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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, oliko FDA:n Covid-19 -rokote 

Comirnatylle antamalla hyväksynnällä vaikutusta Yhdysvaltain osakemarkkinoihin. Työssä 

tarkastellaan neljää eri indeksiä Yhdysvaltain markkinoilta ja riskittömäksi tuotoksi 

valikoitui Yhdysvaltain kolmen kuukauden joukkovelkakirjalaina. 

 

Tutkimusmetodina käytetään tapahtumatutkimusta. Menetelmällä pyritään selvittämään, 

onko valitun tapahtumaikkunan aikana markkinoilla havaittu epänormaaleja tuottoja. 

Mahdollisten epänormaalien tuottojen merkitsevyyttä testataan tilastollisesti. 

Tapahtumatutkimuksessa oletetaan myös täydelliset markkinat.  

 

Tutkimusta varten muodostettiin yksi päätutkimuskysymys ja tälle kaksi 

alatutkimuskysymystä. Päätutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään FDA:n antaman 

hyväksynnän vaikutuksia kokonaisvaltaisesti, kun taas alatutkimuskysymyksillä eriteltiin 

markkinoita ja lääketeollisuutta kuvaavat indeksit. Tulosten perusteella FDA:n 

hyväksynnällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta Yhdysvaltain osakemarkkinoihin. Markkinoilla 

ei myöskään havaittu epätäydellisyyttä, eikä markkinoita ja lääketeollisuutta kuvaavissa 

indekseissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja.   
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The objective of this bachelor’s thesis is to find out whether the acceptance of COVID-19 

vaccine Comirnaty by FDA had any effect on the U.S. stock market. This paper examines 

four different indexes from the U.S. stock market and utilizes the U.S. three-month treasury 

bill as risk free revenue.  

 

The research method used is event study. The goal of this method is to find out whether 

abnormal returns could be found in the market during a chosen event window. The reliability 

of these possible abnormal returns is then tested statistically. Efficient markets are assumed 

when conducting an event study.  

 

One main research question and two sub-questions were formed for this research. The 

objective of the main research question was to find out whether the FDAs acceptance had 

effects on the stock market as a whole, while the objective of the sub-questions was to 

analyze market and pharmaceutical indexes separately. According to the results the FDAs 

acceptance had no effects on the U.S. stock market. No signs of inefficiency were found in 

the market either and the indexes depicting the market and the pharmaceutical sector had no 

signs of statistically significant abnormal returns. 
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1 Johdanto 

Yhdysvaltoihin julistettiin COVID-19 -pandemian myötä kansallinen hätätila 13. 

maaliskuuta 2020 (Trump 2020). Syynä oli Wuhanista, Kiinasta alun perin leviämään 

lähtenyt virus, joka oli siihen mennessä koitunut 313 ihmisen kuolemaksi Yhdysvalloissa 

(CDC 2021). Tauti ei kuitenkaan pysähtynyt tähän, vaan tapausten määrä jatkoi kasvuaan 

eksponentiaalisesti. Ensimmäinen rokote tautia vastaan sai Yhdysvaltain elintarvike- ja 

lääkeviraston (FDA) virallisen hyväksynnän 23. elokuuta 2021. Kyseessä oli Pfizerin ja 

BioNTechin valmistama rokote, jota markkinoitiin nimellä Comirnaty. Rokote oli jo 

aiemmin saanut FDA:n hätätilavaltuutuksen, joten täysin uutena tuote ei tullut markkinoille. 

(FDA 2021a.) 

FDA:n lausunnoilla on havaittu olevan vaikutusta markkinoiden yleiseen mielipiteeseen. 

Sekä hyväksymisillä että hylkäämisillä on vaikutusta, mutta jälkimmäiset aikaansaavat 

moninkertaisen reaktion verrattuna edellisiin (Sharma & Lacey 2004, 297, 303). Comirnatyn 

saama hätäkäyttölupa nosti sijoittajien uskoa tulevaan, kun markkinat nousivat uutisen tultua 

julki (Marobhe 2021, 1). Kaikki eivät ole kuitenkaan päätyneet samaan lopputulokseen. 

Esimerkiksi Pérez-Rodríguez ja Valcarcel (2012, 2217, 2224) eivät havainneet merkittäviä 

epänormaaleja tuottoja FDA:n hyväksymisten ympärillä. Tutkielmassa pyritään myös 

analysoimaan markkinoiden tehokkuutta tapahtuman aikana ja löytämään mahdollisia 

merkkejä tehottomuudesta. Esimerkiksi Rothenstein, Tomlinson, Tannock ja Detsky (2011, 

1507, 1510) havaitsivat mahdollista tehottomuutta FDA:n hyväksymisten ympärillä, jolle he 

ehdottivat syyksi sisäpiirikauppaa.  

FDA:n Comirnatylle antamasta hyväksynnästä ja sen vaikutuksista osakemarkkinoihin ei ole 

vielä julkaistu aiempaa tutkimusta. Aihe onkin hyvin ajankohtainen, sillä COVID-19 

vaikuttaa maailmalla yhä työn kirjoitushetkellä. Aiemmat tutkimukset eivät myöskään ole 

yhtä mieltä FDA:n hyväksymisten merkittävyydestä markkinoilla, joten tutkimuksen 

tulokset eivät ole täysin ennustettavissa. Rokotteen hyväksynnän vaikutusten tutkimisen 

lisäksi työ täydentää laajempaa tutkimuskokonaisuutta FDA:n lausuntojen vaikutuksista 

sijoittajiin, markkinoihin sekä markkinatehokkuuteen. 
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on selvittää, oliko FDA:n Comirnaty-rokotteelle antamalla virallisella 

hyväksynnällä vaikutusta Yhdysvaltain osakemarkkinoihin. Tästä johdettuna tutkielman 

päätutkimuskysymys on:  

 

Miten FDA:n Comirnatylle antama hyväksyntä vaikutti Yhdysvaltain osakemarkkinoihin? 

 

Tutkimuskysymykseen vastataan käyttäen tapahtumatutkimusta. Työssä vertaillaan myös 

yleisiä markkinaindeksejä lääketeollisuuteen keskittyviin indekseihin. Näin 

päätutkimuskysymystä tarkentavat seuraavat alatutkimuskysymykset:  

 

Millainen vaikutus FDA:n Comirnatylle antamalla hyväksynnällä oli markkinoita kuvaavien 

indeksien epänormaaleihin tuottoihin? 

Millainen vaikutus FDA:n Comirnatylle antamalla hyväksynnällä oli lääketeollisuuden 

indeksien epänormaaleihin tuottoihin? 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

Tutkimuksen maantieteellinen rajaus tehtiin Yhdysvaltoihin, sillä FDA on Yhdysvaltain 

viranomainen. Laajempi tutkimusaineisto, johon olisi otettu mukaan esimerkiksi 

eurooppalaisia indeksejä, ei välttämättä myöskään olisi ollut tarkoituksenmukainen. 

Aineistosta olisi tullut monimutkaisempi ja tulkinta olisi vaikeutunut, sillä Yhdysvaltain ja 

Euroopan pörssien välillä on löydetty vain osittaista yhteisintegraatiota eli ne eivät ole täysin 

riippuvaisia toisistaan (Caporale, Gil-Alana, & James 2016, 151). Yhdysvallat on myös 

maailmalla merkittävä talousmaa, joten se katsottiin riittäväksi tutkimuskohteeksi. 

Dataksi valikoituivat osakeindeksit, sillä niiden avulla saadaan tehokkaasti muodostettua 

kokonaiskuva maan markkinoista sekä yksittäisistä toimialoista. Dow Jones Industrial 

Average ja S&P 500 valikoituivat kuvaamaan maan osakemarkkinoita yleisesti. S&P 
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Pharmaceuticals Select Industry Index ja Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index taas 

valikoituivat kuvaamaan lääketeollisuutta.  

Seuraavassa luvussa annetaan työn kannalta tärkeää taustoitusta esimerkiksi pandemioista 

yleisesti sekä tämänhetkisestä koronapandemiasta. Kolmannessa luvussa esitellään tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeä tehokkaiden markkinoiden käsite. Neljännessä luvussa avataan 

työssä käytetty kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä tapahtumatutkimus ja kuvaillaan työssä 

käytettyä aineistoa. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja kuudennessa 

luvussa näistä tehdään johtopäätökset. 
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2 Taustoitus 

Pandemian määritelmä on kiistanalainen ja siitä on monia erilaisia näkemyksiä. Vuonna 

2009 Maailman terveysjärjestö antoi pandemialle neljä kriteeriä: tauti on suhteellisen uusi, 

se tarttuu helposti ihmisestä toiseen, väestöimmuniteettiä ei ole tai se on heikko, ja 

sairastuneisuus sekä kuolleisuus ovat korkeita. (Ali Maher & Bellizzi 2020.) 

Pandemiat ovat vaivanneet ihmiskuntaa siitä lähtien, kun ensimmäiset ihmiset alkoivat 

asettua aloilleen. Pelkästään 2000-luvulla maailma on kokenut viisi pandemiaa, joista 

HIV/AIDS alkoi jo 1900-luvulla. Määrällisesti tämä on suuri, sillä 1900-luvulla maailma 

koki kokonaisuudessaan vain kolme pandemiaa.  Ihmisten alati kasvava liikkuvuus onkin 

johtanut yhä uusien pandemioiden syntyyn. (Morens, Daszak, Markel & Taubenberger 2020, 

1, 4.) Kehittyvä teknologia mahdollistaa yhä vaivattomamman matkustamisen 

mantereidenkin välillä. Esimerkiksi Euroopasta Pohjois-Amerikkaan lentävä matkustaja 

kuljettaa mahdollisia viruksia huomattavasti nopeammin kuin 1400-luvun purjelaivalla 

kulkeva tutkimusmatkailija.  

 

2.1 COVID-19 -pandemia 

11. maaliskuuta 2020 WHO luokitteli COVID-19 -viruksen pandemiaksi (WHO 2020). 

Kyseessä on SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttama infektiotauti, joka voi aiheuttaa hyvin 

moninaisia oireita. Suurin osa sairastuneista selviää lievillä oireilla, eivätkä he tarvitse 

hoitoa. Vaikka vanhat ihmiset ja kroonisista sairauksista kärsivät ovat suuremmassa riskissä 

sairastua vakavasti, kuka tahansa voi saada taudista hengenvaarallisia oireita. Lievimmät 

oireet  muistuttavat perinteistä flunssaa, mutta oireita voivat olla myös hengenahdistus, 

rintakipu ja kuolema. Virus leviää pisaratartuntana esimerkiksi aivastaessa, yskiessä, 

puhuessa tai hengittäessä. Taudin leviämisen hidastamiseksi suositellaan kasvomaskien 

käyttöä, rokotteen ottamista, turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja ihmiskontaktien 

välttämistä. (WHO 2021a.) 

Food and Drug Administration (FDA) eli suomeksi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto 

on Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön sisällä toimiva valtion virasto (FDA 2021b). 



9 
 

Sen päätehtävänä on taata markkinoille tulevien lääkkeiden, lääketieteellisten laitteiden ja 

vastaavien turvallisuus. FDA vastaa myös elintarvikkeiden, tupakan, kosmetiikan ja 

radioaktiivisten tuotteiden turvallisuudesta ja säätelystä. (FDA 2021c.) Ministeriön alaisena 

toimivana virastona FDA on merkittävä osa Yhdysvaltoja ja sillä on näin ollen paljon 

vaikutusvaltaa. Erityisesti suuremmista FDA:n päätöksistä uutisoidaan maailmanlaajuisesti.  

FDA on saanut osakseen myös kritiikkiä päätöksistään. Virastoa on kritisoitu esimerkiksi 

Alzheimer-taudin hoitoon käytettävien lääkkeiden hyväksynnästä ilman riittävää tutkimusta 

(Beasley & Steenhuysen 2021). Ensimmäisen Covid-19 -rokotteen suhteellisen nopeaa 

hyväksyntää on myös kyseenalaistettu, vaikka FDA vahvistaakin sen olevan täysin 

turvallinen (Lee 2021).  

 

2.2 COVID-19 -pandemian vaikutus markkinoihin 

Markkinat ympäri maailman reagoivat koronavirukseen negatiivisesti. Kapar, Buigut ja 

Rana (2021, 1, 16) tutkivat tapahtumatutkimuksella pandemian ensimmäisten vaiheiden 

vaikutusta 63:een eri osakemarkkinaan ympäri maailman. Jo Kiinan ensimmäinen sulkutila 

Wuhanin kaupungissa aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla ympäri maailman, vaikka 

tässä vaiheessa virus ei ollut levinnyt Kiinan ulkopuolelle. Kun virus alkoi levitä 

maailmanlaajuisesti, reagoivat markkinat vielä voimakkaammin. 30 päivää Wuhanin 

sulkutilan alkamisen jälkeen Yhdysvaltojen markkinoilla oli kertynyt -14,62 % 

kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja, jotka olivat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin 

riskitasolla. 

Mazur, Dan ja Vega (2021, 1, 7) tutkivat koronaviruksen vaikutuksia maaliskuussa 2020 

tapahtuneeseen pörssiromahdukseen käyttäen aineistona S&P1500-indeksin yrityksiä. 

Kokonaisuudessaan markkinat romahtivat 26 % neljässä päivässä. Terveydenhuolto-, 

elintarvike-, maakaasu- ja ohjelmistoteollisuussektoreiden yritykset tekivät suuria voittoja 

romahduksen aikana, kun taas raakaöljy-, kiinteistö-, viihde- sekä hotelli- ja ravintola-

alasektorit menettivät yli 70 % markkina-arvostaan. Lee (2020, 1, 4, 12) hyödynsi Google-

hakujen tietoja ja Daily News Sentiment Indexiä (DNSI) tutkiessaan koronaviruksen 

vaikutusta Yhdysvaltain markkinoihin. DNSI tutkii 16 suurta yhdysvaltalaista sanomalehteä 

ja tekee niistä löytyvien avainsanojen perusteella analyysia markkinoiden senhetkisestä 
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tilanteesta. Käyttäen koronavirukseen ja sen vaikutuksiin liittyviä avainsanoja Lee analysoi 

niiden esiintymisen korrelaatiota 11 eri toimialaan. Hän havaitsi, että erityisesti 

terveydenhuolto- ja informaatioteknologiasektoreiden arvot nousivat, kun tutkimuksessa 

käytettyjen avainsanojen esiintyvyys kasvoi. Hän päätteli, että terveydenhuoltoalan 

osakkeiden arvon nousuun vaikuttivat koronavirusrokotteiden ja -hoitojen kiireellinen tarve. 

Pandemia ei kuitenkaan aiheuttanut kovin voimakasta reaktiota lääketeollisuudessa. 

Lääketeollisuus tuottaa ihmisille välttämättömiä tuotteita, joten sen tuotteiden kysyntä ei 

reagoi vahvasti taloudellisiin sokkeihin. (Thorbecke 2020, 23.) Koronan mukanaan tuoma 

epävarmuus vaikuttaa myös yritysten investointihalukkuuteen. Dixit ja Pindyck (1994, 4, 

135) toteavat, että epävarmat ajat vähentävät yritysten halukkuutta investoida. Sen sijaan 

yritykset lykkäävät mieluummin investointeja varmemmille ajoille. Kun yritykset eivät 

investoi, markkinoilla liikkuu normaalia vähemmän rahaa, eivätkä yritykset kasva. 

Pandemian myötä maat ovat säätäneet erilaisia rajoituksia, kuten ravintoloiden sulkuja ja 

kokoontumiskieltoja. Aggarwal, Nawn ja Dugar (2021, 6) huomasivat tutkimuksessaan, että 

rajoitusten ankaruudella oli erityisen negatiivinen vaikutus markkinoihin. 

Koronaviruksella oli myös suuri vaikutus työllisyyteen. Vuoden 2020 helmikuun ja 

huhtikuun välillä Yhdysvaltain työttömyysaste nousi 3,5 prosentista 14,7 prosenttiin. 

Todellinen lukema on vielä suurempi, sillä osa työvoimasta esimerkiksi lomautettiin. Tällöin 

he näkyvät tilastoissa työllisinä, vaikka eivät kävisikään töissä. Ylivoimaisesti suurin 

työttömyyden kasvu Yhdysvalloissa pandemian alussa nähtiin hotelli- ja ravintola -alalla. 

(Groshen 2020, 218-219.) Kun vapaa-ajan palveluita rajoitetaan, on työnantajien pakko 

karsia kuluja selviytyäkseen pienentyneillä tuloja. Mikäli asiakkaita ei ole, ei 

työntekijöitäkään ole kannattavaa pitää palkattuna. 

 

2.3 COVID-19 -rokote ja rahoitusmarkkinat 

Rouatbi, Demir, Kizys ja Zaremba (2021, 6) huomasivat tutkimuksessaan, että 

massarokotuksilla oli vaikutusta osakemarkkinoihin, sillä ne vähensivät niiden 

volatiliteettia. Volatiliteetti kuvaa rahoitusinstrumentin tuoton keskihajontaa annetulla 

aikavälillä ja sillä mitataan instrumenttien riskiä. Sairastuneiden ja kuolleiden määrän 

pienenemisen ja rokotustahdin kiihtymisen huomattiin myös vaikuttavan positiivisesti S&P-
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500 -indeksiin (Khalfaoui, Nammouri, Labidi & Ben Jabeur 2021, 179). Tästä voidaan 

päätellä, että tilanteen koheneminen nostaa ihmisten uskoa tulevaan. 

Rokotteiden saaman hyväksynnän on huomattu vaikuttavan markkinoihin positiivisesti. 

Kewei ja Yuanyuan (2020, 404) tutkivat Kiinassa COVID-19 -rokotteen saaman 

hyväksynnän vaikutusta maan lääketeollisuuden A-share -osakkeisiin. A-share -osakkeet 

ovat Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä renminbeinä noteerattuja osakkeita, joilla 

ulkomaalaiset voivat käydä kauppaa vain tiettyjen kanavien kautta (UBS 2020). Kaksi 

päivää hyväksynnän jälkeen markkinoilla havaittiin tilastollisesti merkitseviä positiivisia 

vaikutuksia osakekursseihin (Kewei & Yuanyuan 2020, 407).  

Aiemmissa tutkimuksissa myös FDA:n antamilla hyväksymisillä on todettu olevan 

positiivisia vaikutuksia markkinoihin. Sturm, Dowling ja Röder (2007, 24, 26-27) 

hyödynsivät tapahtumatutkimusta tutkiessaan FDA:n lääkeaineille antamien hyväksymisten 

vaikutusta lääketeollisuus- ja bioteknologiayritysten osakkeiden hintoihin. Tutkimuksessaan 

he huomasivat lääkeaineiden hyväksynnän aikaansaavan positiivisen reaktion päivä 

varsinaisen tapahtumapäivän jälkeen. Hamill, McIlkenny ja Opong (2013, 107) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että FDA:n antamilla hyväksymisillä oli positiivinen vaikutus USA:n 

markkinoihin tapahtumapäivänä ja päivä sen jälkeen. 

Sharma ja Lacey (2004, 297, 303) päätyivät hyvin samankaltaisiin lopputuloksiin. 

Tutkimuksessaan he raportoivat tilastollisesti merkitseviä positiivisia epänormaaleja tuottoja 

tapahtumapäivänä ja päivä sen jälkeen. Mielenkiintoista oli, että mikäli tuote ei saanut 

hyväksyntää FDA:lta, aiheutti tämä hyvin voimakkaan ja tilastollisesti merkitsevän reaktion. 

Siinä missä hyväksynnän saaneet tuotteet aiheuttivat hetkellä t0 +0,48 % ja hetkellä t1 +0,88 

% epänormaalit tuotot, samoina ajanhetkinä ilman hyväksyntää jääneet aiheuttivat                            

-11,17 % ja -5,92 % epänormaalit tuotot. Tämän tutkimuksen perusteella markkinat siis 

vaikuttavat reagoivan FDA:lta saatuun negatiiviseen informaatioon moninkertaisesti 

verrattuna positiiviseen. Tätä havaintoa tukee myös Torabzadehin, Woodruffin ja Senin 

(1998, 48) tutkimus, jossa he huomasivat hyväksynnän aiheuttavan huomattavasti 

pienemmän reaktion markkinoilla verrattuna hylkäämiseen. Syyksi tälle he ehdottivat 

markkinoiden kykyä ennakoida positiiviset tulokset negatiivisia paremmin, jolloin 

jälkimmäiset tuottavat suuremman yllätyksen.  
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Pérez-Rodríguez ja Valcarcel (2012, 2217, 2224) päätyivät hieman erilaiseen 

lopputulokseen. Tutkimuksessaan  he pyrkivät selvittämään, aiheuttiko uusi tieteellinen 

informaatio hinnanvaihtelua lääketeollisuuden osakkeissa vuosina 1989-2008. Vain 10 

heidän aineistossaan olleesta 1721 FDA:n antamasta hyväksynnästä aiheutti markkinoilla 

tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja. Heidän mukaansa hyväksyntää hakevia 

tuotteita koskeva positiivinen informaatio välittyy osakkeiden hintoihin jo kauan ennen 

varsinaista hyväksyntää, jolloin virallinen hyväksyntä ei tule yllätyksenä markkinoille. 

Tätä tukevat myös Sarkarin ja de Jongin (2006, 586, 590-591, 596) havainnot. 

Tutkimuksessaan he analysoivat epänormaaleja tuottoja neljässä eri FDA:n 

arviointiprosessin vaiheessa. Tuotteen eteneminen arviointiprosessin aikaisemmissa 

vaiheissa valaa sijoittajiin niin paljon uskoa, että lopullinen hyväksyntä ei enää aiheuta 

suurta reaktiota. He myös huomasivat hyväksynnän vaikutusten olevan suurempia, kun 

hyväksynnän kohteena on pienemmän tai aloittelevan yrityksen tuote. 

Marobhe (2021, 1) tutki sijoittajien reaktioita koronavirukseen liittyviin uutisiin 

rahtiliikenteen toimialalla. Tutkimuksessaan hän havaitsi, että sijoittajat reagoivat 

positiivisesti FDA:n Pfizerin COVID-19 -rokotteelle antamaan hätäkäyttölupaan. Bakry, 

Kavalmthara, Saverimuttu, Liu ja Cyril (2021, 5-6) havaitsivat, että kun Pfizer-BioNTech 

ilmoitti kehittävänsä 90-prosenttisen tehokasta rokotetta virusta vastaan, markkinoiden 

volatiliteetti kasvoi tilastollisesti merkitsevästi. Uutisella oli siis suuri vaikutus sijoittajiin ja 

markkinoihin.  

Rothenstein, Tomlinson, Tannock ja Detsky (2011, 1507, 1510) tutkivat FDA:n 

syöpälääkkeille antamien päätösten vaikutusta syöpälääkkeitä omistavien yritysten 

osakekursseihin. He havaitsivat negatiivisten päätösten laskevan ja positiivisten nostavan 

osakkeen kurssia jo kauan ennen virallisen päätöksen julkistamista. Yhdeksi syyksi tälle he 

ehdottavat sisäpiiritiedon avulla tehtyjä kauppoja, mutta sen todistaminen oli mahdotonta. 

Markkinoiden reagointi ennen julkistamista ja mahdollinen sisäpiirikauppa ovat kuitenkin 

merkkejä markkinoiden tehottomuudesta näissä tilanteissa, sillä täydellisillä markkinoilla 

kaikki muutokset tapahtuisivat tiedon julkistamishetkenä. On kuitenkin huomattava, että 

tutkimuksen otoskoko oli huomattavasti aiemmin mainittuja tutkimuksia pienempi, mikä 

saattoi vaikuttaa tuloksiin. Hamill, McIlkenny ja Opong (2013, 106) havaitsivat FDA:lle 

jätettyjen hakemusten aiheuttavan markkinoilla positiivisen kumulatiivisen reaktion, alkaen 

viidestä päivästä ennen tapahtumaa. Tälle epäiltiin syyksi tietovuotoja. 
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Bohmann ja Patel (2020, 14) tutkivat optioilla käytävää kauppaa FDA:n tiedotusten 

ympärillä. He havaitsivat optiokaupassa reaktioita tiedotuksiin jo viisi päivää ennen 

virallista julkistamista. Tätä he pitävät merkkinä siitä, että joillakin kaupankäynnin 

osapuolilla on tieto tiedotuksista jo ennen virallista julkistamista, sillä he vaikuttavat 

kykenevän ennustamaan myös tiedotteen aiheuttaman reaktion suunnan ja suuruuden. Reeb, 

Zhang ja Zhao (2014, 544-545) päätyivät samankaltaisiin lopputuloksiin. He havaitsivat 

kumulatiivisten epänormaalien tuottojen olevan tilastollisesti merkitseviä jo ennen 

päätöksen julkistamista niillä yrityksille, joiden tuotteet olivat saamassa päätöksen. 

Hyväksyntä aiheutti positiivisia kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja ja päinvastoin. Tätä 

he selittivät sillä, että FDA:n virkailijoilla on sisäpiiritietoa päätöksestä jo ennen sen 

virallistamista.   

Torabzadeh, Woodruff ja Sen (1998, 46) saivat tästä poikkeavia tuloksia, sillä he eivät 

havainneet markkinoiden ennakoivan hyväksymistä. He toteavat, että FDA:lta ei vuoda 

informaatiota sijoittajille ainakaan niin suurissa määrin, että se vaikuttaisi markkinoihin. He 

havaitsivat myös yrityksen kilpailijoiden markkina-arvon laskevan, kun yrityksen tuote saa 

FDA:n hyväksynnän. Hyväksynnän voisi siis olettaa vaikuttavan toimialan indeksiin 

yleisesti negatiivisesti, kun monien yritysten markkina-arvot laskevat. Finkle, Blose ja Lamb 

(2005, 41-42) päätyivät samankaltaisiin tuloksiin sisäpiirikaupasta, kun he tutkivat 30 päivän 

aikaikkunaa ennen virallista hyväksyntäpäivää. Mikäli tänä aikana tapahtui sisäpiirikauppaa, 

oli sen määrä niin pientä, ettei se vaikuttanut markkinoihin merkitsevästi. 

Aiemmat tutkimukset eivät ole täysin yhteneväisiä FDA:n päätösten vaikutuksista, vaan 

monet päätyvät eri lopputuloksiin. Yhtenäistä kuitenkin on, että FDA:n antaman 

hyväksynnän vaikutus ei ole kovinkaan suuri. Osassa tutkimuksia hyväksynnän vaikutus 

todetaan tilastollisesti merkitseväksi, osassa ei. Aiemmissa tutkimuksissa markkinat myös 

reagoivat monikertaisesti negatiivisiin uutisiin verrattuna positiivisiin. Osassa tutkimuksista 

havaittiin merkkejä mahdollisesta sisäpiirikaupasta ja markkinoiden tehottomuudesta. Tästä 

tutkimukset eivät ole kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen, eikä tutkimuksilla ole kyetty 

osoittamaan, että markkinoiden reagointi etukäteen johtuisi juuri sisäpiirikaupasta tai 

vastaavasta. 
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3. Tehokkaat markkinat 

Tehokkaiden markkinoiden konseptin esitteli ensimmäisen kerran Louis Bachelier 

matematiikan väitöskirjassaan vuonna 1900. Hän totesi, että vaikka menneet, nykyiset ja 

jopa tulevat tapahtumat näkyvät markkinahinnoissa, eivät ne useinkaan suoraan liity 

hinnanmuutoksiin. Hänen teoriansa mukaan hinnanmuutosten todennäköisyyksiä pystyi 

arvioimaan kuitenkin matemaattisesti. Tehokkaiden markkinoiden käsite on tärkeä osa 

taloustieteiden teorioita ja rahoitusalaa. Termiä käytetään useissa yhteyksissä, mutta 

yleisimmin sillä tarkoitetaan oletusta siitä, että kaikki merkityksellinen informaatio heijastuu 

rahoitusvaroihin. Välillä puhutaan myös operationaalisesta tehokkuudesta, jolla tarkoitetaan 

resurssien tehokasta käyttöä markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. (Dimson & 

Mussavian 1998, 91-92.) 

Tapahtumatutkimuksen olennainen osa on oletus tehokkaista markkinoista. Mikäli on syytä 

olettaa, että oletus ei päde, ei tapahtumaa seurannut reaktio todennäköisesti heijasta kaikkea 

siihen liittyvää informaatiota. (McWilliams, Siegel 1997, 630). Tehokkailla markkinoilla ei 

ole arbitraasin eli riskittömän voiton mahdollisuutta (Grossman & Stiglitz 1980, 393). 

Mikäli markkinoilla olisi arbitraasi ja oletus tehokkaista markkinoista pätisi, kannattaisi 

jokaisen sijoittaa vain tähän niin sanottuun ”ilmaiseen lounaaseen”. 

 

3.1 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi alkoi alun perin kehittyä satunnaiskulun mallista. 

Mallin mukaan pitkällä aikavälillä osakkeiden hinnat vaihtelevat satunnaisesti, eikä niistä 

voi piirtää trendiä. (Dimson & Mussavian 1998, 93-94.) Käytännössä malli olettaa, että 

jokaisen päivän kurssimuutokset riippuvat vain sen päivän tiedosta. Esimerkiksi tämän 

päivän osakekurssi ei ole riippuvainen eilisen kurssista tai uutisista. Tämän seurauksena 

tietämätön sijoittaja saisi markkinoilta saman tuoton kuin asiantuntija, sillä seuraavana 

päivänä selviävää informaatiota ja sen vaikutuksia markkinoihin ei voida tietää etukäteen. 

(Malkiel 2003, 59.) 
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Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin isänä pidetään yleisesti Eugene Famaa. Hypoteesista 

on kolme eri muotoa: heikko, melko vahva ja vahva. Heikossa muodossa osakkeiden hinnat 

sisältävät jo kaiken niihin liittyvän historiallisen informaation. Tällöin jo olemassa olevaan 

markkinadataan perustuvilla tiedoilla ei voida saavuttaa ylituottoja. Melko vahvoilla 

markkinoilla julkisen tiedon varassa olevilla sijoittajilla ei ole mahdollisuutta saavuttaa 

ylituottoja. Markkinoilla on kuitenkin yksityistä informaatiota, joka on esimerkiksi 

sisäpiiriläisten hallussa. Näin tällaisilla henkilöillä on mahdollisuus ylituottoihin. Vahvoilla 

markkinoilla kaikki mahdollinen informaatio näkyy osakkeiden hinnoissa, jolloin 

kenelläkään ei ole mahdollisuuksia saavuttaa ylituottoja. (Tung, Marsden 1998, 145.) 

Täydellisen tehokkaisiin markkinoihin liittyy muutamia taustaoletuksia. 

Arvopaperikaupassa ei saa olla transaktiokustannuksia, kaiken informaation täytyy olla 

saatavissa maksuttomasti markkinatoimijoille ja kaikkien on oltava samaa mieltä 

tämänhetkisen informaation vaikutuksesta nykyisiin ja tuleviin arvopapereiden hintoihin 

(Fama 1970, 387).  

 

3.2 Aikaisempi tutkimus 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ei ole välttynyt kritiikiltä. Osakkeiden hinnoissa on 

huomattu olevan tiettyä ennustettavuutta esimerkiksi tiettyinä päivinä tai vuodenaikoina. 

Niin kutsuttujen viikonpäivä- ja vuodenaika-anomalioiden liiallista hyväksikäyttöä estää 

kuitenkin se, että nämä eivät säily täysin samanlaisina kerrasta toiseen ja niillä saavutettu 

potentiaalinen hyöty ei ole kovin suuri. (Malkiel 2003, 64.) Waud (1970, 248) teki 

merkittävän havainnon tutkiessaan Yhdysvaltain keskuspankin diskonttokoron muutoksia. 

Markkinat vaikuttivat ikään kuin ennustavan korkotason muutoksia jo 5-7 päivää ennen 

muutoksien julkistamista. Mahdollisiksi syiksi tälle esitetään sisäpiiritiedon käyttö tai 

tietovuodot. Tutkimus vahvistaa ajatusta siitä, että todellisuudessa markkinat eivät toimi aina 

täydellisesti. 

Täydellisten markkinoiden olemassaoloa on kyseenalaistettu muissakin tutkimuksissa. Ren, 

Wu ja Liu (2019, 761-763, 769) tutkivat Shanghain pörssin 50 suurinta yritystä seuraavaa 

SSE 50 -indeksiä ja pyrkivät ennustamaan sen kehitystä. Olemassa olevan markkinadatan 

lisäksi he pyrkivät ymmärtämään keskimääräisen sijoittajan ajattelua hakemalla erillisellä 

ohjelmalla internetistä blogien ja uutisten kaltaista dataa. Tutkimuksessa hyödynnettiin 
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myös viikonpäiväanomaliaa, jonka mukaan maanantaisin pörssituotot ovat kaikkein 

alhaisimpia. Kun kaiken edellä mainitun datan analysoinnissa hyödynnettiin koneoppimista, 

onnistuivat tutkijat ennustamaan indeksin liikkeitä jopa 89,93 % tarkkuudella. Mikäli siis 

käytettävissä on riittävästi tietämystä ja resursseja, on ennustamisen avulla ainakin teoriassa 

mahdollista saavuttaa ylituottoja markkinoilla.   

Edellä mainitun viikonpäiväanomalian lisäksi anomalia voi olla mikä tahansa 

markkinailmiö, joka on senhetkisten teorioiden vastainen. Anomalioita hyödyntämällä on 

mahdollista saada enemmän tuottoja kuin ne, jotka eivät tiedä anomaliasta, joten niiden 

ajatellaan olevan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vastaisia. Kuitenkin suurimmassa 

osassa tapauksissa anomalian julkistamisen jälkeen näiden hyödyntämismahdollisuudet 

katoavat, sillä markkinat omaksuvat näihin liittyvän uuden informaation. (Schwert 2002, 1, 

45-46.)  

Aiemmissa tutkimuksissa markkinoiden on todettu ikään kuin ennakoivan tulevia 

tapahtumia. Tutkimuksissa suurin osa hinnanmuutoksesta oli jo tapahtunut ennen itse 

tapahtumaa. Tätä voidaan pitää todisteena markkinoiden melko vahvasta muodosta, sillä 

julkistamisen jälkeen loppuosa hinnasta muuttuu nopeasti. Näin voidaan ajatella, että 

tietyillä sijoittajilla on sisäpiiritietoa, jolloin he voivat hyödyntää tätä jo ennen varsinaista 

tapahtumaa.  (Dimson & Mussavian 1998, 95.) 

Grossman ja Stiglitz (1980, 393, 404-405) toteavat, että informaation ollessa maksullista on 

mahdotonta saavuttaa täysin tehokkaita markkinoita. Ainoa tapa ammattimaisille sijoittajille 

tehdä parempaa tuottoa markkinoilla on saada käsiinsä muita parempaa informaatiota. 

Mikäli kaikki informaatio heijastuisi markkinoille välittömästi, ei sijoittajilla olisi syytä 

pyrkiä hankkimaan tällaista informaatiota. Faman (1970, 387-388) mukaan kuitenkin riittää, 

että informaatiosta maksavat ottavat huomioon kaiken informaation, mikäli tällaisia 

osapuolia on riittävä määrä. Todellisilla markkinoilla sijoittajat voivat myös tulkita samaa 

informaatiota eri tavalla. Tätä ei kuitenkaan pidä nähdä todisteena täydellisiä markkinoita 

vastaan, kunhan yksikään sijoittaja ei kykene tulkinnoillaan saavuttamaan jatkuvasti 

ylituottoja.  

Jiangin ja Lin (2020, 1, 4) tutkimuksessa tämän työn kannalta oleellisten Yhdysvaltain 

markkinoiden huomattiin toimivan normaalitilanteissa tehokkaiden markkinoiden tavoin. 

Tähän on kuitenkin löydetty kaksi poikkeusta: niin sanotut härkämarkkinat ja 
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karhumarkkinat. Härkämarkkinoilla hinnat joko ovat nousussa tai niiden odotetaan 

nousevan, karhumarkkinoiden ollessa näiden vastakohta. Härkämarkkinoilla sijoittajilla on 

tapana yliarvioida omat kykynsä, jolloin he eivät toimi rationaalisesti ja hyödynnä kaikkea 

olemassa olevaa informaatiota. Karhumarkkinoilla sijoittajilla on tapana aliarvioida omat 

kykynsä, jolloin he markkinoilla olevasta informaatiosta huolimatta jättävät potentiaalisesti 

hyviä sijoituksia tekemättä. Koska sijoittajat eivät kummassakaan tapauksessa noudata 

täydellisten markkinoiden oletusta toimijoiden rationaalisuudesta, eivät täydelliset 

markkinat toteudu.   

Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoilta on löydetty myös hetkellistä tehottomuutta. Lin, 

Lo ja Qiao (2021, 20) havaitsivat, että kyseiset markkinat reagoivat makrotaloudellisiin 

uutisiin jo 5 minuuttia ennen itse uutisten julkistamista. Tähän tarjottiin kahta eri selitystä: 

tiedon epätasaista jakautumista ja sijoittajien heterogeenisyyttä. Todisteita siitä, että toisilla 

oleva parempi tieto olisi vaikuttanut tehottomuuteen ei löydetty. Sen sijaan sijoittajien 

heterogeeniset odotukset tulevista uutisista vaikuttivat merkitsevästi markkinoiden 

hetkelliseen tehottomuuteen. Sijoittajat siis tutkimuksen mukaan saivat samaa informaatiota, 

mutta tulkitsivat sitä eri tavoin.  
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4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Työ suoritetaan kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä toimii 

tapahtumatutkimus. Tapahtumatutkimuksen juuret ulottuvat vuoteen 1933, kun James 

Dolley tutki osakesplittien vaikutuksia niiden hintaan (MacKinlay 1997, 13). 

Tapahtumatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko osakemarkkinoilla tapahtunut 

epätavallisia muutoksia osakkeiden hinnoissa jonkin tietyn tapahtuman ympärillä. 

Tapahtumatutkimusta voi tehdä vain julkisen kaupankäynnin kohteena oleville yrityksille. 

(Wells 2004, 61.) Tutkimustapa sopii työhön hyvin, sillä tapahtumatutkimuksessa tärkeä 

tietyn päivän rajaaminen on helppoa. 

 

4.1 Tapahtumatutkimus  

Kun markkinoiden oletetaan olevan rationaalisia, tietyn tapahtuman vaikutusten kuuluisi 

näkyä heti markkinoilla. Tästä oletuksesta voidaan lähteä tekemään tapahtumatutkimusta. 

Tutkimusmenetelmää voidaan käyttää oikeastaan minkä vain tapahtuman vaikutusten 

tutkimiseen, kunhan sillä voidaan olettaa olevan vaikutusta markkinoihin. (MacKinlay 1997, 

13.) Tapahtumatutkimuksessa instrumentin tuotosta vähennetään ensimmäiseksi riskitön 

korko, jotta saadaan määritettyä ylituotto. Ylituoton pohjalta määritetään epänormaali tuotto 

vähentämällä ylituotosta normaalituotto. Tämän jälkeen tutkitaan jäljelle jäänyttä residuaalia 

ja selvitetään, onko tapahtumahetkellä syntynyt yli- tai alituottoa. (Vaihekoski 2004, 230-

231.) 

Alussa tapahtumatutkimuksessa on tärkeää päättää tarkka tapahtumapäivä, jota tutkitaan. 

Tapahtumapäivän ympärille muodostetaan tapahtumaikkuna, joka käsittää yleisimmin 

kymmenen päivää ennen ja jälkeen tapahtuman. Näin tapahtuman vaikutusten tarkastelu ei 

rajoitu pelkästään yhteen päivään, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tapahtumaikkunan 

tukena käytetään sitä edeltävää estimointi-ikkunaa, joka on usein 250 päivää. (Vaihekoski 

2004, 231-232.) Kuvio 1. havainnollistaa estimointi-ikkunaa ja tapahtumaikkunaa 

visuaalisesti. 
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        Kuvio 1. Estimointi- ja tapahtumaikkuna 

 

Tämän jälkeen päätetään datan rajaus, eli ne rahoitusinstrumentit, joita tutkitaan. 

Tapahtuman vaikutuksen selvittämiseksi on laskettava epänormaalit tuotot seuraavalla 

kaavalla, jossa i on rahoitusinstrumentti ja t tapahtumapäivä: 

( 1 ) 

𝐴𝑅 it =  𝑅it –  𝐸(𝑅it|𝑋t). 

Kaavassa ARit tarkoittaa epänormaaleja, Rit toteutuneita ja E(Rit|Xt) normaalituottoja 

aikaperiodille t. (MacKinlay 1997, 14-15.) 

Ennen tätä on kuitenkin määritettävä normaalituotot, jotka voidaan laskea jatkuvan 

keskiarvon mallilla. Malliin liittyvä oletus on, että keskiarvotuotto on vakio ajan kuluessa. 

Jatkuvan keskiarvon mallilla normaalituotto lasketaan seuraavasti: 

( 2 ) 

𝑅it  =  𝜇i  + 𝜁                                                                                        

𝐸(𝜁it) = 0      𝑣𝑎𝑟(𝜁it) =  𝜎2
ζt   

Kaavassa ζit on virhetermi oletusarvolla 0, μi keskiarvotuotto ja 𝜎2
ζt varianssi. 

Epänormaaleja tuottoja laskiessa on tärkeää miettiä nollahypoteesi ja määritellä, mikä 

lasketaan epänormaaliksi tuotoksi.  (MacKinlay 1997, 15-17.) Epänormaaleista tuotoista 

voidaan määrittää keskimääräinen epänormaali tuotto jokaiselle päivälle (Vaihekoski 2004, 

232): 

T -260 T T +10 T -10 

Estimointi-ikkuna Tapahtumaikkuna 
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( 3 ) 

𝐴𝑅t =  
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅it

𝑁

𝑖=1

 

Yhtälössä N tarkoittaa tapahtumien lukumäärää ja ARt  keskimääräisiä epänormaaleja 

tuottoja hetkellä t. Jotta saadaan tehtyä päätelmiä tapahtuman vaikutuksesta, on tuottoja 

tarkasteltava pitkällä aikavälillä. CAR (cumulative abnormal return) on yksinkertaistettuna 

kahden etukäteen määritetyn ajankohdan välillä kertyneiden epänormaalien tuottojen 

summa. Tästä voidaan johtaa kaikkien kumulatiivisten epänormaalien tuottojen keskiarvo 

(Vaihekoski 2004, 233): 

( 4 ) 

𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =  
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2)

𝑁

𝑖=1

 

jossa t1 ja t2 kuvaavat ajanhetkiä 1 ja 2. 

 

4.1.1 Tilastollinen merkitsevyys 

Tilastollisen merkitsevyyden selvittäminen on tärkeää tapahtumatutkimuksessa. Berry, 

Gallinger ja Henderson (1990, 78) huomasivat, että t-testi on paras tapa testata 

epänormaalien tuottojen tilastollista merkitsevyyttä. Tätä varten on määritettävä testisuure t: 

( 5 ) 

𝜇t

√𝜎2(𝜇t)
 ~ 𝑡(𝑁) 

jossa N on tapahtumien lukumäärä ja μ keskiarvotuotto. (Vaihekoski 2004, 233.) T-testiin 

sisältyvät taustaoletukset epänormaalien tuottojen normaalijakautuneisuudesta, niiden 

varianssien yhtäläisyydestä eri tarkasteltavien kohteiden välillä sekä siitä, että tuottojen 

välillä ei ole ristikorrelaatiota (Sorescu, Warren & Ertekin 2017, 196). 
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Käyttäen keskimääräisiä kumulatiivisia epänormaaleja voidaan seuraavalla kaavalla testata 

nollahypoteesia siitä, että tapahtumalla ei ole vaikutusta osakkeen hintaan (Vaihekoski 2004, 

233): 

( 6 ) 

𝐽1 =  
𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)

√𝜎2(𝑡1,𝑡2)
 ~ 𝑁(0, 1) 

Edellisen kaavan varianssin laskemiseksi käytetään seuraavaa kaavaa (Vaihekoski 2004, 

233): 

( 7 ) 

𝜎2(𝑡1,𝑡2) =  
1

𝑁2
∑(𝑡2 − 𝑡1 + 1)𝜎i

2(𝑡1, 𝑡2)

𝑁

𝑖=1

  

 

4.1.2 Tapahtumatutkimuksen rajoitteet 

Tarkan tapahtumapäivän valitseminen ei ole aina yksiselitteistä. Uutinen tulevasta 

tapahtumasta voi esimerkiksi tulla tietoon ennen itse tapahtumaa, jolloin tutkija joutuu 

käyttämään omaa harkintaansa päivän valinnassa. On myös aina olemassa riski, että samana 

päivänä on tapahtunut muuta osakemarkkinoiden kannalta merkittävää. (Vaihekoski 2004, 

236.) Aineiston koostuessa vain tietynlaista yrityksistä riski vääristymälle kasvaa. Mikäli 

pyritään esimerkiksi selvittämään uuden säädöksen vaikutusta rahoituslaitosten tuottoihin, 

voi samana päivänä tapahtunut keskuspankin korkotason muutos vaikuttaa tuloksiin 

paljonkin. (Wells 2004, 66–67.) 

Tapahtumatutkimus olettaa, että osakkeen tuottoja voidaan ennustaa ja näistä voidaaj laatia 

normaalituotot (Wells 2004, 66–67). Mikäli tehokkaat markkinat pätevät, on päätelmien 

tekeminen historiallisesta datasta kuitenkin ongelmallista, sillä edellisen päivän tuotoilla ei 

pitäisi olla vaikutusta tämän päivän tuottoihin (Malkiel 2003, 59). Pieni otoskoko altistaa 

tulokset myös vääristymille, kun yhden yrityksen arvon muutos vaikuttaa tuloksiin 

suhteellisesti paljon verrattuna laajempaan otoskokoon. (Wells 2004, 66–67.) 
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4.2  Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona työssä käytetään neljää eri indeksiä Yhdysvaltain pörssistä. Dow Jones 

Industrial Average (DJI) ja Standard & Poor’s 500 (SP500) antavat laajan kuvan maan 

pörssistä, kun taas Standard & Poor’s Pharmaceuticals Select Industry Index (SPSIPH) ja 

Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index (DJUSPR) kuvaavat tarkemmin lääketeollisuutta. 

Data indekseistä DJI, SP500 ja SPSIPH on saatu S&P:n kotisivuilta 3.12.2021, kun taas data 

indeksistä DJUSPR on saatu samasta lähteestä 11.12.2021. (S&P Global 2021c, 2021a, 

2021b, 2021d). Riskittömänä korkona työssä käytettiin Yhdysvaltain valtion kolmen 

kuukauden joukkovelkakirjolainojen päivätuottoa. Data saatiin Yhdysvaltain 

valtiovarainministeriön verkkosivuilta (USDT 2021). 

Dow Jones Industrial Average sisältää 30 suurta, yleensä toimialallaan johtavaa 

yhdysvaltalaista yritystä. Indeksi on hintapainotettu, eli sen jokaista osaketta painotetaan sen 

tämänhetkisen hinnan mukaan. (Bloomberg 2021.)  S&P 500 -indeksi on markkina-

arvopainotettu indeksi, joka kuvaa 500 johtavaa yhdysvaltalaista yritystä ja kattaa noin 80 

% maan markkinoista (S&P Global 2021a). S&P Pharmaceuticals Select Industry Index 

sisälsi kirjoitushetkellä 47 eri lääketeollisuuden yritystä laajemmasta Standard & Poor’s 

Total Market Index -indeksistä. Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index sisälsi myös 

kirjoitushetkellä 47 yhdysvaltalaista lääketeollisuuden yritystä. Molemmat indeksit ovat 

markkina-arvopainotettuja. (S&P Global 2021b, 2021d.) 

Indeksien samankaltaisuutta testattiin Pearsonin korrelaatiokertoimilla. Viiden prosentin 

riskitasolla indeksien SP500 ja DJI välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota 

kertoimella 0,9025. Samalla riskitasolla indeksien SPSIPH ja DJUSPR välillä havaittiin 

myös tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota kertoimella 0,8563. Muuten indeksit eivät 

korreloineet tilastollisesti merkitsevästi keskenään. (Liite 1.) 
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4.3 Datan käsittely 

Kun tutkimusaineisto saatiin kootuksi, määritettiin päivätuotot seuraavalla kaavalla: 

( 8 ) 

𝑃ä𝑖𝑣ä𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 =  
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜
 

 

Tämän jälkeen päivätuotoista vähennettiin riskitön korko ylituottojen määrittämiseksi. 

Työssä käytettiin jatkuvan keskiarvon menetelmää, joten normaalituotto muodostettiin 

laskemalla keskiarvo estimointi-ikkunan ylituotoille. Tapahtuma-ikkunan tuotoista 

vähennettiin normaalituotto epänormaalien tuottojen selvittämiseksi. Epänormaaleista 

tuotoista laskettiin vielä keskimääräiset epänormaalit tuotot, kumulatiiviset epänormaalit 

tuotot ja keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot. 
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5 Tulokset 

Tässä osiossa esitetään tapahtumatutkimuksella saadut tulokset. Aluksi esitellään 

tapahtumaikkunan epänormaalit tuotot (AR), jonka jälkeen esitellään kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot (CAR). Termeillä AAR ja CAAR viitataan keskimääräisiin 

epänormaaleihin tuottoihin ja keskimääräisiin kumulatiivisiin epänormaaleihin tuottoihin. 

Nämä muodostetaan ottamalla keskiarvot aineiston epänormaaleista ja kumulatiivisista 

epänormaaleista tuotoista. Molempien tilastollista merkitsevyyttä pohditaan t-testiä ja sen 

avulla saatuja tilastollisia merkitsevyysasteita hyödyntäen. Erityisenä mielenkiinnon 

kohteena on itse tapahtumapäivä. Mikäli tutkimuksen kohteena oleviin markkinoihin pätee 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, kuuluisi kaiken informaation näkyä markkinoilla pian 

informaation julkistamisen jälkeen. 

 

5.1 AR ja CAR 

Aiemmin käsitellyillä menetelmillä saatiin ensimmäiseksi Taulukossa 1. näkyvät 

päiväkohtaiset keskimääräiset epänormaalit tuotot, t-arvot sekä tilastolliset merkitsevyydet. 

Nollahypoteesina t-testissä oli, että epänormaalit tuotot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Hetkinä t-1 ja t0 epänormaalit tuotot olivat 0,5323 % ja 0,7861 %. Tapahtumalla on siis ollut 

positiivinen vaikutus osakemarkkinoihin päivää ennen ja tapahtumapäivänä. Kumpikaan 

näistä luvuista ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä ja nollahypoteesi jääkin voimaan 

jokaisena tapahtumaikkunan päivänä. 
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Taulukko 1. Päiväkohtaiset keskimääräiset epänormaalit tuotot 

 

 

Heti tapahtumapäivän jälkeen tulokset lähtivät jälleen laskuun. Päiväkohtaisista tuotoista 

saadut havainnot tukevat aikaisempaa tutkimusta siitä, että varsinaisella virallisella 

hyväksynnällä ei ole suurta vaikutusta osakekursseihin, sillä aiemmissa vaiheissa pärjännyt 

tuote on saanut jo sijoittajien luottamuksen. Tutkimuksen kohteena ollut koronarokote oli 

saanut FDA:n valtuutuksen hätätilanteen nojalla jo aiemmin, mikä on mahdollisesti 

nostattanut sijoittajien uskoa rokotteeseen jo kauan ennen virallista hyväksyntää. Kuten 

kuviosta 2. huomaa, eri indeksit seurasivat suurelta osin toisiaan. Indeksin DJUSPR 

epänormaaleissa tuotoissa oli kuitenkin muita enemmän vaihtelua. Tulos on yllättävä, kun 

ottaa huomioon kyseisen indeksin ja indeksin SPSIPH välisen korrelaation.  

 

t AAR t-arvo p-arvo

-10 -0,4449 % -0,87 0,432

-9 0,0626 % 0,12 0,908

-8 -0,3714 % -0,73 0,506

-7 0,5038 % 0,99 0,379

-6 0,2499 % 0,49 0,649

-5 0,1293 % 0,25 0,812

-4 -0,1703 % -0,33 0,755

-3 -1,1386 % -2,24 0,089

-2 -0,2781 % -0,55 0,614

-1 0,5323 % 1,05 0,355

0 0,7861 % 1,54 0,198

1 -0,3489 % -0,68 0,531

2 -0,3131 % -0,61 0,572

3 -0,6283 % -1,23 0,285

4 0,2875 % 0,56 0,603

5 0,0518 % 0,10 0,924

6 -0,1241 % -0,24 0,820

7 0,0162 % 0,03 0,976

8 0,6460 % 1,27 0,273

9 -0,2735 % -0,54 0,620

10 -0,6240 % -1,23 0,288
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Kuvio 2. Päiväkohtaiset epänormaalit tuotot indekseittäin 

 

Taulukossa 2 esitetään keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot. Keskimääräisillä 

kumulatiivisilla epänormaaleilla tuotoilla voidaan tarkastella, onko tapahtumalla ollut 

vaikutusta useamman päivän aikavälillä. Yksikään havainnoista ei 5 % riskitasolla ole 

tilastollisesti merkitsevä. Ainoastaan tapahtumapäivän tuotot pääsevät lähelle tätä riskitasoa 

p-arvon ollessa 0,061.  

 

Taulukko 2. Keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

 

 

Keskimääräisten kumulatiivisten epänormaalien tuottojen p-arvo tapahtumapäivänä on 

huomattavasti pelkkää keskimääräisten epänormaalien tuottojen p-arvoa pienempi. Näyttäisi 

siltä, että markkinat ovat odottaneet FDA:n hyväksyntää, jolloin epänormaalit tuotot ovat 

tapahtuneet pidemmällä aikavälillä. 0,79 % kumulatiivinen keskimääräinen epänormaali 

-2,0000 %

-1,5000 %

-1,0000 %

-0,5000 %

0,0000 %

0,5000 %

1,0000 %

1,5000 %

2,0000 %

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

.SP500 .DJI .SPSIPH .DJUSPR

[t1,t2] CAAR Varianssi J1 p-arvo

[-10,-1] -0,9252 % 0,00026 -0,57 0,283

[-5,-1] -0,9252 % 0,00013 -0,81 0,208

[-1,+1] 0,9695 % 0,00008 1,10 0,136

[0,0] 0,7861 % 0,00003 1,54 0,061

[0,+1] 0,4372 % 0,00005 0,61 0,272

[+1,+5] -0,9510 % 0,00013 -0,83 0,202

[+1,+10] -1,3103 % 0,00026 -0,81 0,208
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tuotto ei kuitenkaan ole kovin merkittävä. Kuvio 3. täydentää edellistä taulukkoa kuvaamalla 

kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja indeksikohtaisesti. 

 

 

Kuvio 3. Keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot indekseittäin 

 

Yleisesti voidaan tulosten perusteella todeta, että FDA:n Comirnatylle antamalla 

hyväksynnällä ei ole ollut merkittävää vaikutusta Yhdysvaltain osakemarkkinoihin. 

Päiväkohtaisissa epänormaaleissa tuotoissa lääketeollisuuden indeksit seurasivat suurelta 

osin koko markkinoita kuvaavia indeksejä, mutta kumulatiivissa epänormaaleissa tuotoissa 

oli enemmän hajontaa. Mitään yhtenäisiä päätelmiä näiden kahden eroista ei kuitenkaan 

voida tehdä.  

 

5.2 Markkinat ja lääketeollisuus  

Alatutkimuskysymyksillä pyrittiin selvittämään, oliko markkinoilla tai lääketeollisuudessa 

havaittavissa epänormaaleja tuottoja tapahtumaikkunan aikana. Taulukosta 3. kuitenkin 

nähdään, että tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja ei ole syntynyt 

tapahtumapäivänä tai sen ympärillä. Indeksiluokkia vertailtaessa huomataan, että 

tapahtumapäivänä lääketeollisuuden indekseissä on havaittavissa suurempaa keskimääräistä 

-3,0000 %

-2,5000 %

-2,0000 %

-1,5000 %

-1,0000 %

-0,5000 %

0,0000 %

0,5000 %

1,0000 %

1,5000 %

2,0000 %

[-10,-1] [-5,-1] [-1,+1] [0,0] [0,+1] [+1,+5] [+1,+10]

.SP500 .DJI .SPSIPH .DJUSPR
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epänormaalia tuottoa kuin markkinaindekseissä. Nämä tuotot eivät kuitenkaan olleet 

tilastollisesti merkitseviä 5 % riskitasolla. 

 

Taulukko 3. Markkina- ja lääketeollisuusindeksien keskimääräiset epänormaalit tuotot  

 

 

Taulukosta 4. havaitaan, että markkinaindeksien ja lääketeollisuuden indekseissä ei 

tapahtumaikkunan aikana ollut havaittavissa myöskään tilastollisesti merkitseviä 

keskimääräisiä kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja. Lääketeollisuuden indekseissä oli 

kuitenkin tapahtumapäivän jälkeen havaittavissa huomattavasti markkinaindeksejä 

alhaisempia keskimääräisiä kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja. Nämäkään eivät 

t AAR t-arvo p-arvo t AAR t-arvo p-arvo

-10 -0,3005 % -0,46 0,691 -10 -0,5893 % -0,76 0,529

-9 0,1795 % 0,27 0,810 -9 -0,0543 % -0,07 0,951

-8 0,3437 % 0,52 0,652 -8 -1,0864 % -1,39 0,298

-7 0,0765 % 0,12 0,918 -7 0,9310 % 1,19 0,355

-6 0,0002 % 0,00 1,000 -6 0,4997 % 0,64 0,588

-5 0,1839 % 0,28 0,805 -5 0,0748 % 0,10 0,932

-4 -0,8511 % -1,30 0,323 -4 0,5105 % 0,65 0,580

-3 -1,1907 % -1,82 0,211 -3 -1,0864 % -1,39 0,298

-2 -0,1444 % -0,22 0,846 -2 -0,4117 % -0,53 0,650

-1 0,6288 % 0,96 0,438 -1 0,4359 % 0,56 0,633

0 0,6411 % 0,98 0,431 0 0,9311 % 1,19 0,355

1 0,0259 % 0,04 0,972 1 -0,7237 % -0,93 0,452

2 0,0744 % 0,11 0,920 2 -0,7005 % -0,90 0,464

3 -0,6650 % -1,02 0,417 3 -0,5917 % -0,76 0,527

4 0,6929 % 1,06 0,401 4 -0,1178 % -0,15 0,894

5 0,0444 % 0,07 0,952 5 0,0592 % 0,08 0,946

6 -0,2148 % -0,33 0,774 6 -0,0333 % -0,04 0,970

7 -0,1346 % -0,21 0,856 7 0,1671 % 0,21 0,850

8 0,2360 % 0,36 0,753 8 1,0561 % 1,35 0,309

9 -0,2142 % -0,33 0,775 9 -0,3328 % -0,43 0,711

10 -0,6422 % -0,98 0,430 10 -0,6058 % -0,78 0,519

Markkinaindeksit Lääketeollisuuden indeksit
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kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, joten johtopäätöksiä tapahtuman vaikutuksesta 

näihin ei voida tehdä. 

 

Taulukko 4. Markkina- ja lääketeollisuusindeksien keskimääräiset kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[t1,t2] CAAR Varianssi J1 p-arvo [t1,t2] CAAR Varianssi J1 p-arvo

[-10,-1] -1,07 % 0,00043 -0,52 0,302 [-10,-1] -0,78 % 0,00061 -0,31 0,377

[-5,-1] -1,37 % 0,00043 -0,66 0,254 [-5,-1] -0,48 % 0,00061 -0,19 0,423

[-1,+1] 1,30 % 0,00043 0,63 0,266 [-1,+1] 0,64 % 0,00061 0,26 0,397

[0,0] 0,64 % 0,00043 0,31 0,378 [0,0] 0,93 % 0,00061 0,38 0,353

[0,+1] 0,67 % 0,00043 0,32 0,374 [0,+1] 0,21 % 0,00061 0,08 0,467

[+1,+5] 0,17 % 0,00043 0,08 0,467 [+1,+5] -2,07 % 0,00061 -0,84 0,200

[+1,+10] -0,80 % 0,00043 -0,38 0,350 [+1,+10] -1,82 % 0,00061 -0,74 0,230

Markkinaindeksit Lääketeollisuuden indeksit
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6 Johtopäätökset 

Tutkielmassani pyrin selvittämään, oliko Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston 

Comirnatylle antamalla hyväksynnällä vaikutusta maan osakemarkkinoihin. Tutkimus 

toteutettiin tapahtumatutkimuksena hyödyntäen jatkuvan keskiarvon menetelmää. 

Aineistona työssä käytettiin kahta yleisesti Yhdysvaltain markkinoita kuvaavaa indeksiä ja 

kahta yhdysvaltalaista lääketeollisuutta kuvaavaa indeksiä. Tapahtumatutkimuksella 

selvitettiin epänormaalit tuotot AR ja kumulatiiviset epänormaalit tuotot CAR, joiden 

tilastollista merkitsevyyttä testattiin. Tutkimusta pohjustettiin käsittelemällä FDA:ta, 

pandemioita ja Covid-19-pandemiaa yleisesti. Aiemmalla aiheeseen liittyvällä 

tutkimustiedolla oli tärkeä rooli tutkimuksessa ja tulosten tulkinnassa. Markkinatehokkuus 

ja tehokkaiden markkinoiden hypoteesi toimivat taustaoletuksina työssä. 

Hyväksymispäivänä havaittiin 0,7681 % keskimääräinen epänormaali tuotto, jota ei 

kuitenkaan voitu pitää tilastollisesti merkitsevänä. Hyväksymispäivänä havaittiin myös 

samansuuruinen keskimääräinen kumulatiivinen epänormaalituotto, joka oli tilastollisesti 

päivätuottoa merkitsevämpi, mutta ei kuitenkaan merkitsevä. Eri indeksien välillä ei ollut 

suuria eroja päivätuotoissa, mutta kumulatiivissa epänormaaleissa tuotoissa oli 

huomattavissa selviä eroja. Päätutkimuskysymys oli: ”Miten FDA:n Comirnatylle antama 

hyväksyntä vaikutti Yhdysvaltain osakemarkkinoihin?”. Tuloksista selviää, että 

hyväksynnällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta Yhdysvaltain 

osakemarkkinoihin, vaikka tapahtumapäivänä havaittiinkin pientä positiivista epänormaalia 

tuottoa. 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: ”Millainen vaikutus FDA:n Comirnatylle antamalla 

hyväksynnällä oli markkinoita kuvaavien indeksien epänormaaleihin tuottoihin?”. 

Tutkimuksen tuloksista havaitaan, että markkinaindekseissä ei tapahtumaikkunan aikana 

havaittu tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja. Myöskään kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot eivät olleet merkitseviä. Voidaan siis päätellä, että hyväksynnällä ei ollut 

vaikutusta Yhdysvaltain osakemarkkinoita kuvaaviin indekseihin. 

Toinen alatutkimuskysymys oli: ”Millainen vaikutus FDA:n Comirnatylle antamalla 

hyväksynnällä oli lääketeollisuuden indeksien epänormaaleihin tuottoihin?”. Kuten 

markkinaindekseissä, lääketeollisuudenkaan indekseissä ei havaittu tapahtumaikkunan 
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aikana tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja. Tapahtumapäivänä havaittiin 

kuitenkin markkinaindeksejä suurempia tuottoja, jonka jälkeen ne lähtivät kuitenkin 

laskuun. Kumulatiivissa epänormaaleissa tuotoissa ei myöskään havaittu tilastollisesti 

merkitseviä tuottoja. Hyväksynnällä ei siis ollut vaikututusta myöskään Yhdysvaltain 

lääketeollisuuden indekseihin. 

Aiemmasta tutkimuksesta ei voitu vetää täysin yhtenevää linjaa tulosten tulkintaan. Sarkar 

ja de Jong (2006, 586, 590-591, 596) havaitsivat, että tuotteen eteneminen FDA:n 

arviointiprosessissa valoi sijoittajiin niin paljon uskoa, että lopullinen hyväksyntä ei tullut 

enää sokkina. Pérez-Rodríguez ja Valcarcel (2012, 2217, 2224) päätyivät tutkimuksessaan 

samankaltaisiin lopputuloksiin siitä, että lopullisella hyväksynnällä ei ollut suurta vaikutusta 

markkinoihin. He tarjoavat tälle myös hyvin samankaltaista selitystä. 

Tutkimuksen kohteena ollut rokote oli saanut valtuutuksen hätätilanteen vuoksi jo aiemmin 

ja rokotetta oli alettu jakamaan ihmisille ennen virallista hyväksyntää. Marobhe (2021, 1) 

havaitsi tällä olleen positiivinen vaikutus osakemarkkinoihin. Edellä mainitut tutkimukset 

tukevat hyvin tätä tutkielmaa ja ovat sen kanssa samoilla linjoilla. Hätäkäyttöluvan saannin 

ympärillä havaitut epänormaalit tuotot ovat merkki markkinoiden luottamuksen kasvusta, 

jolloin virallinen hyväksyntä ei enää tullut suurena yllätyksenä.   

Moni aiempi tutkimus poikkeaa kuitenkin tästä linjasta. Esimerkiksi Sturm, Dowling ja 

Röder (2007, 24, 26-27) havaitsivat tilastollisesti merkitseviä positiivisia epänormaaleja 

tuottoja FDA:n hyväksymisten ympärillä. Myös Hamill, McIlkenny ja Opong (2013, 107), 

Sharma ja Lacey (2004, 297, 303), Torabzadeh, Woodruff ja Sen (1998, 48)  ja Rothenstein, 

Tomlinson, Tannock ja Detsky (2011, 1507, 1510) päätyivät samankaltaisiin lopputuloksiin. 

Tätä tutkielmaa varten tehdyn tutkimuksen tulosten tulkinta olikin mielenkiintoista, kun 

aiemmasta tutkimuksesta ei voitu vetää täysin suoraviivaista johtopäätöstä hyväksynnän 

vaikutuksista.  

Tapahtumapäivän jälkeen lääketeollisuuden yritysten tuotot lähtivät laskuun. Tämä tukee 

Torabzadehin, Woodruffin ja Senin (1998, 46) havaintoja siitä, miten FDA:n antama 

hyväksyntä tietyn yrityksen tuotteelle laskee sen kilpailijoiden markkina-arvoja. Aiemmissa 

tutkimuksissa markkinoilla oli myös havaittu jonkin verran tehottomuutta. Rothenstein, 

Tomlinson, Tannock ja Detsky (2011, 1507, 1510), Bohmann ja Patel (2020, 14) ja Reeb, 

Zhang ja Zhao (2014, 544-545) tarjosivat ennen hyväksynnän virallista julkistamista 
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havaituille epänormaaleille tuotoille selitykseksi sisäpiiritietoa, kun taas Hamill, McIlkenny 

ja Opong (2013, 106) epäilivät tietovuotoja.  

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu merkkejä markkinoiden tehottomuudesta. Ennen 

tapahtumapäivää markkinoilla ei ilmennyt tilastollisesti merkitseviä päiväkohtaisia eikä 

kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja. Torabzadeh, Woodruff ja Sen (1998, 46) ja Finkle, 

Blose ja Lamb (2005, 41-42) päätyivät tutkimuksissaan samankaltaisiin lopputuloksiin. 

Markkinat eivät tienneet hyväksymispäätöksestä ainakaan niin suurissa määrin, että siitä 

tietävien osapuolten informaatiolla olisi ollut suurta vaikutusta. Tulosten perusteella 

tapahtumaikkunan ajalle voidaan olettaa siis vahvat markkinat (Tung, Marsden 1998, 145). 

Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää, miten Comirnatyn hyväksymisprosessin eri vaiheilla 

on ollut vaikutusta markkinoihin. Pelkän virallisen hyväksymispäivän lisäksi voitaisiin 

tarkastella esimerkiksi ensimmäisiä uutisia Pfizerin ja BioNTechin uudesta 

koronarokotteesta. Näin voitaisiin saada luotettavampia tuloksia rokotteen 

kokonaisvaikutuksista. Työssä tarkastelluissa indekseissä oli myös päällekkäisyyttä, ja ne 

käsittivät vain markkinoiden suurimpia yrityksiä. Aiemmissa tutkimuksissa vaikutuksen oli 

todettu olevan suurempi, mikäli yritys, jonka tuote hyväksyttiin, oli pieni tai vasta 

markkinoille tullut.  

Tuloksia tulkittaessa on otettava myös huomioon, että tutkimuksen kohteena oleva 

tapahtuma ei ole irrallinen muusta maailmasta. Tapahtumapäivänä Yhdysvaltain presidentti 

Joe Biden antoi lausunnon, jossa hän kehotti yksityisyrityksiä vaatimaan työntekijöiltään 

Covid-19 -rokotetta (Egan 2021). Yhdysvalloista tuli samana päivänä myös negatiivisa 

uutisia: Tennesseessä oli rankkasateesta johtuvia pahoja tulvia ja Henri-myrsky jatkoi 

etenemistään maan koillisosissa (The Guardian 2021, 2021a). Nämä uutiset ovat voineet 

vaikuttaa markkinoihin tapahtumaikkunan aikana, mikä on otettava huomioon tulosten 

tulkinnassa ja luotettavuuden arvioinnissa. 
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Liite 1: Indeksien väliset korrelaatiot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP500 DJI SPSIPH DJUSPR

1,0000 0,9025 0,5979 0,6762

0,0151 0,2528 0,1728

0,9025 1,0000 0,5409 0,6405

0,0151 0,3160 0,2082

0,5979 0,5409 1,0000 0,8563

0,2528 0,3160 0,0349

0,6762 0,6405 0,8563 1,0000

0,1728 0,2082 0,0349

SP500

DJI

DJUSPR

SPSIPH

Pearson Correlation Coefficients, N = 5

Prob > = |r| under H0: Rho=0


