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Tiivistelmä – Abstract
Osakemarkkinoiden joukkokäyttäytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa markkinoilla
toimivat sijoittajat käyvät kauppaa arvopapereilla siten, että näiden arvopapereiden tuotot yhtenäistyvät. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan joukkokäyttäytymisilmiötä yhdysvaltalaisessa pörssiaineistossa vuosien 1994–2021 välillä. Aiemassa kirjallisuudessa tulokset joukkokäyttäytymiseen liittyen ovat vaihdelleet. Joissain tutkimuksissa joukkokäyttäytymistä esiintyy tietyillä markkinoilla ja toisilla ei. Myös joukkokäyttäytymisen
ilmeneminen vaikuttaisi olevan markkinatilanteeseen sidonnainen asia.
Tässä tutkimuksessa esitellään aiempaan tutkimuskirjallisuuteen nojaava kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan joukkokäyttäytymisilmiön tutkimusta perinteisillä lineaarisilla malleilla, sekä viime vuosina enemmän käytetyillä regiimisiirtymämalleilla. Näiden
aiempien tutkimusten tarkastelulla pyritään luomaan lukijalle yleiskatsaus joukkokäyttäytymisilmiöön, sen esiintyvyyteen, sekä siihen millaisia työkaluja ilmiön tarkastelemista varten on olemassa. Kirjallisuuskatsauksen loppupuolella tarkastellaan joukkokäyttäytymisilmiön esiintyvyyttä kriisien ja epävarmuuden vallitessa, lisäksi tutustutaan viimeisimpään tutkimustietoon meneillään olevan COVID-19 pandemian aiheuttaman kriisin ajalta. Kirjallisuuskatsauksessa esitetyt tutkimukset ja niiden metodologia
luovat perustan myös tässä tutkimuksessa käytetyille menetelmille.
Tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkastellaan joukkokäyttäytymistä yhdysvaltalaisessa pörssiaineistossa (S&P500 -indeksin osakkeissa) siten, että indeksi on jaettu kymmeneen eri toimialaan sekä koko markkinaan. Aineiston tarkastelussa hyödynnetään perinteistä lineaarista mallia ja epälineaarista Markov Switching -mallia.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että joukkokäyttäytymisen ilmeneminen eri toimialoilla on hyvinkin erilaista. Lisäksi tulosten perusteella voidaan osoittaa, että joukkokäyttäytyminen on regiimiriippuvainen ilmiö.
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1

JOHDANTO

Osakemarkkinoiden joukkokäyttäytymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa markkinoilla toimivien sijoittajien kaupankäynti on yhtenevää siten, että kaikki toimijat
pyrkivät ostamaan ja myymään samoja arvopapereita. Mikäli markkinoilla on
tällaista käyttäytymistä se johtaa siihen, että arvopapereiden hintakehitys yhtenäistyy ja tuottojen väliset korrelaatiot kasvavat (Chiang & Zheng 2010). Syitä
sijoittajien joukkokäyttäytymiselle voi olla monia. Usein esitetyn hypoteesin mukaan, huonosti informoidut tai vähemmän kokeneet sijoittajat seuraavat markkinoilla sofistikoituneempien sijoittajien liikkeitä. Tämä voi olla joissain tilanteissa
rationaalinen valinta vähemmän taitaville sijoittajille. Toisaalta myös markkinoille informaatiota tuottavien toimijoiden, kuten analyytikoiden toimet voivat
edistää joukkokäyttäytymisilmiön syntymistä. Myös yleisesti kaikkien saatavilla
oleva talouteen sidonnainen informaatio ja näihin liitettävät narratiivit voivat
edesauttaa sijoittajien keskuudessa esiintyvää joukkokäyttäytymistä (Shiller
2019). Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että sijoittajat kokevat inhimillistä tarvetta
kuulua joukkoon tai haluavat välttää uuden informaation mukanaan tuomia riskejä.
Tässä
pro
gradu
-tutkielmassa
tarkastellaan
esiintyykö
joukkokäyttäytymistä
yhdysvaltalaisessa
pörssiaineistossa.
Erityisenä
mielenkiinnon kohteena on se, voidaanko eri toimialojen välillä havaita eroja
joukkokäyttäytymisilmiön esiintyvyydessä. Tarkastelussa on myös, voidaanko
joukkokäyttäytymisen
nähdä
olevan
regiimiriippuvainen
ilmiö.
Perinteisemmässä tutkimuskirjallisuudessa on keskitytty tarkastelemaan
joukkokäyttäytymistä lineaaristen mallien avulla, mutta uudemmassa
tutkimuskirjallisuudessa on otettu huomioon myös joukkokäyttäytymisen
dynaaminen, markkinaolosuhteista riippuva luonne. Tutkimusaihe on valittu
sen takia, että sijoittajien käytöksen ymmärtäminen ja markkinavaikutuksien
arvioiminen on tärkeää. Yleisesti ottaen käyttäytymistieteellinen taloustiede ja
rahoitus on saannut jalansijaa perinteisten tarkastelujen rinnalla. Näiden uusien
tarkastelutapojen ansiosta myös ymmärrys markkinoiden toiminnasta on
parantunut ja tämän tutkimuksen tarkoitus on kantaa kortensa tähän kekoon.

Seuraavaksi tässä esitellään tutkimuksen rakenne ja tutkimuksen eteneminen
pääpiirteittäin.
Luvussa 2 esitellään joukkokäyttäytymisilmiön yleistä taustaa ja luvun
lopussa
esitellään
kuinka
joukkokäyttäytymisilmiö
esiintyy
pääomamarkkinoilla.
Luvun
3
aluksi
esitellään
aiemmassa
tutkimuskirjallisuudessa
esitettyjä
tapoja
joukkokäyttäytymisilmiön
tutkimiseksi, sekä käydään läpi keskeisimmät tulokset aiemmasta
tutkimuskirjallisuudesta.
Tämän
jälkeen
esitellään
myöhemmässä
tutkimuskirjallisuudessa
esille
tulleita
metodeja
estimoida
joukkokäyttäytymisen ilmenemistä markkinoilta ja esitellään myös näiden
uudempien tutkimusten keskeisimpiä tuloksia. Tämän jälkeen esitellään
kirjallisuutta siitä näkökulmasta, kuinka joukkokäyttäytyminen esiintyy
markkinoilla vallitsevien kriisien aikana. Luvun lopuksi paneudutaan vielä
aivan viimeaikaisimpaan kirjallisuuteen ja tehdään katsaus siihen, miten
joukkokäyttäytymistä on ilmennyt menossa olevan COVID-19 pandemian
aikana. Tämän tutkimuksen toteutusajankohtana keväällä 2021 kirjallisuus
liittyen joukkokäyttäytymiseen COVID-19 pandemian aikana ei ole vielä kovin
laaja, mutta tulevaisuudessa myös tämä ajanjakso ja sen vaikutukset talouteen
tullaan varmasti tutkimaan entistä laajemmin.
Luvussa 4 esitellään tutkimuksessa käytetty aineisto ja kvantitatiiviset menetelmät, joita on hyödynnetty tutkimuksen empiirisen osion tekemiseen.
Tutkimuksessa käytettävä aineisto kattaa S&P 500-indeksiin kuuluvien
osakkeiden päivittäiset kurssitiedot 31.12.1994-15.2.2021. Indeksiin kuuluvat
osakkeet on jaoteltu toimialoihin, joita tässä tutkimuksessa on 10. Lisäksi
tutkimuksessa tarkastellaan koko indeksiä yhtenäisenä markkinana. Aineiston
tarkastelu on aloitettu aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta tutuilla lineaarisilla
malleilla, jonka jälkeen on siirrytty tutkimaan joukkokäyttäytymistä
uudemmassa kirjallisuudessa esitetyillä regiimisiirtymämalleilla. Käytetyt mallit
on esitelty yleisellä tasolla luvussa 3 ja tässä tutkimuksessa käytetyt mallien
muunnokset on esitetty luvussa 4.
Luvun 4 loppupuolella esitetään tämän tutkimuksen empiiriset tulokset.
Aluksi tarkastellaan lineaarisen mallin tuloksia, josta siirrytään tarkastelemaan
regiimisiirtymämallien tuloksia. Näiden tulosten vertailu keskenään suoritetaan
luvussa 5. Tutkimuksen lopuksi vedetään tutkimuksen tulokset yhteen
johtopäätöksissä ja arvioidaan tutkimusta yleisesti, sekä esitetään mahdollisia
jatkotutkimusaiheita. Työn lopusta löytyy liiteluettelo, jossa on esitetty
tutkimuksen tuloksia, jotka työn rakenteen kannalta on järkevämpää sijoittaa
liitteisiin, kuin itse tekstiin.
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2

JOUKKOKÄYTTÄYTYMINEN PÄÄOMAMARKKINOILLA

Ihmisillä on luontainen taipumus joukkokäyttäytymiseen. Ensimmäisiä aihetta
tutkineita ja esille tuoneita oli Gustave Le Bon (1841–1931) vuonna 1895 ilmestyneessä kirjassaan La Psychologie des Foules, (suom. Joukkosielu). Le Bon esitti
kirjassaan teorian, jonka mukaan, kun ihmiset kokoontuvat yhteen jonkun heitä
yhdistävän tekijän ajamina, syntyy yhtenäinen psykologinen joukko, ”lauma”,
joka toimii kuin yksittäinen yksilö. Tämä lauma antaa yksilöille suojaa ja tietynlaisen henkisen ”maskin”, jonka taakse piiloutua. Vaikka Le Bonin monet kirjassa
esille tuomat teoriat ovat nykytiedon valossa kyseenalaisia (kuten rotuoppi), oli
kirjan sanoma massojenpsykologiasta uraauurtava ja nykyään kenties ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä tietoteknisen vallankumouksen seurauksena ihmisten on nykypäivänä entistä helpompi hakeutua heitä aatteellisesti ja mielipiteellisesti miellyttävään seuraan.
Ihmisten käyttäytymiseen päätöksenteon yhteydessä ja joukkokäyttäytymisilmiön syntymiseen voivat vaikuttaa erilaiset kognitiiviset vinoumat. Markkinoilla toimivat osapuolet saattavat olla rajoitetusti rationaalisia (boundedly rational). Rajoitetulla rationaalisuudessa tarkoitetaan tilannetta, jossa toimijoilla
voi olla rajoitettu ymmärrys ja kyky käsitellä ympäristössään ilmeneviä asioita ja
ilmiöitä. Toimijoiden päätöksentekoa eri tilanteissa voi siis ohjailla erilaiset virhekäsitykset ja harhat (biases) (Hyytinen & Maliranta 2016, 73–74). Esimerkiksi
saatavuusharhalla (availability bias) kuvataan ilmiötä, jossa ihmisellä on taipumusta päätellä jonkin tietyn asian, kuten osakemarkkinan tulevan kehityksen
suuntaa sen perusteella, millaista tietoa he saavuttavat helposti asiaan liittyen.
Esimerkiksi, jos markkinoilla on pitkään jatkunut nousukausi, media ja muut informaatiota tarjoavat osapuolet rummuttavat jatkuvasti hyviä uutisia ja kertovat
hienoja tarinoita sijoittajien suurista tuotoista, niin yksittäiset sijoittajat saattavat
olla taipuvaisia tämän informaation perusteella kuvittelemaan, että nousukausi

jatkuu ikuisesti. Kuvatun kaltainen sijoittajien käytös markkinoilla on omiaan
vahvistamaan joukkokäyttäytymisilmiötä. Myös esimerkiksi sädekehävaikutus
eli haloefekti voi vaikuttaa toimijan päätöksentekoon. Haloefektillä tarkoitetaan
ilmiötä, jossa esimerkiksi hyvän kurssikehityksen saavuttaneeseen yritykseen liitetään muitakin hyviä puolia ja asioita, vaikka näille uskomuksille ei todellisuudessa olisi mitään rationaalisia perusteita. Myös laskumarkkinan aikana nämä
erilaiset harhat ja virhekäsitykset voivat ohjailla sijoittajien päätöksentekoa. Kriisin vallitessa markkinoilla media ja muut toimijat vain vahvistavat kriisiä kertomalla jatkuvasti huonoja uutisia kriisiin liittyen.
Kuten edellä mainittua, medialla ja muilla markkinainformaation tuottajilla
on suuri vaikutus siihen, miten ihmiset tekevät sijoituspäätöksiään. Narratiivien
voidaan nähdä vahvistavan joukkokäyttäytymisilmiötä. Esimerkiksi tarinat
kuinka jotkin henkilöt, jotka eivät ole talousalan ammattilaisia ovat saavuttaneet
satumaisia voittoja osakemarkkinoilla voivat mahdollisesti ajaa ihmisiä sijoittamaan (Shiller 2019, 2). Toisaalta myös narratiivit siitä, kuinka kriisin aikana ihmiset menettävät kaiken omaisuutensa ja ajautuvat syviin ongelmiin on omiaan
ohjaamaan ihmisten käytöstä sijoituspäätöksiä tehdessään.
Joukkokäyttäytymistä pääomamarkkinoilla kuvataan yleensä toimijoiden
taipumuksena matkia toisiaan (Mobarek et al. 2014). Banerjee (1992) kuvailee
joukkokäyttäytymistä sanomalla, että jokainen tekee sitä, mitä muut tekevät,
vaikka heidän henkilökohtainen tietotaitonsa kehottaisi tekemään jotain muuta.
Joka kerta, kun päätöksenteon perustana käytetään muiden aiemmin tekemiä
päätöksiä, ei päätöksiä tehtäessä välttämättä oteta huomioon riittävästi omaa
henkilökohtaista tietoa, ja näin ollen päätöksistä tulee samalla vähemmän informatiivisia myös muille (Banerjee 1992).
Toisaalta joukkokäyttäytyminen voi olla rationaalinen valinta vähemmän
kokeneille sijoittajille, jotka yrittävät matkia talousguruja tai muita menestyneitä
sijoittajia. Tällainen matkimiskäyttäytyminen saattaa olla kokemattomille sijoittajille kannattavampaa, kuin puhtaasti omien sijoituspäätösten teko. (Chiang &
Zheng 2010.) Tämä voi olla rationaalista esimerkiksi sen takia, että ihmisillä on
useasti epärealistinen kuva omista taidoistaan ja kyvyistään (Barberis & Thaler
2003). Vapaamatkustajat välttävät tiedon keräämisestä ja analysoimisesta aiheutuvat kustannukset ja seuraavat päätöksenteossaan muita. Tämän kaltainen strategia voi olla kokemattomille sijoittajille perusteltu ja rationaalinen.
Joissain tapauksissa myös ammattimaiset salkunhoitajat matkivat toisiaan
tehdessään sijoituspäätöksiä ja eivät näin ollen hyödynnä omaa tietoaan välttämättä tarpeeksi tehokkaasti. Tämä voi johtua esimerkiksi rationaalisesta pyrkimyksestä kaunistella mainettaan päätöksentekijänä ja näin ollen vältellä muista
sijoittajista erottuvia epäonnistumisia markkinoilla (Scharfsteinin & Stein 1990).
Myös erilaisten rahastotyyppien välillä on eroja siinä, miten joukkokäyttäytyminen ilmenee. Perinteiset sijoitusrahastot matkivat hedge-rahastoja tehdessään sijoituspäätöksiä, ja tämän voidaan nähdä lisäävän yhtenä osana ammattisijoittajien keskuudessa esiintyvää joukkokäyttäytymistä (Jiao & Ye 2014). Tutkimuksessaan Jiao & Ye (2014) huomasivat, että perinteiset sijoitusrahastot liikkuivat
osakeostoissaan
voimakkaasti
seuraten
hedge-rahastojen
edellisen
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vuosineljänneksen ostoja. Tällä perinteisten sijoitusrahastojen toiminnalla on
osakkeiden hintoihin viivästetty vaikutus. Jiao & Ye (2014) eivät kuitenkaan havainneet, että hedge-rahastot olisivat seuranneet perinteisten sijoitusrahastojen
toimia ja liikkuneet niiden mukana. Blake et. al (2017) tarkastelivat eri sijoitusrahastotyyppien eroja joukkokäyttäytymisessä. Tutkijat huomasivat, että aineistossa, jossa käsiteltiin Yhdistyneen Kuningaskunnan etuuspohjaisten eläkerahastojen joukkokäyttäytymistä, esiintyi vahvoja viitteitä siitä, että näiden eläkerahastojen keskuudessa esiintyy joukkokäyttäytymistä.
Myös kriiseillä voidaan nähdä olevan vaikutusta siihen, kuinka ammattimaiset sijoittajat käyttäytyvät. Kriisien aikana joukkokäyttäytymistä voi aiheuttaa erilaisten sijoitusrahastojen keskinäiset vaikutukset ja yhteydet. Subprimekriisin aikana suuret institutionaaliset sijoittajat vetivät varojaan pois hedge-rahastoista, joka puolestaan pakotti hedge-rahastot myymään omistuksiaan (BenDavid et al. 2012). Myös sijoitusrahastojen pakkorealisoinnit voivat aiheuttaa
joukkokäyttäytymistä markkinalla. Mikäli ammattimaisen toimijan tappiot ylittävät rahastolle myönnetyn kaupankäyntilimiitin, ne ovat pakotettuja keventämään osakepainojaan. Mikäli tällainen pakkomyyntitilanne tulee usealle rahastolle eteen yhtä aikaa, esimerkiksi markkinoilla esiintyvän kriisin takia, on tilanne omiaan luomaan joukkokäyttäytymistä markkinoille.

3

KATSAUS AIEMPAAN KIRJALLISUUTEEN

Tässä luvussa tarkastellaan aiempaa kirjallisuutta liittyen markkinoilla ilmenevään joukkokäyttäytymiseen. Luvun alussa esitellään joukkokäyttäytymiseen
liittyviä keskeisimpiä tutkimuksia ja niiden tuloksia kronologisessa järjestyksessä. Myös näissä empiirisissä tutkimuksissa käytettyjä kvantitatiivisia menetelmiä ja niiden kehitystä avataan tässä luvussa. Luvun lopussa on taulukoitu
kaikki tässä luvussa läpikäydyt tutkimukset ja niiden keskeiset tulokset, sekä tutkimuksessa käytetty metodologia niiden vertailun helpottamiseksi.

3.1 Perinteinen tutkimus
Ensimmäisinä joukkokäyttäytymistä markkinoilla mittasivat Christie & Huang
(1995), jotka loivat samalla vahvan tutkimustradition. Christien & Huang (1995)
alkuperäisen hypoteesin mukaan sijoittajien keskuudessa joukkokäyttäytymisen
pitäisi ilmetä siten, että sijoittajien näkemyksen erkaantuvat toisistaan, kun
markkina on nousuvaiheessa, mutta markkinoiden kääntyessä laskuun, sijoittajien käytös yhtenäistyy joukkokäyttäytymiseksi. Joukkokäyttäytymistä edustaa
matala poikkileikkaussuunnan tuottojen välinen hajonta. Christie & Huang ehdottivat tuottojen hajontojen mittaamiseksi CSSD-menetelmää (eng. Cross-sectional standard deviation), eli poikkileikkauksellisten keskihajontojen mittaamista
arvopapereiden tuotoista.

(1)

CSSDt= √

2
∑N
i=1(Rit −Rmt )

(N−1)

,

kaavassa N on yritysten lukumäärä portfoliossa, Rit on yksittäisen osakkeen i tuotto ajanhetkellä t, Rmt on poikkileikkauksellinen markkinatuotto osakkeista N ajanhetkellä t.
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Christie & Huang (1995) käyttivät yhdysvaltalaista aineistoa ja havaitsivat, että
tuottojen hajonta kasvaa merkittävästi isojen hinnanmuutosten aikana. Tämän
voidaan nähdä implikoivan sitä, että yksittäisten osakkeiden tuotot eivät klusteroidu markkinatuoton tai toisaalta myöskään toimialan tuoton ympärille epävakaan olosuhteen vallitessa markkinoilla. Christie & Huang (1995) toteavatkin,
että joukkokäyttäytymisellä ei voida nähdä olevan suurta vaikutusta markkinaan epävarmuuden vallitessa.
Koska CSSD-menetelmässä hyödynnetään neliöityjen tuottojen poikkeamia,
mittari on herkkä poikkeaville havainnoille (eng. outliers). Tästä syystä Chang et
al. (2000) ehdottivat joukkokäyttäytymisen havaitsemiseksi CSAD-mallia (eng.
Cross-sectional absolute deviation).

(2)

CSADt=

,

kaavassa N on yritysten lukumäärä toimialalla, Rit on yksittäisen osakkeen i tuotto ajanhetkellä t, Rmt on poikkileikkauksellinen toimialan markkinatuotto ajanhetkellä t.

Joukkokäyttäytymisen voimistumisen pitäisi näkyä yllä esitettyjen poikkileikkaussuunnassa laskettujen hajontamittojen arvojen alenemisena. Kirjallisuudessa tämän on oletettu tapahtuvan erityisesti isojen markkinaliikkeiden, kriisien
ja yleisen epävarmuuden aikana. (Chiang & Zhen 2010.)
Seuraavassa kaavassa (3) on esitetty yleisin joukkokäyttäytymisilmiön testimenettely perinteisessä tutkimuskirjallisuudessa:
(3)

CSADt= γ0 + γ1|Rm,t| + γ2R2m,t + εt

Tilastollisesti merkitsevä, negatiivisen arvon saava γ2, eli neliöidyn markkinatuoton parametriestimaatti implikoi joukkokäyttäytymisen esiintymistä markkinalla. Toisaalta, jos kaavan (3) γ2 saa tilastollisesti merkitsevän positiivisen arvon,
voidaan sen tulkita kertovan vastakkaisen joukkokäyttäytymisen ilmenemisestä.
Gebka & Wohar (2013) kuvailivat vastakkaista joukkokäyttäytymistä tilanteeksi,
jossa sijoittajien omat näkemykset ja mahdollisesti myös tunteet, ovat saatavilla
olevan informaation sijasta keskeisin päätöksenteon peruste riskipitoisella hetkellä. Mikäli näin on, saa kerroin γ2 positiivisen arvon. Edellä kuvattu vastakkainen joukkokäyttäytyminen johtaa markkinoilla tuottojen hajonnan nousemiseen.
Seuraavaksi käydään läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta edellä esitettyjen perinteisten lineaaristen mallien näkökulmasta.
Chang et al. (2000) huomasivat, että arvopapereiden tuottojen hajonta pikemminkin kasvoi kuin kutistui rajujen markkinaliikkeiden aikana Yhdysvaltain,
Hong Kongin ja Japanin markkinoilla, jolloin viitteitä joukkokäyttäytymisestä ei
löytynyt näiltä markkinoilta. Chang et al. (2000) tutkimuksen tulokset ovat Yhdysvaltain markkinan osalta hyvin linjassa Christie & Huang (1995) kanssa. Mielenkiintoisia tuloksia Chang et al. (2000) raportoivat Etelä-Korean ja Taiwanin

osalta. Näiltä molemmilta markkinoilta löytyi selviä viitteitä arvopapereiden
tuottojen hajonnan pienenemisestä sekä päivinä kun markkina laskee, että päivinä kun markkina liikkui ylös. Chang et al. (2000) selittivät löytämiään eroja kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden välillä esimerkiksi informaation prosessoinnin tehokkuudella. Myös makroekonomisen tiedon hyödyntämisellä näytti
olevan suurempi rooli Etelä-Korean ja Taiwanin kehittyvillä markkinoilla, kuin
kehittyneillä markkinoilla (Chang et al. 2000).
Laajassa tutkimuksessaan Chiang & Zheng (2010) tutkivat joukkokäyttäytymisen ilmenemistä 18 eri markkinalla. Tutkimuksessa nämä 18 markkinaa oli
jaettu kolmeen eri ryhmään; kehittyneet markkinat, Latinalaisen Amerikan
markkinat ja Aasian markkinat. Linjassa aiempiin tutkimuksiin, myöskään tässä
tutkimuksessa ei löydetty selviä viitteitä joukkokäyttäytymisen ilmenemisestä
kehittyneillä markkinoilla. Kuitenkin merkkejä joukkokäyttäytymisestä ilmeni
muilla kuin Yhdysvaltain tai Latinalaisen-Amerikan markkinoilla. Näillä markkinoilla joukkokäyttäytymistä ilmeni sekä positiivisen, että negatiivisen markkinatuoton päivinä. Tutkimuksessaan Chiang & Zheng (2010) tutkivat myös joukkokäyttäytymisen ilmenemistä merkittävien talouskriisien, kuten Aasian kriisin,
Meksikon kriisin, Argentiinan kriisin ja globaalin finanssikriisin aikana. Tutkijat
paikallistivat, että kriisit triggeröivät joukkokäyttäytymisilmiön ensin maassa,
jossa kriisi vaikuttaa, josta se taudinomaisesti leviää naapurimaiden markkinoille.
Myös tämän työn yksi mielenkiinnon kohde on joukkokäyttäytymisilmiön esiintyminen kriisien aikana, josta kerrotaan lisää luvun loppupuolella.
Gebka & Wohar (2013) testasivat joukkokäyttäytymistä 32 eri maan toimialaindekseistä koostuvalla aineistolla ja huomasivat mielenkiintoisia viitteitä
siitä, että joukkokäyttäytymisen ilmenemisessä voi olla eroja eri toimialojen välillä, mutta niin, että tuottojen poikkeamat rationaaliselta tasolta ovat yleisempiä
ylöspäin menevällä markkinalla, kuin alaspäin menevällä markkinalla ja ilmiö
vähenee ajassa. Vaikka heidän tutkimuksessaan ei löydetty selviä viitteitä siitä,
että joukkokäyttäytymistä ilmenisi laajalti kansainvälisesti eri markkinoilla, on
kuitenkin mielenkiintoista, että ihmisten käytös yksittäisellä markkinalla saattaa
vaihdella eri toimialojen välillä.
Yllättävä löydös Gebka & Wohar (2013) tutkimuksessa oli se, että joukkokäyttäytyminen näytti olevan yleisintä hyvinkin perinteisillä toimialoilla, kuten
raaka-aineissa, kuluttajapalveluissa ja öljy- ja kaasutoimialalla. Tutkijat kommentoivatkin, että yleisemmin joukkokäyttäytymistä voisi intuitiivisesti olettaa esiintyvän toimialoilla, jotka kasvavat nopeasti ja ovat suhteellisen uusia ja joilla esiintyy runsaasti informaation asymmetriaa, volatilisuutta ja yleistä epävarmuutta.
He mainitsevat tällaisina toimialoina esimerkiksi ICT- ja finanssitoimialat.
(Gebka & Wohar 2013.)

3.2 Regiimisiirtymämallit joukkokäyttäytymisen tutkimisessa
Yleisen käsityksen mukaan sijoittajien käytös vaihtelee eri markkinatilanteissa.
Esimerkiksi nousumarkkinassa sijoittajat saattavat helposti sortua sijoittamaan
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viime aikoina kovasti kurssinousua tehneisiin yrityksiin, ilman kunnollista perehtymistä yrityksen todelliseen tilaan tai ymmärtämättä lainkaan, mihin yrityksen kurssinousu todella perustuu. Toisaalta taas markkinatunnelman muuttuessa alakuloisemmaksi sijoittajat saattavat alkaa realisoimaan sijoituksiaan ennenaikaisesti ilman todellisia rationaalisia syitä. Myös muut syyt kuin nämä stereotyyppisesti sijoittajien käyttäytymistä eri markkinatilanteissa kuvaavat syyt
voivat muodostaa markkinoille erilaisia regiimejä. Jo Christien ja Huangin (1995)
alkuperäinen hypoteesi pitää sisällään ajatuksen, jonka mukaan epävarmuus
markkinoilla aiheuttaa sijoittajien keskuudessa joukkokäyttäytymistä. Tämän
näkökulman taustalla voidaan nähdä olevan ajatus siitä, että sijoittajien käyttäytymisestä olisi havaittavissa eri regiimeitä. Tämän asian havaitsemiseksi myös
joukkokäyttäytymisilmiön tutkimisessa on siirrytty yhä enemmän hyödyntämään perusmalleja monipuolisempaa informaatiota tarjoavia regiimisiirtymämalleja. Regiimisiirtymämallin etuna verrattuna aiemmin esiteltyyn lineaariseen
malliin on, että aineistossa mahdollisesti esiintyvät regiimit määräytyvät itse aineiston perusteella, eikä niitä määritellä ennakolta. Tämä luo mahdollisuuden
tutkia joukkokäyttäytymisen dynaamista, ajassa muuttuvaa luonnetta. Tämän
jälkeen, mikäli aineistosta on löydetty eri regiimejä, malli estimoi siirtymätodennäköisyysmatriisit eri regiimeille, jotka noudattavat stokastisen Markov-prosessin perusajatusta. (Franses & Dijk 2000.)
Seuraavaksi esitellään Markovin regiimisiirtymämallin taustaoletukset.
Markovin regiimisiirtymämallin perusajatuksena on, että mahdollisten tapahtumien avaruus on jaettu m määrään mahdollisia tiloja:
(4)

St,i = 1,….m

Jos oletetaan, että on olemassa kaksi regiimiä, niin mikäli St = 1, on prosessi regiimissä 1 ajanhetkellä t ja jos St=2 on prosessi vastaavasti regiimissä 2 ajanhetkellä t. Tilamuuttujan muutokset määräytyvät Markov-prosessin perusteella.
Tämä voidaan ilmaista muodossa:
(4.1) P [a < yt ≤ b │y1, y2,…,yt-1] = P [a < yt ≤ b │yt-1]
Kaavaa 4.1 voidaan tulkita siten, että kunakin hetkenä t vallitsevan tilan todennäköisyysjakauma riippuu vain ja ainoastaan tilasta, joka on vallinnut hetkellä t1.
Tässä työssä sovelletaan kahden regiimin mallia, jossa todennäköisyydet siirtymiin regiimistä toiseen ovat esitetty seuraavassa:
(4.2)

prob[st =1│zt-1 = 1] = p11
prob[st =2│zt-1 = 1] = 1- p11
prob[st =2│zt-1 = 2] = p22
prob[st =1│zt-1 = 2] = 1-p22

Jossa p11 ja p22 ovat todennäköisyyksiä pysyä regiimissä (1 tai 2). 1-p11 kertoo todennäköisyyden sille, että muuttuja yt siirtyy regiimistä 1 regiimiin 2 ja vastaavasti taas 1-p22 määrittelee todennäköisyyden siirtymälle regiimistä 2 regiimin 1.
Kahden regiimin Markov switching -malli joukkokäyttäytymisen testaamista
varten on perusmuodossaan:
(4.3)

CSADt = γ0,st + γ1,st│Rm,t│+ γ2,stR2m,t +εt,

jossa st on havaitsematon regiimi (joko regiimi 1 tai 2). Mallin parametrit mukaan
lukien siirtymätodennäköisyydet p11 ja p22 estimoidaan suurimman uskottavuuden menetelmällä (Brooks 2019, 460–461).
Joukkokäyttäytymisen dynaamisella luonteella tarkoitetaan, että markkinalta
löytyy regiimejä, joissa joukkokäyttäytymistä on joko havaittavissa tai sitten ei.
Siinä miten joukkokäyttäytyminen esiintyy näissä eri regiimeissä voi olla eroavaisuuksia. Esimerkiksi Balcilar et. al (2013) totesivat, että Persianlahden alueen
markkinoilta on havaittavissa kolme eri regiimiä; matalan, korkean ja äärimmäisen markkinaolosuhteen regiimit. Tutkijoiden mukaan regiimisiirtymät etenevät
Persianlahden alueen markkinoilla matalasta regiimistä, romahduksen volatilisuuden regiimiin, jota kautta se siirtyy korkeaan regiimiin. Romahduksen regiimi olisi näin ollen keskimmäinen regiimi matalan volatilisuuden ja korkean
volatilisuuden regiimin välissä. Mikäli regiimisiirtymät todella toimivat tällä tavalla, voivat ne häiritä merkittävästi sijoittajia, sillä markkina saattaa romahtaa
ennen kuin sillä esiintyy korkeaa volatilisuutta. (Balcilar et al. 2013.) Balcilar et al.
(2013) havaitsivat, että markkinaromahduksen aikana joukkokäyttäytymistä
esiintyi kaikilla markkinoilla, paitsi Qatarissa, jossa joukkokäyttäytymistä esiintyi korkean volatilisuuden regiimissä.
Siirtymä regiimistä toiseen tapahtuu ajassa ja sen ajurina toimii inhimillinen
käytös. Klein (2013) tutkimuksessa tarkasteltiin Markov switching -mallin avulla
sitä, kuinka sijoittajien joukkokäyttäytyminen muuttuu ajassa esimerkiksi markkinakaaoksen tai toisaalta rauhallisen markkinaregiimin ympäristöissä. Tutkimuksessa havaittiin, että sekä Yhdysvalloissa että Euroalueella joukkokäyttäytyminen lisääntyi merkittävästi markkinoiden epävarmuuden vallitessa. Tutkimuksen tulokset pätevät sekä joukkokäyttäytymiselle perinteisessä muodossaan,
että joukkokäyttäytymiselle, joka on ehdollista markkinoiden volatilisuudelle.
Myös Kabir & Shakur (2018) tutkivat joukkokäyttäytymisen regiimiriippuvuutta. Tutkijat tarkastelivat Aasian ja Latinalaisen Amerikan markkinoita. Poiketen aiemmista tutkimuksista, tässä tutkimuksessa tutkijat käyttivät tasaisen rakennemuutoksen mallia (Smooth Transition Regression, STR):
(5) CSADt = α0 + β0 │Rm,t│ + γ0R2m,t + [α1+β1│Rm,t│+π1R2m,t]F(ϑ;δ;c) + εt
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Kaavassa εt on iid(0, σ2ε) ja F(ϑ;δ;c) on siirtymäfunktio joka on rajoitettu 0 ja 1 välille, ϑ on siirtymämuuttuja ja c on kynnysparametri. Kulmamuuttuja, δ>0 määrittelee regiimimuutoksen
vauhdin ja tasaisuuden pisteessä c.

Jotta tasaisen rakennemuutoksen mallin voi estimoida, täytyy siirtymäfunktio
määritellä. Yleisesti tunnettuja siirtymäfunktiotyyppejä on kirjallisuudessa esitetty kaksi. Ensimmäinen tunnettu siirtymäfunktio on logistinen funktio:
(6) Logistinen tasaisen rakennemuutoksen malli (LSTR):
F(ϑ;δ;c) = [1 + exp{(-δ(ϑ – c))}]-1
Yhtälössä (6) on esitetty tasaisen rakennemuutoksen malli, jossa siirtymäfunktio
on logistisessa muodossa. Tätä mallia kutsutaan LSTR-malliksi. Yhtälössä on kuvattu logistisen jakauman kertymäfunktiota. Toinen kirjallisuudessa esitetty siirtymäfunktiotyyppi on eksponentiaalinen funktio, joka saa muodon:
(7) Eksponentiaalinen tasaisen rakennemuutoksen malli (ESTR):
F(ϑ;δ;c) = 1 - exp{-δ(ϑ – c)2}
Logistinen malli on monotonisesti kasvava pisteessä ϑ, kun F(ϑ;δ;c) → 0, niin (ϑt −
c) → - ∞ ja F(ϑ;δ;c) → 1 niin, (ϑt − c) → + ∞. ESTR-mallissa (7) kun kulmamuuttuja
δ → ∞, tässä tapauksessa F(ϑ;δ;c) → 1, lukuun ottamatta kapeaa aluetta kynnyksien
ympärillä.
Tasaisen rakennemuutosmallin etuna verrattuna Markovin regiimimuuttujamalliin on se, että on joissain tapauksissa voi olla luontevampaa ajatella, että
regiimisiirtymät eivät tapahdu äkillisesti, vaan siirtymä regiimistä toiseen tapahtuu pehmeästi. Tasaisen rakennemuutoksen mallissa voidaan käyttää eksogeenisiä muuttujia selittämään regiimimuutoksia. Eksogeenisenä muuttujana voidaan
käyttää esimerkiksi volatilisuutta ja tarkastella miten volatilisuuden muutokset
vaikuttavat regiimeihin ja miten joukkokäyttäytyminen ilmenee näissä olosuhteissa.
Kabir & Shakur (2018) sovelsivat tasaisen rakennemuutoksen mallia käyttäen volatilisuutta siirtymämuuttujana. He havaitsivat, että Kiinassa, Intiassa,
Malesiassa, Singaporessa, Argentiinassa ja Brasiliassa ei ollut viitteitä joukkokäyttäytymisestä matalan ja korkean markkinaregiimin välillä. Koreassa ja Taiwanissa joukkokäyttäytymistä näyttäisi esiintyvän sijoittajien parissa molemmissa, sekä korkean että matalan regiimin ympäristöissä, kuitenkin niin, että
joukkokäyttäytyminen ilmenee voimakkaammin ylöspäin liikkuvan markkinan
regiimin vallitessa. Chilessä ja Meksikossa tutkijat raportoivat havaittavan vastakkaista joukkokäyttäytymistä. (Kabir & Shakur 2018.)
Taloudellisten regiimien ja joukkokäyttäytymisen suhteen voidaan tehdä
johtopäätöksiä, jotka eivät ole sidottuja käytetyn regiimisiirtymämallin tyyppiin.
Korkean volatilisuuden regiimissä suurimmalla osalla markkinoista, pois lukien
Argentiina ja Brasilia, sijoittajilla on taipumusta joukkokäyttäytymiseen.

Joukkokäyttäytyminen on erittäin merkitsevää ja voimakasta Kiinassa, jonka perässä seuraavat Hong Kong, Malesia, Korea ja Intia. Balcilar et al. (2013) raportoivat, että Qatarissa ei ilmene joukkokäyttäytymistä markkinaromahduksen regiimissä, mutta sitä esiintyy korkean volatilisuuden regiimissä. Kabir & Shakur
(2018) toteavatkin, että tulokset implikoivat sitä, että markkinoilla vallitsevan
epävarmuuden aikana sijoittajien joukkokäyttäytymistä ajava tekijä näyttäisikin
olevan korkea volatilisuuden taso ennemmin kuin matalat tuotot. Kuitenkin esimerkiksi tulokset Intian ja Thaimaan markkinoilta kertovat siitä, että näillä markkinoilla esiintyy joukkokäyttäytymistä molemmissa, sekä korkean että matalan
volatilisuuden regiimeissä (Kabir & Shakur 2018). Tilastollisesti merkitsevä
määrä vastakkaista joukkokäyttäytymistä ilmenee Hong Kongin, Taiwanin, Chilen ja Meksikon osakemarkkinoilla matalan volatilisuuden regiimissä. (Kabir &
Shakur 2018.)
Mobarek et al. (2014) tutkivat joukkokäyttäytymistä Euroopassa. Heidän aineistonsa kattoi Manner-Euroopan, Pohjoismaat ja PIIGS-maat. Heidän eri maiden joukkokäyttäytymisilmiötä vertailevassa tutkimuksessa havaittiin, että joukkokäyttäytymisellä ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta markkinoiden toimintaan normaalien olosuhteiden vallitessa. Kuitenkin esimerkiksi globaalin finanssikriisin ja Euroalueen velkakriisin aikana joukkokäyttäytyminen kasvoi selvästi Euroopassa ja sillä oli vaikutuksia markkinoihin. He toteavat myös, että
joukkokäyttäytyminen vaikuttaisi olevan merkittävä tekijä myös muissa äärimmäisissä markkinaregiimeissä. Vaikka tutkimuksessa raportoitiin merkittäviä
joukkokäyttäytymistä kuvaavia kertoimia asymmetristen markkinaolosuhteiden
ja kriisien aikana, joukkokäyttäytymisilmiön esiintyvyys näyttäisi kuitenkin
eroavan eri maiden välillä. Eri maiden välisistä eroavaisuuksista joukkokäyttäytymisen esiintyvyydessä globaalin finanssikriisin ja Euroalueen velkariisin aikana kerrotaan lisää luvussa 3.3, joka käsittelee tarkemmin joukkokäyttäytymisen ilmenemistä kriisien aikana.
Aiempien tutkimusten tulosten perusteella on siis havaittavissa, että joukkokäyttäytyminen esiintyy eri tavalla erilaisten markkinaolosuhteiden vallitessa.
Näin ollen myös tämän työn empiiristä osaa varten on hyödyllistä tutkia joukkokäyttäytymistä sekä perinteisemmällä lineaarisella mallilla, että epälineaarisella
regiimisiirtymämallilla. Regiimisiirtymämallin voidaan olettaa tarjoavan lisätietoa joukkokäyttäytymisilmiön luonteesta ja sen esiintyvyydestä. Esimerkiksi Balcilar et. al (2013) raportoivat mielenkiintoisia tuloksia vertaillessaan perinteisen,
staattisen mallin ja regiimisiirtymämallien eroja; perinteinen malli ei havainnut
joukkokäyttäytymistä Kuwaitin tai Abu Dhabin markkinoilla, vaikka regiimisiirtymämallin mukaan joukkokäyttäytymistä ilmenee markkinaromahduksen regiimissä näillä molemmilla markkinoilla. Tämä mielenkiintoinen tulos antaa
myös tälle työlle suuntaviivoja ja oikeutusta sille, että joukkokäyttäytymisen ilmenemistä kannattaa tutkia regiimisiirtymämallien avulla. Seuraavassa taulukossa on esitetty kirjallisuuskatsauksessa läpi käytyjen tutkimusten keskeinen sisältö ja tulokset.
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TAULUKKO 1 Tutkimuksia joukkokäyttäytymisestä
Tutkimus, ajankohta ja tutkimusaihe
Christie & Huang
(1995)
Joukkokäyttäytymisen esiintyminen Yhdysvalloissa

Chang, Chen &
Khorana (2000)
Joukkokäyttäytymisen esiintyminen kansainvälisesti

Aineisto & Menetelmä

Keskeiset tulokset

Päivittäinen data
NYSE & Amex
1962–1988

Tuottojen hajonta kasvaa merkittävästi
suurten markkinaliikkeiden aikana. Joukkokäyttäytyminen ei merkittävä tekijä.

Kuukausittainen
data NYSE 19251988
CSSD-menetelmä
Päivittäinen data
NYSE & Amex
1963–1997
Päivittäinen data
Hong Kong
1981–1995

Ei viitteitä joukkokäyttäytymisestä
Yhdysvaltain, Hong Kongin tai Japanin
markkinoilla. Viitteitä joukkokäyttäytymisestä Etelä-Koreassa ja Taiwanissa.

Päivittäinen data
Japani 1976–1995
Päivittäinen data
Etelä-Korea
1978–1995
Päivittäinen data
Taiwan 1976–
1995

Chiang & Zheng
(2010)
Joukkokäyttäytymisen esiintyminen globaaleilla
osakemarkkinoilla

CSAD-menetelmä
Päivittäinen data
1988–2009
18 maata
3 ryhmää;
Kehittyneet
markkinat
Latinalainen
Amerikka
Aasia

Viitteitä joukkokäyttäytymisestä kehittyneillä markkinoilla ja Aasiassa, ei Yhdysvalloissa eikä Latinalaisessa Amerikassa. Yhdysvalloissa ja Latinalaisen Amerikan
markkinoilla joukkokäyttäytymisestä kuitenkin viitteitä kriisien aikana.

CSAD-menetelmä
Gebka & Wohar
(2013)
Joukkokäyttäytymisen esiintyminen eri toimialoilla

Päivittäinen data
1998–2012, kansalliset indeksit ja
sektorikohtainen
aineisto

Ei viitteitä kansainvälisestä laajasti levinneestä joukkokäyttäytymisestä.
Viitteitä toimialakohtaisesta joukkokäyttäytymisestä joillakin toimialoilla.

32 maata
CSAD-menetelmä
Balcilar, Demirer
& Hammoudeh
(2013)
Sijoittajien joukkokäyttäytyminen
ja regiimimuutokset

Päivittäinen data
Persianlahden
alue: Abu Dhabi,
Dubai, Kuwait,
Qatar ja SaudiArabia
2006–2011

Klein (2013)
Joukkokäyttäytymisen ilmeneminen markkinoilla
ajassa

CSAD-menetelmä ja
Markov regiimisiirtymämalli
Päivittäinen data
Yhdysvaltain ja
Euroalueen osakemarkkinat
2001–2011

CSAD-menetelmä ja
Markov regiimisiirtymämalli,
SUR
Mobarek, Mollah Päivittäinen data
& Keasey (2014)
Saksa, Ranska,
JoukkokäyttäytyPortugali, Italia,
minen Euroopassa Irlanti, Kreikka,
Espanja, Ruotsi,
Norja, Tanska ja
Suomi
2001–2012
CSAD-menetelmä

Tilastollisesti merkitseviä viitteitä joukkokäyttäytymisestä markkinaromahduksen
regiimissä kaikilla markkinoilla paitsi ei
Qatarissa. Qatarissa joukkokäyttäytymistä
korkean volatilisuuden regiimissä. Erot
joukkokäyttäytymisen ilmenemisessä staattisen mallin ja Markovin regiimisiirtymämallin välillä.

Euroalueella ja Yhdysvalloissa joukkokäyttäytymisen merkittävä kasvu epävarmuuden aikana. Joukkokäyttäytymisen läikkymistä/leviämistä.

Joukkokäyttäytyminen ei merkittävä ilmiö
normaalien olosuhteiden vallitessa, mutta
merkittävä ilmiö kriisien aikana. Merkittävä
ilmiö myös muissa äärimmäisissä markkinaregiimeissä.
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Kabir & Shakur
(2018)
Regiimi riippuvainen joukkokäyttäytyminen Aasian ja Latinalaisen-Amerikan
markkinoilla

Päivittäinen data
Aasia: Kiina,
Hong Kong, Intia, Korea, Malesia, Singapore,
Taiwan ja Thaimaa
LatinalainenAmerikka: Argentiina, Brasilia,
Chile ja Meksiko
1995–2014

Joukkokäyttäytymistä korkean volatilisuuden regiimissä kaikille muilla markkinoilla,
paitsi ei Argentiinassa tai Brasiliassa. Joukkokäyttäytyminen voimakkainta Kiinassa,
Hong Kongissa, Malesiassa, Koreassa ja Intiassa. Markkinastressin aikana joukkokäyttäytymisen ajurina toimii korkea volatilisuus.

CSAD-menetelmä, Markovin
regiimisiirtymämalli (STR)
Smooth Transition Regression

3.3 Joukkokäyttäytyminen kriisien aikana
Tapahtumat viimeisempien finanssikriisien aikana osoittavat, että arvopapereiden hinnat ovat erittäin herkkiä yleiselle markkinatunnelmalle. Tästä johtuen arvopapereiden hinnat eivät perustu ainakaan täysin taloudellisiin fundamentteihin epävarmuuden vallitessa markkinoilla. (Philippas, Economou, Babalos &
Kostakis 2013.) Tämä tarkoittaa sitä, että kriisien ja poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden aikana erilaisten anomalioiden esiintyminen saattaa yleistyä. Tämä
puolestaan johtaa poikkeamiin tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaisista hinnoista. (Economou, Katsikas & Vickers 2016.)
Epävakaiden olosuhteiden, kuten kriisien voidaan sanoa olevan suuri yksittäinen tekijä joukkokäyttäytymisen ilmenemiseen. Esimerkiksi Euroopassa
valtion joukkovelkakirjalainamarkkinoilla havaittiin joukkokäyttäytymistä Eurokriisin aikana, mutta samaisilla markkinoilla joukkokäyttäytymistä ei sen sijaan löydetty ennen, eikä jälkeen kyseistä kriisiä. Kriisin aikana ilmennyttä joukkokäyttäytymistä pystyttiin selittämään sillä, että sijoittajat reagoivat samalla tavalla makrotaloutta koskeviin uutisiin. (Galariotis, Krokida & Spyrou 2016.)
Vaikka kriisin aikana ilmenevä joukkokäyttäytyminen olisi ”näennäistä”, kuten
edellä Euroopassa valtioiden joukkovelkakirjamarkkinoilla, niin ilmiöllä saattaa
kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia markkinoiden toimintaan. Kriisien aikana
esiintyvä joukkokäyttäytyminen saattaa siis kärjistää kriisiä ja vaikeuttaa markkinoiden toimintaa entisestään (Philippas et al. 2013).
Kriisien voidaan nähdä synnyttävän joukkokäyttäytymistä maassa, josta
kriisi alun perin lähti liikkeelle ja leviävän sieltä toisiin maihin (Chiang & Zheng

2010 1921). Esimerkiksi finanssikriisin aikana monet EU-virkamiehet, eri markkinaosapuolet sekä media syyttivät joukkokäyttäytymisen aiheuttavan finanssikriisin pahenemista (Galariotis, Krokida & Spyrou 2016). Joukkokäyttäytymistä
havaittiinkin muun muassa EMU-alueeseen kuuluvissa maissa Eurokriisin aikana. Tämän joukkokäyttäytymisen nähtiin aiheuttavan joukkokäyttäytymisilmiötä myös maissa, jotka eivät kuuluneet EMU-alueeseen. (Peltomäki & Vähämaa 2015 116.)
Voidaan siis todeta, että joukkokäyttäytymistä esiintyy enemmän epävakaiden olosuhteiden, kuten kriisien aikana, kun sijoittajat menevät joukon mukana
eivätkä hyödynnä päätöksenteossa riittävästi omia tietojaan (Mobarek et al. 2014
109). Myös Economou, Katsikat & Vickers (2016) toteavat, että joukkokäyttäytymisen ilmeneminen on voimakkaampaa vaikeiden markkinaolosuhteiden aikana,
koska sijoittajat unohtavat henkilökohtaiset näkemyksensä päätöksiä tehdessään.
Esimerkiksi Kreikassa Euroopan talouskriisin aikana vallinneen velkakriisin keskellä Ateenan pörssissä joukkokäyttäytymisen ilmeneminen oli voimakkaampaa
päivänä, jolloin osakekurssit menivät alas sekä kaupankäyntimäärät ja volatilisuus olivat suuria (Economou, Katsikas & Vickers 2016).
Samansuuntainen kaupankäynti sijoittajien keskuudessa aiheuttaa arvopapereiden tuottojen yhtenäistymistä, ja tämä puolestaan pienentää sijoittajien
mahdollisuutta hallita riskejä hajauttamisella (Philippas et al. 2013). Toisaalta
kriisillä voi olla myös toisenlaisia vaikutuksia joukkokäyttäytymiseen. Esimerkiksi Peltomäen ja Vähämaan (2015, 116) mukaan sijoittajien huomion kiinnittyminen Euroalueen kriisiin vähensi aluksi sijoittajien joukkokäyttäytymistä euroalueen pankkien osakkeiden parissa, mutta vaikutuksen voitiin nähdä kääntyvän muutaman viikon kuluessa. Kriisin aikana sijoittajien keskittyminen näyttäisi siirtyvän fundamentteihin perustuvasta tiedosta kohti toisenlaista informaatiota.
On hyvä huomioida, että kriisit voivat myös vaikuttaa eri markkinoihin eri
tavalla. Esimerkiksi Manner-Euroopan ja PIIGS-maiden (Portugali, Italia, Irlanti,
Kreikka ja Espanja) tilanteeseen vaikutti eniten viimeisin kansainvälinen finanssikriisi, kun taas toisaalta Pohjoismaiden markkinoihin vaikutti suuremmin Euroalueen kriisi. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa eurokriisin aikana PIIGS-maille
myönnetyt pelastuspaketit ja pääomamarkkinoille tehdyt pääomainjektiot. (Mobarek, Mollah & Keasey 2014.) Näiden toimien lisäksi Pohjoismaiden ja MannerEuroopan välisiä eroja joukkokäyttäytymisen ilmenemisessä voidaan mahdollisesti selittää esimerkiksi eroavaisuuksilla lainsäädännössä, yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmissä, omistajarakenteessa ja yleisellä makrotaloudellisella ympäristön eroavaisuudella (Mobarek et al. 2014).
Eroja voi olla myös kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien käyttäytymisessä
kriisin aikana. Vuonna 1997 Aasiassa velloneen talouskriisin aikana ulkomaisten
sijoittajien keskuudessa esiintyi enemmän joukkokäyttäytymistä Jakartan osakemarkkinoilla, kuin paikallisten. Lisäksi ulkomaisten sijoittajien joukkokäyttäytyminen lisääntyi kriisin aikana. (Bowe & Domuta 2004; Kabir & Shakur 2018.)
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3.4 Joukkokäyttäytyminen COVID-19 pandemian aikana
Taloudellisessa uutisoinnissa COVID-19 pandemian aiheuttamia vaikutuksia on
monesti verrattu globaalin finanssikriisin aiheuttamiin vaikutuksiin. Globaalia
finanssikriisiä ja sen vaikutuksia on tutkittu laajasti joukkokäyttäytymisen näkökulmasta. Nykyisen COVID-19 pandemian aiheuttaman kriisin ja globaalin finanssikriisin ero on siinä, että globaalin finanssikriisin aikana Yhdysvaltain taloudessa oli useita rakenteellisia ongelmia. Jotkin talousalan ammattilaiset ja
journalistit ovat verranneet COVID-19 pandemiaa esimerkiksi myös suursotiin,
koska nykyinen pandemia on huomattavan paljon erilainen ja vaarallisempi verrattuna aiempiin pandemioihin. Sharif et al. (2020) toteavat, että heidän mielestään COVID-19 pandemiaa tulisi nimenomaan käsitellä pandemiana ja se eroaa
vaikutuksiltaan suurista sodista tai puhtaasta talouskriisistä, kuten finanssikriisi
oli. Nykyisen kriisin aiheuttamat ongelmat ovat peräisin itse pandemiasta. COVID-19 pandemialla on kieltämättä laajat vaikutukset talouteen monien eri näkökulmien kautta. Yleistyksenä voidaan kuitenkin todeta, että COVID-19 pandemia aiheuttaa systemaattista riskiä markkinoille. (Sharif et al. 2020.) Tämän takia
on hyvä myös tarkastella sitä, miten joukkokäyttäytyminen on esiintynyt eri
markkinoilla kasvaneen epävarmuuden johdosta.
Nykyisen COVID-19 kriisin voidaan nähdä aiheuttavan joukkokäyttäytymistä kahden jo aiemmin kappaleessa 2 mainitun eri mekanismin kautta. Ensimmäiseksi sijoittajien päätöksentekoon voi vaikuttaa se, miten yksilöt tulkitsevat
tietoa, kun lähes kaikki ympärillä on epävarmaa. Toiseksi joukkokäyttäytymistä
voi aiheuttaa se, että yksittäiset sijoittajat alkavat matkimaan sijoituspäätöksiä
tehdessään niitä, joiden uskovat olevan paremmin perillä tilanteesta, kuten esimerkiksi kuuluisia ammattisijoittajia tai suuria institutionaalisia sijoittajia. Mikäli
joukkokäyttäytyminen ilmenee jälkimmäisen mekanismi kautta, se tarkoittaa sitä,
että asioista paremmin informoidut osapuolet voivat luoda omaksi hyödykseen
strategioita, joiden avulla he hyötyvät heikommin asioista perillä olevien sijoittajien päätöksistä ja näin ollen ansaitsevat itselleen hyötyä ja toisaalta aiheuttavat
tappioita heikommin informoiduille osapuolille. (Espinosa-Mendez & Arias
2020.)
Esimerkiksi Euroopassa joukkokäyttäytymisen ilmeneminen on kasvanut
COVID-19 pandemiasta johtuvan kriisin aikana. Tätä kasvua voidaan selittää
varsinkin mekanismin kaksi kautta, jossa yksittäiset sijoittajat ovat alkaneet matkimaan paremmin informoituja sijoittajia ja hylänneet heidän omat näkemyksensä sijoituspäätöksiä tehdessään. Myös Australian osakemarkkinoilla on havaittu joukkokäyttäytymistä COVID-19 pandemian aikana. Näillä markkinoilla
joukkokäyttäytyminen on ilmennyt siten, että sijoittajat pidättäytyivät aluksi sijoittamasta osakkeisiin, kun terveyskriisi alkoi. Tällainen sijoittajien käytös voi
mahdollisesti lisätä paremmin informoitujen toimijoiden valtaa markkinoilla.
(Espinosa-Mendez & Arias 2020.)
Kiinan osakemarkkinoilla joukkokäyttäytymistä on ilmennyt COVID-19
pandemian aikana vähemmän, kuin normaalioloissa yleensä, mutta kuitenkin

joukkokäyttäytymistä on ilmentynyt erityisen voimakkaiden markkinaliikkeiden aikana. Joukkokäyttäytymistä ilmenee erityisesti päivinä, jolloin markkina
menee ylöspäin ja kun markkinoilla on pieni kaupankäyntivolyymi ja kun volatiliteetti on pientä johtuen COVID-19 pandemiasta. (Wu, Yang & Zhao 2020).
Globaalin finanssikriisin aikana sijoittajat olivat herkkiä osakkeidensa tappioille,
joten tämä loi joukkokäyttäytymistä osakemarkkinoille, kuitenkin nyt COVID-19
kriisin aikana sijoittajat panikoivat ja kieltäytyvät ottamasta riskiä missään omaisuuserässä ja saattavat myydä kaikki arvopaperinsa. Mikäli tällainen sijoittajien
kaikkien omaisuuserien myynti toteutuu markkinoilla, on se omiaan luomaan
joukkokäyttäytymistä (Chang et al. 2020).
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4

AINEISTO JA MENETELMÄ

4.1 Aineisto
Tässä tutkimuksessa aineistona on käytetty päivittäisiä kurssitietoja S&P500- indeksiin kuuluvista osakkeista. Aineisto on hankittu Refinitiv Datastream palvelusta. Osakkeet on jaettu Thomson Reuters Business Classification-luokittelun
mukaisesti kymmeneen eri toimialaan. Nämä toimialat on esitetty työn lopussa
liitesivulla taulukossa 8. Jokainen toimiala sisältää ne yritykset, jotka ovat kuuluneet S&P500-indeksiin kyseisellä hetkellä. Koko aineiston havainnot kattavat aikavälin 30.12.1994 – 12.02.2021. Yksittäisten osakkeiden päivittäisten kurssitietojen perusteella osakkeille on laskettu logaritmiset tuotot noudattaen: log(Rt/Rt-1).
Näiden logaritmisten tuottojen perusteella on muodostettu jokaiselle toimialalle
oma keskiarvomarkkinatuotto, joita käytettään myöhemmässä vaiheessa tutkimusta kuvaamaan toimialan markkinatuottoa. Markkina-arvoilla painotetuista
toimialakohtaisista tuotoista on muodostettu aikasarjat. Koko aineiston analysointi ja kaikki tutkimuksen kvantitatiiviset vaiheet on toteutettu hyödyntäen Rohjelmointikieltä.

4.2 Menetelmä
Joukkokäyttäytyminen ilmenee osakkeiden tuottojen samankaltaistumisena,
mikä johtaa aiempaa alhaisempaan tuottojen vaihteluun ja osakkeiden hintojen
voidaan nähdä liikkuvan synkronoidusti (Kabir & Shakur 2018 62). Kyseisen
käyttäytymisen voidaan nähdä kasvavan, kun markkinoilla ilmenee stressiä.
Epävarmuuden vallitessa markkinoilla sijoittajat luopuvat oman henkilökohtaisen tiedon hyödyntämisestä sijoituspäätöksiä tehdessään ja turvautuvat voimakkaammin kollektiiviseen markkinamielialaan. Sijoittajien päätöksentekoprosessiin voidaan nähdä vaikuttavan siis yleinen markkinoilla vallitseva olosuhde ja

tunnelma. Normaalien olosuhteiden vallitessa sijoittajat tekevät henkilökohtaiseen tietoonsa perustavia sijoituspäätöksiä ja tämä aiheuttaa hajontaa tuotoissa.
Kriisien ja epävarmuuden aikana sijoittajat alkavat herkemmin liikkumaan lauman mukana, joka puolestaan yhtenäistää yksittäisten osakkeiden tuottoja markkinatuoton ympärille. Tämän tutkimiseksi aineiston tarkastelu aloitettiin estimoimalla jokaiselle toimialalle erikseen ja lisäksi koko markkinalle aiemmin kaavassa (3) esitetyt poikkileikkaussuunnassa olevat absoluuttiset poikkeamat. Seuraavissa kuvioissa on esitetty jokaisen toimialan ja koko markkinan CSAD-aikasarjat.
KUVIO 1 ja 2 CSAD-aikasarjat raaka-aine ja ei-sykliset kuluttajatuotteet

KUVIO 3 ja 4 CSAD-aikasarjat sykliset kuluttajatuotteet ja energia
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KUVIO 5 ja 6 CSAD-aikasarjat finanssi ja terveydenhuolto

KUVIO 7 ja 8 CSAD-aikasarjat teollisuus ja kiinteistö

KUVIO 9 ja 10 CSAD-aikasarjat teknologia ja hyödykkeet

KUVIO 11 CSAD-aikasarja S&P500 -indeksi

Jokaisen toimialan ja koko markkinan CSAD-muuttuja regressoitiin aiemmin kirjallisuudessa esitetyn standardin lineaarisen regressiomallin mukaan, joka saa
esitysmuodon:
(8)

CSADt= γ0 + γ1|Rm,t| + γ2R2m,t + εt

Kaavassa tilastollisesti merkitsevä ja negatiivinen γ2 antaa viitteitä joukkokäyttäytymisestä. Toisaalta tilastollisesti merkitsevä positiivinen parametriestimaatti
neliöidylle markkinatuotolle voi kieliä vastakkaisesta joukkokäyttäytymisestä
(Kabir & Shakur 2018). Lineaarisen mallin tulokset on esitelty alaluvussa 4.3.
Lineaarisen mallin estimoinnin jälkeen aineiston käsittelyä jatkettiin Markovin regiimisiirtymämallilla, koska haluttiin selvittää, onko joukkokäyttäytyminen regiimiriippuvainen ilmiö. Käytetyn mallin matemaattinen esitystapa saa
muodon, kuten aiemmin kaavassa (4.3) on esitelty:
(9)

CSADt = γ0,st + γ1,st│Rm,t│+ γ2,stR2m,t +εt

Regiimisiirtymämallin tarjoamat tulokset ovat tämän työn pääasiallinen mielenkiinnon kohde. Poiketen aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta, tässä työssä markkina on jaettu eri toimialoihin ja joukkokäyttäytymisilmiötä tarkastellaan toimialakohtaisesti yksittäisten osakkeiden tuottoihin perustuen. Aiemmassa kirjallisuudessa testit on tyypillisesti toteutettu joko koko osakemarkkinalle tai sitten
toimialaindeksien välille, mutta ei koskaan aiemmin toimialan sisäisesti.

4.3 Tutkimuksen tulokset lineaarinen malli
Kuten aiemmin mainittu, tilastollisesti merkitsevä negatiivinen parametriestimaatti (Markkinatuotto2) viittaavat joukkokäyttäytymisilmiön esiintymiseen
toimialalla. Mikäli puolestaan neliöidyn markkinatuoton parametriestimaatti
on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä se kertoo vastakkaisesta
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joukkokäyttäytymisestä. Taulukossa 2 esitetyissä lineaarisen regression tuloksista käy ilmi, että viitteitä tilastollisesti merkitsevästä joukkokäyttäytymisestä
ilmenee seuraavilla toimialoilla: Energia, Terveydenhuolto, Kiinteistö ja Teknologia. Markkinatuoton neliön parametriestimaatti on myös negatiivinen toimialalla Ei-sykliset kuluttajatuotteet, sekä koko markkinan tasolla, mutta nämä
tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Muiden toimialojen neliöityjen
markkinatuottojen etumerkit ovat positiivisia. Joukkokäyttäytymisen ilmenemisessä eri toimialojen välillä näyttäisi siis tämän mallin perusteella olevan eroavaisuuksia. Koko S&P 500 -indeksin tasolla tulokset ovat yhteensopivia Christie
& Huang (1995) ja Chang et al. (2010) kanssa. Toimialakohtaisia tuloksia ei ole
aiemmassa kirjallisuudessa esitetty. Yhteenveto joukkokäyttäytymisen ilmenemisestä eri toimialoilla on esitetty taulukossa 3.
TAULUKKO 2 Lineaarisen regressioanalyysin tulokset toimialoille ja koko indeksille
Tau-

Malli:

lukko

Lineaarinen
regressio

2 (1/2)

Raaka-aine

Sykliset ku-

Ei-sykliset ku-

luttajatuot-

luttajatuotteet

Energia

Finanssi

Terveyden-

Teollisuus

huolto

teet
0.01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

(0.00008906)

(0,0001027)

(0,00008034)

(0,0001022)

(0,00009062)

(0,0001254)

(0,00009236)

Mark-

0,01*

0,01**

0,00

-0,02***

0,01**

0,01*

0,01

kina-

(0,00403447)

(0,0048059)

(0,00547118)

(0,0040213)

(0,00356710)

(0,0065184)

(0,00447722)

Mark-

0,57***

0,18

-0,28

-0,31**

0,48***

-1.57***

0,25

kina-

(0,14749688)

(0,1647086)

(0,29857840)

(0,1083258)

(0,09608973)

(0,3381488)

(0,19029342)

Mark-

0,25***

0,31***

0,32***

0,21***

0,33***

0,40***

0,26***

kina-

(0,00970380)

(0,0111656)

(0,01309048)

(0,0097388)

(0,00863870)

(0,0164948)

(0,01110517)

Adj. R2

0,2903

0,2776

0,202

0,175

0,4899

0,1731

0,2325

Ha-

6812

6812

6812

6812

6812

6812

6812

Vakio

tuotto

tuotto2

tuoton
itseisarvo

vainnot
Merkitsevyystasot: ***=0, **=0.001 ,*=0.01

TAULUKKO 2 jatkuu
Taulukko

Malli:

2 (2/2)

Lineaarinen
regressio

Kiinteistö

Teknologia

Hyödykkeet

S&P 500

0,01***

0,01***

0,00***

0,01***

(0,00857342)

(0,0001415)

(0,00006558)

(0,00009529)

Markkina-

0,01

0,01*

-0,02***

0,01**

tuotto

(0,00387444)

(0,0051525)

(0,00370318)

(0,00517037)

Markkinatuotto2

-0,24**

-1,34***

0,49***

-0,22

(0,08537893)

(0,2398539)

(0,13365240)

(0,19665157)

Markkina-

0,30***

0,46***

0,23***

0,37***

tuoton

(0,00857342)

(0,0144268)

(0,00841573)

(0,01199106)

itseisarvo
Adj. R2

0,3429

0,3056

0,2982

0,2974

Havainnot

6812

6812

6812

6812

Vakio

Merkitsevyystasot: ***=0, **=0,001, *=0,01

TAULUKKO 3 Joukkokäyttäytymisen ilmeneminen toimialoittain lineaarisen
mallin perusteella
Taulukko 3

Joukkokäyttäytymisen ilmeneminen toimialoittain

Joukkokäyttäytymi-

Vastakkainen

nen

joukkokäyttäytyminen

Toimiala:

Ei

Kyllä

Raaka-aine

Kyllä

X

X

Sykliset kuluttajatuot-

X

teet
Ei-sykliset kuluttaja-

X

tuotteet
Energia
Finanssi

X
X

X
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Terveydenhuolto

X

Teollisuus

X

Kiinteistö

X

Teknologia

X

Hyödyke

X

S&P500

X

X

4.4 Tutkimuksen tulokset Markov Switching -mallilla
Seuraavaksi esitellään tutkimuksen tulokset epälineaarisen Markov Switching mallin pohjalta. Tulokset on esitetty taulukossa 4.
TAULUKKO 4 Markov Switching -mallin tulokset
Taulukko

Malli:

4 (1/2)

Markov
Switching –
malli

Toimiala:

Raaka-aine

Sykliset

Ei-sykliset

Energia

Finanssi

Terveyden-

Teollisuus

kuluttaja-

kuluttaja-

tuotteet

tuotteet

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,02***

0,01***

(0,0002)

(0,0001)

(0,0001)

(0,0001)

(0,0002)

(0,0001)

Markkina-

0,01

0,00

0,01

(0,0003)
-0,04***

0,01

0,02

-0,00

tuotto

(0,0071)
-0,01

(0,0074)
-0,76*

(0,0103)

Markkinatuotto2

(0,0045)
-1,62***

-0,00

(0,0032)
0,34***

(0,0084)
-2,28***

(0,0036)
-1,56***

Markkina-

(0,1182)
0,27***

(0,3931)
0,24***

(0,3633)
0,31***

(0,2480)
0,23***

(0,0802)
0,19***

(0,3961)
0,41***

(0,3203)
0,21***

tuoton

(0,0036)

(0,0134)

(0,0191)

(0,0081)

(0,0063)

(0,0227)

(0,0113)

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

(0,0001)

(0,0002)
0,02*

(0,0001)

(0,0001)

(0,0003)

(0,0001)

(0,0002)

-0,00

0,00

0,00

-0,00

0,01

(0,0589)
-0,49***

(0,1173)
0,90***

(0,0052)
-2,75***

(0,0059)

(0,0926)

(0,2019)

(0,4516)

(0,2352)

huolto

Regiimi 1
Vakio

itseisarvo

Regiimi 2
Vakio

Markkina-

0,00

tuotto

(0,0241)
-1,55***

(0,0064)
-0,19

(0,0068)
-3.95***

(0,1744)

(0,1992)

(0,7341)

Markkinatuotto2

-0,45

Markkina-

0,22***

0,31***

0,26***

0,14***

0,27***

0,26***

0,29***

tuoton

(0,0093)

(0,0159)

(0,0165)

(0,0081)

(0,0202)

(0,0145)

(0,0160)

itseisarvo
Merkitsevyystasot: ***=0, **=0.001, *=0.01

TAULUKKO 4 jatkuu

Taulukko

Malli:

4 (2/2)

Markov
Switching –
malli

Kiinteistö

Teknologia

Hyödykkeet

S&P 500

0,01***

0,01***

0,01***

0,01***

(0,0002)

(0,0001)

(0,0001)

(0,0001)

Markkina-

0,01

-0,00

-0,02***

-0,01*

tuotto

(0,0057)

(0,0042)

(0,0057)

(0,0031)

Markkinatuotto2

-0,93***

-2,42***

-0,40*

1.21***

(0,1259)

(0,3450)

(0,1890)

(0,2592)

Markkina-

0,36***

0,28***

0,29***

0,11***

tuoton

(0,0146)

(0,0131)

(0,0143)

(0,0089)

0,01***

0,02***

0,00***

0,01***

(0,0001)

(0,0001)
-0,01

(0,0001)
0,02**

Regiimi 1
Vakio

itseisarvo

Regiimi 2
Vakio

Markkina-

-0,01

(0,0003)
0,02**

tuotto

(0,0036)

(0,0065)

(0,0031)

(0,0070)

Markkinatuotto2

-0,41

-1,36***

-0,59*

-1,78***

0,2437

(0,2937)

(0,2964)

(0,2502)

Markkina-

0,15***

0,38***

0,11***

0,49***

tuoton

(0,0097)

(0,0205)

(0,0089)

(0,0172)

itseisarvo
Merkitsevyystasot: ***=0, **=0.001, *=0.01

Seuraavassa taulukossa 5 on esitetty yhteenvedon omaisesti joukkokäyttäytymisen ilmeneminen toimialoittain sen perusteella, osuuko regiimi korkean vai
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matalan volatilisuuden perioidille. Regiimeiden ajoittumisessa eri toimialojen
välillä on selviä eroavaisuuksia. Kuviot regiimien ajoittumisesta eri toimialoilla
on esitelty työn liitesivulla kuvissa 1–11.
TAULUKKO 5 Markov Switching -mallin keskeiset tulokset
Taulukko 5

Viitteitä

joukko-

käyttäytymisen

il-

menemisestä:

Toimiala:

Joukkokäyttäytymi-

Vastakkainen jouk-

nen

kokäyttäytyminen

Korkean volatilisuu-

Matalan volatilisuu-

Korkean

den aikana:

den aikana:

suuden aikana:

suuden aikana:

X

X

Raaka-aine

X

Sykliset

X

kuluttaja-

volatili-

Matalan

volatili-

tuotteet
Ei-sykliset kuluttaja-

X

tuotteet

(heikompi

X
tilastolli-

nen merkitsevyys)
Energia

X

Finanssi
Terveydenhuolto

X

X

Teollisuus

X

Kiinteistö

X

Teknologia

X

X

Hyödykkeet

X

X

(heikompi

tilastolli-

nen merkitsevyys)

(heikompi

tilastolli-

nen
merkitsevyys)

S&P 500

X

X

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että joukkokäyttäytymistä
esiintyy toimialoittain hyvin eri tavalla. Lisäksi korkean ja matalan volatilisuuden regiimeissä joukkokäyttäytyminen ilmentyy eri tavalla eri toimialojen välillä.
Neljällä toimialalla kymmenestä (Ei-sykliset kuluttajatuotteet, Terveydenhuolto,
Teknologia ja Hyödykkeet) joukkokäyttäytymistä ilmenee molemmissa regiimeissä. Näillä toimialoilla, joilla ilmenee joukkokäyttäytymistä molemmissa regiimeissä näyttää kuitenkin siltä, että ilmiö olisi voimakkaampaa matalan volatilisuuden ympäristössä. Pelkästään matalan volatilisuuden regiimisissä joukkokäyttäytymistä esiintyy raaka-aine-, sykliset kuluttajatuotteet- ja energiatoimialoilla. Finanssitoimiala on ainoa toimiala tutkimuksessa, jolla esiintyy vastakkaista joukkokäyttäytymistä molemmissa regiimeissä. Lisäksi siinä, miten

regiimit ajoittuvat eri toimialoilla, on eroja. Esimerkiksi finanssitoimialalla regiimien ajoittuminen on selvästi muista toimialoista poikkeavaa (Liite, kuvio 16).
Kymmenestä toimialasta ja koko markkinasta kuudella näistä siis ilmenee
joukkokäyttäytymistä korkean volatilisuuden regiimissä. Mielenkiintoinen tulos
on, että näistä toimialoista kahdeksalla esiintyy joukkokäyttäytymistä myös matalan volatilisuuden regiimissä. Tulosten perusteella joukkokäyttäytymistä esiintyy tässä aineistossa siis useammin matalan, kuin korkean volatilisuuden markkinaympäristössä. Koko S&P500 -indeksin tasolla joukkokäyttäytymistä ei
esiinny matalan volatilisuuden ympäristössä. Koko indeksin tasolla matalan volatilisuuden regiimissä näyttäisi päinvastoin esiintyvän vastakkaista joukkokäyttäytymistä. Korkean volatilisuuden aikana S&P500 -indeksissä esiintyy joukkokäyttäytymistä. Esimerkiksi Christie & Huang (1995) ja Chang et al. (2000) raportoivat, että Yhdysvaltain markkinoilla joukkokäyttäytyminen ei vaikuttaisi olevan merkittävä tekijä äärimmäisten markkinaliikkeiden aikana. Puolestaan Chiang & Zheng (2010) raportoivat, että Yhdysvaltain markkinoilla ei esiinny joukkokäyttäytymistä päivinä, kun markkina liikkuu alas tai ylös. Tutkijat raportoivat kuitenkin, että viitteitä joukkokäyttäytymisestä esiintyy Yhdysvaltain markkinoilla kriisien aikana. Myös Klein (2013) raportoi tuloksista, joiden mukaan
korkean volatilisuuden aikana osakkeiden hintojen poikkeamat fundamenttihinnoistaan kasvavat ja myös joukkokäyttäytymisen läikkymisvaikutus markkinalta toiselle lisääntyy. Klein (2013) toteaa myös, että joukkokäyttäytyminen
näyttäisi olevan merkittävässä roolissa Yhdysvaltain markkinoilla epävarmoissa
markkinaolosuhteissa.
Toimialojen osalta tulosten vertailu aiempaan kirjallisuuteen on haastavaa,
koska aiemmassa kirjallisuudessa ei ole vertailukohtaa, jossa indeksi olisi jaettu
toimialoihin ja tarkasteltu joukkokäyttäytymistä toimialojen sisällä.
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5

TULOSTEN TARKEMPI VERTAILU JA ANALYYSI

Markov switching -mallin tulokset eroavat voimakkaasti lineaarisen mallin tuloksista. Tämän vuoksi on syytä tarkastella mallien antamien tulosten eroavaisuuksia hieman yksityiskohtaisemmin. Joukkokäyttäytymisen ilmenemisen
eroista mallien välillä on raportoinut myös esimerkiksi Balcilar et al. (2013). Tulosten vertailun avulla voidaan lisätä ymmärrystä joukkokäyttäytymisilmiön
ajassa muuttuvasta luonteesta ja siitä, miten ilmiö vaikuttaa eri toimialoilla. Seuraavaksi esitellään toimialakohtaisesti perinteisen mallin ja regiimisiirtymämallin tarjoamien tulosten keskeiset eroavaisuudet.
Raaka-ainetoimialalla lineaarinen mallin mukaan ei ilmene joukkokäyttäytymistä, vaan mallin tulokset antavat viitteitä siitä, että toimialalla ilmenisi vastakkaista joukkokäyttäytymistä. Kuitenkin epälineaarisen mallin tulosten mukaan raaka-ainetoimialalla ilmenee joukkokäyttäytymistä regiimin 2 vallitessa.
Regiimi 2 vaikuttaisi osuvan markkinoilla matalamman volatilisuuden ajanjaksoille. Voidaan siis todeta, että kyseisellä toimialalla nämä kaksi eri mallia antoivat hyvin erilaisia tuloksia.
Energia-, Finanssi-, ja Terveydenhuoltosektoreilla perinteinen lineaarinen
malli antoi viitteitä joukkokäyttäytymisen esiintymisestä, kuitenkin regiimisiirtymämallin mukaan vain Terveydenhuoltotoimialalla ilmenee joukkokäyttäytymistä riippumatta siitä, missä regiimissä ollaan. Terveydenhuoltotoimialalla voidaan todeta, että tutkimuksen eri mallit antoivat hyvin yhtenäisiä tuloksia joukkokäyttäytymisen ilmenemisestä ja toimialan joukkokäyttäytyminen vaikuttaisi
olevan hyvin yhtenevää regiimistä riippumatta. Energiatoimialalla joukkokäyttäytymistä esiintyy vain matalan volatilisuuden ympäristössä. Finanssitoimialalla eri mallien tulokset ovat täysin vastakkaisia, kuten mainittua, lineaarisen mallin mukaan toimialalla näyttäisi ilmenevän joukkokäyttäytymistä, mutta
kuitenkin epälineaarisen mallin tulosten mukaan molemmissa regiimeissä ilmenisi vastakkaista joukkokäyttäytymistä.
Lineaarisen mallin mukaan joukkokäyttäytymistä ei ilmene syklisten kuluttajatuotteiden tai ei-syklisten kuluttajatuotteiden toimialoilla. Kuitenkin regiimisiirtymämallin mukaan, syklisten kuluttajatuotteiden toimialalla esiintyy

joukkokäyttäytymistä matalan volatilisuuden regiimissä. Ei-syklisten kuluttajatuotteiden osalta joukkokäyttäytyminen näyttäisi olevan hyvinkin voimakasta
matalan volatilisuuden ympäristössä. Myös korkean volatilisuuden regiimissä
viitteitä joukkokäyttäytymisestä on, kuitenkin tilastollinen merkitsevyys on vähäisempää. Myös näistä tuloksista on havaittavissa selvästi, että joukkokäyttäytyminen esiintyy eri tavalla eri regiimeissä ja pelkkä lineaarinen malli ei tarjoa
ilmiöstä riittävän kattavaa kuvaa. Myös teollisuustoimialalla tulokset ovat samankaltaisia, lineaarisen mallin mukaan toimialalla ei ilmene joukkokäyttäytymistä, mutta epälineaarisessa mallissa sitä on havaittavissa regiimissä 1, joka
ajoittuu toimialan tapauksessa rauhalliseen markkinaympäristöön.
Kiinteistö- ja teknologiatoimialoilla lineaarinen malli tarjosi tuloksia, joiden
mukaan toimialoilla esiintyisi joukkokäyttäytymistä. Kuitenkin mallin mukaan
kiinteistötoimialalla tilastollinen merkitsevyys oli vähäisempää. Regiimisiirtymämallin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kiinteistötoimialalla joukkokäyttäytymistä esiintyy vain korkean volatilisuuden aikana. Teknologiasektorilla puolestaan regiimisiirtymämallin tulokset ovat linjassa lineaarisen mallin
kanssa, koska mallin mukaan toimialalla vaikuttaisi esiintyvän joukkokäyttäytymistä molemmissa regiimeissä. Mielenkiintoista tuloksissa on se, että joukkokäyttäytyminen vaikuttaisi olevan voimakkaampaa rauhallisen markkinatilan
vallitessa. Hyödyketoimialalla lineaarisen mallin mukaan ei esiinny joukkokäyttäytymistä, vaan malli antoi viitteitä vastakkaisesta joukkokäyttäytymisestä.
Kuitenkin regiimisiirtymämallin tulokset antavat viitteitä joukkokäyttäytymisen
ilmenemisestä molemmissa regiimeissä, tuloksien ollessa tilastollisesti merkitseviä.
Koko markkinan tasolla joukkokäyttäytymistä ei ole havaittavissa lineaarisen mallin tulosten pohjalta. Kuitenkin epälineaarisessa mallissa regiimin 1 aikana, joka osuu markkinoilla rauhallisimpien ajanjaksojen ylle, on viitteitä vastakkaisesta joukkokäyttäytymisestä. Markkinaturbulenssin ja epävarmuuden
ympäristössä kuitenkin on havaittavissa joukkokäyttäytymistä koko markkinan
tasolla. Seuraavassa taulukossa 6 on esitetty yhteenvetona molempien tutkimuksessa käytettyjen mallien tulokset vertailun helpottamiseksi.
TAULUKKO 6 Tutkimuksen eri mallien tulosten vertailu
Taulukko 6

Tutkimuksessa
käytettyjen mallien

tulosten

vertailu

Lineaarinen
malli:
Joukkokäyttäy-

Vastakkainen

tyminen

joukkokäyttäytyminen

Raaka-aine

X
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Sykliset kuluttajatuotteet
Ei-sykliset

ku-

luttajatuotteet
Energia

X

Finanssi

X

Terveyden-

X

huolto
Teollisuus
Kiinteistö

X

Teknologia

X

Hyödykkeet

X

Koko markkina

Markov

Swit-

ching -malli:
Joukkokäyttäy-

Vastakkainen

Joukkokäyttäy-

Vastakkainen

tyminen epävar-

joukkokäyttäy-

tyminen rauhal-

joukkokäyttäy-

muuden aikana

tyminen epävar-

lisessa markki-

tyminen rauhal-

muuden aikana

naympäristössä

lisessa markkinaympäristössä

Raaka-aine

X

Sykliset kulut-

X

tajatuotteet
Ei-sykliset

ku-

X

X

luttajatuotteet
Energia

X

Finanssi
Terveyden-

X
X

X
X

huolto
Teollisuus

X

Kiinteistö

X

Teknologia

X

X

Hyödykkeet

X

X

Koko markkina

X

X

Näiden kahden eri mallin tuloksia vertailemalla voidaan päästä siihen johtopäätökseen, että joukkokäyttäytyminen näyttäisi olevan regiimiriippuvainen ilmiö.
Sijoittajien käytös näyttäisi siis vaihtelevan markkinoilla riippuen siitä, mikä on
kulloinkin vallitseva tila markkinoilla. Näiden tulosten pohjalta on selvää, että
ainoastaan lineaarisen mallin pohjalta joukkokäyttäytymisestä syntyy vähintään
vaillinainen, ehkä jopa virheellinen käsitys. Epälineaarinen malli tarjoaa mielenkiintoista tietoa siitä, että joukkokäyttäytymistä näyttäisi esiintyvän usealla toimialalla myös matalan volatilisuuden ympäristössä. Näyttäisi siis, että matalan

volatiliteetin markkinaympäristössä yksittäiset suuret markkinaliikkeet laukaisevat joukkokäyttäytymisilmiön sijoittajien keskuudessa.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia joukkokäyttäytymisilmiön esiintyvyyttä yhdysvaltalaisessa pörssiaineistossa kattaen aikavälin vuoden 1994 lopusta kevääseen 2021. Tarkemmin määriteltynä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten joukkokäyttäytyminen ilmenee eri toimialoilla ja miten joukkokäyttäytyminen vaihtelee eri markkinaolosuhteissa. Tutkielman alkupuolella joukkokäyttäytymistä tarkasteltiin nojaten aiempaan kirjallisuuteen, jonka jälkeen suoritettiin
työn empiirinen osa. Luvussa 2 esiteltiin lyhyesti joukkokäyttäytymistä ilmiönä,
josta siirryttiin työn varsinaiseen kirjallisuuskatsaukseen, jossa tarkasteltiin aikaisempia tutkimuksia niissä käytettyjen menetelmien pohjalta. Luvun 3 lopuksi
kerrottiin joukkokäyttäytymisen ilmenemisestä kriisien aikana ja sivuttiin lopuksi aivan viimeaikaisinta tutkimuskirjallisuutta siitä, miten joukkokäyttäytyminen on vaikuttanut COVID-19 pandemiasta johtuvan kriisin aikana. Tämän
jälkeen, luvussa 4 esiteltiin tutkielmassa käytetty aineisto ja tutkimuksessa käytetyt estimointimenetelmät, joihin oli jo tutustuttu aiempaan kirjallisuuteen nojaten luvussa 3. Lisäksi luvussa esitettiin tutkimuksen tulokset sekä lineaarisen
mallin että regiimisiirtymämallin osalta. Koska vasta viime vuosien aikana joukkokäyttäytymisilmiötä on alettu tutkia kehittyneemmillä epälineaarisilla regiimisiirtymämalleilla, on hyvä verrata, millaisia eroja uusi menetelmä tarjoaa perinteiseen lähestymistapaan nähden. Perinteisen lineaarisen mallin ja regiimisiirtymämallin tulosten vertailu suoritettiin luvussa 5.
Kuten aiemmista luvuista 4 ja 5 käy ilmi, joukkokäyttäytymisilmiö näyttäisi
esiintyvän eri toimialoilla ja eri markkinaolosuhteissa hyvin eri tavalla. Sijoittajien käyttäytyminen näyttäisi siis eroavan paitsi eri toimialojen, myös erilaisten
markkinatilanteiden kesken. Vaikka joukkokäyttäytymistä esiintyisi esimerkiksi
epävakaampien markkinaolosuhteiden aikana useammalla markkinalla, on
myös ilmiön voimakkuudessa eroja eri toimialojen välillä. Näyttäisi siis, että joillain toimialoilla joukkokäyttäytyminen saa vahvemmin jalansijaa kuin toisilla.
Tutkimuksen kymmenestä toimialasta ja koko markkinasta kuudella esiintyy
joukkokäyttäytymistä korkean volatilisuuden regiimissä. Kahdeksalla toimialalla ilmiö esiintyy matalan volatilisuuden aikana. Tulosten perusteella

voidaan siis todeta, että joukkokäyttäytyminen näyttäisi ilmenevän useammin
tässä aineistossa matalan volatilisuuden ajanjaksoina, kuin korkean volatilisuuden. Toimialoista ei-sykliset kuluttajatuotteet, terveydenhuolto, teknologia ja
hyödykkeet ovat sellaisia toimialoja, joissa joukkokäyttäytymistä esiintyy sekä
korkean, että matalan volatilisuuden ajanjaksoilla. Kuitenkin jokaisella näillä neljästä toimialasta joukkokäyttäytyminen on voimakkaampaa matalan volatilisuuden regiimissä. Pelkästään matalan volatilisuuden regiimissä joukkokäyttäytymistä on havaittavissa raaka-aine-, syklisten kuluttajatuotteet-, ja energiatoimialoilla. Myös siinä, miten regiimit ajoittuvat eri toimialoilla on eroja, ääriesimerkkinä finanssitoimiala, jonka käyttäytyminen on selvästi muista toimialoista
poikkeavaa.
Aiemmin joukkokäyttäytymistä ei tiettävästi ole tutkittu vastaavalla tasolla
toimialojen sisäisesti. Tämän vuoksi tulosten vertaaminen on vaikeaa, mutta toisaalta työ tuo esille uusia tuloksia ilmiöstä. Viitteitä joukkokäyttäytymisilmiön
esiintyvyyden erilaisuudesta eri markkinoilla ja ilmiön muuttumisesta ajassa raportoivat Kabir & Shakur (2018). Myös tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa
tässä työssä esitettyjen tulosten kanssa siltä osin, että joukkokäyttäytyminen vaikuttaisi esiintyvän hyvin eri tavalla markkinasta ja markkinaolosuhteista riippuen. Vaikka suora vertailu Kabir & Shakurin (2018) kanssa ei ole järkevää tutkimusten aineiston ja tietyiltä osin käytettyjen menetelmien eroavaisuuksista johtuen, voidaan kuitenkin yleisellä tasolla todeta tulosten olevan yhteneväisiä.
Kuitenkin yksiselitteistä vertailua tulosten välillä on hankala tehdä aiemmin mainitusta tutkimusasetelman erilaisuudesta johtuen. Tutkimuksessa esille tulleita
tuloksia siitä, että sijoittajilla on taipumusta joukkokäyttäytymiseen myös matalan volatilisuuden markkinaympäristössä tukee Kabir & Shakur (2018) tulokset
Koreasta ja Taiwanista, joilla esiintyi joukkokäyttäytymistä sekä matalan, että
korkean volatilisuuden markkinaympäristössä. Muiden markkinoiden osalta he
eivät raportoineet vastaavia tuloksia. Myös näillä kahdella markkinalla, joilla
esiintyy joukkokäyttäytymistä myös matalan volatilisuuden ympäristössä vaikutti kuitenkin siltä, että ilmiö olisi voimakkaampi korkean volatilisuuden ympäristössä. Tässä tutkimuksessa toimialoja, joilla joukkokäyttäytymistä esiintyi
sekä korkean, että matalan volatilisuuden markkinaympäristössä olivat ei-sykliset kuluttajatuotteet, terveydenhuolto-, teknologia- ja hyödyketoimialat. Näillä
neljällä toimialalla näyttäisi kuitenkin siltä, että joukkokäyttäytyminen olisi voimakkaampaa matalan volatilisuuden aikana.
Erilaisten käytettyjen mallien tulosten eroista esille nousee, että esimerkiksi
ei-syklisten kuluttajatuotteiden toimialalla lineaarinen malli ei havaitse joukkokäyttäytymistä kyseisellä sektorilla. Kuitenkin regiimisiirtymämallissa joukkokäyttäytymistä esiintyy molemmissa regimeissä. Myös teollisuustoimialalla tilanne on samankaltainen, lineaarinen malli ei havaitse joukkokäyttäytymistä,
mutta epälineaarinen malli havaitsee ilmiön matalan volatilisuuden markkinaympäristössä. Hyödykesektorilla perinteinen malli havaitsee markkinalla vastakkaista joukkokäyttäytymistä, vaikka epälineaarisen mallin mukaan toimialalla esiintyy joukkokäyttäytymistä molemmissa regiimeissä. Koko S&P500 indeksin tasolla perinteinen malli ei havaitse joukkokäyttäytymistä, vaikka
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epälinaarisen mallin mukaan joukkokäyttäytymistä esiintyy markkinalla vain
epävarmuuden markkinaympäristössä. Epälineaarinen malli kertoo koko markkinan tasolta myös sen, että rauhallisessa markkinaympäristössä näyttäisi esiintyvän vastakkaista joukkokäyttäytymistä koko indeksin tasolla. Tutkimuksen eri
mallien tulosten eroavaisuudet ovat linjassa esimerkiksi Balcilar et. al (2013)
kanssa, jotka raportoivat, että perinteinen malli ei havainnut joukkokäyttäytymistä tietyillä markkinoilla, kun taas regiimisiirtymämalli havaitsi sitä pelkästään markkinaromahduksen aikana.
Uudet laajennetut tutkimukset joukkokäyttäytymisestä osakemarkkinoilla
olisivat tarpeellisia, jotta ilmiötä ja sen ajureita voitaisiin ymmärtää paremmin.
Tulevissa tutkimuksissa tarkastelua voitaisiin laajentaa koskemaan suurempaa
joukkoa markkinoita ja lisäksi tarkastella Yhdysvaltain markkinoita tarkemmin.
Mallinnuksessa olisi mahdollista hyödyntää muitakin malleja, kuten esimerkiksi
myös tässä työssä esiteltyä tasaisen rakennemuutoksen mallia. Sen lisäksi, että
tutkittaisiin sitä, miten joukkokäyttäytyminen ilmenee eri markkinoilla, voitaisiin myös pyrkiä tarkastelemaan sitä ajavia muuttujia, jotta ilmiön luonnetta voitaisiin ymmärtää paremmin.
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