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1 JOHDANTO 

Nykypäivän globaalissa maailmassa sijoittajien pääomat virtaavat yhä vapaammin 

eri valtioiden välillä. Viimeisten vuosikymmenten pääomamarkkinoiden deregulaatio, 

sekä ulkomaisten omistusten salliminen ovat kasvattaneet sijoittajien 

mahdollisuuksia sijoittaa pääomaa kotimaan ulkopuolelle. Suomalaiset sijoittajat 

hajauttavat, sekä tulevat yhä enemmän hajauttamaan osakesalkkuansa, yhä 

useampien valtioiden osakemarkkinoille. Suomalaisten sijoittajat eivät vielä 

kuitenkaan ole täysin löytäneet ulkomaisia sijoitusvaihtoehtoja tai niitä ei hyödynnetä 

täysimääräisesti. Vuonna 1999 suomalaiset sijoittajat sijoittivat ulkomaille vain 16 % 

varoistaan (Vaihekoski et al. 2001), mutta ulkomaisten sijoitusten määrä on 

kasvanut huomattavasti vuosituhannen vaihteesta.    

 

Viime vuosina kehittyvillä markkinoilla on ollut mahdollisuus suuriin tuottoihin. 

Kehittyvillä markkinoilla on kuitenkin suurempi riski, kuin Suomen kehittyneillä 

markkinoilla. Oikein hyödynnettynä kehittyvät markkinat tarjoavat erinomaisen 

sijoituskohteen kehittyneiden markkinoiden lisänä sijoittajan tuoton maksimoimiseksi 

sekä riskin pienentämiseksi.  

 

Portfolion hajauttamisella pystytään pienentämään portfolion kokonaisriskiä 

modernin portfolioteorian mukaan. Modernin portfolioteorian mukaan lisäämällä 

sijoitussalkkuun arvopapereita, jotka korreloivat mahdollisimman heikosti jo salkussa 

olevien arvopapereiden kanssa, voidaan salkun riskiä vähentää huomattavasti, 

portfolion tuottojen säilyessä kyseisten arvopapereiden painotettuna keskiarvona. 

(Elton et al. 2003) Eri valtioiden pörssien samansuuntaiset liikkeet kuitenkin 

aiheuttavat ongelmia teoriaan. Eri maiden pörssinoteerattujen osakkeiden 

samansuuntaiset liikkeet pienentävät hajauttamisesta saatavia hyötyjä tai saatavat 

jopa kutistaa hyödyn olemattomaan.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan Suomen ja kehittyvien markkinoiden välisiä 

yhteneväisyyksiä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Pitkäksi aikaväliksi tässä 

tutkimuksessa on valittu noin 12 vuoden ajanjakso ja keskipitkäksi aikaväliksi viiden 

vuoden ajanjakso. Kehittyviksi markkinoiksi on valittu Venäjä, Latinalainen Amerikka, 
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sekä Aasia, koska huomattava määrä suomalaisten kehittyville markkinoille 

sijoitetusta pääomasta on sijoitettu kyseisiin maihin.  

 

Yhtenäisyyksiä tutkitaan Johansenin yhteisintegraatio menetelmällä, jolla selvitetään 

kyseisten markkinoiden pitkän ja keskipitkän aikavälin yhteneväisiä liikkeitä. 

Indekseinä tutkimuksessa on käytetty Morgan Stanley Capital Internationaalin 

(MSCI) maanosakohtaisia indeksejä. Tutkimus on toteutettu kuukausidatalla ja 

pitkällä aikavälillä 30.12.1994–30.3.2007, sekä keskipitkällä aikavälillä 30.4.2002– 

30.3.2007. 

 

Osakemarkkinoiden pitkän aikavälin yhteisintegraatiota on tutkittu aiemmin. Taylor ja 

Tonks (1989) löysivät todisteita yhteisintegraatiosta Ison-Britannian, Saksan, 

Hollannin ja Japanin väliltä mutta ei Amerikasta. Latinalaisen Amerikan 

osakemarkkinoiden yhteneväisyyksiä ovat tutkineet Chen et. al. (2002). Tutkimuksen 

kohteina heillä oli Brasilia, Chile, Columbia, Mexico ja Venezuela. Heidän 

tutkimuksensa lopputuloksena oli, että hyödyt sijoitussalkun hajauttamisesta eri 

Etelä-Amerikan markkinoille ovat rajalliset. Latinalaisen Amerikan 

yhteisintegraatioita ovat myös tutkineet Cristofin ja Perclin (1999).  Ahlgren ja Antell 

(1998) tutkivat kansainvälisten osakemarkkinoiden yhteisintegraatiota. Tutkittaviksi 

markkinoiksi he valitsivat Suomen, Ranskan, Saksan, Ruotsin, Iso-Britannian ja 

USA:n markkinat. He löysivät vain heikkoja todisteita kyseisten markkinoiden 

yhteisintegraatiosta ja tulivat lopputulokseen, etteivät kansainväliset osakemarkkinat 

ole yhteisintegroituneita.  

 

Vaikka markkinoiden välisiä yhteneväisyyksiä on tutkittu aiemminkin, on aiemmat 

tutkimukset yleensä tutkineet kehittyvien markkinoiden yhteneväisyyksiä 

poikkeustilanteissa tai pelkästään kehittyneiden markkinoiden välisiä 

yhteisintegraatioita. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ja kehittyvien 

markkinoiden yhteisintegraatiota pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. 

Yhteisintegraation avulla tarkastellaan sijoittajan hyötyjä hajauttaa salkkuaan 

Suomen markkinoiden lisäksi kyseisille kehittyville markkinoille. Tutkimuksen 

tärkeimmäksi kysymykseksi nousee: Pystyykö sijoittaja pienentämään portfolionsa 

riskiä hajauttamalla kyseisille markkinoille? 
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Tutkimus etenee siten, että kappaleessa kaksi käydään läpi käytettävät 

tutkimusmenetelmät ja niiden teoriat. Kyseissä kappaleessa tarkastellaan 

yksikköjuurien testaamisesta Dickey-Fuller -testillä ja laajennetulla Dickey-Fuller -

testillä. Yhteisintegraatiotestinä käytetään Johansenin yhteisintegraatio menetelmää. 

Kappaleessa kolme kerrotaan tutkimuksen aineistosta, minkä aikavälin aineistoa on 

käytetty ja mistä se on otettu. Kappaleessa kerrotaan myös millä työkaluilla aineistoa 

on käsitelty ja millä ohjelmalla testit ovat tehty.  Kappale neljä käsittelee 

tutkimustuloksia. Kyseisessä kappaleessa kerrotaan kuvailevat tunnusluvut ja 

kaikkien tutkimuksessa käytettyjen testien tulokset.  Kappaleessa viisi kerrotaan 

tutkimustuloksista tehdyt johtopäätökset, sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimus 

aiheita. 
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2 TEORIA 

Varsinaisina testeinä tutkimuksessa käytetään Johansenin yhteisintegraatio. Ennen 

yhteisintegraatio testin tekemistä on kuitenkin syyte selvittää, onko aineisto 

soveltuva kyseiselle testille. Aineiston soveliaisuuden testaamiseen käytetään 

muutamia aputestejä, kuten Dickey-Fuller -testi ja laajennettu Dickey-Fuller -testi.  

 

2.1 Moderni portfolioteoria 

Markowitz (1952, 1959) kehitti modernin portfolioteorian (MPT), jolla selitetään 

hajauttamisen etuja. Modernissa portfolio teoriassa vanha sanonta ”älä laita kaikkia 

munia yhteen koriin” on muokattu vastaamaan sijoittajien tarpeita. Teorian mukaan 

sijoittaja pystyy maksimoimaan tuottonsa sekä minimoimaan riskinsä hajauttamalla 

sijoitussalkkunsa erilaisiin sijoitusinstrumentteihin. Sijoittajan maksimoidessa 

pelkästään tuottonsa hän sijoittaisi koko sijoitusvarallisuutensa kaikista suurimman 

odotetun tuoton arvopaperiin. Rationaalinen sijoittaja haluaa kuitenkin 

mahdollisimman suuren tuoton mahdollisimman pienellä riskillä, jolloin sijoittajan 

kannattaa riskin pienentämiseksi hajauttaa sijoitussalkkuaan. 

 

2.2 Yksikköjuuritestit 

2.2.1 Dickey-Fuller -testi 

Lähes aina tutkittaessa aineistoa tilastollisilla testeillä, on ensimmäisenä selvitettävä 

onko käytettävä aineisto stationaarista vai epästationaarista. Yhteisintegraatiota 

tutkittaessa datan tulee olla epästationaarista. Datan ollessa epästationaarinen sen 

varianssi ja keskiarvo muuttuvat ajassa. Stationaariset aikasarjat ovat 

ennustettavissa, kun taas epästationaariset aikasarjat noudattavat satunnaiskulkua 

(engl. random walk), jolloin niiden liikkeitä ei voida ennustaa.  Datan 

stationaarisuutta voidaan tutkia yksikköjuuritesteillä. Epästationaarisella datalla on 
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ainakin yksi yksikköjuuri. Epästationaarisesta datasta, jossa on enemmän kuin yksi 

yksikköjuuri, käytetään nimitystä I(d). Yhden yksikköjuuren omaavasta 

epästationaarista datasta käytetään nimitystä I(1) ja stationaarisesta datasta 

käytetään nimitystä I(0), koska sillä ei ole yksikköjuuria. (Hill et al. 2001) 

 

Autokorrelaatio on yksikertainen tapa yksikköjuuren testaamiseen. Autokorrelaatio ei 

kuitenkaan anna tyhjentävää vastausta yksikköjuurista, vaan se ennemminkin antaa 

suuntaa ja pohjaa kehittyneimmille testeille. Autokorrelaatio ei huomioi yksikköjuuren 

säilymistä datassa koko aineiston aikavälillä. (Brooks 2002) 

 

Yleinen testi yksikköjuuren testaamiseen on Dickey-Fuller- testi tai laajennettu 

Dickey-Fuller- testi.  Molemmat testit ovat samantyyppisiä, mutta laajennetussa 

Dickey-Fuller -testissä huomioidaan Dickey-Fuller testin heikkoudet. Dickey-Fuller -

testi on ensimmäisiä yksikköjuuren testaamiseen kehitettyjä testejä. Sen kehitti 

Dickey ja Fuller vuonna 1979 ja testiä käytetään edelleen. (Watsham ja Barramore 

1997) 

 

Dickey-Fuller -testin perusoletuksena on että, muuttuja ty  on yksinkertaisesta 

AR(1)- prosessista, muulloin testi ei anna päteviä tuloksia. Nollahypoteesissa datalla 

on yksi yksikköjuuri ja vastahypoteesina datan stationäärisyys. (Eviews User’s 

guide) Perusmuodossaan testi on: 

 

1)  ytt uyy += −1φ  

 

Nollahypoteesina on 1=φ  

 

Kyseisessä kaavassa nollahypoteesin jäädessä voimaan on Ф = 1 ja nollahypoteesi 

hylätään jos Ф>1 (Watsham ja Barramore 1997). Käytännössä kaavana kuitenkin 

käytetään ennemmin: 

 

2) tt uyy +=∆ −1ψ  
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Nollahypoteesina 0=ψ , joka on yhtäläinen 1=φ  kanssa, koska ψφ =−1  (Brooks 

2002). Dickey-Fuller- testi tunnetaan myös t-testinä: τ , µτ  ja ττ . Toinen ( µτ ) ja 

kolmas( ττ ) testi, ovat verrattavissa ensimmäiseen, ainoastaan niissä on lisäksi 

vakiotermi ja kolmannessa deterministinen trendi. 

 

3) τ : ttt uyyH += −10 :  

   1,: 11 <+= − φφ ttt uyyH  

 

4)  µτ : ttt uyyH += −10 :  

   1,: 11 <++= − φµφ ttt uyyH  

 

5)  ττ : ttt uyyH += −10 :  

   1,: 11 <+++= − φλµ tttt uyyH  

 

Testit voidaan myös kirjoittaa toisenlaiseen muotoon, jossa kaikissa kolmessa 

testissä nollahypoteesi on: 

 

6) tt uy =∆  

 

7) jolloin,  1−−=∆ ttt yyy  

 

8) Vastahypoteesina on:  tttt uyy +++=∆ − λµψ 1 . 

 

 

τ -testissä 0== λµ , µτ -testissä 0=λ  ja kaikissa kolmessa testissä 1−= φψ . 

Jokaisessa testissä testit perustuvat t-arvoon joka saadaan 1−ty  ja ty∆  estimoidusta 

regressiosta 1−ty . µτ -testissä lisätään vielä vakio ja ττ -testissä lisätään vakio ja 

deterministinen trendi. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei toisessa eikä kolmannessa 

testissä vakion eikä deterministinen trendin merkitsevyys ole mielenkiinnon 
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kohteena. Ne kuitenkin kuuluvat yksikköjuuritestin testaamisen onnistumiseen. 

(Brooks 2002) 

 

 

Taulukko 1: Dickey-Fuller ja Laajennetun Dickey-Fuller-testin kriittiset arvot  

Malli 1% 5% 10% 

ttt vyy +−=∆ 1γ  -2,56 -1,94 -1,62 

ttt vyy +−+=∆ 10 γα  -3,43 -2,86 -2,57 

ttt vyty +++=∆ −110 γαα  -3,96 -3,41 -3,13 

Kriittiset standardiarvot -2,33 -1,65 -1,28 

Lähde:Davidson ja MacKinnon. (1993) 

 

2.2.2 Laajennettu Dickey-Fuller-testi 

Verrattaessa Dickey-Fuller-testin kriittisiä arvoja t-testin kriittisiin arvoihin, 

huomataan, että ne ovat negatiivisempia. Tällöin tarvitaan siis enemmän todisteita 

nollahypoteesin hylkäämiseksi. Nollahypoteesissa yksikköjuuren olemassaolo 

hylätään, jos testituloksesta tulee negatiivisempi kuin mitä kriittinen arvo on ja tällöin 

aikasarja on stationaarinen. Tämä testi on paikkansapitävä vain jos tu  on 

satunnaisprosessia (engl. white noise).  

 

 Dickey-Fuller-testissä tulee ongelmia, jos virhetermi tu  on autokorreloitunut, tällöin 

testistä tulee ylimitoitettu. Tarkoittaen, että testin todellinen koko on suurempi kuin 

mitä nimellinen testi olisi. Tämä johtaa nollahypoteesin virheelliseen hylkäämiseen. 

Ratkaisuna ongelmaan on laajennettu Dickey-Fuller- testi. Siinä laajennetaan testiä 

käyttäen p  lageja riippuvina muuttujina. Tällöin malli voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

9) tt

p

i
itt uyyy
y

+∆+=∆ −
=

− ∑ 1
1

1 αψ  
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ty∆  viipeet ”imevät” kaiken esiintyvän muuttuvan rakenteen riippuvasta muuttujasta, 

varmistaaksemme ettei virhetermi ole autokorreloitunut. Laajennetussa testissä 

käytetään samoja kriittisiä arvoja kuin tavallisessa Dickey-Fuller- testissä.  

 

Laajennetun Dickey-Fuller- testin ongelmaksi nousee optimaalisen viipeiden määrän 

valitseminen. Tämän ongelman ratkaisuun on kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat: valitaan 

viipeiden määrä datan frekvenssin mukaan (engl. Frequency of data) eli kuukausi 

datalla 12 viipettä ja neljännesvuosidatalla 4 viipettä. Toisena vaihtoehtona on 

hyödyntää päätöksen teossa Akaiken informaatio kriteeriä (engl. Akaike’s 

Information criterian), jossa valitaan se viipeiden määrä, joka minimoi informaatio 

kriteerin arvon. Optimaalisen viipeiden määrän löytäminen on tärkeää, koska liian 

vähäinen viipeiden määrä ei poista autokorrelaatiota. Liian monen viipeiden 

käyttäminen kasvattaa standardi virhettä ja heikentää testin tehoa. Tehon 

heikentyminen aiheuttaa nollahypoteesin hylkäämisen harvemmin kuin mitä se 

muulloin hylättäisiin. (Brooks 2002) 

 

Akaiken informaatio kriteeri (AIC):  

 

10) 
T
kAIC 2)ln( 2 +=

∧

σ   

 

Kaavassa 
∧

2σ on estimaatti virhetermin varianssista, k on parametrien määrä ja T  on 

otoksen koko. (Brooks 2002).  

2.3 Yhteisintegraatio 

Yhteisintegraatio tarkoittaa pitkän aikavälin yhteyksiä muuttujien välillä (Antell 2004). 

Käytännössä monet taloudelliset muuttujat sisältää yhden yksikköjuuren, joten ne 

ovat I(1) epästationaarisia. Muuttujat voidaan luokitella yhteisintegroituneiksi jos 

niiden lineaarinen kombinaatio on stationaarinen. Monet aikasarjat ovat 

epästationaarisia, mutta liikkuvat yhdessä yliajan Tällöin vaikutusta voi olla 

esimerkiksi markkinavoimilla. Kyseiset liikkeet yliajan tarkoittavat, että aikasarjoilla 

on yhtäläisyyksiä pitkällä aikavälillä. Yhteisintegraatio voidaan myös nähdä pitkän 
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aikavälin ilmiönä tai tasapaino ilmiönä, koska yhteisintegroituneet muuttujien liikkeet 

voivat erota lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä yhtäläisyydet palautuvat. 

(Brooks 2002)  

 

Yleisenä sääntönä epästationaarisille aikasarjoille on, ettei niitä pidä käyttää 

regressiomalleissa. Tällä säännöllä yritetään välttää epäaito regressio. Säännössä 

on kuitenkin poikkeus, jos ty  ja tx  ovat epästationaarisia I(1) muuttujia, silloin 

odotamme niiden erojen tai minkä vaan niiden lineaarisen kombinaation olevan 

myös epästationaarisia. Esimerkki lineaarisesta kombinaatiosta: 

 

11) ttt xye 21 ββ −−=  

 

Tärkeää on huomioida tapaus, jolloin kyseinen lineaarinen kombinaatio on 

stationaarinen I(0) prosessi. Kyseisessä tapauksessa ty  ja tx  ovat 

yhteisintegroituneita. Eli kahden epälineaarisen muuttujan lineaarikombinaatiot ovat 

yhteisintegroituneita ja stationaarisia. (Hill et al. 2001) 

 

2.3.1 Johansenin-menetelmä 

Johansenin -menetelmä perustuu vektoriautoregressiiviseen malliin (VAR). 

Vektoriautoregressiivisen mallin on kehittänyt Sims (1980), luonnolliseksi 

yleistykseksi yksi muuttujaisesta regressiomallista. VAR on järjestelmäregressiomalli 

,jossa on enemmän kuin yksi riippuva muuttuja. Vektoriautoregressiomalli voidaan 

ajatella yksi muuttujaisen aikasarjan ja yhtäaikaisten yhtälömallien hybridinä. 

(Brooks 2002)   

 

Muuttujajoukko, jossa on enemmän kuin kaksi muuttujaa kuuluu ryhmään I(1) ja 

tällöin niissä saattaa olla yhteisintegroituneita vektoreita. VAR k määrällä lageja 

voidaan järjestää muotoon: 
 

12) tktkttt uyyyy ++++= −−− βββ ...2211  
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Käytettäessä Johansenin- testiä pitää edellä mainittu kaava muuttaa 

vektorivirheenkorjaus muotoon (VECM): 

 

13) tktkttktt uyyyyy +∆Γ++∆Γ+∆Γ+Π=∆ −−−−−− )1(12211 ...  

 

missä 

14)  g

k

i
I−=Π ∑

=

)(
1

1β  ja g

i

j
j i−=Γ ∑

=

)(
1

β  

 

Johansenin -testi voi vaikuttaa viipeiden määrään Vektorivirheen korjausmuodossa 

ja siksi on hyödyllistä valita viipeiden määrä optimaalisesti. Optimaaliseen viipeiden 

määrän valitsemiseen on kaksi erilaista vaihtoehtoa, jotka ovat ristiin-yhtälöiden 

rajoittaminen (engl. cross–equation restriction) ja informaatio kriteeri (engl. 

information criteria). (Brooks 2002)  

 

Johansenin- testi keskittyy tutkimaan Π –matriisia.  Π – matriisi voidaan tulkita pitkän 

aikavälin matriisiksi, sillä tasapainossa kaikki 1−∆ tt  ovat nollia ja asettamalla 

virhetermi tu  niiden odotettuun nolla arvoon, jää jäljelle 0=Π −kty . Y-muuttujien 

yhteisintegraatioita tulkitaan vertaamalla Π –matriisin luokkia sen ominaisarvoihin 

(engl. eigenvalues). Matriisin luokka on yhtäläinen nollasta poikkeavien juuriensa 

määrän kanssa. Jos muuttujat eivät ole yhteisintegroituneita, tällöin niiden luokka ei 

eroa merkittävästi nollasta. (Brooks 2002) 

 

Johansenin- menetelmässä yhteisintegraatiovektoreiden määrää selvitettäessä 

käytetään kahta testiä, Trace- testiä, sekä suurimman ominaisarvon testiä (engl. 

Maximum eigenvalue). Testien kaavat ovat: 

 

15) )1ln()(
1

∑
+=

∧

−−=
g

ri
itrace Tr λλ  

sekä 

16) )1ln()1,( 1max

∧

+−−=+ rTrr λλ  
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Trace-testi on yhteistesti, minkä nollahypoteesina on, että tuloksista löytyy 

yhteisintegroituneita vektoreita 1+r  kappaletta. Suurimman ominaisarvon testissä 

testataan jokaista yksittäistä ominaisarvoa, nollahypoteesin ollessa 

yhteisintegroituneidenvektoreiden määrän yhtäläisyys r :n kanssa.  (Brooks 2002) 

 

Johansen ja Juselius (1990) kehittivät kriittiset arvot molemmille testeille. Kriittisten 

arvojen jakauma on epästandardi ja kriittiset arvot riippuvat rg −  arvosta. Jos 

testitulos on suurempi kuin Johansenin taulukon arvo, tulee nollahypoteesi hylätä. 

(Brooks 2002) 
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3 TUTKIMUSAINEISTO 

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin avasi Suomalaisille sijoittajille helpomman 

mahdollisuuden sijoittaa ulkomaille. Samanaikaisesti rahastosijoittamisen määrä 

Suomessa on kasvanut räjähdysmäisesti. Yksityisen sektorin suorien kotimaisten 

osakesijoitusten määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina ja osa sijoittajien 

pääomasta suuntautuu ulkomaille sijoittaviin rahastoihin. Suomalaisten 

pörssiyritysten kannalta suomalaisen omistuksen pieneneminen on harmittavaa, 

mutta MPT- teorian mukaisesti suomalaisille sijoittajille, eri valtioiden välinen 

sijoittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tässä tutkimuksessa testataan onko 

suomalaiselle sijoittajalle hyötyä kehittyville markkinoille hajauttamisesta.  

 

Suomen markkinoiden aineistona on käytetty MSCI Finland indeksiä ja kehittyviksi 

markkinoiksi on tutkimuksen aineistoksi valittu Venäjä, Latinalainen Amerikka ja 

Aasia. Kyseiset maat ovat valittu edustamaan kehittyviä markkinoita, koska kyseisiin 

maihin sijoittavat rahastot ovat olleet viimevuosin erityisen suosittuja suomalaisten 

sijoittajien joukossa. Vuonna 2005 kehittyviin markkinoihin sijoittaviin rahastoihin 

sijoitettu pääoma kasvoi reilusta miljardista 2,9 miljardiin euroon. Osa tästä kasvusta 

on vanhojen osakekurssien noususta johtuvaa, mutta kasvussa on paljon myös 

uusia sijoituksia. (www.talouselama.fi) Indekseinä tutkimuksessa on käytetty MSCI 

Russia, MSCI Latin America ja MSCI Asia indeksejä. 

 

Kaikkien indeksien valuutat ovat paikallisessa valuutassa, koska Dollarin tai Euron 

käyttäminen kaikissa indekseissä saattaisi aiheuttaa aiheettomia yhteneväisyyksiä 

kyseisten markkinoiden välille. Pitkän aikavälinä tutkimuksessa on käytetty aikaväliä 

30.12.1994–30.3.2007. Kyseinen aineisto on kuukausidataa tuottoindekseinä, jolloin 

maakohtaisten havaintojen kokonaismääränä on 148 havaintoa. Pitkän aikavälin 

aineisto on valittu mahdollisimman pitkäksi pohjautuen MSCI indeksien pituuteen. 

Keskipitkän aikavälin aineistona on käytetty samoja kuukausidata tuottoindeksejä, 

vain aikaväliä muuttaen 30.4.2002–30.3.2007. Keskipitkä aikaväli on valittu 

mahdollisimman lyhyeksi nykyhetkestä menneisyyteen, kuitenkin niin, ettei 

havaintojen määrä pääse heikentämään testin tuloksia. Kyseisellä aikavälillä 
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havaintojen määräksi saadaan 60, jota suositellaan havaintojen minimimääräksi. 

MSCI-indekseihin on huomioitu kaikki kyseisen maan listatut pörssiyhtiöt. Yhtiöiden 

osingot on huomioitu siten, että ne sijoitetaan irtoamispäivänä takaisin yhtiöihin.  

 

Kaikki aikasarjat on haettu Datastreamista, josta ne on siirretty Ms Excel- 

taulukkolaskentaohjelmaan. Kuvailevat tunnusluvut on laskettu Ms Excelissä. Ms 

Excelistä aikasarjat on siirretty Eviews-ohjelmaan testien tekemistä varten. Kaikki 

tutkimuksen testit on tehty Eviews-ohjelmalla. 
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4 TULOKSET 

4.1 Kuvaavat tunnusluvut 

4.1.1 Pitkä aikaväli 

Suurimman vuotuisen tuoton on kyseisellä aikavälillä saanut Suomesta (25,99 %). 

Tähän tulokseen varmasti vaikuttaa tutkimukseen valittu aikaväli, koska kehittyvät 

markkinat ovat kasvaneet vauhdilla vasta muutaman vuoden. Tällöin yli kymmenen 

vuoden aikavälillä Suomi sijoittuu tuoton osalta kehittyviä markkinoita paremmin 

tuottavaksi. Vastaavia tuottoja tarkasteltaessa muutaman vuoden aikaperiodilla olisi 

kehittyvien markkinoiden tuotot vastaavasti Suomen tuottoja suurempia. Tulokset 

muuttuvat jo keskipitkää aikaväliä tarkasteltaessa. Toisiksi suurimmat vuotuisen 

tuotot on saanut Venäjältä 21,60 % ja sen jälkeen Etelä- Amerikasta 18,43 %. 

Heikoimmin on tuottanut Aasia, sen vuotuisen tuoton keskiarvo kyseisellä aikavälillä 

on 4,71 %. 

 

 Volatiliteetti mittaa riskiä. Se kertoo, kuinka suuria tuottojen vaihtelut ovat olleet. 

Suurin volatiliteetti on Venäjällä 62,21 %.  Suomella on toiseksi suurin volatiliteetti 

39,44 %, johon varmasti vaikuttaa IT- kuplan puhkeaminen vuosituhannen 

vaihteessa.  Aasian ja Etelä- Amerikan volatiliteetit ovat 22,25 % ja 23,76 %.  

 

Venäjän markkinoilla on ollut mahdollisuus kohtalaisen suurin tuottoihin, mutta 

rationaalinen sijoittaja suhteuttaa tuoton riskiin. Tällöin Venäjän markkinat eivät 

vaikuta niin houkuttelevalta, kun miltä ne vaikuttaisi ilman korkean volatiliteetin 

huomioimista. Aasian markkinoilla on tuotto ollut erittäin pientä verrattuna kyseisten 

markkinoiden riskeihin.  

 

Suomella on ainoana markkinana positiivinen arvo vinoudessa eli sen kuvaajassa on 

”häntä” oikealle. Kuvaaja on oikealle vino, mutta Suomen aikasarjan vinous 0,05 on 

itseisarvoltaan alle 0,5, joten jakauma ei ole kuitenkaan merkittävästi vino. Venäjän -

1,01, Aasian -0,37 ja Etelä-Amerikan -1,72 jakaumilla on ”hännät” vasemmalle, 
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jolloin niiden kuvaajat ovat vasemmalle vinoja. Venäjän ja Etelä-Amerikan jakaumien 

vinous ylittää itseisarvoltaan vaadittavan 0,5 rajan, jolloin niiden kuvaajat ovat vinoja. 

Positiivinen arvo huipukkuudessa tarkoittaa normaalijakaumaa huipukkaampaa 

kuvaajaa ja negatiivinen arvo normaalijakaumaa matalampaa kuvaajaa. Etelä-

Amerikan 6,87, Venäjän 4,67 Suomen 2,89, Aasian 0,48 jakaumissa on 

havaittavissa huipukuutta.  

 

Taulukko 2: Kuvaavat tunnusluvut pitkällä aikavälillä 

 Suomi Venäjä Aasia Etelä- Amerikka 

Keskiarvo P.A. 25,99 % 21,60 % 4,71 % 18,43 % 

Volatiliteetti P.A.  39,22 % 62,21 % 22,25 % 23,76 % 

Vinous 0,05 -1,01 -0,37 -1,72 

Huipukkuus 2,89 4,67 0,48 6,87 

 

 

4.1.2 Keskipitkä aikaväli 

Keskipitkällä aikavälillä Suomen keskiarvollinen vuosituotto 16,48 % ei enää 

ylettänyt kaikkein suurimmaksi, vaan kehittyvien markkinoiden viime vuosien reilu 

kasvu näkyy selvästi keskipitkän aikavälin tuottojen kasvuna. Suurin keskiarvollinen 

vuosituotto on Venäjän markkinoilla 29,81 %. Toiseksi suurimman tuoton on 

tarjonnut Etelä-Amerikan markkinat 27,28 %. Heikoimmin tuottaneet markkinat ovat 

kyseisellä aikavälillä Aasian markkinat 15,16 %. 

 

Hieman yllättävänä tuloksena suurin volatiliteetti on kyseisellä aikavälillä ollut 

Suomen markkinoilla 28,74 %. Venäjän markkinoilla 27,57 % on toiseksi korkein 

volatiliteetti. Etelä-Amerikan 17,66 % ja Aasian 16,59 % volatiliteetit ovat pienempiä 

kuin Suomen ja Venäjän. 

 

Suomen -1,053 ja Etelä-Amerikan -0,611 markkinoiden kuvaajat ovat vasemmalle 

vinoja. Venäjän -0,221 sekä Aasia -0,389 markkinoiden kuvaajien vinous ei ollut 

merkittävää. Suomen 1,517 sekä Etelä-Amerikan 0,217 kuvaajat ovat huipukkaita. 
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Venäjän -0,470 ja Aasian -0,464 markkinoiden kuvaajat ovat normaalijakaumaa 

latteampia. 

 

 

Taulukko 3: Kuvaavat tunnusluvut keskipitkällä aikavälillä 

 Suomi Venäjä Aasia Etelä-Amerikka 

Keskiarvo P.A. 16,48 % 29,81 % 15,16 % 27,28 % 

Volatiliteetti P.A. 28,74 % 27,57 % 16,59 % 17,66 % 

Vinous -1,053 -0,221 -0,389 -0,611 

Huipukkuus 1,517 -0,470 -0,464 0,217 

 

4.2 Yksikköjuuren testaaminen 

 

Yksikköjuuren testaamiseen käytettiin laajennettua Dickey-Fuller-testiä. Viipeiden 

määrä valittiin Aikaken informaatio kriteerin perusteella. Maksimi viipeiden määräksi 

asetettiin kuitenkin 12 viipettä, johtuen kuukausihavaintodatasta. LDF-testi tehtiin 

µτ -testinä, jolloin mukana on vakiotermi.  

 

4.2.1 Pitkä aikaväli 

 

Testin tuloksina saatiin Suomen aikasarjan t-arvo 0,528, Venäjän aikasarjan t-arvo 

1,471, Aasian aikasarjan t-arvo -0,369 ja Etelä-Amerikan aikasarjan t-arvo 2,338. 

Taulukossa 1 olevat kriittiset arvot ovat 1 % riskitasolla -3,43, sekä 5 % riskitasolla -

2,86 ja 10 % riskitasolla -2,57. LDF-testin tuloksia tarkasteltaessa huomataan, 

jokaisen maan aikasarjan t-arvot ovat suurempia kuin taulukossa 1 olevan kriittiset 

arvot. 0H  hypoteesi jää siis voimaan ja tällöin kaikki aikasarjat ovat 

epästationaarisia.  
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Taulukko 4: Laajennetun Dickey-Fuller-testin tulokset pitkältä aikaväliltä 

Maa t-arvo p-arvo Viipeiden määrä 

Suomi 0,528 0,988 0 

Venäjä 1,471 0,999 0 

Aasia -0,369 0,910 7 

Etelä- Amerikka 2,338 1,000 11 

 

 

4.2.2 Keskipitkä aikaväli 

Suomen aikasarjan t-arvo on 0,182, Venäjän aikasarjan t-arvo 0,494, Aasian 

aikasarjan t-arvo 1,045 ja Etelä-Amerikan aikasarjan t-arvo on 1,060. Kaikki t-arvot 

ylittävät taulukon 1 kriittiset arvot 1 % riskitasolla -3,43, 5 % riskitasolla -2,86 ja 10 % 

riskitasolla -2,57, joten 0H  hypoteesia ei hylätä. Kaikki keskipitkän aikavälin 

aikasarjat ovat epästationaarisia 

 

 

Taulukko 5 Keskipitkän aikavälin Laajennetun Dickey-Fuller- testin tulokset 

Maa t-arvo p-arvo Viipeiden määrä 

Suomi 0,182 0,969 0 

Venäjä 0,494 0,985 0 

Aasia 1,045 0,996 0 

Etelä Amerikka 1,060 0,996 11 

 

 

Sekä pitkien että keskipitkien aikasarjojen lopputulokset ovat täysin 

ymmärrettävissä, koska tarkastelun kohteena oli aikasarjadataa. Aikasarjadatan 

arvot eivät vaihtele yhden arvon ympärillä, kuten esimerkiksi logaritmiset tuotot 

saattavat vaihdella. Sekä pitkien että keskipitkien aikasarjojen lopputulokset olivat 

toivotun kaltaisia ja se antaa mahdollisuuden jatkaa tutkimusta Yhteisintegraatioiden 

testaamiseen.  
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4.3 Yhteisintegraatio 

Tutkimuksessa testasimme Suomen ja kehittyvien markkinoiden yhteisintegraatioita 

Johansenin yhteisintegraatio menetelmällä. Testasimme yksitellen jokaista 

tutkimukseen valittua kehittyvää markkinaa Suomen markkinoihin. Kaikki testit 

toteutettiin kaksivaiheisena, jolloin ensimmäisen vaiheen nollahypoteesina on, ettei 

aikasarjojen välillä ole yhteisintegroituneita vektoreita. Nollahypoteesin jäädessä 

voimaan ei kyseisten markkinoiden välillä ole yhteyksiä. Hylättäessä ensimmäisen 

testin nollahypoteesi todistettiin aikasarjoissa olevan yhteisintegroituneita vektoreita. 

Seuraavan testin nollahypoteesi on, että yhteisintegroituneita vektoreita on enintään 

yksi ja vastahypoteesina yhteisintegroituneiden vektoreita on enemmän kuin yksi. 

Ensimmäisen testin nollahypoteesin jäädessä voimaan ei toisen vaiheen tulokset ole 

merkittäviä.  

 

Nollahypoteesin hylkäämistä tarkastellaan vertaamalla testituloksia taulukoiden 6 ja 

7 kriittisiin arvoihin. Testituloksen ollessa suurempi kuin taulukon kriittinen arvo, 

tulee nollahypoteesi hylätä. Tutkimuksessa on Johansenin menetelmällä 

yhteisintegraatiovektoreiden määrää selvitettäessä käytetty sekä Trace -testiä että 

suurimman ominaisarvon testiä. Testit on tehty sekä 5 % että 1 % riskitasolla.  

 

Taulukko 6: Johansenin yhteisintegraatiotestin kriittiset arvot (Trace-testi) 

Traceλ  5 % 1 % 

nolla* 15,49471 19,93711 

enintään yksi** 3,841466 6,634897 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita  

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 

 
 
Taulukko 7: Johansenin yhteisintegraatiotestin kriittiset arvot (suurimman 
ominaisarvon testi) 

maxλ  5 % 1 % 

nolla* 14,26460 18,52001 

enintään yksi** 3,841466 6,634897 
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* ei yhteisintegroituneita vektoreita  

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 

4.3.1 Pitkän aikavälin tulokset 

Pitkän aikavälin aikasarjoja testattaessa 5 % riskitasolla Trace –testillä, Venäjän 

testituloksen arvo 5,980 ei ylitä taulukon kriittistä arvoa 15,495, jolloin nollahypoteesi 

jää voimaan. Nollahypoteesin jäädessä voimaan ei testiä tarvitse jatkaa seuraavan 

hypoteesin testaamiseen ja lopputulokseksi saadaan, ettei Venäjän ja Suomen 

välillä ole havaittavissa yhteisintegroituneita vektoreita. Aasian pitkän aikavälin 

aikasarjan ensimmäisen testin tulos 4,006 ei ylitä taulukon kriittistä arvoa 15,495, 

joten toista testiä ei tarvitse tehdä. Lopputulokseksi saadaan, ettei Suomen ja Aasia 

välillä ole yhteisintegroituneita vektoreita. Ensimmäisen Etelä-Amerikan ja Suomen 

välisen yhteisintegraatiota testin tulos 14,095 ei myöskään ylitä vaadittua kriittistä 

pistettä 15,495 ja tällöin nollahypoteesi jää voimaan. Nollahypoteesin jäädessä 

voimaan ei seuraavaa testiä tarvita ja lopputulokseksi saadaan, ettei Suomen ja 

Etelä-Amerikan markkinoiden välillä ole yhteisintegroituneita vektoreita. 

 

 

Taulukko 8: Johansenin yhteisintegraation tulokset Trace-testillä 5 % 
riskitasolla (pitkä aikaväli) 

Maa Hypoteesi Kriittinen arvo 

Venäjä nolla* 5,980 

 enintään yksi** 2,366 

Aasia nolla* 4,006 

 enintään yksi** 0,415 

Etelä-Amerikka nolla* 14,059 

 enintään yksi** 4,059 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
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Johansenin yhteisintegraatiota testattiin lisäksi suurimman ominaisarvon testillä, 

jonka testituloksiksi saatiin yhtäläiset tulokset Trace-testiin verrattuna. Venäjän 

testitulokseksi saatiin 3,614, Aasian 3,591 ja Etelä-Amerikan 10,681. Kaikkien 

aikasarjojen ensimmäisten testien tulokset jäivät alle kriittisen arvon 14,265, jolloin 

nollahypoteesit jäivät voimaan ja seuraavan testin tuloksia ei tarvinnut tarkastella. 

 

 Kahdella testillä testattuna lopputulokset ovat luotettavammat ja virheiden 

mahdollisuus pienenee. Trace-testien ja suurimman ominaisarvon testien 

lopputuloksena on, ettei Suomen ja kehittyvien markkinoiden väliltä löytynyt 

yhteisintegroituneita vektoreita.  

 

 

Taulukko 9: Johansenin yhteisintegraation tulokset suurimman ominaisarvon 
testillä 5 % riskitasolla (pitkä aikaväli) 

Maa Hypoteesi Testitulos 

Venäjä nolla* 3,614 

 enintään yksi** 2,366 

Aasia nolla* 3,591 

 enintään yksi** 0,415 

Etelä-Amerikka nolla* 10,681 

 enintään yksi** 4,059 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 

 

4.3.2 Keskipitkän aikavälin tulokset 

Keskipitkää aikaväliä tarkasteltaessa testattiin yhteisintegraatioita samalla 

Johansenin menetelmällä, erona pitkän aikavälin testeihin on ainoastaan 

aikasarjojen vaihtaminen lyhyemmän aikavälin aikasarjoihin. Testit suoritettiin sekä 

Trace -testillä sekä suurimman ominaisarvon testillä. Molemmat testit tehtiin 

kaksivaiheisena ja lopputuloksia verrataan samoihin 6 ja 7 taulukoihin, johon 

verrattiin pitkän aikavälin tuloksia. 5 % riskitasolla Venäjän testitulos 9,851 ei 
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ylittänyt vaadittavaa kriittistä arvoa 15,495, jolloin nollahypoteesi jää voimaan. 

Seuraavan testin tuloksia ei tällöin tarvinnut tarkastella, jolloin venäjän ja Suomen 

välillä ei ole havaittavissa yhteisintegroituneita vektoreita keskipitkällä aikavälillä.  

Aasin testitulos 8,290 ei ylittänyt kriittistä arvoa 15,495, jolloin emme edenneet 

seuraavan hypoteesiin tarkasteluun. Lopputuloksena Aasian ja Suomen 

markkinoiden välillä ei ole yhteisintegroituneita vektoreita. Etelä-Amerikan testitulos 

10,481 ei myöskään ylittänyt kriittistä arvoa 15,495.  Nollahypoteesi jäi voimaan ja 

seuraava testi on aiheeton. Lopputuloksena Etelä-Amerikan ja Suomen 

markkinoiden välillä ei ole yhteisintegroituneita vektoreita keskipitkällä aikavälillä.  

 

 

Taulukko 10: Johansenin yhteisintegraation tulokset Trace-testillä 5 % 
riskitasolla (keskipitkä aikaväli) 

Maa Hypoteesi Kriittinen arvo 

Venäjä nolla* 9,851 

 enintään yksi** 0,025 

Aasia nolla* 8,290 

 enintään yksi** 0,060 

Etelä-Amerikka nolla* 10,481 

 enintään yksi** 0,152 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 

 

Toisena Johansenin yhteisintegraatio testinä käytettiin suurimman ominaisarvon 

testiä. Suurimman ominaisarvotestin lopputulokset ovat yhtäläisiä Trace-testin 

kanssa. Venäjän testitulos on 9,826, Aasian testitulos on 8,230 ja Etelä-Amerikan 

testitulos on 10,329. Kaikkien markkinoiden suurimman ominaisarvotestin 

lopputulokset olivat odotetunlaisia, koska tulosten kuuluukin puoltaa Trace-testistä 

saatuja lopputuloksia ja toisinpäin. Lopputulokseksi saadaan, että Suomen ja 

kehittyvien markkinoiden välillä ei ole yhteisintegroituneita vektoreita keskipitkällä 

aikavälillä. 
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Taulukko 11: Johansenin yhteisintegraation tulokset suurimman ominaisarvon 
testillä 5 % riskitasolla (keskipitkä aikaväli) 

Maa Hypoteesi Kriittinen arvo 

Venäjä nolla* 9,826 

 enintään yksi** 0,025 

Aasia nolla* 8,230 

 enintään yksi** 0,060 

Etelä-Amerikka nolla* 10,329 

 enintään yksi** 0,152 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa testattiin onko Suomen markkinoiden ja kehittyvien markkinoiden 

välillä merkittäviä yhteneväisyyksiä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Pitkäksi 

aikaväliksi valittiin 30.12.1994–30.3.2007 ja keskipitkäksi aikaväliksi 30.4.2002– 

30.3.2007. Yhteneväisyyksiä tutkittiin Johansenin yhteisintegraatio menetelmällä. 

MPT -teorian mukaan, hajauttamisella sijoittaja pystyy maksimoimaan tuottonsa 

suhteessa portfolion riskiin. Markkinoiden välisten yhteneväisyyksien löytyessä, ei 

suomalainen sijoittaja pääsisi Modernin Portfolio Teorian mukaiseen 

maksimaaliseen hyötyyn hajauttamalla sijoituksiaan Venäjän, Aasian tai Etelä-

Amerikan markkinoille. 

 

Johansenin yhteisintegraatio testiä varten täytyi aikasarjadataa testata laajennetulla 

Dickey-Fuller-testillä. Kyseisellä testillä selvitettiin löytyykö aikasarjoista 

yksikköjuuria. Jokaisesta aikasarjasta löytyi vähintään yksi yksikköjuuri, jolloin 

aikasarjat ovat epästationaarisia. Johansenin yhteisintegraatiotestin onnistuneiden 

lopputulosten kannalta on tärkeää, että käytettävä aineisto on epästationaarista.  

 

Johansenin yhteisintegraatio testillä testattiin Venäjän, Aasian ja Etelä-Amerikan 

markkinoiden yhteisintegraatiota Suomen markkinoiden kanssa, sekä pitkällä että 

keskipitkällä aikavälillä.  Testien tuloksista ei löytynyt viitteitä yhteisintegroituneista 

vektoreista, jolloin kyseisten kehittyvien markkinoiden ja Suomen markkinoiden 

välillä ei ole havaittavissa merkittäviä yhtäläisyyksiä. Testien tuloksista voidaan 

päätellä, että hajauttamalla kyseisille kehittyville markkinoille, suomalainen sijoittaja 

pystyy maksimoimaan portfolionsa tuoton suhteessa riskiin. Suomalainen sijoittaja 

pystyy siis hyödyntämään Modernin portfolio teorian mukaista hajauttamisella 

saavutettavaa hyödyn maksimointia, koska Suomen ja kyseisten kehittyvien 

markkinoiden liikkeet eivät liikkuneet samassa suhteessa.   

 

Tämä tutkimus ei kiellä, ettei Suomen ja kyseisten kehittyvien markkinoiden välillä 

olisi minkäänlaisia yhteyksiä vaan tutkimuksessa selvitetään löytyykö 
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yhteneväisyyksiä Johansenin yhteisintegraatio menetelmällä ja ovatko 

yhteneväisyydet merkittäviä. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia löytyykö kyseisten kehittyvien 

markkinoiden ja Suomen markkinoiden väliltä yhteneväisyyksiä lyhyellä aikavälillä. 

Toisena mielenkiintoisena vaihtoehtona jatkotutkimukselle olisi selvittää, löytyykö 

Euroopan kehittyvin markkinoiden ja Suomen markkinoiden väliltä yhteneväisyyksiä 

ja verrata niistä saatuja tuloksia tämän tutkimuksen tuloksiin. 
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LIITE 2 
Taulukko 12: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset Trace- testillä 5 % riskitasolla (pitkä aikaväli) 

5 % Hypoteesi Ominaisarvo Trace- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,025 5,980 15,495 0,698 

 enintään yksi** 0,0162 2,366 3,841 0,124 

Aasia nolla* 0,024 4,006 15,495 0,903 

 enintään yksi** 0,003 0,415 3,841 0,519 

Etelä-Amerikka nolla* 0,0710 14,740 15,495 0,065 

 enintään yksi** 0,0276 4,059 3,841 0,0439 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 

 
Taulukko 13: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset Trace- testillä 1 % riskitasolla (pitkä aikaväli) 

1 % Hypoteesi Ominaisarvo Trace- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,0246 5,980 19,937 0,698 

 enintään yksi** 0,0162 2,366 6,635 0,124 

Aasia nolla* 0,0245 4,006 19,937 0,903 

 enintään yksi** 0,003 0,415 6,635 0,519 

Etelä-Amerikka nolla* 0,0710 14,740 19,937 0,065 

 enintään yksi** 0,028 4,059 6,635 0,044 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
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Taulukko 14: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset Trace- testillä 5 % riskitasolla (keskipitkä aikaväli) 

5 % Hypoteesi Ominaisarvo Trace- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,158 9,851 15,495 0,292 

 enintään yksi** >0,000 0,025 3,841 0,875 

Aasia nolla* 0,134 8,290 15,495 0,435 

 enintään yksi** 0,001 0,060 3,841 0,806 

Etelä-Amerikka nolla* 0,166 10,481 15,495 0,246 

 enintään yksi** 0,003 0,152 3,841 0,697 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
 

Taulukko 15: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset Trace- testillä 1 % riskitasolla (keskipitkä aikaväli) 

1 % Hypoteesi Ominaisarvo Trace- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,158 9,851 19,937 0,292 

 enintään yksi** >0,000 0,0248 6,635 0,875 

Aasia nolla* 0,134 8,290 19,937 0,435 

 enintään yksi** 0,001 0,060 6,635 0,806 

Etelä-Amerikka nolla* 0,166 10,481 19,937 0,245 

 enintään yksi** 0,003 0,152 6,635 0,697 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
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Taulukko 16: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset  Max- testillä 5 % riskitasolla (pitkä aikaväli) 

5 % Hypoteesi Ominaisarvo max- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,024 3,614 14,265 0,898 

 enintään yksi** 0,016 2,366 3,841 0,124 

Aasia nolla* 0,024 3,591 14,265 0,899 

 enintään yksi** 0,003 0,415 3,841 0,519 

Etelä-Amerikka nolla* 0,071 10,681 14,265 0,171 

 enintään yksi** 0,276 4,059 3,841 0,044 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
 
Taulukko 17: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset Max- testillä 1 % riskitasolla (pitkä aikaväli) 

1 % Hypoteesi Ominaisarvo max- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,024 3,614 18,52 0,898 

 enintään yksi** 0,162 2,366 6,635 0,124 

Aasia nolla* 0,024 3,591 18,520 0,899 

 enintään yksi** 0,003 0,415 6,635 0,519 

Etelä-Amerikka nolla* 0,071 10,681 18,520 0,171 

 enintään yksi** 0,0276 4,059 6,635 0,044 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
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Taulukko 18: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset Max- testillä 5 % riskitasolla (keskipitkä aikaväli) 

5 % Hypoteesi Ominaisarvo max- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,158 9,826 14,265 0,224 

 enintään yksi** >0,000 0,025 3,841 0,875 

Aasia nolla* 0,134 8,230 14,265 0,356 

 enintään yksi** 0,001 0,060 3,841 0,806 

Etelä-Amerikka nolla* 0,166 10,329 14,265 0,191 

 enintään yksi** 0,003 0,152 3,841 0,697 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 
 
Taulukko 19: Johansenin yhteisintegraatiotestin tulokset Max- testillä 1 % riskitasolla (keskipitkä aikaväli) 

1 % Hypoteesi Ominaisarvo max- testi Kriittinen arvo p-arvo 

Venäjä nolla* 0,158 9,826 18,520 0,224 

 enintään yksi** >0,000 0,025 6,635 0,875 

Aasia nolla* 0,134 8,230 18,520 0,356 

 enintään yksi** 0,001 0,060 6,635 0,806 

Etelä-Amerikka nolla* 0,166 10,329 18,520 0,191 

 enintään yksi** 0,003 0,152 6,635 0,697 

* ei yhteisintegroituneita vektoreita 

**enintään yksi yhteisintegroitunut vektori 


