskuspan
-kit 

yleisesti 

Borsa 
Istanbul, A-
type equity 

funds 

2009
-

2014 

Turkin 
osakerahastojen 
suorituskyky QE 

aikakaudella 

Sharpe ratio, Treynor 
ratio ja Jensen alpha --

> Regressiot 

Borsa istanbul pärjäsi 
paremmin kuin  vertailllut 

kehittyvät maat 
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Tan (2015) 
Keskuspan

-kit 
yleisesti 

CNX500 
2009

-
2014 

Intian 
osakerahastojen 
suorituskyky QE 

aikakaudella 

Sharpe ratio, Treynor 
ratio ja Jensen alpha --

> Regressiot 

CNX500 pärjäsi paremmin 
kuin kaikki vertailllut 

kehittyvät maat 

Tan (2015) 
Keskuspan

-kit 
yleisesti 

JSE - 
Johannesburg 

stock 
exchange 

2009
-

2014 

Etelä-Afrikan 
osakerahastojen 
suorituskyky QE 

aikakaudella 

Sharpe ratio, Treynor 
ratio ja Jensen alpha --

> Regressiot 

JSE pärjäsi paremmin kuin 
kaikki vertailllut kehittyvät 

maat 

Barbon & 
Gianinazzi 

(2019) 
BOJ 

Nikkei 225 ja 
ETF markkinat 

2013
-? 

ETF osto-
ohjelmien 
vaikutus 

osakemarkkinoihi
n Japanissa. 
Omaisuus-
luokkien 

arvostusmallit. 

Tapaustutkimus, 
poikittaistutkimus, 
aika-sarjatutkimus 

ETF osto-ohjelmilla 
positiivinen ja kestävä 

vaikutus Japanin 
osakkeiden hintoihin  

Eser & 
Schwaab 

(2016) 
EKP 

Kohdemaat: 
Kreikka, 
Espanja, 

Irlanti, Italia 
sekä Portugali 

2010
-? 

Arvopaperien 
osto-ohjelmien 

vaikutus 
velkakirjamarkki.-

noille 

aikasarja, paneelidata 
ja regressio 

Ostot laskevat 
velkakirjojen korkoa, 

Likviditeetti ja default riski 
madaltuu 

Ugai (2007) BOJ Japani 
2001

-
2006 

BOJ QE vaikutus 
talouteen ja 

osakemarkkinoille 

Empiirinen 
kirjallisuuskatsaus ja 

kuvaileva analyysi 

QE vaikuttaa markkinoiden 
luottamukseen 

positiivisesti 

Olsen, J.E. 
(2014) 

FED SP500 
2008

-
2014 

QE vaikutus 
SP500 indeksiin 

Regressioanalyysit ja 
mallinnus 

kassavirtalaskelmalla 

Eri QE ohjelmilla 
poikkeavat vaikutukset. 

Pääsääntöisesti 
positiivinen vaikutus 

SP500 indeksiin 

Bhar, R., 
Malliaris, 

A.G. & 
Malliaris, M. 

(2015)  

FED 
Yhdysvallat & 

SP500 

2004
-

2013 

QE vaikutus 
osakemarkkinan 

elpymiseen 
finanssikriisistä 

Decision Tree analysis 

Finanssikriisin jälkeen FED 
tase vaikuttaa olevan 

pääajuri osakemarkkinan 
liikkeille 

Lima, L., 
Foffano 

Vasconcelos
, C., Simao J. 

& Ferreira 
de 

Mendonca, 
H. (2016)  

FED, BOE, 
BOJ 

Yhdysvallat, 
Iso-Britannia 

ja Japani 

2001
-

2014 

QE vaikutus 
osakemarkkinoille 

ARDL mallinnus 
QE:lla selkeä positiivinen 

vaikutus osakemarkkinoille 

Mishra, A.K. 
& Parikh, B. 

(2020)  
FED Yhdysvallat 

2003
-

2013 

QE:n ja 
rahavarannon 

yhteys 
osakemarkkinoihi

n ja sen 
likviditeettiin 

Regressioanalyysit 

FED määrällinen elvytys 
lisää likviditeettiä 
ainoastaan jos se 

kasvattaa yksityisten 
pankkien lainanantoa 

Tillman, P. 
& 

Meinusch, 
A. (2014) 

FED Yhdysvallat 
2008

- 

QE vaikutus 
talouteen, 

osakemarkkinoille
, inflaatioon  

Qual VAR malli 
QE vain kevyt vaikutus 
tutkittuihin kohteisiin 

Taulukko 1 Tutkielman kannalta tärkeimmät aiemmat tutkimukset. (VAR = Vektori autoregressio, ARDL 

= Autoregressive distributed lag) 
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2.4 Rahavaranto ja osakemarkkinat 
 

Keskuspankit mittaavat järjestelmässä olevaa rahan määrää niin sanotuilla ”Raha-

aggregaateilla”. Eurojärjestelmässä rahavaranto on jaoteltu kolmeen raha-aggregaattiin: 1. 

M1 (suppea) 2. M2 (väli) 3. M3 (lavea). Raha-aggregaattien sisältö on avattu kuvassa 7. 

Aggregaatit johdetaan konsolidoidusta rahoituslaitosten taseesta (Consolidated monetary 

financial institution balance sheet) ja keskuspankit, kuten EKP laskevat raha-aggregaattien 

muutoksia ja käyttävät laskelmiin perustuvia analyysejä päätöstensä tukena. (EKP 2017; 

ECB 2021a) Kuten aiemmin mainittu, määrällisen elvytyksen tarkoituksena on lisätä rahan 

määrää järjestelmässä ja se voidaan muun muassa Yuen ja Leungin (2011, 36) sekä 

Friedmanin (1988, 221) tutkimusten mukaan havaita raha-aggregaateissa.  Määrällisen 

elvytyksen vaikutus Euroalueella yleisesti käytetyssä raha-aggregaatti M3 voidaan havaita 

silmämääräisesti kappaleen 3.2.2 kuvassa 13. Finanssikriisistä lähtien keskuspankit ovat 

harjoittaneet määrällistä elvytystä kasvattaakseen likviditeettiä markkinoilla, ja raha-

aggregaattien lisäksi se näkyy keskuspankkien taseissa (Dedola et al. 2021, 489–49). Al-

Jassar ja Moosa (2019, 1826) käyttävät tutkimuksessaan FED:n taseen kokoa ja kasvua 

määrällisen elvytyksen mittarina, perustuen rahanluontiominaisuuteen. 

 

 

Kuva 7 Eurojärjestelmän rahavaranto ja -aggregaatit (ECB 2021a) 

 

Finassimedia ja analyytikot hypotetisoivat jatkuvasti rahavarannon ja osakkeiden hintojen 

välistä positiivista kausaalisuhdetta. Tutkimuksen mukaan väite perustuu oletettuun 

negatiiviseen kausaalisuhteeseen rahavarannon ja korkojen välillä. (Alatiqi & Fazel 2008, 

Rahavaranto

M1

Käteinen & Yön yli 
talletukset

M2

M1 + max. 2v maturiteetin 
määräaikaistalletukset & 
max. 3kk irtisanomisajan 

talletukset

M3

M2 + Takaisinostosopimukset 
& Rahamarkkinarahastojen 

rahasto-osuudet & 
Rahamarkkinapaperit ja max. 
2v maturiteetin velkapaperit
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54).  Laopodis (2013, 383) toteaa, että aiemmissa tutkimuksissa (e.g. Sprinkel 1964; Homa 

& Jaffe 1971; Hamburger & Kochin 1972) on todettu rahavarantodatan avulla voitavan 

ennustaa osaketuottoja, eivätkä markkinat ole toimineet sen perusteella tehokkaasti. 

Myöhemmin saadut tutkimustulokset kuitenkin päätyvät eri johtopäätöksiin ja muun muassa 

Rozeff (1974, 245–246) toteaa, että markkinat hyödyntävät tehokkaasti rahavarannon 

muutoksiin liittyvää dataa ja hinnoittelevat tiedon tehokkaasti osakkeiden hintoihin.  

 

 

2.5 Valuaatio 
 

Arvonmääritys (valuaatio) metodeita ja prosesseja on hyvin monenlaisia ja jokainen 

arvonmäärittäjä etsii itselleen ja kohteelleen sopivan tavan. Yritysten arvonmääritys on 

paljon tutkittu ja teorioitu aihepiiri. Liu, Nissim ja Thomas (2002, 136) toteavat, että 

markkinaosapuolien käyttämiä arvostusmetodeita on mahdotonta täydellisesti havaita mutta 

osakkeiden hintoja voi replikoida hyödyntämällä kattavasti markkinoilla saatavissa olevaa 

tietoa. Erilaisia malleja on syntynyt ajan kuluessa, ja tässä kappaleessa esitellään tämän 

tutkimuksen kannalta relevantteja tutkimuksia ja malleja. Tutkimuksen kannalta relevantit 

yksittäiset suhteelliset arvostuskertoimet esitellään tarkemmin erikseen. 

 

Damodaran (2011) jakaa valuaatiotavat kahteen eri pääkategoriaan; 1. Todellisen- tai käyvän 

arvon mallit (Intrinsic Value) 2. Suhteellinen arvostus (Relative Value). Todellisen 

arvostuksen malleissa diskontataan tulevia tuottoja nykyhetkeen käyttäen diskonttokorkoa. 

Suhteellisessa arvostuksessa määriteltyä arvostuskerrointa verrataan samankaltaisiin 

verrokkeihin. (Damodaran 2011, 4, 81–84) Choughin ja Meadorin (1984, 41–46) mukaan, 

analyytikoista suurin osa ei käytä diskonttomalleja. Yardeni (2006, 4) sanoo, että mallit 

auttavat arvioimaan arvoa, mutta ne ovat vain yksinkertaistuksia todellisuudesta. Yardeni 

näkee, että mallin voi rakentaa selittämään osakkeiden hintojen muutoksia lähes 100 % 

menneiden tapahtumien avulla, mutta tulevaisuus on hyvin arvaamaton. Damodaranin 

(2011, 11–12) mukaan erilaiset arvonmääritysmallit ovat kehittyneet digitalisaation ja 

tietokoneiden laskentatehojen kasvamisen myötä. Kasvanut datan tarjonta houkuttelee 

lisäämään malleihin mahdollisimman monia selittäviä muuttujia, mutta jokainen 

komponentti tuo ylimääräisen virheen mahdollisuuden malliin. Damodaran (2011, 11) 

toteaakin, että arvostuksessa kannattaa nojata mahdollisimman yksinkertaiseen malliin.   
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2.5.1 Diskonttomallit   

 

Kuten mainittu, valuaation dekaaniksikin tituleeratun Aswath Damodaranin (2011, 4–5) 

ensimmäinen tunnistama tapa katsoa arvostusta on todellisen arvon (Intrinsic Value) 

selvittämistä diskonttaamalla tuloeriä, kuten kassavirtoja. Myös muun muassa Graham 

(2003, 546) tunnistaa kirjassaan, että osakkeella on laskettavissa oleva todellinen arvo sekä 

markkina-arvo, jotka voivat erota toisistaan epätehokkailla markkinoilla. Käytännössä, 

todellisen arvon laskenta ei nojaa Faman (1970) tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin, 

koska markkina-arvon ei oleteta heijastelevan kaikkea saatavilla olevaa tietoa. 

Diskonttomallien teoria perustuu ajatukselle, että kohteen arvo riippuu sen tulevien tuottojen 

nykyarvosta (esimerkiksi osingot, nettotulos tai kassavirrat). Kuten John Burr Williams 

(1938) teorioi, todellinen arvo tarkoittaa siis tulevien tuottojen kumuloitunutta diskontattua 

nykyarvoa. Vuosien varrella monet valuaatioon erikoistuneet tutkijat ja kirjailijat ovat 

ottaneet Williamsin teorian arvomäärityksen perustaksi. (e.g. Damodaran 2011, 15; 

Preinreich 1936, 130–131; Miller & Modigliani 1961, 410–417; Kallunki & Niemelä 2012, 

221–224; Molodovsky, May & Chottiner 1965, 104) 

 

Yksi perinteisistä diskonttomalleista on osinkoperusteinen malli, joka toimii myös perustana 

monille kehittyneemmille malleille. Kallunki ja Niemelä (2012, 225) toteavat: 

”Osinkoperusteisen mallin mukaan osakkeen arvo tällä hetkellä  𝑃0 on yrityksen tulevien 

vuosien aikana jakamien osinkojen D nykyarvo”. Kaavassa 1 r kuvaa diskonttaamiseen 

käytettyä korkokantaa, joka on käytännössä oman pääoman tuottovaatimus ja alaindeksit 

kuvaavat vuotta (esimerkiksi 𝐷2 = osinko vuonna 2 nykyhetkestä). 

Kaava 1: 

Osinkoperusteinen 

malli 

(Kallunki & Niemelä 2012) 

𝑃0 =  
𝐷1

1 + 𝑟
+

𝐷2

(1 + 𝑟)2
+

𝐷3

(1 + 𝑟)3
  … 

 

Osinkomallin modifikaatio ottaa huomioon osinkojen kasvun, jolloin kaavan 1 vuosittaisiin 

nimittäjiin tulee lisätä kasvukerroin (1 + 𝑔)𝑡, jossa g = odotettu osinkojen kasvunopeus, t = 

vuosi. Gordon yhdessä Shapiron (1956) kanssa yksinkertaistivat mallia niin, että 

kasvuvauhti g on vakio, jolloin kasvun odotetaan olevan tasaista. Kuten kaavasta 2 voidaan 
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nähdä, arvopaperin arvo on mallin mukaan seuraavan vuoden odotettu osinko jaettuna oman 

pääoman tuottovaatimuksen ja osinkojen kasvun erotuksella.  

 

 

Kaava 2: Gordonin 

malli 

(Gordon & Shapiro 

1956) 

𝑃0 =  
𝐷0(1 + 𝑔)

1 + 𝑟 − 𝑔
=

𝐷1

𝑟 − 𝑔
 

 

Kallunki ja Niemelä (2012, 228–230) toteavat, että yksinkertaisten osinkomallien (kuten 

Gordonin mallin) ongelma on se, etteivät yhtiöt käytännössä jaa koko tulostaan osinkoina ja 

kyseinen jakosuhde vaihtelee (sama ongelma osinkotuotossa). Verrattuna tulosennusteisiin, 

osinkoennusteiden osalta ongelmallista on, ettei ennusteita saada kuin mahdollisesti 1–2 

vuodeksi eteenpäin. Ongelmien vuoksi, Kallunki ja Niemelä toteavat, että käyttökelpoisin 

osinkoperusteinen malli huomioi vuotuiset osingon niin pitkälle kuin on uskottavasti 

mahdollista ja sen jälkeen arvioidaan vasta osingoille kasvuvauhti. 

 

Damodaranin (2006, 39) mukaan diskontattujen kassavirtojen malli (Discounted cashflow 

model) omaa parhaan teoreettisen pohjan sekä on eniten opetettu kouluissa. Malli pohjaa 

samoihin periaatteisiin, kuin osinkoperustaiset mallit mutta osinkojen sijasta malli käyttää 

nimensä mukaisesti kassavirtoja. Kallungin ja Niemelän (2012, 228–229) mukaan 

kassavirtojen etuna on se, etteivät ne ole herkkiä tuloksenasettelulle tai tilinpäätöksen 

erilaisille joustokohdille. Kassavirrat edustavat puhtaasti rahan liikettä kassaan ja sieltä ulos. 

Kallunki ja Niemelä toteavat myös, että kassavirtojen käyttö mahdollistaa tuloskasvun 

taustatekijöiden tarkastelun, toisin kuin esimerkiksi osinkoperustaiset mallit.  

Kassavirtamalleja on monenlaisia, mutta yleisimmin käytetty on vapaan kassavirran malli 

(Free cash flow, FCF), jota on kuvattu kaavassa 3. (Kallunki & Niemelä 2012, 229–230) 

Kassavirtamallia voi lähestyä joko niin, että arvioidaanko arvoa koko yritykselle (Free cash 

flow to Firm, FCFF) vai pelkälle omalle pääomalle (Free cash flow to Equity, FCFE). FCFE 

ja FCFF eroavat toisistaan diskonttokoron sekä vapaan kassavirran laskennan osalta. 

(Damodaran 2006, 45–47; Kallunki & Niemelä 2012, 230–231) 
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Kaava 3: DCF 

(Damodaran 2006) 

𝑃0 =  
𝐹𝐶𝐹1

1 + 𝑟
+

𝐹𝐶𝐹2

(1 + 𝑟)2
+

𝐹𝐶𝐹3

(1 + 𝑟)3
… 

𝐹𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

FCF = Vapaa kassavirta 

r = Diskonttokorko / Pääoman kustannus 

(FCFE = Oman pääoman tuottovaatimus & FCFF = WACC) 

n = Arvostettavan kohteen viimeinen olemassaolovuosi 

 

Mallissa (kaava 3) esiintyvän diskonttokoron (r) tulisi heijastella kassavirtojen riskisyyttä, 

joka huomioi sekä vieraan- että omanpääoman ehtoisen kustannuksen. Oman pääoman 

kustannuksen määritys on haastavaa, koska se vaihtelee sijoittajakohtaisesti sen 

heijastellessa sijoittajan omanpääoman tuottovaatimusta. Oman pääoman tuottovaatimusta 

voidaan kuitenkin mallintaa teroeettisesti CAP-mallin avulla, joka on esitelty kappaleessa 

2.6.1. Vieraan pääoman ehtoisen pääoman kustannus perustuu lainapääoman hintaan. 

Esimerkiksi Lima et al. (2016) käyttävät regressiomalleissaan lyhyiden valtionvelkakirjojen 

korkoja kuvaamaan lyhyen vieraanpääoman hintaa tietyllä markkinalla. (Damodaran 2006, 

78-81) 

 

Kassavirtamallin suosiosta huolimatta Damodaran (2006, 52) toteaa, että väärissä käsissä 

DCF antaa herkästi virheellisiä arvoja. DCF mallin komponentit ovat helposti 

manipuloitavissa ja esimerkiksi epäeettisesti toimiva analyytikko saattaa pienillä 

manipulaatioilla saada kassavirtamallin näyttämään itselleen suotuisia lukuja. Harbula 

(2009, 4–6) toteaa, että DCF mallit saattavat olla liiankin monimutkaisia kaikkine 

oletuksineen (esim. diskonttokoroista), minkä vuoksi monet rahoituksen ammattilaiset 

käyttävät mieluummin yksinkertaisempia arvostuskertoimia.  
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2.5.2 Suhteellisen arvonmääritys 

 

Damodaranin (2011, 4–5, 55–60; 2006, 54–56) toinen tunnistama arvomäärityksen 

lähestymistapa on suhteellinen arvostus, joka on myös eniten käytetty tapa. Suhteellisessa 

arvostuksessa nimensä mukaisesti verrataan arvostettavan kohteen hintaa suhteessa 

verrokkiin, jolloin saadaan suhteellinen arvostuskerroin. Harbula (2009, 14) toteaa, että 

suhteellisen arvostuksen kertoimien juuret ovat diskonttomalleissa ja Damodaran (2006, 

470–471) toteaa, että suhteelliseen arvostukseen vaikuttaa samat fundamenttitekijät, kuin 

diskonttomalleissa. Koska arvostuskertoimet ovat yksinkertaistettuja diskonttomallien 

johteita, vaikuttaa niihin samat arvoajurit kuin diskonttomalleihin. Damodaran näkee 

suhteellisessa arvostuksessa kolme tärkeää askelta, jotka on havainnollistettu kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8 Suhteellisen arvostuksen askeleet (Damodaran 2006, 469-472; Damodaran 2011, 60; Damodaran 

2014) 

 

Kun arvotetaan suhteellisesti yksittäistä osaketta, ensimmäinen tehtävä on löytää yhtiölle 

sitä mahdollisimman hyvin vastaava verrokki tai verrokit. Seuraavaksi, tulee 

markkinahinnat suhteuttaa johonkin taloudelliseen fundamenttimuuttujaan, kuten 

nettotulokseen (Price to Earnings, P/E) tai liikevaihtoon (Price to Sales, P/S). Poikkeuksena 

suhteutuksessa on osinkotuotto, jossa osinkoa suhteutetaan markkinahintaan. Viimeisenä 

tulee huomioida erot kohteiden välillä ja ymmärtää miksi toinen osake ansaitsee paremman 

valitun hinnan suhdeluvun eli arvostuskertoimen (Valuation Multiple). Esimerkiksi 

yhtiöiden eri tasoiset kasvuvauhdit ovat hyvä syy arvostustasojen vaihtelulle. (Damodaran 

2006, 59–60; Kallunki & Niemelä 2012, 185–188; Sharma & Prashar 2013, 29–30; Harbula 

1. Etsi samankaltaiset 
verrokit

2. Vertaa 
markkinahintaa 
taloudelliseen 
muuttujaan

3. Analysoi ja 
ymmärrä 
kohteiden erot
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2009, 18). Harbulan (2009, 19) mukaan, yksittäiset taloudelliset ajurit eivät vaikuta 

lineaarisesti arvostuskertoimiin, mikä kertoo siitä, että markkinaosapuolten käyttämien 

arvostusmetodien taustalla on käytössä monimutkaisempia malleja.   

 

Sharma ja Prashar (2013, 30–32) toteavat tutkimuksessaan, että suhteellisessa arvostuksessa 

voidaan käyttää joko historiallisia – tai ennustettuja lukuja. Tutkimuksessa todetaan myös, 

että suhteellisen arvostuksen analyysissä tulee katsoa arvostuskertoimien taakse ja 

kertoimen muodostaneiden lukujen fundamenttisyitä. Sharman ja Prasharin mukaan, DCF 

verrattuna suhteellisen arvostuksen mittarit antavat paremman kuvan sijoittajasentimentistä 

ja odotuksista sekä siihen tarvitaan huomattavasti vähemmän informaatiota. Kallungin ja 

Niemelän (2012, 189) sekä Liun et al. (2002, 163) mukaan yksinkertaisuus tekee 

suhteellisista malleista hyvin suosittuja. Damodaranin (2014) mukaan lähes 85 % Wall 

Streetillä tuotetuista osakeanalyysiraporteista pohjautuu suhteellisen arvostuksen 

kertoimille. Suhteellista arvostusta yksinkertaistaa sen ominaisuus eliminoida eri yhtiöiden 

väliset erot osakkeiden lukumäärissä ja täten arvostuskertoimet standardisoituvat 

verrannollisiksi (Damodaran 2006, 55) Suhteellisen arvonmääritysmallin heikkoutena on se, 

että suhteellinen halpa arvostus ei vielä tarkoita todellisuudessa halpaa arvostusta. (Sharma 

& Prashar 2013, 29–32) Damodaran (2006, 55) toteaa, että myös osakkeiden takana olevien 

yhtiöiden erot heikentävät kertoimien vertailtavuutta. 

 

Syitä miksi toinen osake, tai tässä tutkimuksessa indeksi saa korkeamman tai matalamman 

arvostuskertoimen voi johtua monista eri syistä ja niin sanottuja arvoajureita on monenlaisia. 

Aiemmin kohdassa 2.3 mainitun Ugain (2007) tutkimuksen mukaan Japanin keskuspankin 

määrällisen elvytyksen ohjelma vaikutti positiivisesti markkinoiden luottamukseen ja sitä 

kautta aiheutti nousupainetta osakkeiden hinnoille. Markkinaosapuolien kasvaneen 

luottamuksen tulisi luoda kasvupainetta suhteellisen arvostuksen kertoimiin. Kasvanut 

luottamus tulevista tuotoista laskee pääoman tuottovaatimusta ja kuten osiossa 2.6.1 

todetaan, tuottovaatimus on yksi komponenteista muun muassa todellisen arvon määrityksen 

diskonttokoroissa. Todellisen arvon laskelmissa osakkeen, tai tässä tutkimuksessa indeksin 

arvo kasvaa, kun diskonttokorkoa lasketaan parantuneen luottamuksen johdosta. Koska 

suhteellisessa arvostuksessa ei oteta kantaa pitkälle tulevaisuuteen, eikä 

fundamenttimuuttuja (johon hintaa suhteutetaan) muutu, todellisen arvon laskelmien antama 
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korkeampi nykyarvo nostaa suhteellista arvostuskerrointa. Harbula (2009, 17–19) toteaakin, 

että tuottojen vakaus on yksi vahva ajuri arvostuskertoimille.  

 

Toinen esimerkki siitä, miksi toiselle indeksille syntyy korkeampi suhteellinen arvostus, 

voidaan nähdä syntyvän kasvaneesta tuottopotentiaalista, esimerkiksi aiemmin esitetyn 

Mishran ja Parikhin (2020) tutkimuksen mukaisen likviditeetin ja kasvaneen kaupallisten 

pankkien lainanannon myötä. Kuten kuvassa 5 on esitetty, on myös määrällistä elvytystä 

harjoittavan keskuspankin tavoite laskea antolainauksen hintaa ja luoda kannusteita 

kulutukseen (eli jos yhtiö ottaa halpaa lainaa ja sijoittaa sen kannattavasti, se hyötyy 

määrällisestä elvytyksestä). Kasvanut kulutus ja alenneet lainakustannukset voidaan nähdä 

diskonttolaskelmissa vaikuttavan positiivisesti tuleviin tuottoihin. Liu et al. (2002, 163) 

toteavat, että suurimman osan yhtiöistä kohdalla tuottoennusteet selittävät parhaiten 

osakkeen hintoja. Harbulan (2009, 17–18) mukaan kasvu- ja tuotto-odotukset ovat suuressa 

roolissa yhtiön arvostuskertoimen muodostumisessa. Kasvaneet odotukset tulevista tuotoista 

nostavat muun muassa todellisen arvostuksen laskelmien antamaa nykyarvoa, joka näkyy 

kasvupaineena arvostuskertoimissa. 

 

 

Arvostuskertoimia voidaan laskea monista eri taloudellisista fundamenttimuuttujista. 

Akateeminen yhteisö ei ole yksimielinen parhaasta tai parhaista yksittäisistä 

arvostuskertoimista (Harbula 2009, 5). Seuraavaksi esitellään tämän tutkimuksen kannalta 

tärkeimmät suhteellisen arvostuksen kertoimet, jotka löytyvät taulukosta 2. 

 

Arvostuskerroin Fundamenttimuuttuja Selite 

P/E Osakekohtainen tulos EPS Hinnan suhde nettotulokseen 

P/B OPO:n kirja-arvo Hinnan suhde kirja-arvoon 

P/S Liikevaihto (Myynti) Hinnan suhde liikevaihtoon 

Osinkotuotto Osinko Osingon suhde hintaan 

Buffett Indikaattori Bruttokansantuote 
Hinnan suhde 

bruttokansantuotteeseen 
Taulukko 2 Arvostuskertoimet 

Taulukon ensimmäinen arvostuskerroin on yleisimmin käytetty tulokseen suhteutettu 

arvostuskerroin PE (Price to Earnings) eli Hinnan suhde tulokseen. Tunnusluvun suosio 

selittyy sen ymmärrettävyyden helppoudella ja perusidea on esittää, kuinka monen vuoden 
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kuluessa kohteen nykytason tuotot vastaavat kumuloituna nykyistä hintaa. Tunnusluvun 

laskentakaava näkyy kaavassa 4. Tunnuslukua tulkitaan usein väärin, eikä esimerkiksi 

kasvunopeutta huomioida korkealta vaikuttavan PE taustalla. PE-luku saattaa myös olla 

hyvin korkea, jos nettotulos on lähellä nollaa. Myös hinnoittelukuplien, esimerkiksi 2000-

luvun alun teknologiaosakekuplan aikaan PE-luku oli historiallisen korkealla tasolla. 

Kasvaneet odotukset yhtiöiden tuloskasvusta nostavat PE-luvulla mitattua arvostusta ja sen 

sijaan riskittömän koron ja osakkeen riskisyyden kasvaessa, PE-luku yleensä pienenee. 

(Kallunki & Niemelä 2012, 196–198)  

Kaava 4. PE-luku 

(Kallunki & Niemelä 2012) 

𝑃𝐸 =
𝑌ℎ𝑡𝑖ö𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
 

  

Taulukon toinen arvostuskerroin on PB-luku, joka on yksi yleisimmin käytetyistä 

tasesubstanssia suhteuttavista arvostuskertoimista. PB-luvun B-kirjain kuvastaa yhtiön 

oman pääoman kirja-arvoa ja kuten kaavasta 5 voidaan havaita, PB-luku saadaan jakamalla 

markkina-arvo kirja-arvolla. PB-luvussa näkyy yhtiön kyky tehdä pääomalle tuottoa, koska 

luvun voidaan tulkita heijastelevan yhtiön kykyä tuottaa taloudellista lisäarvoa. Jos PB-

luvun arvo on yli 1, voidaan yhtiön nähdä tuottavan pääoman kustannusta korkeampaa 

tuottoa. Kannattavuuden lisäksi erot PB-luvussa johtuvat tuloksen kasvumahdollisuuksista 

ja yhtiön riskitasosta. (Kallunki & Niemelä 2012, 205–209) 

Kaava 5. 

(Kallunki & Niemelä 2012) 

𝑃𝐵 =
𝑌ℎ𝑡𝑖ö𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑌ℎ𝑡𝑖ö𝑛 𝑘𝑖𝑟𝑗𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜
 

 

Kuten kaavasta 6 voidaan nähdä, listan kolmas tunnusluku PS-luku suhteuttaa hintaa 

liiketoiminnan volyymiin liikevaihdon avulla. PS-luku voi vaihdella runsaasti toimialojen 

välillä, koska eri toimialoilla vallitsee hyvin erilaiset kustannusrakenteet, kannattavuudet 

sekä kasvuodotukset. Kallungin ja Niemelän (2012, 211) mukaan PS-luku ei yksin sovellu 

yhtiön arvostukseen, mutta luku antaa nopeasti karkean käsityksen arvostustasosta. 

(Kallunki & Niemelä 2012, 210–212) 
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Kaava 6. 

(Kallunki & Niemelä 2012) 

𝑃𝑆 =  
𝑌ℎ𝑡𝑖ö𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑉𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
 

 

Buffett indikaattori (BI) on luotu mittaamaan koko markkinan arvostustasoa, poikkeuksena 

edellä esitellyistä arvostuskertoimista, jotka on luotu mittaamaan yksittäisen osakkeen 

arvostusta. Buffet indikaattorilla suhteutetaan mitattavan kohdemarkkinan kaikkien 

julkisesti listattujen yritysten markkina-arvoa kohdemarkkinan bruttokansantuloon (Gross 

National Product). Kaavasta 7 voidaan nähdä BI:n moderni versio, joka hyödyntää 

bruttokansantulon sijaan bruttokansantuotetta (BKT) (e.g. CFA 2021; Current market 

valuation 2021). BI edustaa ikään kuin koko markkinan PS-lukua. Suhteutusta voi ajatella 

prosenttilukuna, jolle Buffett (2001) ohjeistaa 70–80 % alueella markkinan olevan 

maltillisesti arvostettu ja kun suhde lähenee 200 % kuten teknokuplassa, on markkina 

yliarvostettu. Warren Buffett (2001) toteaa, että yksittäisistä mittareista BI on yksi parhaista 

kuvaamaan valuaation tämänhetkistä tasoa. (Buffett & Loomis 2001; Pysarenko, Alexeev & 

Tapon 2019, 29–30) Lleon ja Ziemban (2019, 385–390) tutkimuksen mukaan BI voi toimia 

oikein käytettynä tulevien markkinamuutosten ennustuksessa, ainakin Yhdysvaltain 

osakemarkkinoilla. 

Kaava 7 

(CFA 2021) 

𝐵𝐼 =
𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑦ℎ𝑡𝑖ö𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒
 

 

 

2.5.3 Riski ja arvostus 

 

Riski vaikuttaa sekä suhteellisiin- että todellisen arvostuksen. Yhtiön arvoon vaikuttaa siihen 

kohdistunut riski, koska korkeampi riski tarkoittaa korkeampaa sijoittajan tuottovaatimusta. 

Kuten kaavoista 1,2 ja 3 voidaan nähdä, kaikkiin esiteltyjen todellisen arvon 

laskentakaavojen diskonttokorkoon vaikuttaa pääoman tuottovaatimus r. (Kallunki & 

Niemelä 2012, 128–129 & 141–142) Kaavassa 8 on esitelty suosittu CAP-malli (Capital 

Asset Pricing Model, CAPM), jonka tarkoitus on laskea osakkeelle tuottovaatimus. CAP-

mallissa riski (tuottovaatimus) on jaettu kahteen osaan: 1. Riskitön tuotto 2. Riskilisä. 

Riskitön tuotto kuvaa riskittömän arvopaperin tuottoa, joista riittävän tarkkana esimerkkinä 

Damodaran näkee valtion 10 vuotiset obligaatiot (Damodaran 2006, 97). Riskilisä määrittyy 
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osakkeen riskisyyden mukaan. CAP-malli mittaa yrityskohtaista riskiä Beetalla. Markkinan 

beeta on standardoitu 1, joten yli 1 beetan saavat yhtiöt ovat riskisempiä kuin markkinan 

keskiverto yhtiö ja sama pätee toisin päin. Beetakerroin määrittyy tilastotieteellisesti 

osakkeen sekä markkinoiden hintojen vaihtelun (volatiliteetin) mukaan niin, että osakkeen 

markkinaa suhteellisesti korkeampi volatiliteetti johtaa yli 1 beetakertoimeen. (Kallunki & 

Niemelä 2012, 141–146; Damodaran 2006, 88–91; Damodaran 2011, 20–23; Sharpe 1964, 

426–440; Lintner 1965, 13–16)  

 

Kaava 8. CAPM 

(Kallunki & Niemelä 2012) 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] 

 

𝐸(𝑅𝑖) = Tuottovaatimus 

𝑅𝑓 = Riskitön tuotto 

𝛽𝑖 = Beeta kerroin 

𝐸(𝑅𝑚) = ns. Markkinaportfolion odotettu tuotto 

 

 

2.6 Tutkimushypoteesit 
 

Akateeminen yhteisö on lähes yksimielinen määrällisen elvytyksen positiivisesta 

vaikutuksesta osakemarkkinoille (e.g. Balatti et al. 2017, 18–19; Fofack, Aker, Rjoub & 

Sokhanvar 2020, 11, Bhar, Malliaris, Malliaris 153; Lima, Foffano, Simão & de Mendonca 

2016, 1006). Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen tavoitteena on tukea 

rahoitusjärjestelmää kasvattamalla järjestelmän likviditeettiä arvopaperien osto-ohjelmien 

avulla (ECB 2021a; Suomen Pankki 2021). Määrällisen elvytyksen lisäämä aktiviteetti 

rahoitusmarkkinoilla nostaa arvopaperien kysyntää, joka luo kasvupainetta osakkeiden 

hinnoille (EKP 2016; Albertazzi, Becker & Boucinha 2018, 1–2). Edellä mainitun 

perusteella ensimmäinen tutkimushypoteesi asetetaan seuraavasti: 

 

𝐻1: Euroopan keskuspankin määrällinen elvytys nostaa Helsingin pörssin suhteellista 

arvostustasoa 

 

 

Useissa tieteellisissä tutkimuksissa sekä finanssimedian julkaisuissa käytetään rahavarantoa 

ja sitä kuvaavaa laveaa M3-raha-aggregaattia sekä EKP:n tasetta määrällisen elvytyksen 

mittarina, koska niiden välillä nähdään olevan vahva korrelaatio (Palmu 2019; Dedola, 

Georgiadis, Gräb & Mehl 2021, 489–490; Yuen & Leung 2011, 36). M3 sekä EKP:n taseen 
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tulkinta ja laskenta ovat yksityissijoittajan näkökulmasta yksinkertaisempaa, kuin monien 

määrällisen elvytyksen ohjelmien arvopaperien ostojen yhteenlaskenta. Tutkimuksessa 

halutaan tunnistaa, voiko määrällistä elvytystä mallintaa M3-raha-aggregaatilla tai EKP:n 

taseella, koska se olisi sijoittajan kannalta yksinkertaisempaa. Edelliseen perustuen, 

valikoitui kahteen jakautunut toinen hypoteesi seuraavasti: 

 

𝐻2𝑎: Euroopan keskuspankin määrällistä elvytystä voidaan mallintaa rahavarannon 

avulla 

 

𝐻2𝑏: Euroopan keskuspankin määrällistä elvytystä voidaan mallintaa EKP:n taseen avulla 

 

 

Tutkimuksen kolmas hypoteesi perustuu toiseen apututkimuskysymyskeen, jossa pohditaan 

minkälaisia Helsingin pörssin arvostustasojen muutokset ovat verrattuna valittuihin 

verrokkeihin ja historialliseen kehitykseen. Koska tutkimuksessa hyödynnetään ja käytetään 

teoriataustana Damodaranin (2006) suhteellisen arvostuksen kolmea askelta, on kriittistä 

huomioida arvostettavan kohteen muuttujia suhteessa verrokeihin. Aiempien tutkimusten 

perusteella voidaan päätellä, ettei määrällinen elvytys vaikuta identtisesti kaikkialla, jonka 

vuoksi kolmanneksi hypoteesiksi muodostui: 

 

𝐻3: Helsingin pörssin suhteellisten arvostustasojen kehitys poikkeaa verrokeista EKP:n 

määrällisen elvytyksen aikana 

 

 

Lisäksi tutkimuksessa pohditaan tulosten hyödynnettävyyttä yksityissijoittajan 

näkökulmasta. Suhteelliseen arvostukseen vaikuttaa samat fundamentit, jotka vaikuttavat 

diskonttomalleihin ja määrällisen elvytyksen tavoitteet sekä tutkimuksissa todetut 

vaikutukset kohdistuvat myös kyseisiin fundamentteihin, jolloin sijoittajien laskema 

osakkeen nykyarvo muuttuu (Damodaran 2006, 470–471). Arvostuskertoimessa tapahtuu 

muutos, kun diskonttomallien laskema osakkeen nykyarvo muuttuu ilman, että 

arvostuskertoimessa hyödynnettävä taloudellinen fundamenttimuuttuja muuttuu samassa 

suhteessa. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, voiko yksityissijoittaja tulkita EKP:n 

määrällistä elvytystä fundamentteihin vaikuttavana tekijänä.  
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3. Empiria  
 

Tässä kappaleessa esitellään itse tutkimusta järjestyksessä empiirisen tutkimuksen osa-

alueittain. Ensin tehdään katsaus tutkimuksen asetelmaan, sitten aineistoon, jonka jälkeen 

käydään läpi käytettävät tutkimusmenetelmät perusteluineen.  

 

3.1 Tutkimusasetelma 
 

Tutkimuksen punainen lanka kietoutuu suhteellisen arvostuksen ympärille. Tutkimuksella 

selvitettävän ongelman ydin on, kuinka hyvin määrällinen elvytys pystyy selittämään 

Helsingin pörssin suhteellisen arvostuksen muutoksia. Koska tutkimuksessa painotetaan 

yksityissijoittajan näkökulmaa, käytetään kuvassa 8 esiteltyä Damodaranin (2006) mallia 

kolmesta suhteellisen arvostuksen askeleesta apuna. Alun perin malli on luotu 

kohdistettavaksi yksittäisiin osakkeisiin, joten mallia sovelletaan tämän tutkimuksen 

tarpeisiin seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla. Tutkimuksessa halutaan lisäksi selvittää, 

voidaanko laajaa raha-aggregaatti M3:a sekä EKP:n taseen kehitystä käyttää mittarina 

Euroopan keskuspankin määrälliselle elvytykselle, kuten käytännössä sekä osassa 

akateemisista tutkimuksista on tehty (e.g. Dedolan et al. 2021; Yuen & Leung 2011) 

 

Tutkimuksessa mallin arvostettavana kohteena toimii Helsingin pörssi ja siitä muodostettu 

markkinaa kuvaava osakeindeksi. Koska kyseessä on maatasoinen indeksi ja mallin 

tarkoituksena on löytää sitä mahdollisimman hyvin vastaavat verrokit, on verrokeiksi 

valikoitunut taulukossa 5 esitellyt indeksit. Toinen verrokkikohde indeksille löytyy sen 

omasta historiasta ja vedenjakajaksi on asetettu EKP:n määrällisen elvytyksen alkamispiste 

vuoden 2014 lopulta. Damodaranin (2006) mallin toinen askel sisältää hinnan suhteutuksen 

johonkin taloudelliseen fundamenttimuuttujaan. Tässä tutkimuksessa hintaa suhteutetaan 

indeksitasolla neljään eri fundamenttimuuttujaan, jotka ovat: Nettotulos (Earnings), Kirja-

arvo (Book value), Osinko sekä Bruttokansantuote (BKT). Teoriaosiossa esitellyistä 

arvostuskertoimista P/S on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska Buffet indikaattori toimii 

hyvänä vaihtoehtona P/S-luvulle kokonaista markkinaa mitattaessa. Bruttokansantuote 

kuvaa karkeasti yksinkertaistettuna kotimaisten yritysten tuotantoa (Tilastokeskus 2021).  

 

Damodaranin (2006) suhteellisen arvostuksen kolmas vaihe on ymmärtää kohteiden erot. 

Tätä tutkimusta varten sovellettuna kolmatta askelta voidaan kuvailla kysymyksen 
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muodossa seuraavasti: ”Miksi toinen indeksi tai indeksi eri aikana ansaitsee korkeamman 

suhteellisen arvostuksen?”. Tärkeää tutkimuksessa hyödynnettävien tulosten 

saavuttamiseksi on siis onnistunut Damodaranin (2006) mallin kolmannen askeleen 

toteuttaminen ja tulkinta.  

 

3.2 Empiirinen aineisto 
 

Tutkimuksen aineisto on puhtaasti kvantitatiivista. Tutkimusaineisto on kerätty pääosin 

Refinitiv Datastream -tietokannasta (Tästä eteenpäin Datastream). Kerätyt aineistot 

koostuvat yksittäisten havaintoyksiöiden numeerisista aikasarjoista, koska 

havaintoyksiköistä on useita mittaustuloksia eri aikapisteistä (KvantiMotv 2009). Aineiston 

kuvailu on jaettu tässä kappaleessa aihealueittain niin, että ensin esitellään 

osakemarkkinoihin ja sen arvostukseen liittyvä- sekä makrotaloudellinen aineisto ja toisena 

Euroopan keskuspankkiin liittyvä aineisto. Alla näkyvässä taulukossa 3 on esitelty 

yleiskatsaus käytettyyn aineistoon havaintoyksiköittäin.  

 

Havaintoyksikkö Lähde 
Ensimmäinen 

havainto 
Viimeisin 
havainto 

Frekvenssi 

Helsingin pörssin 
hintaindeksi 

Datastream 20.4.2001 21.4.2021 Päivittäinen 

P/E Datastream 20.4.2001 21.4.2021 Päivittäinen 

P/B Datastream 20.4.2001 21.4.2021 Päivittäinen 

Osinkotuotto Datastream 20.4.2001 21.4.2021 Päivittäinen 

Buffett Indikaattori 
Muodostettu - 

Datastream 
20.4.2001 21.4.2021 Päivittäinen 

EKP:n Tase Datastream 1.1.1999 9.4.2021 Päivittäinen 

EKP:n rahamääräinen QE 
Muodostettu - 

Datastream 
31.10.2014 16.4.2021 Kuukausittainen 

Suomen BKT WorldBank & IMF 1961 2021 Vuosittainen 

M3-raha-aggregaatti Datastream 31.1.1980 26.2.2021 Kuukausittainen 

Teollisuustuotanto Datastream 15.4.2001 15.4.2021 Kuukausittainen 

FIN 10v Bond yield Datastream 20.4.2001 21.4.2021 Kuukausittainen 

Taulukko 3 Aineisto  
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Tutkimuksen kriittisin aikajänne koskee EKP:n määrällisen elvytyksen aikaa vuoden 2014 

Lokakuusta nykyhetkeen, mutta havaintoyksiköistä on kerätty aineistoa huomattavasti 

pidemmältä ajalta historiasta. Historiatietojen avulla voidaan tehdä tarpeellisia vertailuja 

aikaan ennen määrällistä elvytystä ja sen jälkeen.  

 

3.2.1 Osakemarkkinat ja Makrotalous 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti Helsingin pörssiä. Helsingin pörssin 

hintaindeksinä käytetään usein Nasdaq OMX Helsinki (HEX) indeksiä, mutta tässä 

tutkimuksessa hyödynnetään Datastreamin tuottamaa ”Finland-DS Market” aineistoa (Tästä 

eteenpäin Helsingin pörssin indeksi).  Käytetyn hintaindeksin kehitys vastaa hyvin lähelle 

Nasdaq OMX Helsingin kehitystä, joka voidaan havaita liitteestä 1 ja liitteestä 2 nähdään 

valitun indeksin koostava osakejoukko kirjoitushetkellä (21.4.2021). Valinta perustuu 

siihen, että valitusta hintaindeksistä on tutkimukselle kriittistä arvostuskerroindataa 

saatavilla, kun taas HEX-indeksistä kyseistä dataa ei ollut käytettävissä.  

 

Helsingin pörssin indeksistä kerättiin Datastreamista suoraan markkinatason 

arvostuskertoimet. Tutkimukselle tärkeät P/E, P/B sekä osinkotuotto ovat kaikki kerätty 

suoraan tietokannasta. Taulukossa 4 on esitelty tutkimuksessa käytettävien 

arvostuskertoimien keskiarvoja viimeiseltä 20 vuodelta (20.4.2001-21.4.2021). Helsingin 

pörssi on taulukon keskiarvojen mukaan ollut maailman indeksiin verrattuna halvempi 

kaikilla arvostuskertoimilla mutta Euroopan tasoon nähden kalliimpi PE- ja PB-luvuilla 

mitattuna. Maiden välisissä keskiarvoissa on merkittäviä eroja 20 vuoden keskiarvoissa ja 

esimerkiksi Yhdysvalloissa keskimääräinen PE-luku on lähes 40 % korkeampi kuin 

Saksassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloissa sijoittat maksavat markkinoilla 40 % 

enemmän nettotuloksena tehdystä tuotosta keskimäärin kuin Saksassa. Kokonaisuudessaan 

Euroopan indeksin arvostus on maailman indeksiin verrattaen maltillista kaikilla 

arvostuskertoimilla.   
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Keskiarvot 20v P/E P/B Osinkotuotto 

Suomi 16,2 1,93 3,88 % 

USA 20,3 1,98 2,77 % 

EMU 15,3 1,62 3,17 % 

Maailma 17,2 1,98 2,42 % 

UK 15,1 1,79 3,48 % 

Ruotsi 15,1 1,97 3,12 % 

Saksa 14,7 1,62 2,65 % 

Italia 16,0 1,31 3,72 % 
Taulukko 4 Arvostuskertoimien 20v keskiarvot (Datastream) 

Buffett indikaattori muodostettiin hyödyntämällä teoriaosion 2.6.2 kaavaa, käyttäen 

aineistona kuvassa 9 havainnollistettuja Worldbankin tilastoja Suomen 

bruttokansantuotteesta vuosilta 2000–2019 sekä International Monetary Fundin (IMF) 

ennusteita vuosille 2020–2021. Buffett indikaattorin laskentaan tarvittava Helsingin pörssin 

markkina-arvo on kerätty Datastreamista ja aineistona on Nasdaq OMX Helsinki 

hintaindeksin markkina-arvo kokonaisuudessaan. 

 

Kuva 9 Suomen BKT (WorldBank 2021b; IMF 2021) 

 

Jotta BKT lukuja voitaisiin hyödyntää, ne on muutettu dollarimääräisistä euromääräisiksi 

hyödyntäen vuoden päättäviä valuuttakursseja, jotka on haettu macrotrendsiltä. Indikaattorin 

laskennassa on hyödynnetty Excel-työkalulla laskettuja vuosittaisia keskiarvoja Helsingin 
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pörssin markkina-arvosta, jolla kaavan muuttujien frekvenssit on saatu toisiaan vastaaviksi. 

Kuvassa 10 on esitelty kuvaajat OMX Helsingin markkina-arvon- ja Suomen euromääräisen 

BKT:n kehitykselle sekä toisella asteikolla niistä muodostetulle Buffett indikaattorille. 

Buffett indikaattorin arvo on ollut 20 vuoden aikajänteellä keskiarvoltaan 0,97.  

 

 

Kuva 10 Buffett indikaattori 

 

Damodaranin (2006) suhteellisen arvostuksen mallin kolmatta askelta (kuva 8) varten on 

kerätty aineistoa Helsingin pörssin verrokeista. Verrokeiksi valikoitui eri maiden ja alueiden 

markkinoita kuvaavia indeksejä. Kaikki verrokki-indeksit ovat Datastreamista ja kuvaavat 

valittua aluetta kokonaisuudessaan. Taulukkoon 5 on koottu yhteenvetona kaikki valitut 

verrokit, aineiston nimi tietokannassa sekä aineiston koodi. Kaikista verrokeista on kerätty 

sama arvostuskerroindata samalta ajalta kuin Helsingin pörssiä koskevasta aineistosta 

(lukuun ottamatta Buffett indikaattoria), joista käytetään vuosittaista aineistoa aiemmin 

kuvatulla tavalla.  
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Taulukko 5 Verrokit 

Verrokkien valintaprosessi ja logiikka sen taustalla ovat hyvin yksinkertaisia, eikä valintaan 

ole käytetty erillistä mallinnusta. Ruotsi, Saksa, Italia sekä Eurooppa valikoituivat, koska ne 

edustavat samaa talousaluetta kuin Suomi ja kohteet ovat Ruotsia lukuun ottamatta Euroopan 

keskuspankin suoran vaikutuksen alaisena. Yhdysvallat ja Maailma valikoituivat verrokeiksi 

niiden yleisen merkittävyyden ansiosta. Tärkeimmät verrokit ovat saman talousalueen maat, 

jotka ovat EKP:n suoran vaikutuksen alaisena (Saksa, Italia ja Eurooppa).   

 

Tutkimuksessa hyödynnetään verrokkimarkkinoiden lisäksi Helsingin pörssin historiallista 

kehitystä, käyttäen määrällisen elvytyksen alkamispistettä, 2014 vuoden lokakuuta 

kriittisenä ajallisena kiintopisteenä. Arvostuskertoimien historiaa koskeva aineisto ulottuu 

taulukossa 3 esitetyn mukaisesti 20.4.2001 asti, jolloin verrattavaa aineistoa löytyy 

kirjoitushetkestä 20 vuoden ajalta. 

 

Regressioanalyyseihin selittäväksi muuttujaksi tarvittavat teollisuustuotanto sekä Suomen 

10v velkakirjan korko on haettu suoraan Datastream tietokannasta. Molempien aineistojen 

frekvenssit ovat kuukausittaista. Kuvassa 11 on esitelty teollisuustuotannon ja 

valtionvelkakirjan koron kehitys. Teollisuustuotantodata on indeksimuodossa ja alkupiste 

(100) löytyy vuodelta 2015. Teollisuustuotanto on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana 

keskimäärin 0,05 yksikköä kuukausitasolla ja vastaava luku määrällisen elvytyksen aikana 

on jopa 0,13, eli kasvu on yli tuplasti nopeampaa. Suomen 10v velkakirjan korko on laskenut 

viimeisen 20 vuoden aikana huimasti noin 5,4 % tasolta alle nollan. Kuten kappaleessa 2.5.3 

todettiin, 10 vuotisella velkakirjoilla voidaan mallintaa riskitöntä korkoa, jota käytetään 

toisena pääkomponenttina CAP-mallissa tuottovaatimuksen määritykseen. Tuottovaatimus 

sen sijaan on muun muassa kaavassa 3 esitetyn diskonttomallin yksi merkittävimpiä 

komponentteja, sen toimiessa jakajana tuleville kassavirroille. Edellä mainituista syistä 

Verrokki Aineiston nimi Aineiston koodi

Yhdysvallat US-DS Market - PRICE INDEX TOTMKUS
Maailma WORLD-DS Market - PRICE INDEX TOTMKWD

Iso-Britannia UK-DS Market - PRICE INDEX TOTMKUK
Saksa GERMANY-DS Market - PRICE INDEX TOTMKBD
Italia ITALY-DS Market - PRICE INDEX TOTMKIT

Ruotsi SWEDEN-DS Market - PRICE INDEX TOTMKSD
Eurooppa EMU-DS Market - PRICE INDEX TOTMKEM
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tutkimuksen regressioanalyyseihin on valittu Suomen 10v valtion velkakirjan korko yhdeksi 

muuttujaksi arvostuskertoimia selittämään.   

 

  

Kuva 11 Teollisuustuotanto ja Valtion velkakirjakorko 

 

 

 

3.2.2 EKP 

 

Euroopan keskuspankin osto-ohjelmista löytyy paljon aineistoa EKP:n omilta 

verkkosivuilta, mutta EKP:n tarjoama data on kuitenkin hyvin jäsentelemätöntä ja vaikeasti 

hyödynnettävää tutkimustarkoituksiin ja tämän vuoksi tutkimuksessa hyödynnettävä 

aineisto EKP:n määrällisestä elvytyksestä, M3-raha-aggregaatista sekä EKP:n taseesta on 

kerätty Datastreamista. Kuten taulukosta 3 voidaan nähdä, Datastreamista kerätty EKP:n 

tasetta kuvaava aineisto on frekvenssiltään päivittäistä ja M3-aggregaattia kuvaava 

kuukausittaista. Määrällisen elvytyksen rahamääräiset arvopaperien ostot ovat aineistossa 

niiltä päiviltä, kun ostoja on suoritettu. Jotta frekvenssit saadaan täsmäämään aienistojen 

välillä, arvopaperien ostodataa on muokattu summaamalla ostot kuukausittaisiksi, kuten 

kuvasta 12 nähdään. EKP:n tasetta kuvaavasta datasta on nostettu kuukausien viimeisten 

päivien arvot kuukausittaiseksi aikasarjaksi. EKP itse kuvaa määrällistä elvytystä 
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keskuspankin suorittamien netto-ostojen avulla, joiden kuukausittaisia summia on esitetty 

kuvassa 12 (ECB 2021b). Kuten kuvaajasta voidaan havaita, määrällisen elvytyksen 

arvopaperien netto-ostot on jaettu Datastreamin aineistossa kahteen teoriaosion kuvassa 12 

esitettyyn pääkategoriaan: PEPP ja APP. Datastreamista kerätty aineisto on linjassa EKP:n 

ilmoittamien keskimääräisten netto-ostojen kanssa (ECB 2021b). 

 

Kuva 12  EKP Määrällinen elvytys (Datastream) 

 

 

Kuten aiemmin esitetyssä Dedolan et al. (2021, 489–490) tutkimuksessa todetaan, 

finanssikriisistä lähtien keskuspankit ovat pyrkineet parantamaan markkinoiden 

likviditeettiä määrällisen elvytyksen keinoin, joka näkyy myös keskuspankkien taseissa. 

Likviditeetin kuuluisi näkyä myös rahavarannossa ja M3 raha-aggregaatissa (Yuen & Leung 

2011, 36). Kuvassa 13 on kuvattu EKP:n määrällisen elvytyksen toteutettuja arvopaperien 

ostoja (QE), rahavarannon kehitystä M3-aggregaatilla (M3) sekä EKP:n taseen kehitystä 

(Balance Sheet). Kuvaajasta voidaan silmämääräisesti nähdä samansuuntainen, joskaan ei 

identtinen kehitys muuttujien välillä. Muun muassa edellä mainittujen tutkimusten vuoksi, 

tämän tutkimuksen yksi päätutkimusongelmaa tukeva sivutavoite on selvittää määrällisen 

elvytyksen ja M3-raha-aggregaatin sekä EKP:n taseen välistä yhteyttä. Jos rahavarannon 

sekä keskuspankin taseen avulla voidaan mallintaa määrällistä elvytystä, voidaan 

määrällisen elvytyksen mahdollisia vaikutuksia osakemarkkinoille mallintaa suoraan 

kyseisten muuttujien avulla. 
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Kuva 13 QE & M3 & EKP tase (Datastream) 

 

Tutkimuksessa käytetty määrällistä elvytystä kuvaava data on nettomääräistä. 

Nettomääräisellä määrällisellä elvytyksellä tarkoitetaan rahamääräisten arvopaperien 

ostojen ja lunastettujen tai erääntyneiden velkakirjojen erotusta (ECB 2021c). 

Nettomääräinen arvopaperien osto-ohjelmien tarkastelu mahdollistaa tarkoituksenmukaisen 

rahoitusjärjestelmän likviditeetin muutosten havainnoinnin tutkimuksessa.  

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 
 

Vilkka (2007, 18) toteaa, että ”Määrällisen tutkimuksen tarkoitus on joko selittää, kuvata, 

kartoitaa, vertailla tai ennustaa”, joten määrällinen tutkimus on luonnollinen valinta tämän 

tutkimuksen tavoitteisiin peilaten. Tutkimus perustuu kahden tai useamman muuttujan 

yhtäaikaiseen tarkasteluun, koska tutkimuksen tarkoituksena on löytää riippuvuussuhteita ja 

selittäviä tekijöitä. Ensisijaiseksi kvantitatiiviseksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui 

regressioanalyysi, koska tutkimuksissa vallitsee etukäteen tehdyt kausaalioletukset (valittu 

selitettävä ja selittävä muuttuja) ja käytettävän aineiston mittaustasot ovat vähintään 

välimatka-asteikollisia (intervalliasteikollisia). Asteikolla siirryttäessä aina seuraavaan 

pisteeseen, siirrytään aina täsmälleen saman verran. (KvantiMotv 2007) Regressioanalyysin 

avulla voidaan selvittää, miten suuri osuus arvostustasojen muutoksista voidaan selittää 

määrällisellä elvytyksellä. Regressioanalyysejä tuetaan aineistokohtaisella kuvailevalla 
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tilastoanalyysillä, kahden otoksen T-testeillä sekä korrelaatiolukujen tarkastelulla 

(KvantiMotv 2008). Regressioanalyysien lisäksi testataan mallien heteroskedastisuutta 

Whiten testein ja autokorrelaatiota Durbin-Watson testein.  

 

Regressioanalyysillä pyritään tutkimaan selittävän (X) muuttujan vaikutuksia selitettävään 

muuttujaan (Y). Regressioanalyysin etuna on muun muassa sen joustavuus muuttujien 

välisen kausaalisuhteen tutkimiseen, joka on tämän tutkimuksen kannalta tärkeä ominaisuus. 

Regressiosuoran kaava on esitetty kaavassa 9, jossa regressiokerroin (b) kertoo, kuinka 

paljon selitettävä muuttuja muuttuu selittävän muuttujan kasvaessa yhdellä yksiköllä. 

Vakiotekijän antama lukema kertoo selitettävän muuttujan (Y) arvon, mikäli selittävä 

muuttuja (X) saisi arvon nolla. Estimontimentelmänä tässä tutkimuksessa käytetään 

pienimmän neliösumman estimointimenetelmää. (KvantiMotv 2008) 

Kaava 9. Regressiosuora 

(KvantiMotv 2008) 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Jossa: 

Y = Selitettävä muuttuja 

a = Vakiotekijä 

X = Selittävä muuttuja 

b = Regressiokerroin, suoran kulmakerroin 

 

Korrelaatio tarkoittaa riippuvuussuhdetta, joka on tässä tutkimuksessa avainasemassa. 

Korrelaatiokertoimella voidaan viestiä kahden muuttujan riippuvuutta ja kertoimen 

positiivisuus tai negatiivisuus kertoo korrelaation suunnan. Korrelaatiokertoimet 1 ja -1 

voidaan tulkita viestivän täydellistä lineaarista korrelaatiota, kun taas 0 tarkoittaa 

korrelaation täydellistä puuttumista. Mitä voimakkaampaa korrelaatio on, sitä tarkemmin 

toisen muuttujan avulla voidaan päätellä toisen muuttujan arvoa. Korrelaatio ei kuitenkaan 

kuvaa suoranaisesti tutkimuskohteiden syy-seuraus-suhdetta, vaan ennemminkin lineaarista 

yhteyttä. (Vilkka 2007, 130) Tutkimuksessa hyödynnetään yleisimmin käytettyä Pearsonin 

korrelaatiokerrointa (r), jonka avulla voidaan tulkita kahden vähintään intervalliasteikollisen 

muuttujan lineaarista yhteyttä. (KvantiMotv 2004) 

 

Kun pyritään tutkimaan kahden otoksen eroja ja niitä halutaan vertailla, voidaan käyttää t-

testejä. T-testin edellytys on, että otos on poimittu perusjoukosta ja että se on 

normaalijakautunut. Kahden otoksen t-testeissä vertaillaan otoksien keskiarvoja ja testit 

voidaan suorittaa joko riippuville tai riippumattomille otoksille. Riippuvia otoksia edustavat 
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muun muassa saman otoksen kahden eri ajan vastaavat mittaukset. (KvantiMotv 2014) Tässä 

tutkimuksessa riippuvia otoksia edustavat tutkimuksen kolmannessa vaiheessa 

hyödynnettävät Helsingin pörssin arvostuskertoimet eri aikoina. Riippumattomia otoksia 

edustavat saman vaiheen Helsingin pörssin arvostuskertoimien verrokit muista indekseistä.  

 

 

Kuva 14 Tutkimuksen vaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa tehtäviä regressioanalyysejä on havainnollistettu taulukossa 6. Ensin 

tutkimuksessa pyritään selvittämään, voidaanko Dedolan (2021, 489–490) ja Yuenin sekä 

Leungin (2011, 36) tutkimusten mukaisesti määrällistä elvytystä havainnollistaa ja mitata 

laajan raha-aggregaatti M3 ja EKP:n taseen avulla. M3 ja EKP:n taseen yhteyttä 

määrälliseen elvytykseen selvitetään regressioanalyysillä sekä Pearsonin 

korrelaatiokertoimilla. Regressioissa selittävänä muuttujana (X) toimii määrällisen 

elvytyksen netto-ostot ja selitettävinä muuttujiana (Y) ensin rahavarannon laajan raha-

aggregaatti M3 muutos ja toisena Euroopan keskuspankin taseen absoluuttinen 

rahamääräinen muutos. Ajatuksena on ikään kuin selvittää, ohjaileeko määrällinen elvytys 

M3-raha-aggregaattia ja EKP:n tasetta. Asetelma on linjassa myös EKP:n oman 

tilinpäätöksen kanssa, jossa nimetään määrällinen elvytys päätekijäksi taseen kehitykselle 

viime vuosina (ECB 2021d) 

 

1. Voiko QE:ta 
mitata M3 tai EKP 

taseella
Regressioanalyysit

Pearsonin 
korrelaatiokerroin

2. Arvostuksen 
yhteys 

määrälliseen 
elvytykseen

Regressioanalyysi
Pearsonin 

korrelaatiokerroin

3. OMX Helsingin 
valuaation erot 
verrokkeihin ja 

historiaan

Kahden otoksen T-
testit

Kuvaileva 
tilastoanalyysi
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Kuvassa 14 esitelty tutkimuksen toinen vaihe pyrkii selvittämään, kuinka vahvasti 

määrällinen elvytys kykenee selittämään Helsingin pörssin arvostuskertoimien kehitystä. 

Selittävyyttä avataan regressioanalyysin avulla. Arvostuskertoimien kehityksen yhteyttä 

määrälliseen elvytykseen selvitetään myös Pearsonin korrelaation avulla. Tässä tutkimuksen 

vaiheessa regressioita tehdään yhteensä neljä. Kaikissa tämän vaiheen regressiomalleissa 

selittävinä muuttujina (X) toimii määrällisen elvytyksen arvopaperien netto-ostot, Suomen 

teollisuustuotanto sekä Suomen 10v valtion velkakirjan korko ja selitettävinä muuttujina (Y) 

toimivat taulukon 6 mukaisessa järjestyksessä arvostuskertoimet P/E, P/B, Osinkotuotto 

sekä Buffett indikaattori. 

 

Koska arvostuskertoimiin vaikuttaa samat fundamentit kuin osakkeiden arvostuksessa 

käytettäviin diskonttolaskelmiin, lähdetään regressiomalleissa selittämään 

arvostuskertoiminen muutoksia riskittömällä korolla. Kuten mainittu, Damodaranin (2006, 

97) mukaan valtion 10v velkakirja on riittävän tarkka määritelmällisesti kuvaamaan 

diskonttolaskelmien tuottovaatimuksen komponenttina toimivaa riskintöntä korkoa. Muita 

CAP-mallin komponentteja ei ole mielekästä lisätä tämän tutkimuksen malleihin, koska 

markkinaportfolion eli esimerkiksi tutkimuksessa käytettävän indeksin Beta on 

lähtökohtaisesti 1. Muun muassa Bhar et al. (2015) hyödynsivät vastaavassa 

tutkimuksessaan riskittömän koron mallinnuksessa kohdevaltion 10v valtion velkakirjan 

korkoa. Olsen (2014, 52-53) toteaa riskittömän koron olevan avainmuuttuja vertailtaessa 

osakkeiden hintatasoa määrällisen elvytyksen aikana ja ennen sitä. 

 

Diskonttomalleista tuttua jaettavana toimivaa tuottokomponenttia lähdettiin mallintamaan 

Suomen talouden kehitystä kuvaavalla teollisuustuotannon muuttujalla. Teollisuustuotantoa 

hyödynsivät vastaavan aihepiirin tutkimuksissa vektoriautoregressiomalleissaan muun 

muassa Balatti et al. (2017) sekä Lima et al. (2016). Edellä mainittuja mukaillen myös tässä 

tutkimuksessa regressiomalleihin lisätään selittäväksi muuttujaksi teollisuustuotanto.  

 

Kuvassa 14 esitetty kolmas vaihe kuvastaa aiemmin kuvattua Damodaranin (2006) malliin 

tähän tutkimukseen sovellettua kolmatta askelta. Tässä tutkimuksen vaiheessa selvitetään 

Helsingin pörssin valuaatiokehityksen eroja verrokkeihin sekä aikaan ennen määrällistä 

elvytystä. Kuten kuvasta 14 nähdään, eroja pyritään selvittämään kahden otoksen t-testeillä 

sekä kuvailevalla tilastoanalyysillä.  
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Taulukko 6 Regressioanalyysit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuksen 
vaihe 

Selittävät muuttujat (X) 
Selitettävä muuttuja 

(Y) 

Vaihe 1 
Määrällisen elvytyksen absoluuttinen 

rahamäärä (QE) 
M3-raha-

aggregaatti 

Vaihe 1 QE EKP:n tase 

Vaihe 2 QE, Teollisuustuotanto, 10v Bond P/E 

Vaihe 2 QE, Teollisuustuotanto, 10v Bond P/B 

Vaihe 2 QE, Teollisuustuotanto, 10v Bond Osinkotuotto 

Vaihe 2 QE, Teollisuustuotanto, 10v Bond Buffett indikaattori 
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4. Hypoteesien testaus ja tulokset 
 

Tässä kappaleessa pyritään testaamaan aiemmin esitettyjä hypoteeseja ja hakemaan 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kappaleessa esitellään tehdyt tilastolliset testit ja niihin 

liittyvät analyysit. Tutkimustulosten riskitasoksi valikoitui 5 %, joten tilastollisen 

merkitsevyyden raja-arvona on p = 0,05. Mallin nollahypoteesi voidaan hylätä, jos p-arvo 

alittaa 5 % riskitason ja nollahypoteesin hylkääminen tukee tulosten analysointia. 

 

Tutkimuksen empiiriset tulokset esitetään tutkimuksen vaiheiden mukaisessa järjestyksessä 

(kuva 14). Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan kuvassa 2 esiteltyä ensimmäistä 

apututkimuskysymystä, jossa tutkitaan miten rahavarannon tai EKP:n taseen avulla voidaan 

mallintaa määrällistä elvytystä ja pyritään hakemaan vahvistusta tutkimushypoteeseihin 𝐻2𝑎 

sekä 𝐻2𝑏. Toisessa vaiheessa syvennytään päätutkimuskysymykseen ja haetaan vahvistusta 

tutkimuksen päätutkimushypoteesille 𝐻1. Kolmannessa vaiheessa hyödynnetään 

Damodaranin (2006) suhteellisen arvostuksen mallin kolmatta askelta, jossa tutkitaan 

Helsingin pörssin arvostuskertoimia suhteessa sille valittuihin verrokkeihin sekä historiaan 

ennen määrällistä elvytystä.  

 

4.1 Määrällisen elvytyksen mallintaminen 
 

Kappaleessa 3.2.2 esitellyssä kuvassa 13 voidaan silmämääräisesti havaita samansuuntainen 

kehitys Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen, rahavarantoa kuvaavan M3-raha-

aggregaatin muutosten sekä EKP:n taseen kasvun välillä. Liitteestä 3 ja 4 voidaan nähdä 

määrällisen elvytyksen ja M3 sekä EKP:n taseen välille muodostetut regressiosuorat 

yhtälöineen pistediagrammien avulla. Taulukossa 7 on esitelty regressiomallit 1 ja 2. 

Regressiomallissa 1 käytettiin selittävänä muuttujana (X) Euroopan keskuspankin 

määrällistä elvytystä ja selitettävänä muuttujana (Y) rahavarantoa kuvaavaa laajaa M3-raha-

aggregaattia. Regressiomalli 2 eroaa edellä esitellystä niin, että sen selitettävänä muuttujana 

(Y) toimii EKP:n taseen kehitys. Molempien regressiomallien nollahypoteesit ovat muotoa: 

”Selittävä muuttuja ei vaikuta selitettävään muuttujaan”.  

 

Kuten taulukosta 7 nähdään Pearsonin korrelaatiokertoimen neliön perusteella, Euroopan 

keskuspankin määrällinen elvytys pystyy selittämään 88,6 % rahavarantoa kuvaavan M3-

raha-aggregaatin- ja 93,8 % EKP:n taseen vaihtelusta. Pearsonin korrelaatiokertoimen (r) 
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perusteella havaintoarvojen lineaarinen tilastollinen korrelaatio on erittäin voimakasta (94,1 

% & 96,9 %). 

 

Taulukko 7. Määrällisen elvytyksen vaikutus rahavarantoon sekä EKP:n taseeseen            

(n = 76) 

 

 1 2 

Regressiokerroin 1,0277*** 1,1558*** 

T-arvo 24,0 33,5 

Merkitsevyys p<0,001 p<0,001 

r 0,941 0,969 

R2 0,886 0,938 
 *** = Tilastollisesti erittäin merkitsevä p< 0,001 

 

Regressioanalyysit ovat tilastollisesti merkitseviä valitulla 0,05 (5 %) riskitasolla, koska P-

arvot jäävät selvästi alle valitun riskitason. Kumpikin regressiomalleista tuottaa positiivisen 

regressiokertoimen, joka vahvistaa silmämääräisen havainnon (kuva 13) muuttujien 

samansuuntaisesta positiivisesta kehityksestä. Regressiomalli 1 mukaan kun yhden 

miljoonan euron lisäys nettomääräisessä määrällisessä elvytyksessä lisää rahavarannon 

määrää lähes samassa suhteessa, eli 1,0277 miljoonaa euroa. Regressiomalli 2 mukaan 

yhden miljoonan euron lisäys nettomääräisessä määrällisessä elvytyksessä lisää EKP:n 

tasetta 1,1558 miljoonaa euroa. Regressioanalyysin tarkemmat ja laajemmat arvot on esitetty 

liitteissä 5 ja 6. 

 

Kummankin regressiomallin 1 ja 2 kohdalla nollahypoteesit hylätään, koska tulokset ovat 

tilastollisesti merkitseviä. Euroopan keskuspankin määrällinen elvytys korreloi vahvasti 

rahavarannon sekä EKP:n taseen kehityksen kanssa ja muuttujien kehitys tapahtuu lähes 

yhden kulmakertoimella. EKP:n määrällisen elvytyksen voidaan todeta kehittyvän hyvin 

läheisessä yhteydessä rahavarannon ja EKP:n taseen kanssa, joten voidaan todeta, että 

EKP:n määrällistä elvytystä voidaan mallintaa rahavarannon- sekä EKP:n taseen kehityksen 

avulla.  
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4.2 Määrällisen elvytyksen vaikutus Helsingin pörssiin 
 

Päätutkimuskysymystä ja siihen liittyvää tutkimushypoteesi 𝐻1 lähdettiin tutkimaan 

tilastollisesti regressioanalyysien ja korrelaatioiden avulla. Tässä kappaleessa esitellään 

tilastollisten testien tulokset sekä hyödynnetään erilaisia kuvaajia tilastollisten testien 

tukena. Regressioanalyysit tehtiin kappaleen 3.3 mukaisesti niin, että kumulatiivisen 

nettomääräisen määrällisen elvytyksen, riskittömän tuoton sekä teollisuustuotannon (X) 

avulla pyrittiin selittämään valittuja arvostuskertoimia ja niiden kehitystä. Kuten edellisen 

tutkimusvaiheen kohdalla, myös tässä vaiheessa riskitasona pidetään 5 %. Testeissä 

kumulatiivista nettomääräistä määrällistä elvytystä mitattiin miljardeissa, riskitöntä tuottoa 

korkoprosenteissa, teollisuustuotantoa indeksilukuna ja arvostuskertoimia sellaisenaan. 

Kaikkien kappaleessa esitettyjen regressioanalyysien nollahypoteesi on muotoa ”Selittävät 

muuttujat eivät vaikuta selitettävään muuttujaan”. Kappaleessa esitellyistä 

regressioanalyyseistä tarkempi aineisto liitteissä 7-10.  

 

4.2.1 P/E-luku ja määrällinen elvytys 

 

Taulukossa 8 on esitelty regressiomalli, jossa selitettävänä muuttujana toimii P/E-luku ja 

selittävinä muuttujina toimivat nettomääräinen kumuloitunut määrällinen elvytys, riskitön 

tuotto sekä teollisuustuotanto. Kuten taulukosta 8 voidaan havaita, mallin selittävistä 

muuttujista määrällinen elvytys sekä riskitön tuotto saavat tilastollisesti merkitsevän p-

arvon, jonka vuoksi niiden voidaan nähdä vaikuttavan tilastollisesti merkitsevästi P/E-

lukuun. Sen sijaan teollisuustuotannon saama p-arvo jää yli valitun 5 % riskitason, jonka 

vuoksi teollisuustuotannon osalta nollahypoteesi sen vaikuttamattomuudesta jää voimaan. 

Koko mallin saama F-testin p-arvo jää alle riskitason, jonka perusteella malli on tilastollisesti 

merkitsevä. Estimoidun mallin Pearsonin korrelaatiokertoimen neliön mukaan malli selittää 

38,3 % P/E-luvun vaihtelusta. Whiten testissä p-arvo jää alle riskitason, joka viittaa siihen, 

etteivät virhetermien varianssit ole vakiot. Testin mukaan havaittavissa on 

heteroskedastisuutta, joka voi vaikuttaa muuttujien tilastolliseen merkitsevyyteen 

negatiivisesti. Mallin Durbin-Watson testin arvo (2,97) viittaa jonkin asteiseen residuaalien 

väliseen negatiiviseen korrelaatioon. 
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Taulukko 8. Regressioanalyysi – Selitettävänä P/E-luku (n = 76) 

 
  Regressiokerroin t-arvo Merkitsevyys 

QE 0,0018* 2,5 p=0,013 

Riskitön tuotto 2,955* 2,1 p=0,037 

Teollisuustuotanto 0,1305 1 p=0,341 

r 0,619 White, p-arvo p<0,001 

R2 0,383 Durbin Watson 2,89 

F-testi < 0,00* 

* = Tilastollisesti merkitsevä 

 

 

Regressioanalyysin mukaan P/E arvostuskerroin kasvaa 0,0018 kun määrällisen elvytyksen 

euromääräinen nettoarvo kasvaa miljardilla eurolla. Vaikutus on merkittävä, ottaen 

huomioon esimerkiksi EKP:n APP-ohjelman tavoitteen 2015 maaliskuusta 2017 

joulukuuhun, joka oli 60–80 miljardia euroa kuukausitasolla keskimäärin (ECB  2021c). 

Toisin sanoen, mallin perusteella APP:ssa tavoiteltu 60–80 miljardin euron nettomääräinen 

arvopaperien osto-ohjelma nostaa Helsingin pörssin P/E-lukua 0,11–0,14 yksikköä 

kuukaudessa. Edellä mainituilla luvuilla viimeisen 20 vuoden P/E keskiarvolla (16,16) 

laskettuna* edellä mainittujen APP-ohjelman nettomääräisten tavoiteostojen tasoinen 

muutos kasvattaa Helsingin pörssin indeksin arvoa keskimääräiseen PE-lukuun nähden 

kuukausitasolla 0,68–0,87 % ja annualisoituna 8,5–11,0 %.  (* Laskettu lisäämällä 0,11–

0,14 keskiarvo P/E 16,16 ja laskemalla summalaskusta aiheutunut prosentuaalinen kasvu. 

Annualisointi tehty nostamalla kasvuprosentit 12 kuukauden potenssiin). Mallin perusteella 

yhden prosenttiyksikön nosto 10 vuotisen Suomen valtion velkakirjan korkotuotossa 

tarkoittaisi P/E-luvussa nousua 2,955, jonka voidaan todeta olevan merkittävä muutos. On 

kuitenkin muistettava, että yhden prosenttiyksikön muutos pitkän maturiteetin 

velkakirjakoroissa Suomessa on harvinaista tai vähintäänkin hidasta. 

 

Kuvasta 15 voidaan nähdä silmämääräisesti, kuinka P/E on kehittynyt pitkällä aikavälillä 

saman suuntaisesti kuin määrällisen elvytyksen kumulatiivinen nettoarvo. Taulukosta 9 

voidaan havaita, että P/E-luvun ja määrällisen elvytyksen Pearsonin korrelaatiokerroin on 

jopa 0,566. Kuvassa vihreä katkoviiva kuvastaa PE-luvun lineaarista trendiä, joka on hyvin 

samansuuntainen kuin nettomääräisen määrällisen elvytyksen kuvaaja. Kuvaajasta voidaan 

havaita arvostuskertoimen selvästi osto-ohjelmia suurempi hajonta, jota selittää muun 
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muassa erilaiset pörssiromahdukset, jotka eivät vastaavasti vaikuta negatiivisesti 

määrälliseen elvytykseen.  

 

 

Kuva 15 P/E ja määrällinen elvytys 

 

Taulukko 9 - Korrelaatiot 

 Pearson r (QE) 

P/E 0,566 

P/B 0,292 

Osinkotuotto -0,03 

BI 0,960 

 

4.2.2 P/B-luku ja määrällinen elvytys 

 

Taulukossa 10 on yhteenvedetty regressioanalyysi mallista, jossa selitettävänä muuttujana 

toimii P/B-luku ja selittävinä muuttujina määrällinen elvytys, riskitön tuotto sekä 

teollisuustuotanto.  Taulukosta nähdään, että kaikki kolme selittävää muuttujaa saavat 

tilastollisesti merkitsevät p-arvot, joten niiden voidaan todeta vaikuttavan P/B-lukuun. 

Määrällinen elvytys ja riskitön tuotto vaikuttavat kasvaessaan positiivisesti, 
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regressiokertoimien ollessa 0,00012 ja 0,1023. Teollisuustuotannon kohdalla 

regressiokerroin on jossain määrin yllättäen negatiivinen, kertoimen saadessa arvon -

0,01555. Regressiokertoimien perusteella määrällinen elvytys ei vaikuta erityisen 

merkittävästi P/B-lukuun verrattuna mallin muihin selittäviin muuttujiin, joskin 

riskittömästä korosta on hyvä muistaa sen määrällisen elvytyksen aikainen alhainen vaihtelu. 

Koko mallin saama F-testin p-arvo jää alle riskitason, jonka perusteella malli on tilastollisesti 

merkitsevä.  Mallin Pearsonin korrelaatiokertoimen neliön perusteella malli selittää 17,63 % 

P/B-luvun varianssista, joten voidaan todeta, ettei mallin selitysvoima ole kovin vahvaa. 

Whiten testissä p-arvoksi muodostui 0,0154, jonka alittaessa riskitaso voidaan päätellä 

mallissa havaittavan heteroskedastisuutta. Durbin-Watson testin antama taso on melko hyvä 

(1,77), joskin pientä residuaalien välistä positiivista korrelaatiota on havaittavissa.  

 

Taulukko 10. Regressioanalyysi – Selitettävänä P/B-luku (n = 76) 

 

  Regressiokerroin t-arvo Merkitsevyys 

QE 0,00012* 3,67 p<0,001 

Riskitön tuotto 0,1023* 0,05 p=0,045 

Teollisuustuotanto -0,01555* -2,46 p=0,016 

r 0,4198 White, p-arvo p=0,0154 

R2 0,1763 Durbin Watson 1,77 

F-testi 0,001* 

* = Tilastollisesti merkitsevä 

 

APP:n tavoitteen mukainen 60 miljardin euron kuukausielvytys nostaisi täten hinnan 

suhdetta kirja-arvoon noin 0,0072, joka on viimeisen 20 vuoden keskiarvoon (1,93) noin 

0,37 % lisäys kuukausitasolla ja annualisoituna 4,5 %, joten pitkään jatkuessaan määrällisen 

elvytyksen vaikutukset ovat huomattavissa P/B-luvussa. Pearsonin korrelaatiokerroin P/B-

lukua selittävässä mallissa on 0,4198. Taulukosta 9 voidaan nähdä, että yksin P/B-luvun ja 

määrällisen elvytyksen korrelaatiokerroin on 0,292 ja kuvasta 16 voidaan silmämääräisesti 

nähdä, että Helsingin pörssin P/B on kehittynyt vuoden 2020 koronapandemian aiheuttaman 

pörssiromahduksen jälkeen jokseenkin samansuuntaisesti kuin kumuloitu nettomääräinen 

määrällinen elvytys. Korrelaatioista kuitenkin voidaan olettaa, että muiden selittävien 

muuttujien vaikutus on määrällistä elvytystä merkittävävämpi, jota myös regressiokertoimet 

tukevat. 
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Kuva 16 Osinkotuotto ja P/B & Määrällinen elvytys 

 

4.2.3 Osinkotuotto ja määrällinen elvytys 

 

Taulukossa 11 on esitelty regressioanalyysin yhteenveto mallista, jossa pyritään selittämään 

osinkotuoton kehitystä määrällisellä elvytyksellä, riskittömällä tuotolla sekä 

teollisuustuotannolla. Kuten taulukosta voidaan nähdä, saavat kaikki selittävät muuttujat 

riskitasoa matalamman p-arvon, joten muuttujien voidaan todeta vaikuttavan osinkotuottoon 

tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Määrällisellä elvytyksellä ja riskittömällä tuotolla on 

negatiivinen regressiokerroin, jonka perusteella osinkotuotto laskee näiden muuttujien 

kasvaessa. Teollisuustuotannon saama regressiokerroin on positiivinen, jonka perusteella se 

kehittyy samansuuntaisesti osinkotuoton kanssa. Jokseenkin yllättävää on määrällisen 

elvytyksen maltillinen negatiivinen (arvostustasoa nostava) vaikutus, ottaen huomioon sen 

teoriaosiossa mainitun likviditeettivaikutuksen rahoitusmarkkinoille. Koko mallin saama F-

testin p-arvo jää alle riskitason, jonka perusteella malli on tilastollisesti merkitsevä. Mallin 

Pearsonin korrelaatiokertoimen neliön perusteella malli selittää 47,88 % osinkotuoton 

vaihtelusta ja korrelaatiokerroin on 0,692. Whiten testin antama p-arvo on yli valitun 

riskitason, jolloin voidaan todeta mallissa havaittavan homoskedastisuutta, joka on 

positiivinen asia mallin kannalta. Mallin Durbin-Watsonin testin arvo on 1,15, jonka 
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perusteella voidaan mallissa todeta esiintyvän jonkin asteista residuaalien välistä positiivista 

korrelaatiota.  

 

Taulukko 11. Regressioanalyysi – Selitettävänä Osinkotuotto (n = 76) 

  Regressiokerroin t-arvo Merkitsevyys 

QE -0,00063* -7,26 p<0,001 

Riskitön tuotto -0,471* -3,62 p<0,001 

Teollisuustuotanto 0,132* 8,02 p<0,001 

r 0,692 White, p-arvo p=0,1398 

R2 0,4788 Durbin Watson 1,15 

F-testi < 0,00* 

* = Tilastollisesti merkitsevä 

 

Kuvasta 16 voidaan silmämääräisesti havaita osinkotuoton ja määrällisen elvytyksen eri 

suuntaiset kehityskäyrät ja taulukko 9 vahvistaa silmämääräisen havainnon heikosta 

korrelaatiosta (-0,03) osinkotuoton ja määrällisen elvytyksen välillä. Määrällisen elvytyksen 

vaikutus on hyvin heikkoa osinkotuottoon ja regressioanalyysin perusteella muun muassa 

riskitön tuotto on merkittävästi vahvempi selittävä muuttuja osinkotuoton kehitykselle. 

Kuten mainittu, tulos on ensisilmäyksellä yllättävä mutta kun huomioidaan määrällisen 

elvytyksen luonnetta, on tulos odotettu. Määrällisen elvytyksen epätavanomainen käyttö 

rahapolitiikan välineenä lähtökohtaisesti erilaisissa talouden epävarmuustilanteissa 

tarkoittaa myös yritysten kohtaamaa epävarmuutta. Yrityksen kohdatessa epävarmuutta on 

loogista, että yhtiö analysoi kriittisesti omaa voitonjakopotentiaaliaan.  

 

4.2.4 Buffett indikaattori ja määrällinen elvytys 

 

Taulukossa 12 on esitelty regressioanalyysi mallista, jossa pyritään selittämään Buffett 

indikaattorin kehitystä määrällisellä elvytyksellä, riskittömällä tuotolla sekä 

teollisuustuotannolla. Mallin yksikään selittävä muuttuja ei yksinään ole tilastollisesti 

merkitsevä p-arvolla mitattuna mutta yhdessä selittävät muuttujat muodostavat tilastollisesti 

merkitsevän mallin F-testillä mitattuna. Mallin selitysvoimaa kuvaa hyvin korkea Pearsonin 

korrelaatiokertoimen neliö (92,23 %) ja korkea noin 96 % korrelaatio. Kuten todettu, 

mallista ei voida todeta määrällisen elvytyksen vaikutuksia tilastollisesti merkitsevällä 

tasolla. Malli saa Whiten testissä p-arvon 0,34, jonka perusteella virhetermien varianssit ovat 

melko vakiot ja havaittavissa on homoskedastisuutta. Durbin-Watson testin perusteella 
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residuaaleissa on havaittavissa merkittäviä puutteita ja testin perusteella residuaalien välillä 

on melko voimakasta negatiivista korrelaatiota.  

 

Taulukko 12. Regressioanalyysi – Selitettävänä Buffett indikaattori (n = 7) 

 

  Regressiokerroin t-arvo Merkitsevyys 

QE 0,00012 2,03 P=0,41 

Riskitön tuotto -0,0024 -0,23 P=0,14 

Teollisuustuotanto 0,0018 0,02 P=0,83 

r 0,9604 White, p-arvo p=0,34 

R2 0,9223 Durbin Watson 3,65 

F-testi 0,036* 

* = Tilastollisesti merkitsevä 

 

Kuvasta 17 voidaan silmämääräisesti havaita vahva samansuuntainen kehtiys, joka näkyy 

myös regressioanalyysin korrelaatiokertoimissa. Tuloksia varjostaa pieni havaintojen 

otoskoko. Otoskoon pienuus johtuu pitkälti määrällisen elvytyksen lyhyestä historiasta ja 

Buffett indikaattorin vuositason frekvenssistä.   

 

 

Kuva 17 Buffett indikaattori ja määrällinen elvytys 
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Vahvimman korrelaation sai malli, jossa selitettiin Buffett indikaattorin muutoksia. Buffett 

indikaattoria selittävän mallin puutteellisuudet otoskoossa ja residuaaleissa tekevät 

kuitenkin realististen johtopäätöksien vetämisestä haastavaa. Kuten todettua sekä P/E- että 

P/B-lukuun määrällisellä elvytyksellä voidaan mallien perusteella todeta olevan selkeitä 

arvostusta nostavia vaikutuksia, etenkin jos määrällistä elvytystä jatketaan aiempien 

tavoitetasojen mukaisesti. Osinkotuoton osalta määrällisellä elvytyksellä on heikko 

selitysvoima ja osinkotuottoa selvästi paremmin selittävä muuttuja vaikuttaa mallin 

perusteella olevan riskitön tuotto.   

 

4.3 Helsingin pörssin valuaatio ja verrokit  
  

Tässä tutkimuksen vaiheessa syvennytään Damodaranin mallin (kuva 8) viimeiseen eli 

kolmanteen vaiheeseen, jossa ideana on analysoida ja ymmärtää verrokkien ja tutkittavan 

kohteen historiallisen kehityksen eroavaisuuksia.  Tutkimuksissa hyödynnetään 

tilastollisista menetelmistä kahden otoksen T-testejä sekä kuvailevaa tilastoanalyysiä. 

 

Taulukossa 13 on esitelty alueittain arvostuskertoimien keskiarvoja ensin 20 vuoden ajalta 

(20.4.2001 – 21.4.2021), toisena ennen määrällistä elvytystä (Pre QE = 20.4.2001 – 

30.9.2014), sitten EKP:n määrällisen elvytyksen ajalta (QE = 1.10.2014-21.4.2021) ja 

lopuksi värikoodatulla alueella esitellään prosentuaaliset erot EKP:n määrällisen elvytyksen 

ajalta ja sitä ennen. Värikoodatulla alueella punainen tarkoittaa sitä, että arvostuskerroin saa 

keskiarvoltaan pienemmän arvon määrällisen elvytyksen aikana kuin ennen sitä ja vihreä 

tarkoittaa päin vastaista. 
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Taulukko 13. Arvostuskertoimet ja verrokit 

  FIN USA Maailma UK Saksa Italia Ruotsi EU 

20v P/E 16,2 20,3 17,2 15,1 14,7 16,0 15,1 15,3 

20v P/B 1,9 2,8 2,0 1,8 1,6 1,3 2,0 1,6 

20v Osinko 3,9 2,0 2,4 3,5 2,7 3,7 3,1 3,2 

P/E pre QE 15,4 18,8 16,5 13,9 13,9 15,4 14,7 14,1 

P/B pre QE 2,0 2,6 2,0 2,1 1,6 1,4 1,9 1,6 

Osinko pre QE 
3,8 2,0 2,4 3,4 2,7 4,0 3,1 3,3 

QE - P/E 17,7 23,4 18,5 17,7 16,4 17,4 16,0 17,8 

QE - P/B 1,9 3,2 2,0 1,2 1,7 1,1 2,1 1,6 

QE- Osinko 4,0 2,0 2,5 3,7 2,6 3,2 3,1 2,9 

QE vs Pre - PE 15,1 % 24,1 % 11,8 % 27,1 % 18,1 % 
13,4 

% 
9,1 % 

26,2 
% 

QE vs Pre - PB -6,1 % 22,2 % 0,1 % 
-42,3 

% 
7,6 % 

-21,0 
% 

12,8 
% 

-3,5 % 

QE vs Pre - 
Osinko 

3,0 % 0,9 % 4,0 % 8,5 % -1,4 % 
-19,0 

% 
-0,3 % 

-13,5 
% 

 

Kuten taulukosta 13 voidaan nähdä, hinnan suhde nettotulokseen eli PE-luku on kaikilla 

valituilla alueilla selvästi suurempi EKP:n määrällisen elvytyksen ajalta kuin ennen sitä. 

(elvytyksen vaikutus tuloksentekokykyyn) Helsingin pörssin osalta määrällisen elvytyksen 

vaikutus on ollut maailmaan verrattuna vahvempaa, mutta Eurooppaa kokonaisuutena 

heikompaa, joka selittyy osin Euroopan Suomea selkeästi matalammasta PE-luvusta ajalta 

ennen määrällistä elvytystä. Vahvimmin keskiarvot ovat nousseet Euroopan lisäksi Iso-

Britanniassa sekä Yhdysvalloissa, joita kaikkia yhdistää omat keskuspankit. Saman 

talousalueen ja rahajärjestelmän verrokkeihin eli Saksaan ja Italiaan nähden Helsingin 

pörssin PE-luvun kehitys on ollut keskimääräistä. Heikointa nousu PE-luvun keskiarvossa 

on verrokeista ollut oman keskuspankin omaavalla Ruotsilla, jonka PE-luku on myös 

absoluuttiselta arvoltaan (16,0) keskimäärin matalin EKP:n määrällisen elvytyksen ajalta. 

 

Hinnan suhteessa kirja-arvoon voidaan havaita taulukossa 13 hyvin vaihtelevia tuloksia. 

Suomen-, Iso-Britannian-, Italian sekä Euroopan osalta PB-luku on matalampi 
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keskiarvoltaan EKP:n määrällisen elvytyksen ajalta verrattuna sitä edeltävään aikaan. Koko 

maailman tasolla PB-luvun keskiarvo on pysynyt lähes muuttumattomana, mutta etenkin 

Yhdysvalloissa arvostuskerroin on kasvanut merkittävästi. Merkittävin muutos verrokeista 

on tapahtunut Iso-Britanniassa, jossa PB-luvun keskiarvo on laskenut yli 40 %. Osatekijänä 

vaihteluilla voi toimia erilaiset kirjanpito- ja tilinpäätössäädökset, jotka vaikuttavat taseesta 

hyödynnettävään kirja-arvoon. 

 

Myöskään osinkotuoton osalta muutokset eivät ole yhdenmukaisia. Osinkotuoton kohdalla 

on huomioitava, että mitä korkeammalle osakkeiden hinnat nousevat, sitä matalammaksi 

osinkotuotto laskee, jolloin noussut osinkotuotto viittaa arvostustason laskuun. 

Keskimääräinen osinkotuotto on kasvanut Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa 

sekä maailman tasolla. Muissa verrokkialueissa on havaittavissa laskua, joista erityisesti 

Italia erottuu 19 % osakkeiden hintojen nousulla suhteessa maksettuihin osinkoihin.  

 

Taulukossa 14 on esitetty tärkeimpien verrokkikohteiden ja Suomen välisiä eroja. 

Taulukkoon on nostettu taulukko 13:stä tärkeimmät verrokit niiden saamine arvoineen ja 

arvoista on laskettu vertailuarvoja Helsingin pörssiin. Taulukossa on 20 vuoden keskiarvot 

arvostuskertoimista, keskiarvot ajalta ennen määrällistä elvytystä sekä määrällisen 

elvytyksen ajalta. Lisäksi taulukossa on sinisellä taustalla prosentuaaliset erot Suomen ja 

verrokin vastaavan luvun välillä. Viimeisessä sarakkeessa on ensin tärkeimpien verrokkien 

yhteinen keskiarvo sekä prosentuaalinen ero Helsingin pörssiin. Taulukon perusteella 

Helsingin pörssin suhteelliset arvostustasot ovat korkeampia kaikilla muilla mittareilla, 

paitsi osinkotuotoilla (Huom. käänteinen dynamiikka). Yksinkertaistettuna, Helsingin 

pörssissä osakkeet maksavat suhteessa nettotuloksiin ja kirja-arvoon verrokkejaan 

enemmän, mutta merkittävästi osinkoon nähden vähemmän. 
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Taulukko 14. Suomi & Tärkeimmät verrokit 

  
Suomi Saksa Italia EUR 

Keskiarvo 

verrokit 

20v P/E 16,2 14,7 16,0 15,3 15,3 

Suomi Vs.   9,8 % 0,8 % 5,5 % 5,3 % 

20v P/B 1,9 1,6 1,3 1,6 1,5 

Suomi Vs.   19,3 % 47,0 % 19,2 % 27,3 % 

20v DY 3,9 2,7 3,7 3,2 3,2 

Suomi Vs.   46,4 % 4,4 % 22,7 % 22,2 % 

P/E pre QE 15,4 13,9 15,3 14,1 14,4 

Suomi Vs.   11,2 % 0,5 % 9,2 % 6,8 % 

P/B pre QE 2,0 1,6 1,4 1,6 1,5 

Suomi Vs.   24,7 % 39,5 % 20,2 % 27,6 % 

DY pre QE 3,8 2,7 4,0 3,3 3,3 

Suomi Vs.   44,4 % -3,1 % 16,2 % 16,1 % 

QE - P/E 17,7 16,4 17,4 17,8 17,2 

Suomi Vs.   7,5 % 1,4 % -0,6 % 2,7 % 

QE - P/B 1,8 1,7 1,1 1,6 1,5 

Suomi Vs.   9,0 % 66,4 % 17,2 % 26,5 % 

QE- DY 4,0 2,6 3,2 2,9 2,9 

Suomi Vs.   50,7 % 23,3 % 38,1 % 36,5 % 
DY = Dividend Yield = Osinkotuotto 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimmat havainnot on lihavoitu ja alleviivattu alimpaan 

osioon. PE-luvun osalta Helsingin pörssin arvostus on tasoittunut määrällisen elvytyksen 

aikana verrokkeihin nähden ja eroa on enää keskimäärin 2,7 % (verrattuna aiempaan 5,3 %). 

Vähäinen mutta samansuuntainen ilmiö on tapahtunut myös PB-luvulle Helsingin pörssissä, 

joka on määrällisen elvytyksen ajalta keskimäärin 26,5 % tärkeimpiä verrokkejaan 

korkeampi (verrattuna aikaan ennen määrällistä elvytystä 27,3 %). Helsingin pörssin selvästi 

verrokkeja keskimäärin korkeampi osinkotuotto on kasvanut suhteessa verrokkeihin 

entisestään määrällisen elvytyksen aikana.  Osinkotuotto oli ajalta ennen määrällistä 

elvytystä 22,2 % keskimäärin verrokkejaan suurempi mutta luku on kasvanut jopa 36,5 

prosenttiin ja Suomi on verrokeista ainut, jonka osinkotuotto on kasvanut määrällisen 

elvytyksen aikana keskimäärin. Lyhyesti kerrattuna tulosten perusteella voidaan todeta kaksi 

asiaa. Ensiksi, kuten mainittu, Helsingin pörssissä on tärkeimpiä verrokkejaan korkeampi 

arvostustaso (luunottamatta osinkotuottoa), mutta ero on kaventunut määrällisen elvytyksen 

aikana. Toisekseen Helsingin pörssistä on saatavilla verrokkeihin suhteessa parempaa 

osinkotuottoa ja määrällisen elvytyksen aikana osinkotuotto vahvistunut entisestään.  
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Taulukossa 15 on esitelty tehdyt kahden riippumattoman otoksen T-testien tulokset. Kaikki 

tarkemmat testitulokset löytyvät liitteistä 11-14. Testit tehtiin niin, että aina toisena 

muuttujana käytettiin Helsingin pörssin kyseistä arvostuskerroin muuttujaa ja toisena 

muuttujana kohdeverrokin vastaavaa arvostuskerrointa. Muuttujina toimivat 

arvostuskertoimet P/E ja P/B sekä osinkotuotto. Muuttujien frekvenssi oli päivittäistä ja 

kohteena oli EKP:n määrällisen elvytyksen tähänastinen aikakausi (1.10.2014 – 21.4.2021). 

Testien nollahypoteesit ovat muotoa ”Helsingin pörssin arvostuskerroin X:n kehittyy 

samalla tavalla kuin verrokin arvostuskerroin X”. Nollahypoteesit hylätään ja 

vaihtoehtoisena hypoteesina kohteiden ero tunnistetaan, kun testin antama p-arvo jää alle 5 

% riskitason. Testeillä pyritään selvittämään eroavatko verrokkien arvostuskerrointen 

kehitykset toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.  

 

Kuten taulukosta 15 voidaan nähdä, kaikki muut nollahypoteesit hylätään paitsi Helsingin 

pörssin ja Iso-Britannian sekä EU:n PE-lukujen kehityksen- ja Helsingin pörssin ja Italian 

osinkotuottojen kehityksen kahden otoksen T-testien kohdalla. Tilastollisten testien mukaan 

edellä mainittujen kolmen tapauksen kohdalla verrokkien arvostuskertoimien kehitykset 

eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkittävästi. Kuten voidaan huomata, kyseisten otosten 

muuttujien keskiarvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Kaikkien muiden kahden otoksen T-

testien kohdalla voidaan todeta otosten välillä olevan tilastollisesti merkittävä ero 

keskiarvojen välillä.  

 

Mielenkiintoinen havainto taulukossa on, että Suomen PE-luvun varianssi on 

verrokkiryhmän keskiarvoon (9,28) nähden melko voimakasta, kun taas PB-luvun varianssi 

on verrokkiryhmän keskiarvoon (0,049) nähden melko pientä. Osinkotuoton osalta 

Helsingin pörssin varianssi on verrokkiryhmää huomattavasti voimakkaampaa keskimäärin. 

Samat ilmiöt pätevät samojen muuttujien mediaaneihin sekä Helsingin pörssiä verrattaessa 

koko maailman indeksin arvostuskertoimien variansseihin.  
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Taulukko 15. Kahden otoksen T-testit (n = 1711, dff = 3420) 

 Keskiarvo Varianssi t-arvo 
p 

(kaksisuuntainen) 

FIN PE  17,68 12,23     

FIN PB 1,85 0,02    

FIN Osinko 3,96 0,23     

US PE 23,24 14,35 -44,59 0(***) 

US PB 3,15 0,19 -116,63 0(***) 

US Osinko 2 0,05 152,75 0(***) 

WORLD PE 18,48 8,42 -7,29 p<0,00(***) 

WORLD PB 1,98 0,03 -22,68 p<0,00(***) 

WORLD 
Osinko 

2,45 0,05 117,81 0(***) 

UK PE 17,71 5,83 -0,3 0,76 

UK PB 1,21 0,039 105,83 0(***) 

UK Osinko 3,67 0,19 18,72 p<0,00(***) 

GER PE 16,44 6,19 11,96 p<0,00(***) 

GER PB 1,7 0,02 29,47 p<0,00(***) 

GER Osinko 2,63 0,08 99,34 0(***) 

ITA PE 17,44 16,70 1,87 0,06 

ITA PB 1,11 0,03 130,36 0(***) 

ITA Osinko 3,21 0,26 44,34 0(***) 

SWE PE 15,99 3,96 17,41 p<0,00(***) 

SWE PB 2,13 0,04 -44,94 0(***) 

SWE Osinko 3,12 0,33 46,8 0(***) 

EU PE 17,79 6,59 -1,01 0,31 

EU PB 1,58 0,02 55,39 0(***) 

EU Osinko 2,87 0,11 77,18 0(***) 

*** Tilastollisesti merkitsevä 

 

Taulukkoon 16 on koottu Helsingin pörssin suhteellisten arvostuskertoimien kahden otoksen 

T-testit, jossa vertaillaan aikaa ennen määrällistä elvytystä määrällisen elvytyksen tähän 

astiseen aikaan. Kaikki tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä P-arvojen jäätyä alle 

riskitason. Kuten monissa aiemmissa testeissä, arvostuskertoimien välillä on merkittäviä 

eroja. PE-luku sekä Osinkotuotto ovat kasvaneet keskiarvoiltaan, joskin osinkotuoton osalta 
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se tarkoittaa hintojen olevan matalampia suhteessa osinkoon ja PB-luku on keskiarvoltaan 

laskenut. Havainnot ovat linjassa saatujen muiden testien ja analyysin kanssa, joten 

arvostuskertoimien välillä voidaan todeta havaittavan selviä eroja eri aikoina markkinan 

sisällä. Samankaltainen havainto voidaan tehdä varianssista, joka on kasvanut ainoastaan 

PE-luvun osalta. Kyseisten testien oikeellisuutta haastaa se, että ajalta ennen määrällistä 

elvytystä hieman yli kaksinkertainen määrä havaintoja. 

 

Taulukko 16. Helsingin pörssi QE aikana vs. Ennen QE (n = 3508, 1711 & dff = 5217) 

 Mean  Variance 

PB PRE QE 1,97 0,274 

PB QE 1,85 0,0244 

PE PRE QE 15,41 9,68 

PE QE 17,68 12,23 

DY* PRE QE 3,85 1,002 

DY QE 3,96 0,23 

*DY = Dividend Yield = Osinkotuotto 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia Euroopan keskuspankin määrällisen elvytyksen 

vaikutuksia Helsingin pörssin suhteelliseen arvostukseen. Tutkimus suoritettiin 

kvantitatiivisena- eli määrällisenä tutkimuksena hyödyntäen laajaa määrää taloudellista 

aineistoa, joka sisälsi dataa muun muassa eri pörssien arvostuskertoimien kehityksestä ja 

Suomen bruttokansantuotteesta.  Tutkimuksessa hyödynnettiin tilastollisia menetelmiä, 

kuten regressioanalyysejä, korrelaatioanalyysiä sekä T-testejä hypoteesien testaamiseksi. 

Kaikki tilastolliset analyysit tehtiin Microsoft Excel-ohjelmistolla. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin Damodaranin (2006, kuva 8) kolmen askeleen mallia suhteellisen arvostuksen 

osalta. Tässä osiossa vedetään tutkimus yhteen, esitetään johtopäätökset ja keskustellaan 

havainnoista.  

 

Ensimmäisessä osassa esitellään vastaukset tutkimuksen tavoitetta ilmentäviin 

tutkimuskysymyksiin hyläten tai hyväksyen valitut tutkimushypoteesit ja liitetään tuloksia 

teoreettiseen viitekehykseen ja aiempaan akateemiseen tutkimukseen. Toisessa osiossa 

esitellään tehtyjä havaintoja ja rajoitteita tutkimuksesta. Lisäksi toisessa osiossa esitellään 

tuloksia yksityissijoittajan näkökulmasta. Kolmannessa osiossa esitellään 

jatkotutkimusehdotuksia tuleviin tutkielmiin.  

 

5.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 

Päätutkimuskysymys oli koko tutkielman alkuperäinen lähtökohta ja tutkimusongelma, 

jonka ympärille muodostettiin aiempien tutkimusten ja teoreettisen viitekehyksen avulla 

kaksi apututkimuskysymystä. Teorian pohjalta muodostettiin hypoteesit, jotka kuvastavat 

tutkimuksen tavoitteita ja tutkimuskysymyksiä. Taulukossa 17 on esitelty 

tutkimuskysymykset ja niitä koskevat hypoteesit. Kuten taulukosta nähdään, kaikki 

tutkimusta koskevat hypoteesit hyväksytään ainakin osittain, perustuen tehtyihin 

tilastollisiin testeihin sekä niiden analyysiin tutkimuksen kohdassa 4 ”Hypoteesien testaus 

ja tulokset”.  
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Taulukko 17. Tutkimuksen yhteenveto 
 

  

Tutkimuskysymys Hypoteesit Johtopäätös 

Miten EKP:n määrällinen elvytys 
vaikuttaa Helsingin pörssin 

suhteelliseen arvostukseen? (A) 

Euroopan keskuspankin 

määrällinen elvytys nostaa 
Helsingin pörssin 

suhteellista arvostustasoa 

Hypoteesi jää voimaan 

Miten rahavarannon tai EKP:n 
taseen avulla voidaan mallintaa 

määrällistä elvytystä? (B) 

Euroopan keskuspankin 

määrällistä elvytystä 

voidaan mallintaa EKP:n 
taseen avulla & Euroopan 

keskuspankin määrällistä 

elvytystä voidaan mallintaa 

rahavarannon avulla 

Hypoteesit jää voimaan 

Minkälaisia ovat Helsingin pörssin 
arvostustasojen muutokset 
verrattuna verrokkeihin ja 

historialliseen kehitykseen? (B) 

Helsingin pörssin 

suhteellisten arvostustasojen 
kehitys poikkeaa verrokeista 

EKP:n määrällisen 
elvytyksen aikana 

Hypoteesi jää voimaan 
osittain 

A = Päätutkimuskysymys & B = Apututkimuskysymys  

 

Päätutkimuskysymyksen osalta hypoteesi siitä, että Euroopan keskuspankin määrällinen 

elvytys nostaa Helsingin pörssin suhteellista arvostustasoa hyväksytään, koska kappaleessa 

4.2 tehtyjen regressioanalyysien mukaan määrällinen elvytys saa selittävänä muuttujana 

positiivisia regressiokertoimia malleissa, jotka selittävät P/E-, PB-lukua sekä Buffett 

indikaattoria ja valitulla riskitasolla (5 %) tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Testeistä 

ainoastaan osinkotuottoa selittävän mallin selittävänä tekijänä määrällinen elvytys sai 

negatiivisen regressiokertoimen, joskin on muistettava osinkotuoton käänteinen 

dynamiikka. Osinkotuotto on ongelmallinen tämän tutkimuksen osalta, koska yhtiöt eivät 

jaa koko tulostaan osinkoina ja kyseinen jakosuhde vaihtelee reilusti kuten Kallunki ja 

Niemelä (2012, 228-230) toteavat. Tulosten perusteella voidaan todeta, että määrällisellä 

elvytyksellä on samankaltainen arvostustasoa nostava vaikutus Helsingin pörssiin kuin useat 

aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet olevan Euroopan pääindekseillä, Yhdysvalloissa sekä 

Iso-Britanniassa (e.g. Balatti et al. 2017, 18–19; Fofack, Aker, Rjoub & Sokhanvar 2020, 

11, Bhar, Malliaris, Malliaris 153; Lima, Foffano, Simão & de Mendonca 2016, 1006). 

Tuloksien perusteella vaikuttaa myös siltä, että Ugain (2007) tutkimuksessa todettu 

määrällisen elvytyksen kasvattama markkinaluottamus näkyy Helsingin pörssin 

arvostustasoissa ottaen huomioon sen, että arvostuskertoimet heijastelevat 

sijoittajasentimenttiä (Sharma ja Prashar 2013, 30–32). Tutkielman tulokset ovat myös 
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linjassa Lima et al. (2016, 1009) toteamaan korrelaatioon likviditeetin ja osakemarkkinoiden 

vahvuuden välillä Iso-Britanniassa sekä BOE:n finanssikriisin aikaisen määrällisen 

elvytyksen positiivisten vaikutusten kanssa. Kun tuloksia peilataan John Burr Williamsin 

(1983) kuuluisaan teoriaan, markkinaosapuolet näkevät määrällisen elvytyksen kasvattavan 

tulevia tuottoja tai/ja laskevan markkinan riskiä ja täten diskonttokorkoa. Diskonttokorkoon 

vaikuttava tekijä, eli riskitön tuotto on huomioitu regressiomalleissa ja sillä on erityisesti 

vahva osinkotuottoa selittävä vaikutus.  

 

Regressiomalleista ilmeni yllättävä havainto siitä, kuinka EKP:n määrällisellä elvytyksellä 

on merkittäviä vaikutuseroja eri arvostuskertoimiin. Tuloksien perusteella määrällinen 

elvytys vaikuttaa vahvimmin Buffett indikaattoriin sekä P/E-kertoimeen, hieman 

heikommin mutta selvästi P/B-kertoimeen ja heikoiten osinkotuottoon. Tulosten mukaan 

aiempien EKP:n Asset Purchase Programme-osto-ohjelman tavoitteen mukaisten netto-

ostojen määrä nostaa keskimääräisellä PE-kertoimella mitattuna Helsingin pörssin hintaa 

jopa 8,5–11,0 % vuositasolla ja PB-luvulla vastaavasti 4,5 %. Tulosten mukaan P/E-lukua 

koskeva malli selittää 32,1 % PE-luvun varianssista ja P/B-lukua koskeva vastaavasti 8,5 % 

PB-luvun varianssista. Arvostuskertoimien eroja selittää osittain Rozeffin (1974), 

Friedmanin (1988) ja Thorbecken (1997) mukaiset tutkimustulokset siitä, että elvyttävä 

rahapolitiikka luo talouteen puitteet kasvaneille tuotoille. Vahvistunut tuloskasvupotentiaali 

näkyy etenkin viimeisen 12 kuukauden nettotuloksilla lasketuissa PE-luvuissa 

kasvupaineena. Mielenkiintoiseksi erot hinnan suhteella nettotuloksiin ja kirja-arvoihin 

tekee se, että kirjanpidollisesti näiden lukujen välillä kuuluisi vallita jatkuva yhteys. Eroja 

selittää myös Harbulan (2009, 19) esittelemä epälineaarinen yhteys taloudellisten ajurien ja 

arvostuskertoimien välillä, joka kertoo siitä, että markkinaosapuolet käyttävät 

arvostusmetodeinaan yksinkertaisia arvostuskertoimia monimutkaisempia malleja, kuten 

diskontattujen kassavirtojen malleja ja niiden modifikaatioita. 

 

Toinen yllättävä havainto tuloksissa liittyi poikkeuksellisesti käytettyyn Buffett 

indikaattoriin. Tulosten mukaan Buffett indikaattoria koskeva regressiomalli selittää jopa 

92,23 % Buffett indikaattorin varianssista. Buffett indikaattorin ja määrällisen elvytyksen 

välillä vallitsee jopa 0,96, eli lähes täydellinen positiivinen korrelaatio Pearsonin kertoimella 

mitattuna (havainnollistettu kuvassa 17). Koska BI edustaa ikään kuin koko markkinan 

hinnan suhdetta liikevaihtoon, voidaan EKP:n määrällisen elvytyksen todeta selittävän 
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vahvasti hinnan kehitystä suhteessa yritysten liikevaihtoihin markkinatasolla. Yllättävän 

havainnon taustalla vaikuttaa looginen tapahtumaketju, joka on esitelty kappaaleen 2.2.3 

kuvassa 5. Yksinkertaistettuna määrällinen elvytys laskee vaikutusmekanisminsa avulla 

lainarahan hintaa eli korkoa, joka luo kannustimen kulutukselle ja investoinneille, jotka 

näkyvät yritysten liikevaihdossa ja sitä kautta Buffett indikaattorissa markkinaosapuolten 

luottamuksena. Tulosten perusteella voidaan siis todeta, että EKP:n tavoite elvyttää taloutta 

määrällisellä elvytyksellä näkyy Buffett indikaattorin kehityksessä ja sen erittäin vahvana 

korrelaationa määrällisen elvytyksen netto-ostojen kanssa. Kyseinen ilmiö on linjassa 

Rozeffin (1974), Friedmanin (1988) ja Thorbecken (1997) tuloksien kanssa siitä, että 

elvyttävä rahapolitiikka luo puitteet tuloskasvulle. Edellä mainittua mekanismin vaikutusta 

tuloksiin tukee myös Harbulan (2009, 17-18) toteamus siitä, että arvostuskertoimien 

muodostumisessa suuressa roolissa ovat nimenomaan kasvu- ja tuotto-odotukset. Kuten 

mainittua, Buffett indikaattoria koskeva regressiomalli on otoskooltaan ja residuaaleiltaan 

puutteellinen, joten tuloksiin on suhtauduttava varauksella.  

 

Toinen tutkimuskysymys perustuu määrällisen elvytyksen tavoitteeseen ja yleiseen 

oletukseen siitä, että määrällinen elvytys nostaa likviditeettiä rahoitusjärjestelmässä (Bank 

of England 2021; FED St.Louis 2011). Määrällisen elvytyksen tulisi näkyä elvyttävän 

keskuspankin taseessa sekä rahavarannossa (Dedola et al. 2021, 489). Tutkielman tulosten 

perusteella EKP:n nettomääräistä määrällistä elvytystä voidaan mitata sekä EKP:n taseen 

muutoksilla sekä laajalla raha-aggregaatti M3:lla. Tilastollisesti merkitsevien 

regressiomallin perusteella määrällinen elvytys selittää 88,6 % M3 varianssista ja 93,8 % 

EKP:n taseen varianssista. Muuttujat saavat myös korkeat 0,941 ja 0,969 Pearsonin 

korrelaatiokertoimet (havainnollistettu kuvassa 13). EKP:n tase on hieman rahavarantoa 

parempi mittari määrälliselle elvytykselle tulosten perusteella, mutta molemmat sopivat 

määrällisen elvytyksen mallintamiseen. Rahavarantoa ja EKP:n tasetta on huomattavasti 

helpompi hyödyntää tulevissa tutkimuksissa, kuten muun muassa Dedola (2021, 489–490) 

ja Yuen ja Leung (2011, 36) ovat tutkimuksissaan tehneet. Edellä mainittu yksinkertaistaa 

tutkimusprosessia ja mahdollistaa määrällisen elvytyksen tehokkaan hyödyntämisen myös 

yksityissijoittajalle, koska keskuspankin tase sekä raha-aggregaatit ovat helposti löydettäviä 

yksinkertaisia lukuja, joiden muodostaminen ei vaadi laskutoimituksia eri aineistojen välillä 

kuten määrällisen elvytyksen ohjelmien yhteisvaikutuksen saamiseksi. 
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Toista apututkimuskysymystä lähdettiin tutkimaan sekä tilastollisin testein että kuvailevalla 

tilastoanalyysillä aineiston pohjalta luoduilla tunnusluvuilla. Toinen apututkimuskysymys 

osittain replikoi Damodaranin (2006, kuva 8) mallin kolmatta askelta ja tarkoituksena on 

vertailla Helsingin pörssiä valittuihin verrokkeihin. Tilastollisia kahden otoksen T-testejä 

varten luotiin tutkimushypoteesi siitä, että Helsingin pörssin suhteellisten arvostustasojen 

kehitys poikkeaa verrokeista. Kahden otoksen T-testien perusteella kolmea poikkeusta 

lukuun ottamatta hypoteesi hyväksytään testien tulosten ollessa tilastollisesti merkitseviä. 

Kolmatta tutkimushypoteesia ei kuitenkaan voida hyväksyä täysin, koska tärkeimmistä 

verrokeista Italian ja Euroopan kohdalla PE-luvun kehityksessä ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää eroa, jonka vuoksi hypoteesi hyväksytään osittain. Mielenkiintoinen huomio 

liittyy variansseihin, koska Helsingin pörssin PE-luvun varianssi on verrokkiryhmän 

keskiarvoon nähden melko voimakasta mutta vastaava havainto PB-luvun osalta on 

päinvastainen. Aikaa ennen määrällistä elvytystä verrattuna määrällisen elvytyksen aikaan 

Helsingin pörssissä tutkittiin myös kahden otoksen T-testein, jonka perusteella 

arvostuskertoimien välillä on saman markkinan sisällä eroja ja kaikkien käytettyjen 

kertoimien osalta havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero kehityksessä. PE-luku on ainut 

valituista kertoimista, joka on kasvanut niin keskiarvoltaan kuin varianssiltaan määrällisen 

elvytyksen aikana. 

 

Toista apututkimuskysymystä tutkittiin myös tilastollisen havainnoinnin avulla käyttäen 

taulukoita 13 ja 14. Taulukon 13 perusteella PE-luvut ovat EKP:n määrällisen elvytyksen 

aikana keskimäärin korkeammat kaikilla tutkimukseen valituilla verrokkialueilla verrattuna 

aikaan ennen määrällistä elvytystä. Helsingin pörssin osalta PE-kerroin on kasvanut 

maailman indeksiä enemmän mutta Eurooppaa kokonaisuutena vähemmän. PB-luku on 

Helsingin pörssin osalta laskenut enemmän kuin maailman tai Euroopan kokonaisuutena 

määrällisen elvytyksen aikana. Helsingin pörssin osinkotuotto ei ole kasvanut yhtä paljoa 

kuin maailman indeksissä mutta Eurooppaan verrattuna reilusti. Taulukosta 13 ja 14 nähtiin, 

ettei edes saman talousalueen ja rahajärjestelmän valtioiden suhteelliset arvostuskertoimet 

ole kehittyneet samansuuntaisesti määrällisen elvytyksen aikana. 

 

Taulukon 14 mukaan tärkeimpiin verrokkeihin nähden Helsingin pörssissä on joutunut 

maksamaan markkinatasolla viimeisen 20 vuoden aikana keskimäärin enemmän suhteessa 

nettotuloksiin sekä kirja-arvoihin mutta vähemmän suhteessa osinkoon. Syynä Helsingin 
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pörssin arvokkuudelle voi olla Harbulan (2009, 17–18) mainitsemat arvostuskertoimien 

kannalta merkittävät kasvu- ja tuotto-odotukset, joita tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole 

tutkittu tarkemmin. Toinen syy miksi Helsingin pörssi on arvokkaampi kuin keskimäärin 

tärkeimmät verrokit voi löytyä teoriaosiossa esitellyistä diskonttolaskelmista ja Helsingin 

pörssin yhtiöiden suhteessa matalasta riskisyydestä, joka laskee koko Helsingin pörssin 

keskimääräistä diskonttokorkoa.  

 

Määrällisen elvytyksen aika on tasoittanut eroja Helsingin pörssin ja tärkeimpien verrokkien 

PE:n ja PB:n osalta mutta osinkotuoton osalta Helsingin pörssissä maksetaan entistä 

vähemmän osakkeista suhteessa osinkoon määrällisen elvytyksen aikana. Syynä 

tasoittuneille arvostuskertoimille voi etsiä Ugain (2007) mainitsemasta 

markkinaluottamuksen kasvusta. Osakkeiden hintoja laskevat markkinaosapuolet saattavat 

nähdä asian niin, että EKP pitää huolen määrällisellä elvytyksellä siitä, ettei järjestelmän 

heikoimmat osapuolet kriisiydy ja joudu rahoituksellisesti mahdottomaan tilanteeseen. 

Edellä mainitun logiikan perusteella heikompien (= riskisempien) osapuolten kohtaama 

diskonttolaskelmien riskipreemio pienenee suhteessa vähempiriskisiin osapuoliin, joka 

nostaa suhteessa niiden arvoa ja tasoittaa arvostuseroja.  

 

5.2 Havainnot ja rajoitteet 
 

Tutkimuksen tulokset ovat osaltaan hyvin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, mutta 

tuloksista kumpuaa yllätyksellisiä havaintoja, joita ei olisi etukäteen osannut odottaa. 

Määrällinen elvytys ei vaikuta arvostuskertoimiin yksiselitteisesti, vaan huomioon tulisi 

ottaa myös vaikutusmekanismit arvostuskertoimissa käytettäviin taloudellisiin muuttujiin. 

Esimerkiksi nettotuloksen ja kirja-arvon kehitykseen vaikuttavat tekijät tulisi identifioida, 

jotta tuloksia voitaisiin tulkita paremmin ja jotta selkeämpiä johtopäätöksiä voitaisiin vetää. 

Tutkimus on onnistunut siinä mielessä, että tutkimuskysymykseen saatiin yksinkertainen ja 

pätevä vastaus. Tutkimuksen tuloksien osalta osa taustalla vaikuttavista syistä jää kuitenkin 

tulkinnanvaraisiksi, esimerkiksi arvostuskertoimissa käytettävien taloudellisten muuttujien 

(esimerkiksi nettotulosten) muutoksien osalta.   

 

Johdannossa esiin tuotu kuohunta aihepiirin ympärillä ja yleinen oletus määrällisen 

elvytyksen inflatoivista vaikutuksista osakemarkkinoille ovat tutkielman tulosten perusteella 
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oikeutettua, joskin tutkimuksen avulla voidaan tehdä kyseenalaistuksia osaan väitteistä ja 

esimerkiksi todeta etteivät suhteelliset arvostustasot välttämättä nouse merkittävästi 

kaikkien arvostuskertoimien osalta määrällisen evlytyksen johdosta. Arvostuskertoimien 

kehitystä tutkittaessa tulisi huomioida monia tekijöitä, joita voi olla hyvä lähteä etsimään 

tämän tutkimuksen lailla diskonttomalleista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 

perusteluina erilaisille väitteille määrällisen elvytyksen vaikutuksista arvostustasoihin 

Helsingin pörssissä. Tulokset antavat myös karkeita lukuja ja osviittaa vaikutusten 

voimakkuudesta sekä määrällisen elvytyksen selitysvoimasta.  

 

Yllättäväistä tuloksista Buffett indikaattorin osalta huomattiin kuinka markkinaosapuolet 

luottavat määrällisen elvytyksen vaikuttavan yritysten liikevaihtoihin positiivisesti. Onkin 

erittäin mielenkiintoista nähdä miten indikaattori kehittyy jatkossa suhteessa selittäviin 

muuttujiin ja ovatko markkinat lukeneet määrällisen elvytyksen vaikutukset oikein. Kuten 

todettua, yllättävistä tuloksista huolimatta Buffett indikaattorin ja määrällisen elvytyksen 

korrelaatiolle on kuitenkin vahvoja teoreettisia perusteluja niin arvostuskertoimien 

muodostumisen dynamiikan kuin määrällisen elvytyksen vaikutusmekanismien osalta. 

Buffett indikaattoria koskeviin tuloksiin tulee suhtautua varovaisuudella, ottaen huomioon 

todella pienen otoskoon.  

 

Tutkimuksella on rajoitteensa. Merkittävin rajoite on EKP:n määrällisen elvytyksen lyhyt 

historia, jolta dataa on hyödynnetty. Rajoitteesta huolimatta määrällisen elvytyksen netto-

ostoista on saatu kuukausittaista dataa ja sen puitteissa merkittävä otos. Tuloksista rajoitteet 

kohdistuvat erityisesti Buffett indikaattoriin ja sen antamaan frekvenssiltään vuosittaiseen 

dataan, joka hyvin vähäistä kuten tulosten ohessa on esitetty. Otoskoon pienuuden vuoksi 

Buffett indikaattoriin liittyviä havaintoja tulee tulkita varovaisuudella. Buffett indikaattori 

on alun perin luotu koskemaan vain Yhdysvaltoja, eikä välttämättä muun muassa 

ohjeistukseltaan ole yhtä relevantti esimerkiksi Helsingin pörssiä kohtaan. Suhteellisen 

arvostuksen käyttäminen tutkimuksen erikoisominaisuutena on aihepiirin akateemisessa 

kentässä harvinaista ja osittain syystä. Suhteellinen arvostus ei ole yhtä teoreettisesti 

perusteltua kuin esimerkiksi teoriaosiossa esitellyt diskonttomallit. Suhteellisten 

arvostuskertoimien käyttäminen kuitenkin loi osaltaan tutkimusaukon ja sopi hyvin 

käytännönläheiseen yksityissijoittajan näkökulmaan tätä tutkimusta varten todella hyvin. 
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Arvostuskertoimien etu on siinä, että ne ovat ajasta ja paikasta riippumatta suhteellisia, 

jolloin ne ovat vahvasti vertailtavia keskenään verrokkien- ja historian arvojen välillä. 

 

Merkittävän rajoitteen tutkielmassa aiheuttaa myös tutkielman regressioanalyyseissä 

käytettyjen arvostuskertoimiin vaikuttavien tekijöiden laaja kirjo. Kuten Damodaran (2006, 

470–471) toteaa, vaikuttaa arvostuskertoimiin muun muassa samat fundamentit kuin 

diskontattujen kassavirtojen malleihin, jolloin määrällisen elvytyksen vaikutuksen osuutta ja 

selitysvoimaa voi olla vaikea määrittää. Tutkimuksessa esitellyt mallit eivät kyenneet 

selittämään todella vahvasti muita kuin yhtä arvostuskerrointa, joten selittäviä muuttujia 

kaivattaisiin lisää. Osassa regressiomalleista oli myös havaittavissa jonkin asteisia ongelmia 

autokorrelaation ja heteroskedastisuuden kannalta. 

 

Tutkimuksen kappaleessa 4.2 esitellyissä regressiomalleissa havaittiin Whiten- ja Durbin 

Watson testein puutteita. Testit osoittivat kappaleessa mainittujen mallien kohdalla 

havaittavan heteroskedastisuutta sekä jossain määrin residuaalien positiivista tai negatiivista 

korrelaatiota. Sekä heteroskedastisuus että autokorrelaatioon liittyvät havainnot heikentävät 

kyseisten mallien luotettavuutta, joka lukijan tulee huomioida tuloksia tulkittaessa. 

 

5.2.1 Yksityissijoittajan näkökulma 

 

Tutkimus suoritettiin alusta loppuun hyvin yksityissijoittaja lähtökohtaisesti. 

Yksityissijoittaja voi hyödyntää tutkimusta pohtiessaan sijoituskohteitaan ja jossain määrin 

markkinan ajoitusta. Tutkimuksesta tuloksien perusteella yksityissijoittajan kannattaa tulkita 

kasvu nettomääräisessä määrällisessä elvytyksessä arvostusta nostavana tekijänä. 

Lähtökohtaisesti sijoittaja voi tutkielman perusteella tulkita määrällisen elvytyksen 

osakkeiden kannalta positiivisena asiana, ottaen huomioon aiemmin mainitut potentiaalisen 

tuloskasvun, halvemman vieraanpääoman sekä alenneen rahoitusriskin. Eli tutkimuksen 

perusteella määrällinen elvytys vaikuttaa diskonttomallien komponentteihin ja 

fundamenttimuuttujiin. Sijoittajan tulee huomioida finanssimedian käsittelemä merkittävän 

inflaation uhka ja sen vaikutukset osakemarkkinoille, joka tässä tutkimuksessa on rajattu 

tutkimuskohteiden ulkpuolelle. Markkinaosapuolten tulee myös muistaa määrällisen 

elvytyksen tuoreus ja se, ettei historiassa ole nähty pitkään jatkuneen määrällisen elvytyksen 

täydellistä lopettamista Euroopassa, jonka vaikutukset osakemarkkinoilla voisivat olla 

hyvinkin dramaattiset. Edellä mainitut syyt vastaavat johdannossa esitettyyn kysymykseen 
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”Miksi sijoittajan pitäisi seurata keskuspankin toimien kehitystä?”. Lyhyesti kerrattuna 

tulosten perusteella kesksuspankilla on merkittävä vaikutus sijoittajasentimenttiin ja 

arvostuskertoimien kehitykseen mutta historia ei ole tae tulevaisuudesta, koska määrällinen 

elvytys on kuitenkin vain epätavanomainen rahapolitiikan keino. 

 

Tutkimuksessa tehtyjen regressioanalyysien perusteella voidaan koota yleistävä kaava 

määrällisen elvytyksen vaikutuksista. Kaavaa käytettäessä täytyy muistaa, että 

hyödynnettävä kerroin vastaa vain menneitä arvoja, eikä se välttämättä ole relevantti 

tulevilla arvoilla. Tutkielman tulosten perusteella PE-lukua käytettäessä sijoittaja voi laskea 

karkeasti nettomääräisen määrällisen elvytyksen vaikutusta seuraavalla kaavalla: 

 

Uusi PE luku = 𝑁𝑄𝐸 ∗ 0,0018 + 𝑃𝐸 

Jossa: 

NQE = Nettomääräinen määrällinen elvytys (Miljardia euroa), joka voidaan laskea suoraan 

EKP:n taseen kehityksestä eri aikapisteiden erotuksena. 

PE = Laskenta ajanhetken Helsingin pörssin PE-luku 

 

Sijoittaja voi seurata helposti nettomääräisen määrällisen elvytyksen kehitystä lähes 

reaaliajassa kuukausitasolla muun muassa Euroopan keskuspankin verkkosivuilta 

hyödyntämällä EKP:n tasetietoja. Tutkimuksen tulosten perusteella sijoittaja voi käyttää 

EKP:n taseen kehitystä tai M3-raha-aggregaattia määrällisen elvytyksen mittarina. Kun 

sijoittaja hyödyntää määrällistä elvytystä ja markkinoiden kasvanutta likviditeettiä 

sijoituspäätöstensä tukena, tulee hänen olla tarkkana minkä arvostuskertoimen kanssa hän 

määrällisen elvytyksen dataa käyttää. Tutkielman perusteella parasta olisi käyttää hinnan 

suhdetta liikevaihtoon tai nettotulokseen ja huonoin ratkaisu olisi käyttää osinkotuoton ja 

määrällisen elvytyksen yhdistelmää. Vastauksena johdannon kysymykseen: ”Voivatko 

sijoittajat soveltaa keskuspankkien harjoittamaa määrällistä elvytystä indikaattorina 

osakemarkkinoiden suunnasta tai tulevasta kurssikehityksestä?”, tutkimuksen tulosten 

perusteella voivat soveltaa, tietyin edellä mainituin rajoittein.  
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5.3 Jatkotutkimusaiheet 
 

Aihepiirin tuoreus ja ajankohtaisuus itsessään tekee aiheesta vahvasti akateemisesti 

tutkittavan myös jatkossa. Tässä tutkimuksessa hyödynnetyt arvostuskertoimet nostavat 

esiin lukuisia jatkotutkimushaaroja ja mielestäni olisi mielenkiintoista nähdä tutkimus, jossa 

perehdytään tämän tutkielman havaitsemiin eroihin määrällisen elvytyksen vaikutuksista eri 

arvostuskertoimiin huomioiden niiden kirjanpidollinen yhteys. Olisi myös mielekästä 

selvittää, miten määrällinen elvytys vaikuttaa arvostuskertoimien taloudellisiin muuttujiin 

kuten nettotulokseen ja kirja-arvoihin. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös 

tutkimuksessa havaidut maiden väliset vaikutus erot määrällisestä elvytyksestä 

arvostuskertoimiin. Tutkimuksessa tulisi huomioida maiden fundamentit kuten 

osakemarkkinan riskisyys ja rahoituksellinen tilanne.  

 

Yksi jatkotutkimusaihe voisi perustua tähän tutkielmaan korvaten suhteellinen arvostus 

todellisen arvostuksen malleilla. Esimerkiksi hyvin rakennettu diskonttomalli ja sen vertailu 

historiaan voisi tuottaa mielenkiintoisia lopputuloksia. Samasta aihepiiristä olisi mielekästä 

tutkia miten määrällinen elvytys vaikuttaa eri pörssien riskipreemioihin ja miten määrällinen 

elvytys muuttaa riskitöntä korkoa. Koska arvostuskertoimiin vaikuttaa samat fundamentit 

kuin diskonttomalleihin, olisi mielekästä tutkia suoran selitysvoiman sijaan miten 

määrällinen elvytys vaikuttaa arvostuksen fundamentteihin kuten talouskasvuun Helsingin 

pörssissä.  

 

Kuten aiemmin todettu, Suomen osalta määrällisen elvytyksen vaikutuksia ei ole tutkittu 

kovin paljoa. Suomen osalta syvällisempi ja laajempi tutkimus olisi tarpeen ja tutkimusta 

olisi kannattavaa laajentaa myös esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki FED:in 

määrällisen elvytyksen vaikutuksiin Helsingin pörssiin. Muun muassa vahvasti vientiin 

panostavat yhtiöt saattaisivat hyöytä Yhdysvaltain keskuspankin paikallisesta elvytyksestä. 

 

Mishran ja Parikhin (2020) tutkimuksessa esitelty logiikka siitä, että likviditeetin kasvu 

pankkien lainanannon myötä johtaa tuottopotentiaaliin voisi olla tutkimukselle hyvä kohde 

Helsingin pörssissä. Minkälainen yhteys määrällisellä elvytyksellä on Suomessa yksityisten 

pankkien lainanantoon ja miten kyseinen lainananto vaikuttaa esimerkiksi 

kasvuinvestointeihin. Vastaavanlainen tarkastelu voitaisiin tehdä yksityiselle kulutukselle 

Suomessa. 
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Liitteet 
 

Liite 1. HEX indeksi kokonaisuudessaan vs Datastream Finalnd total market 

 
 

 

 

 

Liite 2.  Datastream total market Finland yhtiöt kirjoitushetkellä 
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Liite 3. Regressiosuora QE & M3-Raha-aggregaatti 

 
 

 

 

 

Liite 4.  Regressiosuora QE & EKP Tase 
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Liite 5. Regressioanalyysi QE & M3-raha-aggregaatti 

 
 

 

 

 

Liite 6. Regressioanalyysi QE & EKP Tase 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QE & M3

Regression Statistics

Multiple R 0,94128486

R Square 0,88601719

Adjusted R Square 0,88447688

Standard Error 401033,255

Observations 76

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 9,25114E+13 9,25114E+13 575,2206923 1,24297E-36

Residual 74 1,19012E+13 1,60828E+11

Total 75 1,04413E+14

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -56497,363 94537,57666 -0,59761806 0,551919281 -244867,597 131872,8702 -244867,5966 131872,8702

QE 1,02772416 0,042850838 23,98375893 1,24297E-36 0,942342005 1,113106321 0,942342005 1,113106321

QE & EKP TASE

Regression Statistics

Multiple R 0,96863606

R Square 0,93825582

Adjusted R Square 0,93742144

Standard Error 322558,981

Observations 76

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,16997E+14 1,16997E+14 1124,493483 1,70363E-46

Residual 74 7,69928E+12 1,04044E+11

Total 75 1,24696E+14

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -70496 76038,44333 -0,92710998 0,35688343 -222005,905 81013,90595 -222005,9053 81013,90595

QE 1,15575702 0,034465777 33,5334681 1,70363E-46 1,087082462 1,22443158 1,087082462 1,22443158
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Liite 7. Regressioanalyysi Y = P/E 

 
 

Liite 8. Regressioanalyysi Y = P/B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = P/E

Regression Statistics

Multiple R 0,618717696

R Square 0,382811588

Adjusted R Square 0,357095404

Standard Error 2,725816173

Observations 76

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 3 331,8126482 110,6042161 14,88601849 1,23253E-07

Residual 72 534,9653142 7,430073809

Total 75 866,7779624

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -0,761935777 13,39810223 -0,056868933 0,954807129 -27,47056444 25,94669288 -27,47056444 25,94669288

QE 0,001821938 0,000715064 2,547937175 0,012970832 0,000396484 0,003247392 0,000396484 0,003247392

10yr Velkakirja Suomi 2,295481062 1,07944214 2,126543866 0,036886227 0,143652483 4,447309641 0,143652483 4,447309641

Teollisuustuotanto 0,130535642 0,136190235 0,958480184 0,341028234 -0,140954631 0,402025915 -0,140954631 0,402025915

Y = P/B

Regression Statistics

Multiple R 0,41984897

R Square 0,17627316

Adjusted R Square0,14195121

Standard Error 0,12665139

Observations 76

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 3 0,24714701 0,082382335 5,13587216 0,00282884

Residual 72 1,1549213 0,016040574

Total 75 1,4020683

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 3,23818004 0,62252482 5,201688261 1,7829E-06 1,99719949 4,47916058 1,99719949 4,47916058

QE 0,00012185 3,3224E-05 3,667394133 0,00046606 5,5615E-05 0,00018808 5,5615E-05 0,00018808

10yr Velkakirja Suomi0,10229711 0,05015483 2,039626317 0,0450578 0,00231528 0,20227893 0,00231528 0,20227893

Teollisuustuotanto-0,0155459 0,0063279 -2,456726484 0,01643241 -0,0281603 -0,0029315 -0,0281603 -0,0029315
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Liite 9. Regressioanalyysi QE & Osinkotuotto 

 
 

 

 

Liite 10. Regressioanalyysi QE & Buffett indikaattori 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = Osinkotuotto

Regression Statistics

Multiple R 0,6919849

R Square 0,47884311

Adjusted R Square0,45712824

Standard Error 0,32898331

Observations 76

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 3 7,15986744 2,38662248 22,0513914 3,1067E-10

Residual 72 7,79256127 0,10823002

Total 75 14,9524287

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -8,80163 1,61703935 -5,4430524 6,88375E-07 -12,025139 -5,578121 -12,025139 -5,578121

QE -0,0006269 8,6302E-05 -7,2640092 3,59323E-10 -0,0007989 -0,0004549 -0,0007989 -0,0004549

10yr Velkakirja Suomi-0,4712825 0,13027968 -3,6174673 0,000548898 -0,7309903 -0,2115747 -0,7309903 -0,2115747

Teollisuustuotanto0,13184619 0,01643703 8,02129197 1,39925E-11 0,09907958 0,16461281 0,09907958 0,16461281
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Liite 11. Kahden otoksen T-testit PE-luvuille 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN PE US PE FIN PE UK PE

Mean 17,68 23,24 Mean 17,68042081 17,71174752

Variance 12,23 14,35 Variance 12,23465152 5,83401981

Observations 1711,00 1711,00 Observations 1711 1711

Pooled Variance 13,29 Pooled Variance 9,034335664

Hypothesized Mean Difference 0,00 Hypothesized Mean Difference 0

df 3420,00 df 3420

t Stat -44,59 t Stat -0,304843315

P(T<=t) one-tail 0,00 P(T<=t) one-tail 0,38025202

t Critical one-tail 1,65 t Critical one-tail 1,645299295

P(T<=t) two-tail 0,00 P(T<=t) two-tail 0,760504039

t Critical two-tail 1,96 t Critical two-tail 1,960657872

FIN PE WORLD PE FIN PE GER PE

Mean 17,6804208 18,4818235 Mean 17,68042081 16,43980129

Variance 12,2346515 8,42155831 Variance 12,23465152 6,190327212

Observations 1711 1711 Observations 1711 1711

Pooled Variance 10,3281049 Pooled Variance 9,212489365

Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0

df 3420 df 3420

t Stat -7,2937434 t Stat 11,95529006

P(T<=t) one-tail 1,864E-13 P(T<=t) one-tail 1,32928E-32

t Critical one-tail 1,64529929 t Critical one-tail 1,645299295

P(T<=t) two-tail 3,728E-13 P(T<=t) two-tail 2,65855E-32

t Critical two-tail 1,96065787 t Critical two-tail 1,960657872

FIN PE ITA PE FIN PE SWE PE

Mean 17,6804208 17,43781414 Mean 17,68042081 15,98638223

Variance 12,2346515 16,70051662 Variance 12,23465152 3,962978191

Observations 1711 1711 Observations 1711 1711

Pooled Variance 14,4675841 Pooled Variance 8,098814855

Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0

df 3420 df 3420

t Stat 1,86558363 t Stat 17,41095394

P(T<=t) one-tail 0,0310926 P(T<=t) one-tail 2,02506E-65

t Critical one-tail 1,64529929 t Critical one-tail 1,645299295

P(T<=t) two-tail 0,0621852 P(T<=t) two-tail 4,05012E-65

t Critical two-tail 1,96065787 t Critical two-tail 1,960657872

FIN PE EU PE

Mean 17,68 17,79

Variance 12,23 6,59

Observations 1711,00 1711

Pooled Variance 9,41

Hypothesized Mean Difference 0,00

df 3420,00

t Stat -1,01

P(T<=t) one-tail 0,16

t Critical one-tail 1,65

P(T<=t) two-tail 0,31

t Critical two-tail 1,96
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Liite 12. Kahden otoksen T-testit Helsingin pörssin arvostuskertoimille ennen määrällistä 

elvytystä (Pre QE) ja määrällisen elvytyksen jälkeen (QE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre QE PE QE PE Pre QE O QE O

Mean 15,41 17,68 Mean 3,84519384 3,96472238

Variance 9,68 12,23 Variance 1,00219281 0,23027687

Observations 3508,00 1711,00 Observations 3508 1711

Pooled Variance 10,52 Pooled Variance 0,74917838

Hypothesized Mean Difference 0,00 Hypothesized Mean Difference 0

df 5217,00 df 5217

t Stat -23,72 t Stat -4,6831725

P(T<=t) one-tail 0,00 P(T<=t) one-tail 1,4482E-06

t Critical one-tail 1,65 t Critical one-tail 1,64514576

P(T<=t) two-tail 0,00 P(T<=t) two-tail 2,8963E-06

t Critical two-tail 1,96 t Critical two-tail 1,96041881

Pre QE PB QE PB

Mean 1,9688854 1,84994155

Variance 0,27435487 0,02440608

Observations 3508 1711

Pooled Variance 0,19242801

Hypothesized Mean Difference 0

df 5217

t Stat 9,19536547

P(T<=t) one-tail 2,6436E-20

t Critical one-tail 1,64514576

P(T<=t) two-tail 5,2872E-20

t Critical two-tail 1,96041881
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Liite 13. Kahden otoksen T-testit Osinkotuotolle 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIN O US O FIN O W Osinko

Mean 3,96472238 1,995967271 Mean 3,96472238 2,454962011

Variance 0,23027687 0,053925131 Variance 0,23027687 0,050720101

Observations 1711 1711 Observations 1711 1711

Pooled Variance 0,142101 Pooled Variance 0,14049848

Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0

df 3420 df 3420

t Stat 152,75771 t Stat 117,810015

P(T<=t) one-tail 0 P(T<=t) one-tail 0

t Critical one-tail 1,64529929 t Critical one-tail 1,64529929

P(T<=t) two-tail 0 P(T<=t) two-tail 0

t Critical two-tail 1,96065787 t Critical two-tail 1,96065787

FIN O UK O FIN O GER O

Mean 3,96472238 3,672758621 Mean 3,96472238 2,630748101

Variance 0,23027687 0,186121742 Variance 0,23027687 0,078243534

Observations 1711 1711 Observations 1711 1711

Pooled Variance 0,2081993 Pooled Variance 0,1542602

Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0

df 3420 df 3420

t Stat 18,715409 t Stat 99,3414555

P(T<=t) one-tail 8,6507E-75 P(T<=t) one-tail 0

t Critical one-tail 1,64529929 t Critical one-tail 1,64529929

P(T<=t) two-tail 1,7301E-74 P(T<=t) two-tail 0

t Critical two-tail 1,96065787 t Critical two-tail 1,96065787

FIN O ITA O FIN O EU O

Mean 3,96472238 3,214605494 Mean 3,96472238 2,871046172

Variance 0,23027687 0,259311175 Variance 0,23027687 0,113266215

Observations 1711 1711 Observations 1711 1711

Pooled Variance 0,24479402 Pooled Variance 0,17177154

Hypothesized Mean Difference 0 Hypothesized Mean Difference 0

df 3420 df 3420

t Stat 44,3443761 t Stat 77,1832688

P(T<=t) one-tail 0 P(T<=t) one-tail 0

t Critical one-tail 1,64529929 t Critical one-tail 1,64529929

P(T<=t) two-tail 0 P(T<=t) two-tail 0

t Critical two-tail 1,96065787 t Critical two-tail 1,96065787

FIN O SWE O

Mean 3,96472238 3,117568673

Variance 0,23027687 0,330345781

Observations 1711 1711

Pooled Variance 0,28031132

Hypothesized Mean Difference 0

df 3420

t Stat 46,800652

P(T<=t) one-tail 0

t Critical one-tail 1,64529929

P(T<=t) two-tail 0

t Critical two-tail 1,96065787
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Liite 14. Kahden otoksen T-testit PB-luvulle 
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