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This bachelor’s thesis examines how the approval of the coronavirus vaccine has affected 
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The aim of this bachelor's thesis was to investigate the reactions of the London Stock Ex-
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efficient. In contrast, the efficient market hypothesis on the Moscow Stock Exchange did not 
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1.  Johdanto  

31. joulukuuta 2019 Kiinan Wuhanissa raportoitiin keuhkokuume tapauksia ja myöhemmin 

samana päivänä ilmoitettiin, että kyseessä oli täysin uusi koronavirustauti (WHO 2021b). 

Tämä tapahtuma käynnisti pandemian, joka on vaikuttanut ihmisten työskentelyyn, harras-

tamiseen ja vapaa-aikaan ennennäkemättömällä tavalla. Samankaltaiset pandemiat eivät ole 

uusia ihmiskunnan historiassa. Tästä esimerkkinä vuoden 1918 influenssapandemia, joka 

tunnetaan espanjantautina. Tauti tappoi miljoonia maailmanlaajuisesti (Clay, Lewis & Se-

vernini 2018). Eroavaisuutena kuitenkin kyseinen COVID-19 pandemia on täysin omalaa-

tuinen modernissa maailmassa ja tämän tutkimuksen kannalta relevantilta näkökulmalta, ra-

hoitus maailmassa. Pandemia on sisältänyt lyhyen aikavälin vaikutuksia, sekä varmasti si-

sältää vielä monia pitkän aikavälin vaikutuksia sekä kansaan että talouteen. Esimerkiksi Al-

mond (2006) toteaa tutkimuksessaan, että aikaisemmin koetulla espanjantaudilla on vielä 

nykypäivänäkin vaikuttavia pitkän aikavälin vaikutuksia kansaan. Arvopaperipörsseihin kä-

sillä oleva pandemia on vaikuttanut negatiivisesti ja siitä kertoo esimerkiksi helmi-maalis-

kuun aikana vuonna 2020 yli 30 prosenttia kuukaudessa laskenut S&P 500-indeksi (Google 

Finance 2021). Koronaviruksen vaikutusta talouteen on mielekästä tutkia juuri nyt, hiukan 

tilanteen rauhoituttua, vaikka koronavirus vaikuttaa edelleen maailmalla.  

 

Taloudellisesta näkökulmasta pahimmat tapahtumat ihmiskunnan historiassa ovat olleet fi-

nanssikriisi vuonna 2007, suuri lama vuonna 1929 sekä koronavirus pandemia vuonna 2020. 

Yhteistä näille kriiseille on ollut niiden arvaamattomuus sekä markkinoiden reaktio. Uuden 

informaation seurauksena sijoittajat ryhtyvät luonnollisesti joko myymään tai ostamaan 

osakkeita, riippuen informaation luonteesta (Kollias, Manou, Papadamou & Stagiannis 

2011). Kyseisiä tapahtumia voidaan luonnehtia talouden ulkopuolisiksi sokeiksi, eli ekso-

geenisiksi sokeiksi. Myös koronavirus rokotteen hyväksyminen on eksogeeninen sokki ja 

sen seurauksia talouteen tutkitaan tässä tutkielmassa. Tapahtumien vaikutusta talouteen on 

yleisesti tutkittu paljon ja pääsääntöisesti uudella informaatiolla sekä informaation luonteella 

on ollut vaikutuksia markkinoihin (Löffler, Norden & Rieber 2021). On myös löydettävissä 

jonkin verran tutkimuksia COVID-19 pandemian vaikutuksista talouteen, joka on lähtökoh-

tana tälle tutkimukselle (Topcu & Gulal 2020). Kuitenkaan rokotuksen hyväksymisestä ei 
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ole löydettävissä aikaisempaa tutkimustietoa. Toisaalta esimerkiksi rokotteiden kliinisten 

kokeiden alkamisen vaikutuksesta pörssituottoihin on ehditty saada jo tutkimusaineistoa 

(Chan, Chen, Wen & Xu 2021). Näiden tieteellisten lähtökohtien perusteella on mielenkiin-

toista sekä tärkeää tuottaa uutta tutkimustietoa aiheesta.   

 

1.1.  Tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälainen reaktio on ollut ko-

ronavirusrokotuksen hyväksymisellä arvopaperipörsseihin ja rajata tutkimus niin, että ver-

taillaan kehittyviä ja kehittyneitä markkinoita toisiinsa. Tämä tutkielma toteutetaan kvanti-

tatiivisena tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelmänä on tapahtumatutkimus. Tapahtumatut-

kimukseen kuuluu olennaisesti estimointiajan määrittäminen sekä tutkimuksessa käytettävä 

aikaikkuna. Estimointiajaksi on valittu 230 päivää. Tutkimuksessa käytettävä aikaikkuna on 

viikkoa ennen ja viikkoa jälkeen rokotuksen hyväksymisen. Koska Venäjällä ja Iso-Britan-

niassa rokotus hyväksyttiin eri aikaan, käytetään tutkimuksessa kahta eri aikaikkunaa. Tut-

kimusmenetelmästä lisää kappaleessa 4.1 ja aineiston käsittelystä lisää kappaleessa 4.2. 

Koska markkinoilla on nyt jo muutamiakin rokotteita, on tähän tutkimukseen valittu tapah-

tumapäiväksi Pfizerin rokotteen hyväksyminen Iso-Britanniassa sekä Sputnik-V-rokotteen 

hyväksyminen Venäjällä. Valinta on tehty sillä perusteella, että ne olivat ensimmäisiä hy-

väksyttyjä rokotuksia kyseisissä valtioissa. 

 

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on tutkimustiedon laajentaminen aihepiirin ympä-

riltä. Pandemiasta sekä sen vaikutuksesta pörsseihin on liian vähän tutkimustietoa, sillä yhtä 

laaja-alaisia pandemioita ei ole ollut lähihistoriassa. Tutkimuksella pyritään myös antamaan 

laajempaa ymmärrystä kriisien vaikutuksesta pörsseihin sekä havainnollistamaan pande-

mian vaikusta pörsseihin erityisesti sen takia, ettei siitä ole saatavilla tutkimustietoa. Tutki-

muksen toissijaisena tavoitteena on kartoittaa tutkijan henkilökohtaista osaamista. Tutki-

muksen aiheen, tavoitteiden sekä tutkijan henkilökohtaisen mielenkiinnon kohteiden seu-

rauksena muodostui seuraava päätutkimuskysymys: 

Tutkielman päätutkimuskysymys on: 
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- Millainen on ollut koronaviruksen vaikutus arvopaperipörsseihin kehittyvissä ja kehitty-

neillä markkina-alueilla? 

Päätutkimukseen pyritään vastamaan kahdella alatutkimuskysymyksellä: 

- Millainen on ollut koronavirusrokotteen hyväksymisen vaikutus arvopaperipörsseihin Iso-

Britanniassa? 

- Millainen on ollut koronavirusrokotteen hyväksymisen vaikutus arvopaperipörsseihin Ve-

näjällä? 

 

Päätutkimuskysymyksellä pyritään luomaan isompi kokonaisuus aiheesta. Alatutkimusky-

symyksien tavoitteena on rajata tutkimus kandidaatintutkielmaa vastaavaan laajuuteen sekä 

vastata päätutkimuskysymykseen.  

 

1.2.  Rajaukset 

Tutkimus on rajattu niin, että tutkitaan vain kahden maan arvopaperipörssejä ja vertaillaan 

niin kutsuttuja kehittyneitä markkinoita kehittyviin. Kehittyneitä markkinoita kuvaamaan on 

valittu Iso-Britannia ja kehittyväksi markkina-alueeksi Venäjä. Venäjän markkina-alue on  

FTSE Russelin mukaan ”secondary emerging” -maa, kun taas Iso-Britannia on luokittelul-

taan ”developed” -maaksi (FTSE Russel 2021). Iso-Britannian markkina-aluetta kuvaamaan 

on valittu Lontoon pörssi (London Stock Exchange), joka tunnetaan Euroopan suurimpana 

pörssinä. Venäjän markkina-aluetta kuvaamaan on valittu Moskovan pörssi (Moscow Ex-

change), joka on niin ikään Venäjän pääpörssi. 

 

Tutkimukseen valitaan maiden kymmenen suurinta yritystä markkina-arvoltaan laskettuna. 

Yritykset ja niiden arvot on kerätty Refinitiv Eikon tietokannasta. Tutkimuksen yksinker-

taistamisen takia käytetään vain julkisesti listattuja yrityksiä, jotta markkina-arvot ovat hel-

posti sekä yhdenvertaisesti saatavilla. Kymmenen suurinta yritystä on valittu tutkimuksen 

tekohetkellä 27.11.2021. Toimialakohtaisia rajauksia ei ole. Tutkimukseen valitut yritykset 

markkina-arvoineen sekä toimialalistaukset löytyvät liitteistä 1 ja 2. Aikaikkunana 
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tutkimuksessa käytetään viikkoa ennen koronavirusrokotuksen hyväksymistä ja viikkoa sen 

jälkeen. Rajaukset ovat tehty pyrkimyksessä vastata kandidaatintutkielman laajuutta ja ta-

voitteena on antaa havainnollistava kuva kahdelta erityyliseltä markkina-alueelta. Tapahtu-

mapäivät kyseisillä pörsseillä ovat eri, eikä tätä ole huomioitu tutkimuksessa, joten on mah-

dollista, että eri markkinatilanteet tapahtumapäivinä vaikuttavat tutkimustuloksiin. Kum-

panakin tapahtumapäivänä pörssi on ollut auki normaalisti. Pörssin ollessa kiinni päivätuotto 

on laskettu nollaksi, eli pörssin kiinni oleminen on huomioitu. 

 

1.3.  Tutkimuksen rakenne 

Kokonaisuudessaan tutkimuksessa on 6 kappaletta lukuja, joista ensimmäinen esittelee tut-

kimuksen tavoitteet, työn taustan sekä perustiedot. Toinen luku käsittelee teoreettista viite-

kehystä. Luvussa perehdytään tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin ja kartoitetaan hieman 

taustaa COVID-19 pandemiasta. Seuraavassa, kolmannessa luvussa käsitellään aikaisempaa 

kirjallisuutta liittyen kriiseihin ja niiden vaikutuksista pörsseihin. Tutkimuksen neljännessä 

luvussa kuvataan käytetty tutkimusmenetelmä sekä -aineisto. Viides luku käsittelee tapah-

tumatutkimuksessa saatuja tuloksia, joiden avulla luodaan päätelmiä koronavirusrokotuksen 

hyväksymisestä kahdella eri markkina-alueella. Viimeisessä luvussa esitellään tutkielman 

johtopäätökset ja kootaan yhteen tutkimuksen tulokset. Lisäksi esitellään tähän verrattain 

uuteen tutkimusaiheeseen mielenkiintoisia jatkotutkimuskysymyksiä ja tarkastellaan tutki-

muksen luotettavuutta. 
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2.  Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sisältyy kolmesta osiosta. Ensimmäinen osio liittyy 

COVID-19 pandemiaan sekä sen aiheuttamaan eksogeeniseen sokkiin globaaleilla talous-

markkinoilla. COVID-19 teorian katsaus on pääsääntöisesti tarkasteltu länsimaisesta näkö-

kulmasta, mutta siinä sivutaan myös tutkimuksen kannalta olennaisesti Venäjän tapahtumia. 

Toinen osio käsittelee tehokkaiden markkinoiden teoriaa, jonka tarkoituksena on avata tä-

män tutkimuksen pääteoria. Viitekehyksen viimeistä osiota eli reaktiota pörsseissä tarkastel-

laan tapahtumatutkimuksen avulla kappaleessa viisi. Tutkimuksen viitekehystä on havain-

nollistettu kuvassa 1. 

 

Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys 

 

2.1.  COVID-19 

SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama tauti COVID-19 eli koronavirus levisi vuonna 2020 maa-

ilmalle ja aiheutti pandemian. Tautiin sairastuneet saavat pääsääntöisesti pelkästään lieviä 

tai kohtalaisia hengitystien oireita ja paranevat siitä ilman sairaalahoitoa. Kuitenkin erityi-

sesti iäkkäät henkilöt sekä ne, joilla on taustalla erilaisia sairauksia, voivat juotua sairaala 

hoitoon ja saada vakavamman tartunnan. Koronavirukseen voi sairastua jokainen ihminen 

ja sekä vakavia, että kuoleman tapauksia on ollut kaikilla iästä sekä terveydentilasta huoli-

matta. Virus leviää nestehiukkasina joko suusta tai nenästä, esimerkiksi yskäisyn, puheen tai 

hengityksen välityksellä. (WHO 2021c) 
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Tässä kappaleessa kerrotaan koronaviruksen leviämisen päätapahtumat länsimaalaisesta nä-

kökulmasta ja niin, että vain merkittävät tapahtumat huomioidaan. 31. joulukuuta 2019 Wu-

hanissa raportoitiin joukko keuhkokuume tapauksia ja myöhemmin samana päivänä uusi ko-

ronavirus tunnistettiin. Tämän jälkeen 4. tammikuuta 2020 WHO (World Health Organiza-

tion) vahvisti sosiaalisessa mediassa, että Wuhanin keuhkokuume potilaiden joukossa ei ol-

lut kuolleita. 11. tammikuuta 2020 Kiinan tiedotusvälineet kertoivat ensimmäisestä ko-

ronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Ensimmäisen kuoleman jälkeen virus alkoi leviä-

mään myös muualle maailmaan ja kansalliset järjestöt aloittivat kriisitoimintansa. Merkit-

tävä päivämäärä eurooppalaisittain oli 13. maaliskuuta 2020, kun informoitiin, että Euroo-

pasta on tullut pandemian keskus, jossa on raportoitu enemmän tapauksia ja kuolemia kuin 

muualla maailmassa yhteensä, Kiinaa lukuun ottamatta. 4. huhtikuuta 2020 WHO raportoi, 

että maailmanlaajuisesti on vahvistettu yli miljoona COVID-19-tapausta. (WHO 2021a) 

 

Viruksen leviämisen seurauksena rokotteen kehittäminen alkoi välittömästi ja globaalit lää-

keyhtiöt ympäri maailmaa alkoivat kehitellä omia rokotteitaan koronaviruksen kukista-

miseksi. 13. huhtikuuta 2020 WHO julkaisi 130 tiedemiehen, rahoittajan ja valmistajan lau-

sunnon ympäri maailmaa, jossa he sitoutuivat työskentelemään WHO: n kanssa COVID-19-

rokotteen kehittämisen nopeuttamiseksi. (WHO 2021a) Iso-Britannia hyväksyi rokotuksen 

2. joulukuuta 2020, kun taas Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto hyväksyi 23. elokuuta 

2021 samaisen rokotteen. Rokote tunnetaan nimellä Pfizer-BioNTech. (FDA 2021) Myös 

muita rokotuksia on hyväksytty sittemmin, joista tällä hetkellä hyväksyttyjä USA:ssa ovat 

Pfizerin lisäksi Moderna sekä Johnson & Johnson’s Jansen.  

 

Venäjälle virus ajautui tammikuun 31. päivä, kun kahdella henkilöllä todettiin koronavirus-

tartunta. (Tass 2021) Venäjän osalta tilastot kuolemista, tartunnoista ja toipuneista löytyvät 

kuvasta 2. Venäjällä koronavirus tilastointi koronaviruksen aiheuttamiin kuolemiin on jok-

seenkin puutteellinen, jonka takia tarkkoja lukuja ei ole välttämättä saatavilla. Esimerkiksi 

Reuters (2021a) uutisoi, että Venäjän koronaviruskuolemat ovat aiempaa ilmoitettua suu-

remmat, josta he johtavat esiin kysymyksen Venäjän menetelmistä laskea kuolemien mää-

rän. Ensimmäisenä valtiona maailmassa Venäjä julkisti oman rokotteensa Sputnik V:n. Pre-

sidentti Putin julkisti tiedon rekisteröidystä rokotteesta kokouksessa hallituksen kanssa 11. 
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elokuuta 2020 (RBC 2020). Venäjä aloitti koko valtion kattavat rokotukset joulukuussa 

2020. Sputnik V -rokotukset aloitettiin Moskovassa, jonka jälkeen toimia levitettiin myös 

laajemmalle (DW 2020). Joulukuun alkuun 2021 mennessä Venäjällä on rokotettu noin 44 

prosenttia väestöstä (Reuters 2021b). 

 

Virus rantautui Iso-Britanniaan tammikuun lopussa vuonna 2020. Tilastot kuolemista, tar-

tunnoista ja toipuneista löytyvät kuvasta 2. Iso-Britanniaa pandemia on runnellut melko pa-

hasti, sillä kuolonuhrien määrä sekä kuolleisuusprosentti on ollut Euroopan suurimpien jou-

kossa (JHU 2021). Tilanne maassa kuitenkin helpottui jonkin verran rokotuksen saapumisen 

jälkeen. BBC (2021a) uutisoi Iso-Britanniaan saapuneen 40 miljoonaa rokotusta joulukuun 

alussa. Noin kuusi kuukautta myöhemmin elokuussa 2021 BBC (2021b) uutisoi, että 75 pro-

senttia Iso-Britannian väestöstä on saanut kaksi rokotusta. Pandemian vaikutuksista maahan 

kuvaavat esimerkiksi Flynn, Moloney, Bhattarai, Scott, Breckons, Avery & Moy (2020) tut-

kimuksessaan COVID-19 vaikutuksista Iso-Britanniaan. He toteavat, että vaikutus väestöön, 

terveydenhuoltoon ja talouteen on ollut maassa suuri. Jatkotoimenpiteiksi he ehdottavat lisää 

tutkimuksia ja tietoa lisäpiikkien sekä tulevien pandemioiden hallitsemiseksi.  

 

 

Kuva 2: Koronavirus tilastot (Lähde: Worldometers 2021, viitattu 02.12.2021) 
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2.2.  Tehokkaiden markkinoiden teoria 

Tehokkaiden markkinoiden teoria saavutti valta-asemansa akateemisissa piireissä viisi vuo-

sikymmentä sitten 1970-luvun tienoilla. Tuolloin Eugene Faman (1970) tutkimus ”Efficient 

Capital Markets” loi perustan tehokkaiden markkinoiden hypoteesille. Toki tutkimustietoa 

aiheesta oli tehty jo aikaisemminkin, muttei sille ollut annettu juurikaan painoarvoa. Hypo-

teesi hyväksyttiin nopeasti rahoitustieteilijöiden sekä akateemikkojen puolesta toimialalla. 

Ajatus siitä, että osakekurssit sisältävät aina parhaan tiedon perusarvoista ja että hinnat muut-

tuvat vain hyvän sekä järkevän tiedon vuoksi oli uusi lähtökohta osakkeiden hintojen muu-

toksille. (Malkiel 2003; Shiller 2003) Reaktioita tehokkailla markkinoilla selventää kuva 3. 

 

Kuva 3: Reaktio tehokkailla markkinoilla (Mukaillen: Knüpfer & Puttonen 2018) 

 

Eugene Faman (1970) mukaan pääomamarkkinoiden ensisijainen tehtävä on talouden pää-

omakannan omistuksen allokointi. Tällä tarkoitetaan pääoman jakamista ylijäämäsektorilta 

alijäämäisille. Yleisesti voidaan olettaa markkinoiden olevan ihanteelliset, kun hinnat anta-

vat tarkan arvioin resurssien jakautumisesta. Yksinkertaisemmin sanottuna sijoittajat sekä 

yritykset voivat tehdä sijoitus ja investointipäätöksensä markkinoilla, joilla kaikki saatavilla 

oleva tieto on heijastunut arvopaperien hintoihin. Tehokkaiksi markkinoita kutsutaan silloin, 

kun hinnat kuvaavat täysin kaikkia saatavilla olevia tietoja. (Fama 1970.) Knüpfer & Putto-

nen (2018) korostavat sijoittajien valtavaa lukumäärää sekä tiedon nopeaa saatavuutta ensi-

sijaisena kriteerinä tehokkaille markkinoille.  
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Erityisen paljon huomioita, sekä kritiikin että kannatuksen muodossa on saanut tehokkaiden 

markkinoiden teoriaan olennaisesti liittyvä ”random walk”-hypoteesi. Satunnaisen kävelyn 

mallin muodostaa kaksi erillistä hypoteesia. Ensimmäisen mukaan arvopaperin peräkkäiset 

hinnanmuutokset ovat riippumattomia toisistaan. Tällä viitataan siihen, että arvopaperin ny-

kyinen hinta sisältää kaiken saatavilla olevan tiedon eikä historiallisilla tiedoilla arvopaperin 

kehityksestä ole merkitystä. Toisen hypoteesin mukaan arvopaperin peräkkäiset muutokset 

jakautuvat samalla tavalla. Teorian puoltajien mukaan markkinoilla, esimerkiksi suurissa ar-

vopaperipörsseissä arvopaperin todellinen hinta on aina hyvä arvio sen arvosta sijoittajalle. 

Teoria onkin yksi rahoitustieteen tutkituimmista aiheista, ja tutkimukset ovat pääsääntöisesti 

tukeneet hypoteesia, jonka mukaan osakekurssimuutokset noudattavat satunnaisesti jakau-

tuneita muuttujia. Havainnot puoltavat osakekurssisarjojen vaihtelun satunnaisesti uuden in-

formaation tullessa markkinoilla. (Pinches 1970; Fama 1970.)  

 

2.2.1.  Tehokkuuden kolme ehtoa ja muotoa 

Tehokkaiden markkinoiden markkinaolosuhteille on määritelty kolme ehtoa. Nämä ehdot on 

määritelty niin, että ne saattavat joko edesauttaa tai haitata hintojen tehokasta sopeutumista 

informaatioon. Ensimmäinen edellytys on, että arvopapereilla ei ole kaupankäyntikustan-

nuksia. Toinen edellytys on, että kaikki saatavilla oleva tieto on kaikkien sidosryhmien saa-

tavilla maksutta. Viimeisenä edellytyksenä kaikki markkinaosapuolet ovat samaa mieltä ny-

kyisen informaation vaikutuksesta arvopaperien hintoihin. Kun kaikki kolme edellä mainit-

tua edellytystä toteutuvat, voidaan todeta markkinoilla arvopaperin nykyisen hinnan heijas-

tavan kaikkea saatavilla olevaa informaatiota. (Fama 1970.) 

 

Tehokkaidenmarkkinoiden hypoteesille on muodostunut kolme erilaista muotoa. Näitä ovat 

heikosti, puolivahvasti ja vahvasti tehokkaat markkinat. Heikolla muodolla viitataan siihen, 

että historialliset tiedot heijastuvat osakkeen nykyisiin hintoihin. Knüpfer & Puttonen (2018, 

171) mainitsevat lisäksi, että heikosti tehokkailla markkinoilla menneiden tuottojen tarkas-

telusta ei ole hyötyä rahan saanti tarkoituksessa, sillä niiden avulla ei voi ennustaa tulevai-

suuden tuottoja. Puolivahvan muodon mukaan kaikki julkinen perustieto yrityksistä sekä 

osakemarkkinoista heijastuu viipymättä osakkeen hintaan. Perustiedolla tarkoitetaan 
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esimerkiksi vuosituloilmoituksia, osakeanteja sekä muita yritysten julkisia raportteja. Kol-

mannella eli vahvalla muodolla viitataan siihen, että myös kaikki sisäpiirin tieto heijastuu 

markkinoiden hintoihin. Vahvin muoto siis olettaa, ettei minkäänlaisesta tiedosta ole hyötyä 

osakemarkkinoilla vaan myös salainen tieto on heijastunut osakkeiden hintoihin. (Malkiel 

2011; Fama 1970.)  

 

2.2.2.  Kritiikki tehokkaiden markkinoiden teoriaa kohtaan 

Teorian tehokkuutta arvostelevat useita tapauksia markkina historiassa, kun markkinat eivät 

ole olleet tehokkaita. Lisäksi on yleisesti tiedossa taloustieteessä, ettei ole olemassa täydel-

listä tehokkuutta. Tästä mainitsevat myös Knüpfer & Puttonen (2018) ja he perustelevat väi-

tettä sillä, että markkinoilla on aina kaupankäyntikustannuksia, veroja eikä informaatio ole 

aina ilmaista. Myös Sewell (2011) toteaa, että määritelmä "täysin tehokas" on tiukka vaati-

mus, mikä viittaa siihen, että mitkään todelliset markkinat eivät koskaan voisi olla tehokkaita 

vaan niissä on aina jonkin verran heilahtelua. Yleisimpiä empiirisiä todisteita markkinoiden 

tehottomuudesta ovat tilanteet, jolloin osakemarkkinat ovat menettäneet arvoaan ilman, että 

yleinen talousympäristö olisi muuttunut. Esimerkkejä tämänkaltaisista tapahtumista on lo-

kakuulta 1987 sekä 2000-luvun alussa internet-osakkeiden hinnoittelun takia. (Malkiel 

2003.)  

 

Niin kuin aikaisemmin mainittiin myös Malkiel (2003) mukaan tehokkaiden markkinoiden 

teoria on saanut kritiikkiä osakseen. Hän mainitsee sijoittajien epärationaalisen päätöksen-

teon markkinoilla. Epärationaalisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tappioiden välttelyä tai lii-

allista itseluottamusta markkinoilla.  Lisäksi osa markkinaosapuolista ovat vähemmän ratio-

naalisia kuin toiset. Tästä seuraa hinnoittelun virheellisyydet sekä ennustettavat tuotot ly-

hyinä aikoina. On myös havaittavissa, etteivät markkinat voi olla täysin tehokkaita, koska 

muuten ammattilaiset eivät yrittäisi etsiä tietoja, joiden avulla on mahdollista saavuttaa yli-

tuottoja markkinoilla. (Malkiel 2003.) 
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2.2.3.  Anomaliat 

Anomaliat liittyvät tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin, sillä ne ovat tapauksia, joissa on 

mahdollista saada ylituottoja lyhyellä aikavälillä. Anomaliat ovat löytyneet eri sijoitusstra-

tegioita tutkimalla. Anomaliat ovat siis poikkeus tilanteeseen, jossa osakkeiden hinnat hei-

jastaisivat täysin markkinoilla saatavilla olevaa tietoa. (Knüpfer & Puttonen 2018, 174) 

Schwert (2003) mukaan anomaliat osoittavat markkinoiden tehottomuutta tai osakkeiden 

hinnoittelumallin virheellisyyttä. Hän esittää anomalioiden olevan ristiriidassa hinnoittelu-

käyttäytymisen teorioiden kanssa, eli tehokkaidenmarkkinoiden hypoteesin kanssa. Dawesin 

& Thalerin (1988) määritelmän mukaan empiirinen havainto voi olla anomalia, mikäli sitä 

on hankala todeta rationaaliseksi tai jos sitä ei voida selittää paradigmalla, eli jollakin ylei-

sesti hyväksytyllä teorialla. Sen sijaan Faman & Frenchin (2008) määritelmän mukaan ano-

malia on olemassa, mikäli on löydettävissä toistuvia kuvioita keskimääräisissä osake-

tuotoissa, joita ei pystytä selittämään Capital Asset Pricing - mallilla (CAPM).  

 

2.2.4.  Uuden informaation ja tehokkaiden markkinoiden suhde 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että uutisilla ja uusilla julkistuksilla on vaikutusta ar-

vopaperipörsseihin. Kuitenkin niin, että tehokkaiden markkinoiden hypoteesi uuden ja yllät-

tävän tiedon vaikutuksesta toteutuu. Pearcen & Roleyn (1985) tutkimus on samoilla linjoilla 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa. He tutkivat osakkeiden hintojen reagointia 

erilaisiin ilmoituksiin ja huomasivat, että vain yllättävä sekä täysin uusi informaatio voi vai-

kuttaa osakkeiden kursseihin. Myös Dimpfl (2011) sekä Francisco, Marta, & Del (2018) ovat 

omissa tutkimuksissaan samoilla linjoilla siitä, että uutisilla on vaikutusta osaketuottoihin. 

Löffler et al. (2021) ja Carretta, Farina, Martelli, Fiordelisi & Schwizer (2011) tutkivat puo-

lestaan kahdessa eri tutkimuksessa, kuinka informaation luonne vaikuttaa markkinoiden re-

aktioon uutisesta. Molemmissa tutkimuksissa todettiin, että sijoittajiin vaikuttaa nimen-

omaan viestinnän sävy, mikäli sävy oli vahva (heikko), reagoitiin siihen vahvasti (heikosti). 
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3.  Kirjallisuuskatsaus 

Tämä osio käsittelee aikaisempaa kirjallisuutta aiheesta ja siinä käydään läpi kriisien vaiku-

tusta pörsseihin, koronavirusta kriisinä sekä koronaviruksen vaikutusta arvopaperipörssei-

hin. Kriisit voidaan tulkita yksittäisiksi tapahtumiksi, jolloin ne sopivat vertailukohteeksi 

tutkimukseen. Tietenkään täysin samanlaista, eli rokotuksen hyväksymisen vaikutusta ei ole 

historiassa päästy tutkimaan.  

 

Kriisit ovat aikaisemminkin vaikuttaneet pörsseihin globaalisti ja aiheesta on tehty tieteel-

listä tutkimusta. Papakyriakou, Sakkas & Taoushianis (2019) tutkivat terrori-iskujen vai-

kusta arvopaperipörsseihin 66 eri maassa. Heidän käyttämän tapahtumatutkimuksen mukaan 

pörssikurssit laskevat välittömästi samana päivänä terrori-iskusta, sekä jatkavat laskua vielä 

seuraavat päivät.  Myös Siu & Wong (2004) tutkivat osakemarkkinoiden reaktiota SARS-

viruksen leviämiseen 2002 vuoden loppupuolella. Heidän tuloksensa osoittavat, että osake-

markkinoiden yleinen reaktio heijastaa aikaisempaa tutkimustietoa, jonka mukaan lyhyen 

aikavälin vaikutukset ovat negatiivisia ja tottelivat äkillistä pelko- sekä paniikkitilaa, joka 

kuitenkin laantui nopeasti epidemian laantuessa. Ali & Afzal (2012) tutkivat finanssikriisin 

vaikutusta Intian sekä Pakistanin pörsseihin ja he huomasivat että, molemmilla pörssillä on 

myös epäsymmetrinen informaatiovaikutus, eli huonot uutiset vaikuttavat volatiliteettiin 

enemmän kuin hyvät uutiset. 

 

3.1.  Koronavirus kriisinä  

Tappavat pandemiat ja tautitapaukset luovat epävarmuutta ja pelkoa niin markkinoilla kuin 

ihmiskunnassakin. Nämä eivät kuitenkaan ole uusia ilmiötä, vaan ovat olleet mukana ihmis-

kunnan historiassa. (Morens, Daszak, Markel & Taubenberger 2020). Gössling, Scott & Hall 

(2020) huomauttavat kuitenkin, että COVID-19 pandemia aiheutti ennennäkemättömät maa-

ilmanlaajuiset rajoitukset ja karanteenimääräykset, jotka johtivat vakavimpaan maailmanta-

loudelliseen häiriöön sitten toisen maailmansodan. Ymmärrys aikaisempien epidemioiden 

syistä on tullut ihmiskunnan tietoon suhteellisen myöhään. Menneiden pandemioiden syiksi 
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on katsottu esimerkiksi Jumalan rangaistus tai demonien toiminta. Verrattuna aikaisemmin 

esiintyneihin pandemioihin koronavirus on täysin omalaatuinen mikrobiselta rakenteeltaan, 

jolloin rokotuksen kehittäminen on vienyt kauan. Tämä on helpottanut viruksen nopeaa ja 

katastrofaalista leviämistä maailmanlaajuisesti. (Pitlik 2020) Myös Gupta H., Chaudhary & 

Gupta, S. (2021) toteavat COVID-19 olevan yksi pahimmista maailmanlaajuisista kriiseistä, 

jonka ihmiskunta on kohdannut viimeisen 100 vuoden aikana. Kriisistä tekee ainutlaatuisen 

se, että kyseessä ei ole pelkästään talouskriisi, kuten esimerkiksi suuri lama tai finanssikriisi, 

vaan COVID-19 on luonnollinen kriisi, josta seurasi taloudellinen kriisi. Voidaankin sanoa, 

että COVID-19 pandemia on ainutlaatuinen sekä mikrobiselta rakenteeltaan että maailman-

tilanteeltaan, jossa se leviää.  

 

Gupta et al. (2021) tutkivat COVID-19 vaikutusta arvopaperipörsseihin isoilla markkina-

alueilla. Heidän tuloksensa osoittavat, että taudilla on ollut negatiivinen, mutta suhteellisen 

lyhytaikainen vaikutus osakemarkkinoihin kaikissa tutkimuksen maissa. Kaikissa tutkimuk-

sessa mukana olleissa maissa markkinat ovat palautuneet, mikä osoittaa osakemarkkinoiden 

kestävyyttä pandemian aikana.  

 

Chan et al. (2021) tutkivat reagoivatko globaalit osakemarkkinat, kun COVID-19-rokottei-

den kliiniset kokeet ihmisillä alkavat. Kyseinen tutkimus on siis samankaltainen, kuin tässä 

kandidaatin tutkielmassa totutettava, mutta tapahtumapäiväksi on valittu eri ajankohta. Hei-

dän tutkimuksessansa saadut tulokset osoittavat, että nousu globaaleilla osakemarkkinoilla 

on sekä taloudellisesti että tilastollisesti merkittävää rokotteiden kliinisten tutkimusten alka-

essa. Rouatbi, Demir, Kizys & Zaremba (2021) sen sijaan tutkivat voivatko rokotusohjelmat 

korjata pandemian aiheuttamat kasvaneet osakkeiden riskitasot ympäri maailman. He tutki-

vat 66 eri maan päivittäisiä tilastoja ja huomasivat, että rokotusohjelmat auttavat vakautta-

maan globaaleja osakemarkkinoita. Heidän tutkimuksensa tuo myös esille, että rokotusten 

vaikutus sekä rajoitustoimien teho on vahvempi kehittyneillä markkinoilla kuin kehittyvillä 

markkinoilla. 

 

Topcu & Gulal (2020) tutkivat COVID-19:n vaikutusta kehittyviin osakemarkkinoihin aika-

välillä 10.  maaliskuuta - 30. huhtikuuta 2020. Heidän tuloksensa osoittavat, että pandemian 
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negatiivinen vaikutus osakemarkkinoihin on vähitellen laskenut ja alueluokittelun mukaan 

epidemian suurin negatiivinen vaikutus on koettu Aasian kehittyvillä markkinoilla. He ha-

vaitsivat myös, että pandemian vaikutusten tasoittamiseen vaikuttaa myös valtion toimet. 

Harjoto, Rossi, Lee & Sergi (2021) tutkivat myös COVID-19 vaikutusta kehittyviin ja ke-

hittyneisiin markkinoihin. Heidän löydöksien mukaan osakemarkkinat reagoivat negatiivi-

sesti COVID-19 tartuntoihin sekä kuolemiin. Eli kun kuolemat sekä tartunnat olivat kas-

vussa, osakemarkkinat kääntyivät laskuun. Lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että COVID-

19 aiheuttamat reaktiot ovat erilaiset markkinoiden kehittyneisyyden puitteissa. Markkinoi-

den tehokkuutta ja COVID-19 välistä suhdetta tutkittaessa on huomattu, että osakekurssien 

ennusteiden ja epänormaalien tuottojen mahdollisuus on kasvava pandemian aikana. (Ozkan 

2021) 
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4.  Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tässä luvussa ensimmäisenä tarkastellaan työssä käytettävää tutkimusmenetelmää ja sen jäl-

keen perehdytään työssä käytätettävään aineistoon. Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään 

tapahtumatutkimusta (engl. = event study). Tutkimusmenetelmänä se on erityisen suosittu 

rahoituksen sekä taloustieteen aloilla, mutta esimerkiksi Sorescu, Warren & Ertekin (2017) 

tuovat esille artikkelissaan, kuinka sitä on mahdollista käyttää erilaisien markkinointitoimien 

tulokselliseen analysointiin. Tapahtumatutkimuksen juuret ovat lähtöisin Faman, Fisherin, 

Jensenin & Rollin (1969) tutkimuksesta, jossa selvitettiin uutisten vaikutusta osakemarkki-

noihin (Binder 1998).  

 

4.1.  Tutkimusmenetelmä 

Tapahtumatutkimus on menetelmänä hyvin vanha ja sitä on käytetty jo pitkään apukeinona 

mittaamaan uuden informaation saapumisen vaikutuksia osakkeiden kursseihin ja markki-

noihin. (Campbell, Cowan & Salotti 2010) Tapahtumatutkimuksen rakenne koostuu yleisistä 

ohjeista ja käytännöistä, vaikka sille ei olekaan vakiintunutta rakennetta. Tämän tutkimuksen 

ohjenuoraksi on valittu Vaihekosken (2004) tapa mallintaa kyseinen tutkimusmenetelmä Ex-

celin avulla. Lisäksi kirjallisuutta tutkimuksen rakenteesta ovat tarjonneet esimerkiksi So-

rescu et al. (2017), jotka tiivistävät sen hyvin seuraavaan kuuteen vaiheeseen:  

 

1. Otannan sekä tutkimuksen tapahtumien määrittäminen 

2. Samanaikaisten tapahtumien vaikutuksen huomiointi 

3. Hinnoittelumallin valinta 

4. Merkitsevyystestein tekeminen 

5. Yleiset epänormaalin tuoton määräävät tekijät 

6. Harhaanjohtavien tietojen kontrollointi 
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Ensimmäisenä siis määritellään tapahtuma, jota tarkastellaan tutkimuksessa. Lisäksi tunnis-

tetaan ajanjakso, jolloin tapahtuma on tapahtunut ja vaikuttanut mahdollisesti osakkeiden 

hintoihin. Tapahtumaikkuna sisältää itse tapahtumapäivän ja tutkijan määrittävän ajanjakson 

ennen ja jälkeen tapahtuman, joka kuitenkin on tyypillisesti noin kymmenen päivää. Tapah-

tumaikkunaa edeltää estimointi-ikkuna, jolla tarkoitetaan aikaväliä noin 250 päivää ennen 

tapahtumaikkunaa. Estimointi-ikkunan tarkoituksena on arvioida aikaisempia tuottoja ver-

rattuna käsillä olevaan tapahtumaan. Kuvassa 4 on havainnollistettu visuaalisesti estimointi-

ikkuna sekä tapahtumaikkuna. (MacKinlay 1997; Vaihekoski 2004) 

 

 

Kuva 4: Tapahtumatutkimuksen aikaikkunat (Mukaillen: Vaihekoski 2004) 

 

Tapahtumatutkimuksen aikaikkunoiden määrittämisen eli selittävien muuttujien valinnan 

jälkeen tutkijan tulee määrittää ne kriteerit, joiden mukaan selitettäviä muuttujia eli yrityksiä 

voidaan valita tutkimukseen. Mielekkäitä ja tyypillisiä kriteereitä ovat esimerkiksi listatut 

yritykset, koska niistä on helposti saatavilla julkista dataa. On myös mahdollista asettaa toi-

miala tai markkina-alue rajauksia tutkimukselle, joiden avulla voidaan kohdentaa ja saada 

yksityiskohtaisempia tutkimustuloksia. (MacKinlay 1997) 

 

Tutkimuksen kannalta olennaista on määrittää selittäville muuttujille eli yrityksien osak-

keille epänormaalit tuotot. Epänormaali tuotto on yksinkertaistetusti se osa tuottoa, joka ylit-

tää tai alittaa markkinoilla odotetun tuoton. Epänormaalin tuoton laskemiseksi tarvitsee kui-

tenkin selvittää normaalituotto eli tuotto ilman tietoa tutkittavasta tapahtumasta. Epänormaa-

lit tuotot tässä tutkimuksessa on selvitetty käyttämällä seuraavaa kaavaa: 
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𝜀!" = 𝑅!" −	𝛼! − 𝛽!𝑅#"      (1) 

 

Kaavassa 𝜀!" on epänormaalituotto, 𝑅!" on toteutunut voitto, alfa sekä beeta laskettu esti-

mointiperiodilta markkinaregressiota käyttäen, 𝑅#" kuvaa markkinoiden normaalia tuottoa. 

(Vaihekoski 2004, 230–237) Alfa ja beeta laskettiin tässä tutkimuksessa Excelin avulla käyt-

täen ”Slope” ja ”Intercept – funktioita. Näin saatiin jokaiselle yritykselle CAP-mallin alfa 

sekä beeta käyttäen markkinaregressioita. 

 

Normaalituoton (𝑅#") laskemiseksi on tapahtumatutkimuksessa käytetty kahta erilaista ja 

toisiaan täysin vaihtoehtoista tapaa. Yleisimmin sekä tässäkin tutkimuksessa käytettävä 

vaihtoehto on markkinamalli eli CAP-malli. Kaavalla 2 saadaan laskettua odotettu tuotto 

CAP-mallia soveltaen. Jolloin kaava on seuraavan mukainen: 

 

𝑅!" =	𝛼! + 𝛽!𝑅#" + 𝜀!"      (2) 

 

Kaavassa 𝑅!" ja 𝑅#" kuvataan tuottoja markkinaindeksille m ja hyödykkeelle i. 𝜀!" kuvaa 

virhetermiä eli epänormaalejatuottoja, joka odotetaan nollaksi. Alpha ja beeta kaavassa ovat 

käytettäviä parametreja, jotka kuvaavat yritysten regressioita markkinatuoton suhteen. (Vai-

hekoski 2004, 230-237) Kun kaava 2 johdetaan, saadaan aikaisemmin jo esitetty kaava 1, 

jonka jälkeen voidaan laskea epänormaalit tuotot osakkeille. 

 

Epänormaalin tuoton laskemisen jälkeen voidaan määrittää keskimääräinen epänormaali-

tuotto tarkasteluikkunan jokaiselle päivälle hyödyntäen seuraavaa kaavaa: 

 

				µ" =	
$
%
∑ 𝜀!"%
!&$       (3) 
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Edellä on määritetty jo 	𝜀!" eli epänormaalituotto, N:llä kaavassa kuvataan tapahtumien lu-

kumäärää. Keskimääräisen epänormaalin tuoton kaavan käyttö mahdollistaa tapahtumien 

päiväkohtaisen tarkastelun. (Vaihekoski 2004, 230-237) Tämän jälkeen voidaan laskea ja 

testata tapahtumatutkimuksen nollahypoteesia, jonka mukaan ”tapahtumalla ei ole ollut vai-

kutusta osakkeen hintaan”. Nollahypoteesin voi Vaihekosken (2004) mukaan testata seuraa-

valla kaavalla: 

 

								 '!
()"('!)

	~	𝑡(𝑁)       (4) 

 

Kaavassa 𝜇" eli keskimääräinen epänormaalituotto on määritetty jo aikaisemmin. 𝜎:llä kaa-

vassa kuvataan estimointijakson epänormaalien tuottojen varianssia eli vaihtelua. Se saadaan 

laskettua erillisellä kaavalla. (Vaihekoski 2004, 230-237) 

 

Yksittäisten päivien lisäksi tutkimuksessa usein kiinnostaa tietyn aikavälin, esimerkiksi juuri 

tarkasteluikkunan tuottoja. Tällöin on helppoa käyttää CAR:ia (cumulative abnormal return) 

eli kumulatiivinen epänormaali tuoton kaavaa. Auki avattuna kaavassa summataan ajanjak-

son 𝑡$	ja	𝑡, tuotot kumulatiivisesti. Mikäli halutaan tietää keskimääräinen CAR, voidaan se 

selvittää helposti laskemalla epänormaalien tuottojen keskiarvo kaavasta. Kumulatiivisen 

epänormaalin tuoton (CAR) kaava on seuraava (Vaihekoski 2004, 230-237): 

 

𝐶𝐴𝑅(𝑡$𝑡,) = 	
$
%
∑ 𝐶𝐴𝑅!(𝑡$𝑡,)%
!&$      (5) 

 

Lopuksi siirrytään tilastollisiin testeihin, joiden tarkoituksena on selvittää tuloksien tilastol-

linen merkitsevyys. Näitä standardoituja testejä ovat esimerkiksi t-testit. T-testit olettavat, 

että tuotot ovat normaalijakautuneita. (Sorescu et al. 2017). Ensimmäiseksi testataan, onko 

tapahtumalla ollut vaikutusta osakkeen hintaan ja sen tilastollista merkitsevyyttä kaavalla:  
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𝑡 = -.!
√)"

	~	𝑡(0, 1)                       (6) 

 

Kaavassa t on testisuure, joka on jakautunut N(0, 1). Tämän jälkeen voidaan laskea ja testata 

tapahtumatutkimuksen toista nollahypoteesia kumulatiivisen epänormaalin tuoton osalta. 

Nollahypoteesin mukaan kyseinen arvo ei poikkea nollasta. Tämä onnistuu jakamalla CAR 

varianssilla. Tämä on havainnollistettu kaavaan seuraavalla tavalla (Vaihekoski 2004, 230-

237):  

 

				𝐽$ =	
0-.("#"")
()"("#"")

	~	𝑁(0,1)      (7) 

 

Testisuure 𝐽$ siis määrittää sen onko yksittäisellä tapahtumalla ollut vaikutusta osakkeen 

hintaan. (Vaihekoski 2004, 230-237) 

 

4.2.  Aineisto 

Tutkielman aineisto muodostuu Iso-Britannialaisen LSE (London Stock Exchange) pörssin 

osakkeista sekä Venäjän markkinoiden MOEX (Moscow Stock Exchange) pörssin yritysten 

osakkeista. Aineistoksi on valittu kummankin pörssin 10 suurinta yritystä markkina-arvol-

taan mitattuna. Liitteeseen 1 on kuvattu tutkimuksessa käytätetyt Lontoon pörssin yritykset, 

esitetty niiden markkina-arvot sekä toimialat. Vastaavat yritykset ja termit Moskovan pörs-

sin osalta on koottu liitteeseen 2. Markkina-arvo on katsottu tutkimuksen toteutus päivänä 

27.11.2021. Aineisto muodostuu valikoitujen yritysten osakkeiden päivätuotoista. Päätear-

voista lasketaan osakkeen päivätuotot jokaiselle osakkeelle. Lontoon pörssissä toimivien yri-

tysten tuottoa verrataan FTSE- 100 indeksiin, joka on Lontoon pörssin (LSE) indeksi, jossa 

on pörssiin listautuneista 100 suurinta yritystä. Moskovan pörssissä operoivien yritysten päi-

vätuotot verrataan RTS-indeksiin, joka taas on Moskovan pörssin 50 suurimman yrityksen 

muodostama indeksi. Moskovan pörssin suurimpien yritysten analysoinnin osalta riskittö-

mänä korkona käytetään 30. päivän ruplamääräistä MosPrime (MOSPRIME1MD=) -kor-

koa, joka tutkimuksessa muutetaan päiväkohtaiseksi koroksi Vaihekosken (2004) 
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logaritmisen päiväkoron laskenta menetelmän mukaan.  Lontoon pörssin osalta riskittömäksi 

koroksi on valittu käytettäväksi 30. päivän puntamääräinen Libor-korko (GBP1MFSR=X). 

Niin ikään korko on muutettu päiväkohtaiseksi samalla tekniikalla. 

 

Lontoon pörssi (London Stock Exchange) on Iso-Britanniassa toimiva pörssi ja se on myös 

Euroopan suurin. Lontoon pörssi on perustettu vuonna 1801, mikä tekee siitä yhden maail-

man vanhimmista pörsseistä. (LSEG 2021) Lontoon pörssi koostuu kahdesta markkinasta, 

joita ovat ”Main Market” sekä ”AIM”. Main market on tarkoitettu velka- ja pörssikauppaa 

varten, kun taas AIM on suunniteltu pienille ja kasvaville yrityksille lähtökohtaisesti pää-

oman kasvattamista varten (LSE 2021a; LSE 2021b). Lontoon pörssi tarjoaa monenlaisia 

FTSE UK – indeksejä, näistä suosituin on myös tähän tutkielmaan valittu FTSE – 100 in-

deksi. FTSE on hyvin samankaltainen, kuin esimerkiksi Helsingin pörssin OMX Helsinki – 

indeksi tai Yhdysvaltalainen S&P- indeksi.  

 

Moscow Exchange (MOEX) on Venäjän pääpörssi ja sen tarkoituksen on tarjota pääsyn Ve-

näjän rahoitusmarkkinoille. Moskovan pörssi on venäläisten yritysten, sijoittajien sekä ku-

luttajien tärkein työkalu likviditeetin hakemiseksi. Pörssissä käydään kauppaa osakkeilla, 

joukkovelkakirjoilla, valuutoilla, rahamarkkinainstrumenteilla sekä hyödykkeillä. Mosko-

van pörssi on maailman 20 suurimman pörssin joukossa osakkeiden kokonaisarvoltaan mi-

tattuna. Myös Moskovan pörssillä on omat indeksit, joilla pyritään helpottamaan sijoitus-

strategioiden tekemistä. Näitä ovat esimerkiksi RTS- ja MICEX- indeksit. Tähän tutkimuk-

seen markkinatuottoa on valittu mittaamaan RTS-indeksi, joka koostuu Moskovan pörssin 

50 suurimmasta yrityksestä. (MOEX 2021) 

 

Lontoon ja Venäjän pörssit eroavat niin kooltaan, kuin markkina-alueeltaankin. Tässä kap-

paleessa nostetaan esiin muutama noteeraus Venäjästä markkina-alueena. Bekaert & Harvey 

(2003) toteavat tutkimuksessaan, että kehittyvät markkinat ovat haaste tehokkaalle rahoituk-

selle. Rahoituksen tyypillisimmät mallit eivät useinkaan sovellu näiden markkinoiden eri-

tyisolosuhteille. Venäjää ja sen markkinoita voidaan pitää kehittyvinä markkinoina esimer-

kiksi FTSE Russelin (FTSE Russel 2021) jaottelun perusteella. Indārs, Savin & Lublóy 

(2019) tutkivat, kuinka Venäjän osakkeiden tavoittelut perustuu rationaalisiin tekijöihin. 
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Heidän saamat tulokset osoittavat, että Venäjän markkinoilla yrityksen läpinäkyvyyteen vai-

kuttavat yrityksen koko sekä se, kuinka paljon asiantuntijoita yritystä seuraa. Nämä tekijät 

estävät tehokkaiden markkinoiden toteutumisen sekä kaiken olennaisen tiedon sisällyttämi-

sen osakkeiden hintoihin. Djalilov & Ülkü (2021) tutkivat yksittäisten venäläisten sijoitta-

jien osakekaupankäyntiä Moskovan pörssissä COVID-19 jakson aikana. Tutkimustulokset 

osoittivat, että venäläiset sijoittajat ostivat markkinoilla COVID-laskun aikana maalis-huh-

tikuussa 2020. Tämä poikkeaa heidän mukaansa aikaisemmasta tutkimustiedosta, jonka mu-

kaan lähtökohtaisesti sijoittajat myyvät osakkeitaan laskun aikana. Oheisessa kuvassa 5 on 

esitetty Lontoon pörssin FTSE-100 indeksin (oranssilla) ja Moskovan pörssin RTS-indeksin 

(sinisellä) viikkotuotot aikavälillä 2019–2021.  

 

 

Kuva 5: FTSE-100 ja RTS-Indeksien viikkotuotot 2019–2021.  
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5.  Tulokset  

Tässä osiossa esitetään tapahtumatutkimuksen tulokset, jotka on analysoitu erikseen molem-

mille markkina-alueille. Tapahtumatutkimus suoritettiin Iso-Britannialle käyttämällä tapah-

tumapäivänä 2.12.2020 ja Venäjälle 11.08.2020. Tuloksien esille tuonti on rakennettu niin, 

että ensimmäiseksi käydään läpi Lontoon pörssin yritysten tulokset, jonka jälkeen esitetään 

Moskovan pörssin yrityksien tulokset. Sen jälkeen kolmannessa alaluvussa suoritetaan Lon-

toon ja Moskovan pörssin tulosten vertailu. Tapahtumatutkimus antoi tuloksia pörssien epä-

normaaleista tuotoista (AR) sekä keskimääräisistä kumulatiivisista epänormaaleista tuo-

toista (CAR). Lisäksi esitetään tilastollisin testein, ovatko tutkimustulokset tilastollisesti 

merkitseviä. Sekä epänormaalit tuotot että kumulatiiviset epänormaalit tuotot on laskettu 

molemmat seitsemän päivää ennen ja seitsemän päivää jälkeen tapahtumien, jolloin tapah-

tumaikkunassa on yhteensä 15 päivää. Tilastollisissa testeissä t-arvo kertoo ovatko osakkei-

den väliset erot merkittäviä. P-arvo sen sijaan mittaa todennäköisyyttä, sille onko havaittu 

ero tapahtunut sattumanvaraisesti. Mitä pienempi p-arvo on, sitä suurempi on eron tilastol-

linen merkitsevyys. Tähän tutkimukseen p-arvon rajaksi eli riskitasoksi on valittu tyypillinen 

5 %. 

 

5.1.  Tulokset Lontoon pörssistä 

Edellisen kappaleen 4.1 laskentamallien avulla on saatu laskettua Lontoon pörssin kymme-

nen suurimman yrityksen keskimääräiset markkinareaktiot. Yritykset on esitetty liitteessä 1. 

Markkinareaktioita on kuvattu keskimääräisillä epänormaaleilla tuotoilla (AAR). Saadut tu-

lokset 15 päivän ajalta on esitetty taulukossa 1. Tuloksia tulkittaessa huomataan, ettei yh-

denkään päivän keskimääräiset epänormaalit tuotot ole tilastollisesti merkitseviä, eli voidaan 

lähtökohtaisesti todeta, ettei rokotuksen hyväksymisellä ole ollut vaikutusta Lontoon pörs-

sissä keskimääräisten epänormaalien tuottojen mukaan. On kuitenkin huomioitava, että hy-

vin lähellä tilastollista merkitsevyyttä on ajankohta 𝑡1 eli tapahtumapäivä. Niin kuin tau-

lukko 1 ilmentää, tuolloin keskimääräinen ylituotto osakkeille on ollut 1,024 % p-arvolla 

0,084, joka voitaisiin hyväksyä esimerkiksi 10 % riskitasolla. 
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Taulukko 1: Lontoon pörssin keskimääräiset epänormaalit tuotot 

 

 

Saadut tutkimustulokset osaltaan puoltavat tässä tutkimuksessa käytettyä teoriaa markkinoi-

den tehokkuudesta. Koska tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja ei ole ennen eikä 

jälkeen tapahtumapäivän, voidaan todeta markkinoiden toimineen tehokkaasti. Kyseistä tut-

kimustulosta tukee tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, jonka mukaan kaikki tieto on jo 

sisältynyt osakkeiden hintoihin. Mikäli tapahtumapäivän (𝑡1) tulos voitaisiin hyväksyä, tulee 

huomata, että tuotot ovat selkeästi positiivisia. Tätä tukee esimerkiksi Davisin (2005) artik-

keli viestinnän vaikutuksesta Lontoon pörssiin. Tutkimustuloksiksi hän kertoo median ja 

uutisen toimivan vahvistavana toimijana markkinareaktioissa. Hänen tutkimuksensa rajoit-

tui rahoitusalan ammattilaisiin, joka ei tietenkään kuvaa koko markkina-aluetta, mutta antaa 

viitettä median välittämästä positiivisen uutisen vaikutuksesta Lontoon pörssiin ja uuden yl-

lättävän informaation vaikutuksesta pörsseihin. Ajankohtana 𝑡23 on havaittavissa selkeä 

1,174 % epänormaalituotto melkein tilastollisesti merkitsevällä p-arvolla 0,053. Tämä voi 

viitata siihen, että rokotteen hyväksymisestä tieto olisi vuotanut markkinoille. Tutkimukseen 

ei kuitenkaan saatu varmistettua saivatko sijoittajat tiedon rokotteen hyväksymisestä jo 

t AAR t-ratio p-value
-7 0,24 % 0,455 0,659
-6 1,17 % 2,197 0,053
-5 0,40 % 0,756 0,467
-4 -0,01 % -0,010 0,992
-3 0,27 % 0,498 0,629
-2 -0,30 % -0,564 0,585
-1 -0,03 % -0,064 0,950
0 1,02 % 1,916 0,084
1 -0,19 % -0,352 0,732
2 0,75 % 1,407 0,190
3 0,52 % 0,975 0,353
4 -0,26 % -0,487 0,637
5 -0,31 % -0,584 0,572
6 1,13 % 2,107 0,061
7 0,52 % 0,971 0,354
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ennen tapahtumapäivää, joten kyseessä voi olla myös täysin eri tapahtuma, uutinen tai nor-

maalia vahvempaa markkina heilahtelua.  

 

Lontoon pörssin kumulatiiviset epänormaalit tuotot esitetään taulukossa 2. Tilastollisesti 

merkitseviä kumulatiivisia ylituottoja on ainoastaan tapahtumapäivänä. Havaittava ylituotto 

on 1,024 % p-arvolla 0,0277, joka alittaa valitun riskitason 5 %.  Kumulatiivinen epänor-

maalituotto on tilastollisesti merkitsevä, joten voidaan sanoa rokotuksen hyväksymisen ai-

heuttaneen epänormaaleja tuottoja. Tarkennettu erittely kumulatiivisista epänormaaleista 

tuotoista löytyy oheisesta taulukosta 2.  

 

Taulukko 2: Lontoon pörssin keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

 

 

Tutkimustulosten mukaan Lontoon pörssi on reagoinut tapahtumapäivänä melko positiivi-

sesti uuteen informaatioon rokotuksen hyväksymisestä. Myös kumulatiivinen keskiarvo epä-

normaalista tuotosta viikko rokotteen hyväksymisen jälkeen on huomattava (=2,16 %), 

vaikkei tulos olekaan valitulla riskitasolla merkitsevä. Tämä tulos antaa kuitenkin indikaa-

tiota siitä, että Lontoon pörssin markkinat olisivat reagoineet rokotuksen hyväksymiseen po-

sitiivisesti, vaikkei tulosta tämän tutkimuksen puitteissa voidakaan pitää tilastollisesti mer-

kitsevänä.  

 

[t1,t2] CAAR Varianssi J1 p-value
[-7,-1] 1,75 % 0,00020 1,235 0,108
[-3,-1] -0,07 % 0,00009 -0,075 0,470
[-1,+1] 0,80 % 0,00009 0,866 0,193
[0,0] 1,02 % 0,00003 1,916 0,028

[0,+1] 0,84 % 0,00006 1,105 0,134
[+1,+3] 1,08 % 0,00009 1,172 0,121
[+1,+7] 2,16 % 0,00020 1,526 0,064
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5.2.  Tulokset Moskovan pörssistä 

Taulukossa 3 on esitetty Moskovan pörssin kymmenen suurimman yritykset keskiarvolliset 

epänormaalit tuotot sekä tuottojen tilastollinen merkitsevyys. Kymmenen yrityksen tapahtu-

mapäivän keskimääräinen epänormaali tuotto on ollut -1,30 %. Tulos on myös tilastollisesti 

merkitsevä p-arvon alittaessa riskitason arvolla 0,041.  Lisäksi tilastollisesti merkitseviä ovat 

𝑡23 sekä 𝑡$ ajankohtien arvot. Ensimmäiseksi mainitun 𝑡23 keksimääräinen epänormaali-

tuotto on ollut -1,26 %. Negatiivinen tulos voi johtua esimerkiksi rokotuksen hyväksymisen 

tiedon vuotamisesta markkinoille. Lisäksi on mahdollista sen johtuvan jostakin toisesta ta-

pahtumasta tai uutisesta, johon sijoittajat ovat reagoineet markkinoilla. Esimerkiksi samoi-

hin aikoihin elokuun puolessa välissä Valko-Venäjällä vallitsi levottomuudet presidentin 

vaaleista johtuen, jotka ovat saattaneet vaikuttaa myös Moskovan pörssiin. 7. päivä elokuuta, 

vain neljä päivää ennen tapahtumapäivää, BBC uutisoi asiasta (BBC 2020c). Negatiivinen 

tulos voi myös hyvin olla normaalia epänormaalin tuoton heilahtelua. Toiseksi mainittu ajan-

kohta 𝑡$ on tilastollisesti merkitsevä keskimääräisellä epänormaalilla tuotolla 1,97 %. Tässä 

tapauksessa voidaan arvioida markkinoiden mahdollisesti reagoineen tapahtumaan positii-

visesti tapahtumapäivää seuranneena päivänä ja kompensoineen tapahtumapäivän melko 

merkittävääkin negatiivista tuottoa.  
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Taulukko 3: Moskovan pörssin epänormaalit tuotot 

 

 

Todisteet Moskovan pörssistä ovat osittain ristiriidassa tehokkaiden markkinoiden teorian 

kanssa. On selkeästi havaittavissa sekä positiivisia, että negatiivisia epänormaaleja tuottoja, 

jotka eivät täsmää tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin informaation välittömästä sitou-

tumisesta osakkeiden hintoihin. Lisäksi reaktio tapahtumapäivänä on negatiivinen. Tällöin 

se on myös ristiriidassa esimerkiksi aikaisemmin mainitun Carretta et al. (2011) tutkimuksen 

kanssa, jonka mukaan uutisen julkaisun jälkeen sijoittajien käyttäytymiseen vaikuttaa uuti-

sen sisältö. Yksinkertaistettuna positiivisen uutisen julkistamisella yrityksestä pitäisi olla po-

sitiivinen vaikutus myös markkinoilla. Negatiivinen reaktio tapahtumapäivänä voi johtua 

esimerkiksi epärationaalisesta käyttäytymisestä Venäjän markkinoilla. Positiivinen reaktio 

tapahtumapäivää seuranneena päivänä voi johtua hyvinkin siitä, etteivät markkinat ole ehti-

neet tapahtumapäivänä reagoida uutiseen ja ovat kompensoineet tätä seuraavana päivänä. 

 

Taulukkoon 4 on koottu Moskovan pörssin osalta kumulatiiviset keskimääräiset epänormaa-

lit tuotot. Ainoa tilastollisesti merkitsevä kumulatiivinen ylituotto on ollut ajankohdalla [0, 

t AAR t-ratio p-value
-7 0,55 % 0,995 0,343
-6 -1,26 % -2,270 0,047
-5 0,53 % 0,964 0,358
-4 0,04 % 0,078 0,940
-3 0,88 % 1,584 0,144
-2 -0,35 % -0,636 0,539
-1 0,27 % 0,495 0,631
0 -1,30 % -2,340 0,041
1 1,97 % 3,555 0,005
2 -0,54 % -0,968 0,356
3 -0,08 % -0,144 0,889
4 0,68 % 1,219 0,251
5 -0,62 % -1,113 0,292
6 -0,67 % -1,210 0,254
7 0,51 % 0,911 0,384
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0], joka ei tule yllätyksenä, sillä se on todettu jo aikaisemmassa testissä. Lähimpänä tilastol-

lista merkitsevyyttä on tapahtumapäivien [+1, +3] kumulatiivisuus, jolloin se on ollut 1,35 

% p-arvolla 0,079. Mikäli tulos voitaisiin hyväksyä esimerkiksi 10 % riskitasolla, tarkoittaisi 

tämä sitä, että markkinat ovat reagoineet positiiviseen uutiseen positiivisesti lyhyellä aika-

välillä ja, että rokotuksen hyväksymisellä olisi ollut positiivinen vaikutus arvopaperipörs-

siin, vaikka se ei olisi ollutkaan välitön reaktio. 

 

Taulukko 4: Moskovan pörssin kumulatiiviset epänormaalit tuotot 

 

 

5.3.  Tuloksien vertailu 

Camilleri, Vassallo & Bai (2020) tutkivat kuinka osakkeen hinnanmuodostuminen eroaa ke-

hittyvien ja kehittyneiden osakemarkkinoilla. Tulokset osoittavat, että hinnanmuodostumi-

nen eroaa näiden kahden ryhmän välillä. Myös Bakry, Kavalmthara, Saverimuttu, Liu & 

Cyril (2021) tutkivat kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden eroja ja sitä, miten sijoittajat 

osakemarkkinoilla kokevat COVID-19 ilmoitukset tai rajoitustoimet. He havaitsivat suuria 

eroja markkina-alueiden välillä volatiliteetista riippuen.  Näiden tutkimustulosten valossa ei 

ole yllätys, että tässäkin tutkimuksessa kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla havaittiin 

eroja ja reaktion olevan tapahtumapäivinä toisistaan poikkeava.  

 

Tilastollisten testien tekemisen jälkeen voidaan todeta tulosten poikkeavan toisistaan. Lon-

toon pörssin tulokset eivät ole yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tilastollisesti merkitseviä, 

jonka perusteella voidaan sanoa markkinoiden toimivan tehokkaasti sekä sijoittajien 

[t1,t2] CAAR Varianssi J1 p-value
[-7,-1] 0,67 % 0,0003 0,403 0,343
[-3,-1] 0,80 % 0,0002 0,645 0,259
[-1,+1] 0,95 % 0,0001 0,987 0,162
[0,0] -1,30 % 0,0000 -2,340 0,010
[0,+1] 0,67 % 0,0001 0,859 0,195
[+1,+3] 1,35 % 0,0001 1,411 0,079
[+1,+7] 1,25 % 0,0002 0,851 0,197
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rationaalisesti. Kehittyneelle markkina-alueelle tämä on tyypillistä, tietenkään täyttä tehok-

kuutta ei saavutettu tässäkään tutkimuksessa, sillä epänormaaleja tuottoja oli havaittavissa 

pienissä määrin esimerkiksi kumulatiivisten epänormaalien tuottojen osalta.  

 

Moskovan pörssin osalta reaktio tapahtumapäivänä rokotuksen hyväksymiseen on ollut täy-

sin poikkeava Lontoon pörssissä koetusta. Tuolloin epänormaalituotto oli merkittävästi ne-

gatiivinen (-1,30 %). Kyseiselle reaktiolle on vaikea löytää yksiselitteistä syy-seuraussuh-

detta. Tulos voi johtua sijoittajien kriittisyydestä hyväksymistä kohtaan. Esimerkiksi tuol-

loin Sputnik-V-rokotteen kliiniset kokeet vielä jatkuivat, eikä rokotteen toimivuudesta ollut 

kokeellisesti tarpeeksi näyttöä. Lisäksi venäläisiin yhdistettiin länsimediassa tuolloin ajatus 

kansallisylpeydestä ensimmäisen rokotuksen kehittämiseen liittyen (Iltasanomat 2020). Tätä 

voidaan etäisesti verrata kylmän sodan (1947-1991) aikaiseen varastelu sekä avaruuskilvoit-

teluun. Toinen selitys liittyy markkinoiden reagoineen uutiseen vasta seuraavan päivänä, jol-

loin epänormaalituotto on ollut positiivinen (1,97 %) tilastollisesti merkitsevästi.  

 

Voidaan olettaa kummankin markkina-alueen puolesta, että markkinat ovat tienneet roko-

tuksista ja niiden hyväksymisestä jossakin vaiheessa. Esimerkiksi Pfizer (2021) tiedottees-

saan kertoi jo maaliskuussa 2020 yhteistyöstään Biontechin kanssa kehittää rokotus. Tämän 

perusteella olisi helppo olettaa, että tieto rokotuksista olisi jo sisältynyt osakkeiden hintoihin. 

Kuitenkin tutkimuksessa selvisi epänormaaleja tuottoja tapahtumapäiville, jolloin voidaan 

myös todeta rokotteen hyväksymisen tulleen ainakin osittain molemmille markkinoille yl-

lättävänä tietona tai rokotuksen hyväksymisen olleen voimakkaampi tapahtuma, kuin mark-

kinat olivat odottaneet. 
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6.  Johtopäätökset 

Kandidaatin tutkielman tavoitteena oli selvittää koronarokotuksen hyväksymisen vaikutus 

arvopaperipörsseihin. Lisäksi tutkimus pyrki tutkimaan minkälaiset eroavaisuudet ovat ke-

hittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla. Tähän tutkimukseen valittiin edustamaan Lontoon 

pörssiä kehittyneeksi markkina-alueeksi ja Moskovan pörssiä kehittyväksi markkina-alu-

eeksi. Tutkimuksen ajanjakso sijoittui vuosien 2019–2021 välille riippuen tutkittavasta pörs-

sistä. Lontoon pörssin tapahtumapäivä oli 2. joulukuuta 2020, kun Yhdistynyt kuningas-

kunta hyväksyi Pfizerin ja Biontechin rokotteen. Moskovan pörssin tapahtumapäivä oli 11. 

elokuuta 2020, kun Venäjän terveysministeriö rekisteröi Sputnik-V-rokotteen.  

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty Lontoon sekä Moskovan pörssin markkinoilta, 

kymmenestä markkina-arvoltaan suurimmasta yrityksestä. Tapahtumat ja niiden aikataulut 

ovat kerätty uutislähteistä. Päivittäiset kurssitiedot on haettu Refinitiv Eikon tietokannasta. 

Markkinatuottoa kuvaavana indeksinä käytettiin RTS-indeksiä Moskovan pörssin yrityksille 

ja FTSE-100-indeksiä Lontoon pörssin yrityksille. Riskittömänä korkokantana tutkielmassa 

käytettiin 30-päivän ruplamääräistä riskitöntä korkoa sekä 30-päivän Libor-korkoa, jotka 

muutettiin päiväkohtaisiksi tapahtumatutkimuksen mukaisesti. Sekä korkokanta, että mark-

kina tuotto haettiin Refinitiv Eikon tietokannasta. Aineisto ja tapahtumatutkimus toteutettiin 

Microsoft Excel ohjelmalla Vaihekosken (2004) ohjenuorien avulla.  

 

6.1.  Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli sijoittaa tutkimus isompaan kokonai-

suuteen. Kirjallisuutta ja tutkimusta aiheesta on vähän, joka teki tässä tutkimuksessa suori-

tetusta tutkimuksesta mielenkiintoisen. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kannalta olen-

naista ovat alatutkimuskysymykset, joiden avulla vastataan päätutkimuskysymykseen. 

 

Tutkielman päätutkimuskysymys oli: 
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- Millainen on ollut koronaviruksen vaikutus arvopaperipörsseihin kehittyvissä ja kehitty-

neillä markkina-alueilla? 

 

Kirjallisuuskatsaus aiheesta osoitti, että koronaviruksen aikaansaamat reaktiot arvopaperi-

pörsseissä ovat olleet lähtökohtaisesti lyhytaikaisia ja ne ovat toipuneet pitkällä aikavälillä. 

Tosin koronavirus onkin toistaiseksi vaikuttanut pidemmän aikavälin ongelmalta, eikä sen 

häviämisestä ole vielä tietoa. Lisäksi tässä tutkimuksessa käytetyn aikaisemman tutkimus-

tiedon perusteella on nostettava esiin, että markkinareaktiot kehittyvillä ja kehittyneillä 

markkinoilla ovat olleet erilaiset. Pörssituottoihin vaikutti myös valtion toimet, jolloin läh-

tökohtaisesti markkinoiden kehittyneisyys on ollut vaikuttavana tekijänä tuottojen vakautta-

misessa. Näiden lähtökohtien seurauksena tutkimus oli mielenkiinen rajata. 

 

Päätutkimukseen pyrittiin vastaamaan kahden alatutkimuskysymyksen avulla: 

- Millainen on ollut koronavirusrokotteen hyväksymisen vaikutus arvopaperipörsseihin Iso-

Britanniassa? 

- Millainen on ollut koronavirusrokotteen hyväksymisen vaikutus arvopaperipörsseihin Ve-

näjällä? 

 

Alatutkimuskysymyksiin pyrittiin luomaan vastaus tapahtumatutkimuksen avulla ja analy-

soimaan markkina-alue kohtaisia eroja epänormaalien tuottojen avulla. Tutkimuksessa huo-

mattiin, että reaktiot eri maiden pörsseissä erosivat toisistaan. Kehittynyt markkina-alue, eli 

Lontoon pörssi toimi suhteellisen tehokkaasti, eikä ollut löydettävissä juurikaan epänormaa-

leja tuottoja. Kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja tutkittaessa oli kuitenkin noin 1 prosen-

tin positiivinen ylituotto tapahtumapäivälle, joka viittaa markkinoiden toimineen jokseenkin 

epätehokkaasti. Voi hyvinkin olla mahdollista, että kehittyneen markkinan suuremmat epä-

normaalit tuotot kohdistuvat Chan, et al (2021) osoittamaan ajankohtaan, jolloin aloitettii 

koronarokotteiden kliiniset kokee. Tällöin kyseisessä tutkimuksessa oli taloudellisesti sekä 

tilastollisesti merkittäviä tuloksia. Toisin kuin Lontoon markkinoilla, kehittyvällä markkina-

alueella Venäjällä oli havaittavissa jokseenkin jopa epärationaalisia epänormaaleja tuottoja. 

Erittäin mielenkiintoiseksi Venäjän pörssin tarkastelun teki taulukon 3 ajankohdat 𝑡1 ja 𝑡$. 
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Venäjän pörssissä nämä tulokset olivat sekä merkittäviä, että tilastollisesti merkitseviä. Ta-

pahtumatutkimuksen antamien tuloksien perusteella alatutkimuskysymyksiin voidaan todeta 

reaktioiden olleen varsin erilainen, mutta yhdenkaltaisuuksia myös löytyneen. Tehty tutki-

mus noudatti aikaisempaa kirjallisuutta, joissa oli löydetty eroja kehittyneiden ja kehittyvien 

markkina-alueiden välille. 

 

6.2.  Tutkimuksen luotettavuus sekä ehdotetut jatkotutkimusaiheet 

Tutkielman toteuttamisen jälkeen voidaan todeta, ettei kymmenen yrityksen tarkasteleminen 

ollut välttämättä paras vaihtoehto. Havaintojen eli yrityksien lisääminen tutkimukseen olisi 

voinut olla keino tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi. On kuitenkin tärkeä huomata, 

että pienemmälläkin otos koolla tutkimuksessa saatiin aikaan mielenkiintoisia tuloksia. Tut-

kimukseen valittuna tapahtumaikkunan ajanjaksoina ei ole tarkasteltu muita tapahtumia kuin 

rokotteen hyväksyminen, josta voi olla seurauksena, että monet muut tekijät ovat voineet 

vaikuttaa myös tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Näitä ei ole tutkittu, eikä huomioitu kan-

didaatin tutkielman laajuudesta johtuen. Tästä osviittaa antavat tilastollisesti merkitsevät tu-

lokset tapahtumapäivän ulkopuolelta, joka myöskin heikentää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tämä kandidaatin tutkielma tarkasteli COVID-19 rokotuksen hyväksymisen vaikutuksia 

kahdella eri osakemarkkina-alueella. Tähän liittyen olisi mielenkiintoista tutkia myös muita 

markkina-alueita, joihin rokotuksen hyväksyminen on saattanut vaikuttaa. Lisäksi saman-

kaltainen tutkimus voisi olla potentiaalinen toteuttaa toimiala kohtaisesti, kun tässä tutki-

muksessa tarkasteltiin vain pörssin suurimpia yrityksiä. Esimerkiksi lääkealaan pandemia on 

vaikuttanut myönteisesti ja erityisen paljon on kärsinyt viihdeala. Lisäksi tässä tutkimuk-

sessa huomattiin, että lyhyen aikavälin tuotot eivät olleet pääsääntöisesti tilastollisesti mer-

kitseviä, joten voisi olla mielenkiintoista tutkia osoittavatko pidemmän aikavälin tuotot sa-

mankaltaisia merkkejä. COVID-19 pandemia on ainakin toistaiseksi osoittanut olevan enem-

män pidempiaikainen tekijä kuin katoava, jonka takia pidemmän aikavälin vaikutusten tar-

kasteleminen ja siihen sopivan tutkimusmetodin valinta vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta.  
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