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ANALYYTIKOIDEN TULOSENNUSTETARKKUUS SUOMALAISISSA 
PÖRSSIYRITYKSISSÄ 1990-2001 - Ovatko Analyytikoiden tulosennusteet 
optimistisesti harhaisia?

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa tarkastellaan sijoitusanalyytikoiden tulosennusteita ja 
ennusteissa esiintyvää optimistista harhaa. Tavoitteena oli pyrkiä 
kuvaamaan ennustevirheiden syntyä aikaisempaa kattavammin eli 
vahvistamaan käsityksiämme siitä, miten hyvin tai huonosti analyytikot 
selviävät seuraamiensa yritysten tulosten ennustamisesta. Lisäksi 
tavoitteena oli empiirisesti todentaa mahdollisten äärihavaintojen 
vaikutus tulosten tulkintaan.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin analyytikoiden 
konsensustulosennusteita sekä toteutuneita tuloksia suomalaisista 
pörssiyrityksistä. Tutkimuksen ajanjakso sijoittui vuosille 1990-2001.

Aineiston käsittely

Analyytikoiden tulosennustevirhe laskettiin kahdella eri 
deflatointimenetelmällä. Saatuja tuloksia tarkasteltiin paneeliaineistona 
käsittäen koko aineiston vuosilta 1990 - 2001, neljännesvuosittain 
jaoteltuina neljään ennusteperiodiin, sekä tilikausittain. Tavoitteena oli 
tuottaa mahdollisimman monipuoliset kuvailevat tilastot, joiden 
perusteella aineistosta saataisiin riittävän kattava kuvaus päätelmien 
tekoa varten.

Tulokset

Tutkimuksen tulosten perusteella käsitykset analyytikoiden heikosta 
tulosennustetarkkuudesta muuttuivat olennaisesti. Optimistinen harha 
ennusteissa oli lievempää, puuttui osittain kokonaan ja vaihteli 
voimakkaasti tilikausien välillä. Deflatointimenetelmällä havaittiin 
olevan olennainen vaikutus saatuihin tuloksiin. Hintadeflatoituun 
aineistoon perustuvien tulosten mukaan vuosien 1990 - 2001 aikana 
analyytikot ovat optimistisia ennusteissaan keskimäärin 0,80% 
osakkeiden hintaan suhteutettuna kun EPS deflatoitu optimistinen 
ennustevirhe oli 40,4%. Tutkimuksen tärkein yksittäinen havainto oli se, 
että tulosennusteet ovat harhattomia ennen tulosjulkistusta, optimistisen 
ennustevirheen jäädessä tilastollisesti merkitsemättömäksi.

Avainsanat
Tulosennuste, ennustevirhe, ennusteharha, deflatointimenetelmä
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LÄHTEET 70

1 Johdanto

Tutkimuksessa tarkastellaan sijoitusanalyytikoiden1 tulosennusteita suomalaisessa 

aineistossa vuosina 1990 - 2001. Aikaisempaan suomalaiseen, sekä valtaosin myös 

ulkomaalaiseen aineistoon perustuen voidaan todeta, että analyytikot eivät näytä 

selviävän kovinkaan hyvin seuraamiensa yritysten tulosten ennustamisesta. 

Tutkimusten mukaan analyytikoiden tulosennusteissa on havaittavissa optimistinen 

harha. Analyytikot eivät näytä myöskään oppivan aikaisemmista virheistään, vaan 

tulosennustevirheet ovat systemaattisesti toistuva ilmiö.

Syitä tulosennusteiden optimistisuuteen on käsitelty aiemmassa kirjallisuudessa varsin 

kattavasti. Osa teorioista käsittelee analyytikoiden tietoista, tahallista osuutta 

ennustevirheiden synnyssä (investointipankkisuhteet), kun taas osa tutkimuksista pitää 

analyytikkojen toimintaa tiedostamattomana, lähestyen ongelmaa 

käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta (ns. herding -ilmiö). Analyytikoiden toimintaan 

on kohdistunut viime aikoina runsaasti kritiikkiä talouselämää seuraavissa medioissa. 

Pörssimaailmaa ja jopa koko rahoitusmarkkinoiden uskottavuutta horjuttaneet 

paljastukset liittyivät analyytikoiden antamiin varsin kyseenalaisiin ostosuosituksiin 

yrityksistä, jotka osoittautuivat elinkelvottomiksi. Seuraava Helsingin Sanomien 

artikkeli (27.9.2002) kuvaa hyvin kevään 2000 jälkeen, ja vielä syksyllä 2002 käytyä 
keskustelua ja toimenpiteitä, joihin markkinavalvontaviranomainen SEC2 on 

Yhdysvalloissa ryhtynyt rahoitusmarkkinoiden luottamuksen palauttamiseksi.

1 Myöhemmin analyytikko
2 Securities and Exchange Commission
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(HS Talous 27.9.2002)
”WASHINGTON. Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoita valvova 
viranomainen SEC aikoo vahvistaa niin kutsuttua Kiinan muuria, jonka 
pitäisi erottaa suurissa finanssitavarataloissa arvopaperikauppa ja 
sijoitustutkimus toisistaan. Uusien rajoitusten takana ovat ne laajat 
tutkimukset, joita on tehty ja tehdään vielä pitkään finanssitavaratalojen 
toiminnasta Enronin ja muiden yritysskandaalien sekä niin kutsutun it- 
pörssikuplan synnyn ja puhkeamisen yhteydessä. Peruskuvion on todettu 
erittäin usein olleen sama: suurten investointipankkien pörssianalyytikot 
kehuivat osakekauppaa käyville asiakkailleen yrityksiä, joiden he itse 
tiesivät olevan täysin mahoja. Mahoja yrityksiä kehuttiin hyviksi 
sijoituskohteiksi, koska ne vastikkeeksi lupasivat analyytikon 
työnantajan investointipankille tuottoisia toimeksiantoja. Tällaisia 
tapauksia tulee julki jatkuvasti. Viimeksi Citigroup maksoi viiden 
miljoonan dollarin sakon, koska sen telealan tähtianalyytikko Jack 
Grubman oli suositellut Winstar-nimistä yhtiötä hyväksi ostokohteeksi 
vain päiviä ennen kuin Winstar meni konkurssiin. Winstar oli Grubmanin 
ex-työnantajan, Citin investointipankin Salomon Smith Bameyn, 
asiakas.”

Riippumattoman sijoitustutkimuksen puute on yksi niistä syistä, jonka väitetään 

vaikuttavan analyytikoiden tulosennustetarkkuuteen. Tämä johtuu osittain siitä, että 

sijoitustutkimuksen tekeminen on äärimmäisen kallista eivätkä markkinaosapuolet ole 

vielä pystyneet ratkaisemaan ongelmaa sijoitustutkimuksen maksajan ja tuottajan 

välisestä roolista.

Em. Artikkelissa kuvatun kaltaisten paljastusten aiheuttama jälkipyykki aiheutti 

merkittäviä muutoksia investointipankkien toimintaan. Uudella lainsäädännöllä pyritään 

analyytikoiden riippumattomuuden vahvistamiseen analyytikoiden kolhiintuneen 

maineen sekä markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi.

Toisaalta tulosennusteen merkitys analyytikolle, osana sitä informaatiokokonaisuutta, 

jota asiakkaiden tarpeeseen tuotetaan, ei ole kovin yksiselitteinen. Analyytikon 

palkitseminen ei ole riippuvainen tulosennusteen tarkkuudesta vaan muista tekijöistä, 

kuten kaupankäyntivolyymista ja osto- ja myynti -suosituksia seuranneista 

osaketuotoista. Tämän lisäksi analyytikoiden suorituskykyä ja paremmuutta ei arvioida 
pelkän tulosennusteen vaan myös tuottavien sijoituskohteiden löytämisen3 ja kirjallisen 

raportin laadun suhteen (O’Brien, 1990). Tulosennuste on vain yksi osa sitä
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informaatiokokonaisuutta, jonka analyytikko seurattavasta yrityksestä raportissaan antaa 

(Ks. esim. Mikhael Michael B. et ai., 1999). Tulosennusteen informaatioarvo 

sijoittajalle onkin tulkinnanvaraista, joskin sillä on kuitenkin erittäin vankka asema 

osana rahoitusmarkkinoiden tutkimusta, koska se kuvaa kvantitatiivisesti ja hyvin 

konkreettisella tavalla analyytikoiden tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia.

Vaikka tutkimusaineistoa analyytikoiden tulosennusteista sekä tulosennustetarkkuuteen 

vaikuttavista syistä ja teorioista on tarjolla runsaasti, ei analyytikoiden tulosennusteiden 

optimismiin johtavista syistä ole tarjolla ainuttakaan tyhjentävää teoriaa tai muuta 

selitystä, jonka perusteella sijoittaja voisi osaltaan arvioida analyytikon ennustekykyä ja 

vetää siten johtopäätöksiä yksittäisten analyytikoiden tulosennustetarkkuudesta ja 

merkityksestä sijoituspäätöksiä tehdessään. Lisäksi, viimeaikaisten tutkimusten mukaan 

näyttää siltä, että aikaisemmat keskiarvoon perustuvat empiiriset näytöt analyytikoiden 

ennusteiden optimismista eivät olekaan niin yksiselitteisiä. 

Tulosennustevirhejakaumassa on havaittu epäsymmetrioita, joiden syntyminen näyttäisi 

selittävän optimistista harhaa. Näyttääkin siltä, että suhteellisen pieni ääriarvojen määrä 

vaikuttaa suhteettoman voimakkaasti keskiarvoon perustuviin tulkintoihin optimismista.

Ennusteharhalla tarkoitetaan analyytikoiden konsensusennusteissa esiintyvää 

tilastollisesti merkitsevää poikkeamaa keskiarvon odotusarvosta. Odotusarvona 

keskimääräiselle ennustevirheelle käytetään nollaa eli tällöin oletetaan, että 

ennustevirheiden keskiarvo on nolla. Tulosennusteet voivat kuitenkin olla harhattomia, 

mutta virheellisiä. Näin on tilanne silloin kun tulosennustevirhe on mitattavissa mutta ei 

tilastollisesti merkitsevästi. Tulosennustevirhe voi vastaavasti esiintyä 

negatiivisena/positiivisena arvona negatiivisen luvun tarkoittaen sitä, että 

konsensusennuste ylittää toteutuneen tuloksen. Päinvastainen tilanne on silloin kun 

konsensusennuste alittaa tulosennusteen ja tulosennustevirhe esiintyy positiivisena. 

Ennusteet voivat olla siis optimistisia/pessimistisiä kun tulosennuste ylittää/alittaa

J ability to pick stocks
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toteutuneen tuloksen. Harhaisia ennusteet ovat vain silloin kun tulosennustevirhe on 
tilastollisesti merkitsevä.

1.1 Tutkimuksen tavoite

Analyytikot antavat investointisuositukseen päätyvässä raportissaan arvion tulevien 

tilikausien tuloksesta osakekohtaisen tuloksen muodossa. Osakekohtainen tulos (EPS, 

earnings per share) on yrityksen tulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä4. 

Tulosennuste tiivistää analyytikon yritystä koskevat tulevaisuuden kasvunäkymät 

numeeriseen muotoon ja on olennainen komponentti esimerkiksi osakkeiden kassa- ja 

osinkovirtaan perustuvissa arvonmääritysmalleissa5. Voidaan myös sanoa, että 

tulosodotukset ohjaavat osakemarkkinoita. Sijoittajat käyttävät EPS ennustetta hyvin 

yleisesti yhdessä esimerkiksi P/E -luvun kanssa osakkeen tavoitehintaa määritettäessä 

(dayman, 1994). Tällöin EPS ennuste esiintyy nimittäjässä vaikuttaen suoraan P/E - 

lukuun, jota sijoittajat peilaavat näkemykseensä osakkeen hinnasta. Analyytikon 

tulosennusteen vertaaminen toteutuneeseen tulokseen antaa tutkijalle tietoa analyytikon 

tulosennustetarkkuudesta ja on siten kvantitatiivisen luonteensa johdosta analyytikon 

työn laadun absoluuttinen mitta. Analyytikoilla on aikaisempaan kansainväliseen 

aineistoon perustuvan tutkimusten perusteella taipumusta systemaattiseen optimismiin 

ennusteissaan (ks. esim. dayman & Schwartz, 1994; Dreman & Berry, 1995; Brown, 

1996; Chopra, 1998; Pentinmikko, 2001).

Pentinmikon (2001) suomalaiseen aineistoon perustuvan pro gradu- tutkielman tulokset 

tukevat selvästi kansainvälisessä (Ks. esim. Keane & Runkle, 1998) aineistossa 

havaittua keskimääräistä optimistisuutta. On kuitenkin huomattava, että sekä 

kansainvälisten että kotimaisten tutkimusten empiiriset tulokset analyytikoiden 

optimismista ovat perustuneet kuitenkin aineistosta laskettuun keskiarvoon (mean), 

vaikka keskiarvoon perustuva tulkinta optimistisuudesta on ollut ristiriidassa 

mediaaniennustevirheen (median) suhteen. Mediaaniennustevirhe on ollut yleensä 

huomattavasti lähempänä nollaa eli harhattomuutta kuin keskiarvo, joka on viestinyt

4 Ks. kappale 4.2.1
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voimakkaasta optimismista. Ero keskiarvon ja mediaanin välillä on ollut toisinaan 

huomattavan suuri ja vaikka siihen on tutkimuksissa viitattu ei eroa ole käsitelty sen 
laajemmin.

Ero keskiarvon ja mediaanin välillä johtuu ennustevirhejakauman epäsymmetrisyydestä. 

Havainto saa tukea tulosennustevirhejakauman tilastollisia ominaisuuksia ja jakaumassa 

havaittavia epäsymmetrioita tarkastelemalla. Kansainvälisiin aineistoihin perustuvissa 

tutkimuksissa (Brown, 1993; Kothari 2001) on havaittu, että suhteellisen pieni 

negatiivisten äärihavaintojen joukko vaikuttaa keskiarvoon perustuviin tuloksiin ja 

aiheuttaa osan tulkintaristiriidasta voimakkaan optimistisen keskiarvon ja lähes 
harhattoman mediaanin välille.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tarkemmin, mistä edellä mainitut erot 

tilastollisissa ominaisuuksissa johtuvat ja kuinka suuri vaikutus mahdollisilla tulosten 

tulkintaeroilla voi olla käsitykseen siitä, kuinka hyvin tai huonosti analyytikot 

seuraamiensa yritysten tuloksia ennustavat. Kattavaa analyysia, jossa ennustevirheitä on 

kuvailevin tilastoin käsitelty laajasti suomalaisessa aineistossa, ei ole tiettävästi tehty 

aikaisemmin. Lisäksi tutkimuksen aikajakso on aikaisempaa laajempi ja näin saadaan 

myös tietoa vuosituhannen vaihteesta - ajanjaksosta, jota ei ole suomalaisessa 

tutkimuksessa ole vielä käsitelty ja jossa elettiin voimakkaiden markkinakäänteiden 

aikaa.

7.2 Tutkimuksen motivaatio ja merkitys

Tutkimuksen aihe on kiinnostava sen ajankohtaisuuden vuoksi. Yritysten taloudellista 

suorituskykyä ja osakekannan markkina-arvoa arvioivat analyytikot ovat saaneet 

osakseen paljon kritiikkiä pörssikurssien voimakkaan notkahduksen jälkeen vuonna 

2000. Sijoitusanalyytikot tuottavat markkinoiden tarpeeseen informaatiota, jonka 

perusteella sijoittajat arvioivat yksittäisten yritysten osakkeiden hintatasoa.

5 Esim. Discounted Cash Flows (DCF) ja Dividend Discount Model (DDM)
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Analyytikoille maksetaan siitä, että he keräävät ja analysoivat osakkeiden arvoon 

mahdollisesti vaikuttavaa informaatiota. Sijoitustutkimukseen käytettävät varat ovat 

huomattavan suuria ja siten niitä vastaan tuotetun informaation tulisi näkyä tarkkoina 

ennusteina ja arvioina, jotka hyödyttävät sijoittajaa kohteen arvioinnissa. Sijoittaja 

olettaa, että analyytikoilla on analysoitavan yrityksen johdon ohella paras käsitys siitä, 

millaisia odotuksia yritykseen kulloinkin kohdistuu ja tämän vuoksi sijoittaja käyttää 

analyytikoilta saatua informaatiota määrittäessään sijoituskohteena olevien osakkeiden 

arvoa.

Tutkijoiden keskuudessa ja talousmediassa vallalla oleva käsitys analyytikoiden 

tulosennusteiden optimismista on hyvin voimakas. Lisäksi käsitystä ovat ruokkineet 

internet -kuplan puhkeamisen jälkeen keväällä 2000 esiin tulleet paljastukset, jotka ovat 

asettaneet kyseenalaiseksi analyytikoiden riippumattomuuden ja objektiivisuuden. 

Erityisesti suurten finanssitavaratalojen investointipankki- ja sijoitusanalyysitoiminnan 

ilmeisen huono yhteensopivuus on heikentänyt sijoittajien luottamusta markkinoiden 

toimintaa kohtaan ja vastaavasti lisännyt epäluuloa analyytikoiden toimintaa kohtaan.

Empiirisestä evidenssistä ja subjektiivisista havainnosta huolimatta ei syille 

systemaattisten tulosennustevirheiden esiintymiseen ole kirjallisuudessa löydetty 

vedenpitävää selitystä. Intemet-huuman synnyttämän spekulatiivisen manian 

pääsyyllisiksi on yleisesti esitetty analyytikkoja. Osa syytöksistä on ollutkin varsin 

aiheellisia, kuten aikaisempi esimerkki HS:n artikkelissa osoittaa. Koko ammattikunnan 

leimaaminen on kuitenkin yksittäisistä, vähintäänkin moraalisesti arveluttavista toimista 

huolimatta, kyseenalaista. Syvällisempi katsaus kirjallisuuteen ja esitettyihin teorioihin 

osoittaa, että optimismia tukeville tuloksille näyttää aina löytyvän vasta-argumentteja. 

Johdonmukaista lähestymistapaa ongelmaan on vaikea löytää pelkästään yhden 

ongelman tai tutkijan näkökulmasta.

Dreman & Berry (1995) havaitsivat S&P 500-yrityksiä tutkiessaan, että analyytikot 

olivat optimistisia koko ennusteperiodin (1985- 1996) ajan ja että ennustevirhe kasvoi 

ennusteperiodin loppua kohden. Brown (1997) vastaavasti teki tutkimuksen samaan
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aineistoon perustuen, mutta havaitsi, että ennustevirheet pienenivät ennusteperiodin 

loppua lähestyttäessä ja että tietyllä ajanjaksolla systemaattista ennustevirhettä ei voitu 

tilastollisesti osoittaa edes olevan. Vaikka ennustevirheen olemassaolosta ei ollut 

merkittävää erimielisyyttä, niin edellisten tulosten erot ovat hyvinkin merkittäviä 

sijoittajien ja erityisesti analyytikoiden kannalta, jotka ovat ensimmäisen tulkinnan 

mukaan tutkitun periodin aikana heikentäneet ja jälkimmäisen tulkinnan mukaan 
parantaneet tulosennustekykyään.

Abarbanell & Lehavy (2003) käsittelivät tutkimuksessaan ennustevirhetutkimuksen 

kaoottisuutta ja esittivät uuden lähestymistavan, joka perustuu aikaisemmissa 

tutkimuksissa havaittuihin tulkintaristiriitoihin ja erityisesti ennustevirhejakauman 

tilastollisissa ominaisuuksissa esiintyneisiin epäjohdonmukaisuuksiin. Keskiarvon ja 

mediaanin käyttö tulosten tulkinnassa ja näissä havaittujen erojen syyt olivat 

tutkimuksen lähtökohtana. Tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että varsin pieni joukko 

äärihavaintoja vaikuttaa tulosten tulkintaan huomattavasti ja etteivät aikaisemmissa 

tutkimuksissa käytetyt aineiston trimmausmenetelmät (truncation) ole onnistuneet 

eliminoimaan riittävästi äärihavaintojen vaikusta. Tutkimuksessa käytettävät 

tulosennusteet saatiin I/B/E/S -tietokannasta6 (Institutional Brokers Estimate System), 

jonka mukaan analyytikoiden tulosennusteet eivät ”yleensä” sisällä satunnaisia eriä 

kuten investointien alaskirjauksia. ”Yleensä” on kuitenkin hyvin epämääräinen ja siten 

epäluotettava määritelmä, kun on kyse tutkimuksessa käytettävän aineiston 

reliabiliteetista. Aineistoon ei tulisi kuulua tulosennusteita, jotka sisältävät satunnaisia 

eriä (kuten esim. investoinnin alaskirjaus), joista yrityksen johto on päättänyt tilikauden 

lopussa ja jotka siten ovat analyytikoiden ennustamiskyvyn ulkopuolella olevia 
tekijöitä.

Kun äärihavaintojen määrä kasvaa, muodostuu ennustevirhej akauman päähän häntä. 

Tätä epäsymmetristä ilmiötä jakauman muodossa kutsutaan jakauman 

häntäepäsymmetriaksi (tail asymmetry). Jakauman häntäepäsymmetrian lisäksi on

6 Ks. tarkemmin kappale 4.1.1
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aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu toinen jakauman muotoon liittyvä 

epäsymmetrinen ominaisuus (Abarbanell & Lehavy, 2003; Matsumoto, 1999;) eli 

pienten positiivisten ennustevirheiden suuri määrä. Pienten positiivisten 

ennustevirheiden, eli pessimististen ennusteiden, jossa analyytikon tulosennuste on 

alittanut toteutuneen tuloksen, määrä on ylittänyt jakauman keskikohdalla pienten 

negatiivisten eli optimististen ennustevirheiden määrän. Tätä epäsymmetriaa kutsutaan 

vastaavasti jakauman keskiosan epäsymmetriaksi (middle asymmetry).

Motivaatiota tutkimukselle antaa myös eräs tutkimuksen metodologiaan liittyvä seikka, 

jonka vaikutus optimistisiin tulkintoihin aikaisemmassa suomalaiseen aineistoon 

perustuvassa tutkimuksessa (Pentinmikko, 2001) on saattanut olla huomattava. 

Ennustevirheen laskennassa on käytetty deflatoivana tekijänä toteutunutta 

osakekohtaista tulosta, joka saattaa aiheuttaa ennustevirhejakauman ja keskiarvon 

voimakkaan vinoutumisen silloin kun tulos on lähellä nollaa. Viimeaikaisissa 

kansainvälisissä tutkimuksissa on käytetty deflatoivana tekijänä osakkeen hintaa, joka 

perustelee siten sen käyttöä myös tässä tutkimuksessa mahdollisten tulkintaerojen 

esiintuomiseksi.

Ennustevirheiden mittaamiseen ja aineiston trimmaukseen liittyvät tekijät sekä 

kuvailevien tilastojen tulkinta herättää kysymyksiä. Tutkimuksen tavoite onkin pyrkiä 

selvittämään, miten suuri rooli jakauman epäsymmetrioilla on ennustevirheiden 

olemassa olevaan tulkintaan optimismista. Lisäksi kiinnostavaa on tarkastella niitä 

tekijöitä, jotka ovat mahdollisten epäsymmetrioiden taustalla. Näitä asioita selvittämällä 

pystytään paremmin ymmärtämään analyytikoiden ennustevirheiden todellista luonnetta 

sekä merkitystä sijoittajille, jotka käyttävät analyytikoiden tulosennusteita yritysten 

osakkeiden arvohaarukkaa määritellessään. Seuraavalla sivulla oleva kuva 1 kuvaa 

edellä käsiteltyä havainnollistaen, kuinka tutkimusongelma sekä tutkimussuunnitelma 

johdetaan analyytikon tuottamasta raportista aina tulosten tulkintoihin sekä 

loppupäätelmiin.
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Kuva 1. ANALYYTIKON TUOTTAMA INFORMAATIO

Perustutkimus
(Fundamental Analysis)

Tulosennuste (EPS 
Estimate)

Investointisuositus
(Investment

Recommendation)

Tämän tutkielman 
rajaama kokonaisuus

Anal vvtikoiden tulosennustetutkimus : Analvvtikoiden vli/alireagointi 
informaatioon: Rahoitusmarkkinatutkimus 
-> Markkinoiden tehokkuushypoteesit

TULOKSET
- Uudet tulkinnat analyytikoiden tulosennustevirheistä suomalaisessa aineistossa
- Miten mahdolliset äärihavainnot vaikuttivat tuloksiin?

Tulosennusteharhan todentaminen empiirisesti 
Muut syyt: Tulosennustevirhejakauman epäsymmetriat 
Tutkimuksen metodologiassa olevat ongelmat: Rakenteellisessa 
validiteetissa ja tarkemmin muuttujien reliabiliteetissa esiintyvät 
systemaattiset mittausvirheet (Constructual Validity)
1. Deflatointimenetelmän vaikutus
2. Ääriarvojen vaikutus

Tulosennusteharhan todentaminen empiirisesti 
Tiedostetut ja tiedostamattomat syyt/motiivit:
(Incentive and/or cognitive bias theory)
1. Investointipankkisuhteet (Analyytikoiden tiedostamat)
2. Käyttäytymistieteellinen näkökulma (Herding -ilmiö, osin 
tiedostamaton)
3. Muut syyt: Yrityskoko, toimiala, analyytikoiden määrä, 
tulosmanipulointi sekä muut analyytikoiden tiedostamattomat syyt)

TUTKIMUSONGELMA (Kuinka ongelma ratkeaa käytännön tasolla)
- Tulosennustevirheiden laskeminen (Deflatointimenetelmien vaikutuksen 
todentaminen)
- Tilastollisten ominaisuuksien (kuvailevien tilastojen) analyysi ja tulkinta
- Tulosennustevirhejakauman epäsymmetrioiden olemassaolo (trimmaamaton 
aineisto)
- Mahdollisten äärihavaintojen vaikutuksen eliminointi ja tulkinta
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1.3 Tutkimuksen toteuttaminen ja kulku

Seuraavassa luvussa luodaan katsaus analyytikoiden ennustevirhetutkimuksen 

historiaan ja pääsuuntauksiin. Kirjallisuuskatsaus ei keskity pelkästään 

ennustevirhejakauman tilastollisten ominaisuuksien tutkimukseen vaan pyrkii ensin 

luomaan laajemman katsauksen koko analyytikoiden ennustevirhetutkimukseen. 

Pelkästään ennustevirheiden tilastollisia ominaisuuksia käsittelevä kirjallisuus on 

suppeaa sekä varsin viimeaikaista. Kirjallisuuskatsaus perustelee myöhemmin luvussa 3 

esitettyjä hypoteeseja, luvussa 4 tutustutaan otoksen valintaan sekä tutkimuksessa 

käytettäviin menetelmiin eli tutkimuksen metodologiaan. Luvussa 5 tarkastellaan 

tutkimuksesta saatuja empiirisiä tuloksia esitettyjen olettamusten valossa sekä tehdään 

vertailuja aikaisempiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Viimeinen luku 6 luo 

yhteenvedon tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista sekä arvioi tutkimuksen 

kontribuutiota erityisesti aikaisempaan suomalaiseen kirjallisuuteen verrattuna. Lopuksi 

pohditaan lyhyesti analyytikoiden ennustevirhetutkimuksen nykytilaa sekä arvioidaan 

tulevan tutkimuksen suuntauksia.

2 Analyytikoiden tulosennusteet

2.1 Rahoitusmarkkinatutkimus osana laskentatoimen tutkimusta

Kotharin (2001) mukaan rahoitusmarkkinatutkimus laskentatoimessa (Capital Market 

Research in Accounting) käsittelee; 1) muuttujia, jotka reagoivat tuloksen kanssa, 2) 

perustusteanalyysiä (Fundamental Analysis) osana sijoitustutkimusta, 3) analyytikoiden 

ennusteiden ominaisuuksia, 4) arvonmääritystutkimusta sekä 5) markkinoiden 
tehokkuushypoteesej a7.

Kothari (2001) nimeää viisi syytä, jotka motivoivat analyytikoiden ja johdon antamien 

tulosennusteiden tutkimusta.

7 Earnings response coefficients and properties of analysts ’forecasts, fundamental analysis and valuation 
research, and market efficiency tests.
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1. Lähes kaikki arvonmääritysmenetelmät suorasti tai epäsuorasti käyttävät 

tulosennusteita arvonmäärityslaskelmiensa fundamenttina. Esimerkiksi 

kassavirtojen diskonttaus -menetelmässä (Discounted Cash Flow) käytetään 

annettuja oikaistuja tulosennusteita määriteltäessä tulevia kassavirtoja.

2. Rahoitusmarkkinatutkimus, joka pyrkii löytämään riippuvuussuhteita

tilinpäätösmuuttuj ien sekä osaketuottojen suhteen, käyttää usein

tulosodotusten mallia eristääkseen markkinat yllättäneen (surprise) 

komponentin osuuden markkinoiden odotuksista. Tehokkailla 

rahoitusmarkkinoilla osaketuottojen ei tulisi korreloida tutkimuksissa 
käytettävien odotustekijöiden kanssa (anticipated component).

3. Rahoitusmarkkinatutkimus osana laskentatoimen tutkimusta on

kyseenalaistanut markkinoiden tehokkuus -hypoteesin. Tutkimus pyrkii 

osoittamaan, että osaketuotot ovat ennustettavia ja siten ristiriidassa 

markkinoiden tehokkuus -hypoteesin kanssa nimenomaan analyytikoiden 

ennusteissa ja toteutuneissa tuloksissa havaittujen ominaisuuksien osalta.

4. Positiivinen laskentatoimen teoriatutkimus pyrkii etsimään syitä tuloksen 

manipulointiin käyttämällä aikaisempien tulosten aikasarjainformaatiota 

hyväkseen määritellessään ”normaalia” tulostasoa.

5. Analyytikoiden ja johdon tulosennusteet ovat informaation lähde 

rahoitusmarkkinoille. Ennusteet vaikuttavat siten osakkeiden hintatasoon 

sekä volatiliteettiin ja edelleen pääoman kustannuksiin.
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Sijoitustutkimusta tekevät analyytikot tuottavat monia palveluita asiakkailleen. Yksi 

näistä palveluista on informaation tuottaminen yritysten arvosta, jota sijoittajat käyttävät 
hyväkseen sijoituspäätöksiä tehdessään8. Analyytikot seuraavat valittuja yrityksiä tietyn 

toimialan sisällä ja ovat siten oletettavasti erittäin hyvin perehtyneet seuraamansa 

yrityksen sekä toimialan markkinatilanteeseen kuten myös makrotaloudellisiin 

tekijöihin. 0’Brienin (1998) määritelmän mukaan sijoitusanalyytikko toimii 

liiketoimintasegmentissä, jonka tarkoitus on tuottaa sijoittajille selityksiä sekä 

tulkintoja kohdeyrityksen tilinpäätöksistä sekä muusta sijoituksen kannalta relevantista 

taloudellisesta informaatiosta. Sijoitusanalyysin kohteena olevasta yrityksestä tuotettu 

informaatio sisältää perustetutkimuksen lisäksi tulosennusteen sekä 

investointisuosituksen, joista erityisesti viimeisen toivotaan ohjaavan asiakkaan 

käyttäytymistä ja edistävän kaupankäyntiä (ks. kuva 1).

Tulosennuste annetaan osakekohtaisena (EPS) ja on aikaperiodiltaan sidottu yrityksen 

tulosjulkistuksiin neljännesvuosiennusteen sekä tilikauden tulosennusteen muodossa. 

Lisäksi analyytikot antavat myös pitkän aikavälin kasvuennusteita, jolloin 

ennusteperiodi on yleensä viisi vuotta. Tulosennuste on analyytikon tulevaisuuden 

odotusten numeerinen parametri, joka kuvaa teorioiden mukaisia taloudellista ilmiötä. 

Tutkimusten perusteella analyytikoiden suosituksia sekä tulosennusteita koskevat 

muutokset ilmenevät usein välittömänä markkinareaktiona. Koska tulosennuste näyttää 

olevan sijoittajalle tärkeä muuttuja ja koska se ohjaa sijoittajan toimintaa, on sen 

tarkkuuden tutkiminen tärkeää.

2.2 Analyytikoiden tuiosennustetutkimuksen kehittyminen

Ennen kuin analyytikoiden tulosennusteita käsitellään tarkemmin, luodaan katsaus 

tuiosennustetutkimuksen historiaan sekä tutkimussuuntauksiin. Analyytikoiden 

tuiosennustetutkimuksen aloittaminen mahdollistui jo 1960 -luvulla, kun informaatiota 

analyytikkojen antamista ennusteista ja erityisesti tulosennusteista alettiin

8 Provision of information concerning the investment value of equity securities (Cooper, Day & Lewis, 
1999)
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systemaattisesti kerätä. Sittemmin tulosennusteita sekä esimerkiksi analyytikoiden 

suosituksia on alettu kerätä kaupallisiin ja tutkimustarkoitukseen useampaan eri 

tietokantaan. Nykyään analyytikoiden tulosennusteita keräävät ainakin yhdysvaltalaiset 

I/B/ES (Institutional Brokers Estimate System), Zacks Investment Research ja Value 

Line. Suomalaisten pörssiyritysten osalta analyytikoiden tulosennusteiden tutkiminen 

mahdollistui vuonna 1990, jolloin I/B/E/S alkoi kerätä sekä taltioida aineistoa.

Ensimmäiset merkittävät tutkimukset analyytikoiden tulosennusteista julkaistiin 1970 - 

luvun loppupuolella ja ne keskittyivät tutkimaan analyytikoiden tulosennusteita, joita 

verrattiin naivistisilla aikasarjamalleilla laadittuihin ennusteisiin9. Useiden vertailevien 

tutkimusten mukaan analyytikot selviytyivät tutkimusten perusteella (Esim. Brown & 

Rozeff, 1978; Givoly & Fried, 1982; Donner, 1996) aikasarjamalleja paremmin 

tuloksen ennustamisessa10. Vaikka analyytikot näyttivät olevan ylivertaisia 

ennustekyvyssään aikasarjamalleihin verrattuna, siitä huolimatta tulosennusteet eivät 

olleet tarkkoja, vaan tulosennusteissa näytti olevan optimistinen harha. Tämä 

systemaattisesti esiintynyt, ja myöhemmin empiirisesti dokumentoitu ilmiö 

analyytikoiden ennusteissa, on sittemmin kiinnostanut tutkijoita laajalti sekä tuottanut 

huomattavan määrän tutkimusta. Analyytikoiden tulosennustevirhetutkimus onkin 

analyytikoiden ennusteiden eniten tutkittu osa-alue.

9 Yksi eniten kirjallisuudessa siteeratuista tutkimuksista on Brownin ja Rozeffm (1978), “The superiority
of analysts forecasts as measures of expectations: Evidence from earnings ". 
lb Naivistisia aikasarjamalleja ei tässä tutkimuksessa käsitellä kattavammin. Katso tarkemmin esim. 
Donner (1996), joka on tehnyt suomalaisessa aineistossa kattavan tutkimuksen naivistisista 
ennustemalleista.
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Kuva 2. Analyytikon tuottama informaatio

ANALYYTIKON RAPORTTI

Perusteanalyysi 
(Fundamental Analysisj

Tulosennuste 
(EPS estimate)

Investointisuositus
(Recommendation)

Tulosennustevirheet

A

Analyytikon yli/alireagointi 
informaatioon ennen taloudellisen 
muuttujan (EPS) realisoitumista

ХЛ

Tutkimus: syyt, motiivit Tutkimus: markkinoiden tehokkuus

1980 -luvun alussa alettiin analyytikoiden tulosennusteiden lisäksi tutkia analyytikon 

tuottaman informaation arvoa sijoittajalle (Ks. kuva 2) sekä merkitystä markkinoiden 

toimintaan laajemmin. Tutkimus alkoi lähentyä rahoitusmarkkinatutkimusta (Brown, 

1993) jakautuen kahteen pääsuuntaukseen, tulosennustevirhe- ja 

markkinareaktiotutkimukseen, josta käytetään nimitystä ”analyytikoiden 

yli/alireagointia informaatioon ennen taloudellisen muuttujan realisoitumista”11. 

Tulosennusteen sopivuus rahoitusmarkkinatutkimukseen on selvä, koska se on 

markkinoiden odotuksia taloudellisena ilmiönä kuvaava muuttuja. 

Markkinareaktiotutkimuksella tarkoitetaan nimenomaan tutkimusta, joka käsittelee 

analyytikoiden yli/alireagointia informaatioon ennen taloudellisen fundamentin 

realisoitumista. Analyytikoiden yli/alireagointia kuvaa seuraava esimerkki (ks. kuva 3), 

jossa analyytikko reagoi kohdeyrityksen johdon antamaan tulosvaroitukseen. Uusi

11 Analysts over/underreaction to information in prior realization of economic variables
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informaatio taloudellisessa fundamentissa laukaisee tapahtumaketjun, jossa 

analyytikoiden suosituksissa tapahtunut muutos heijastuu välittömästi 

osakemarkkinoilla.

Kuva 3. Analyytikon reagointi uuteen informaatioon

Tulosennusteen fundamenteissa tapahtuu muutos

S
Analyytikko reagoi muutokseen alentamalle tai nostamalla tulosennustettaan

u
Markkinareaktio

Aikaisemman tutkimuksen perusteella analyytikot yli/alireagoivat 

positiiviseen/negatiiviseen informaatioon (Ks. esim. DeBondt & Thaler, 1990 ja 

Stevens & Williams, 2001). Vastaavasti Cooper, Day & Lewis (1999) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että analyytikot voidaan erottaa johtaja- ja seuraaja-analyytikoihin. 

Johtaja-analyytikoiden ennusteissa muutosten aiheuttamat markkinareaktiot olivat 

suurempia kuin seuraaja-analyytikoiden ennusteiden. Tulosten mukaan johtaja- 

analyytikoiden ennusteet sisältävät ainutlaatuista informaatiota sijoittajille12. Lisäksi 

tutkimuksessa havaittiin, että viimeaikaiset (ennen ennusteen muutoksen antamista) 

osakkeiden hintojen muutokset korreloivat positiivisesti ennustemuutosten kanssa. 

Tämän perusteella Cooper, Day & Lewis tulivat siihen tulokseen, että osa 

ennustemuutosta edeltävistä epänormaaleista tuotoista osakemarkkinoilla voidaan 

selittää sillä, että johtavien analyytikkojen ennusteiden muutokset vahvistavat 

viimeaikaiset muutokset osakkeen hinnassa siten, että hinnan muutokset ovat

12 Value-relevant information
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oikeutettuja yrityksen tulon tuottamiskyvyssä tapahtuneiden rakenteellisten muutosten 

takia.

Seuraavissa kappaleissa 2.3 ja 2.4 perehdytään kattavammin tulosennustevirheisiin 

käymällä ensin läpi aikaisempaa kirjallisuutta analyytikoiden ennustevirhetutkimuksesta 

yleisemmällä tasolla. Kappale 2.4 käsittelee havaittuja epäsymmetrioita 

ennustevirhejakaumissa luoden samalla pohjaa kappaleessa 3 esitetyille hypoteeseille.

2.3 Analyytikoiden tulosennustevirheet

Tulosennustevirhetutkimus pyrkii selittämään analyytikoiden tulosennusteissa havaittua 

optimistista harhaa (ks. kuva 1, s. 9). Kirjallisuudessa esitetty empiirinen evidenssi on 

runsasta käytetystä tietokannasta, aikaperiodista sekä yritys- ja toimialakohtaisista 

tekijöistä riippumatta (Ks. esim. Brown P., Lee, Taylor & Walter, 2000). Vaikka 

erimielisyyksiä ennustevirheiden esiintymisistä tiettyjen spesifisten tekijöiden, kuten 

rajatun otoskoon (S&P 500 yritykset) suhteen esiintyy, niin ei keskimääräisestä (mean) 

tulosennustevirheestä ole suurtakaan erimielisyyttä13.

Tutkimuksissa on pyritty löytämään tekijöitä, joilla analyytikon motiiveita tai muita 

syitä ennustevirheiden esiintymiselle pystyttäisiin kattavasti selittämään. 

Ennustevirhetutkimuksessa on havaittavissa kaksi erilaista lähestymistapaa, jotka 

tutkivat ongelmaa hieman eri näkökulmista. Ennustevirheet voidaan jakaa 

analyytikoiden joko tietoisesti (tahallisesti) tai tiedostamatta (tahattomasti) 

aikaansaamiin ennustevirheisiin14 (ks. esim. Abarbanell & Lehavy, 2003). 

Analyytikoiden tiedostamia ja tahallisia ennustevirheitä on selitetty analyytikon 

taloudellisilla motiiveilla, joista eniten on tutkittu analyytikoiden sekä

13 Esimerkiksi O’Brien (1998) toteaa: "In spite of their (analysts) superior predictive accuracy, analysts 
forecasts suffer from a well-known malady: they tend to overestimate earnings ”.
14 “Purported bias (intentional or unintentional) in analysts ’ earnings forecasts ” (Abarbanell & Lehavy, 
2003).
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investointipankkitoiminnan välistä yhteyttä tulosennusteiden optimistisuuteen. Alla on 

listattu tekijöitä, joissa investointipankkitoiminta ja sijoitustutkimus ovat ristiriidassa 

suhteessa toisiinsa luoden analyytikoille taloudellisia motiiveja, joiden väitetään 

vaikuttavan tulosennustetarkkuuteen.

■ Arvopapereiden välitystoiminta: Analyyseja tuottavien yritysten ’’bread and

butter” -liiketoiminta on arvopapereiden välitystoimintaa.

Tutkimusten mukaan positiiviset ennustekorjaukset lisäävät kaupankäyntiä ja 

siten kaupankäynnistä saatavia tuottoja.

* Analyytikoiden riippumattomuus listautumisten ja yrityskauppojen yhteydessä: 

Investointipankkitoiminta ja analyysien tuottaminen on usein saman yrityksen 

sisällä (analyytikko- ja investointipankkiiritoimintaa ei ole eritelty). Tällöin 

osakeantien järjestäminen sekä riippumattomat objektiiviset arviot saman 

yrityksen tuloskehityksestä ovat voimakkaasti ristiriidassa keskenään.

■ Analyytikoiden tiedon hankinta: Analyytikot saavat usein kohdeyrityksistä 

informaatiota, joka ei ole vielä laajemmin markkinoiden tiedossa. Tämä 

tietolähde voi tyrehtyä, jos tulosennuste ei miellytä analysoitavan yrityksen 

johtoa, varsinkin jos yksittäisen analyytikon tulosennuste on huonompi kuin 

analyytikoiden konsensustulosennuste.

Behavioristinen eli käyttäytymistieteellinen näkemys liittyy analyytikoiden 

tiedostamattomiin ennustevirheisiin, painottaen analyytikoiden käyttäytymistä joukkona 

(ns. herding -ilmiö). Herding -teorian1" mukaan analyytikon ei kannata esittää 

sijoittajien arvostamista ns. johtavista analyytikoista16 poikkeavia ennusteita. On erittäin 

paljon haitallisempaa olla yksin kuin kollektiivisesti väärässä. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että vaikka yksittäisen analyytikon konsensustulosennusteesta tai johtavan yksittäisen 15

15 ”Herding” -ilmiöllä tarkoitetaan laumakäyttäytymistä.
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analyytikon tulosennusteesta eriävä arvio osoittautuisikin tulosjulkistuksen myötä 

edellisiä tarkemmaksi, eivät tarkkuudesta koituvat hyödyt ylitä niitä haittoja, kun eriävä 

arvio osoittautuukin konsensus tai johtavan analyytikon ennustetta epätarkemmaksi. On 

kuitenkin kyseenalaista, onko herding -ilmiö analyytikoiden osalta tiedostamatonta vai 

tietoista, vaikka yleensä sitä käsitellään tiedostamattomana käyttäytymisenä.

Analyytikoiden tiedostamattomien ja tietoisten motiiveiden lisäksi kirjallisuudessa on 

käsitelty runsaasti muita (tiedostamattomia) havaintoja, jotka liittyvät analyytikoiden 

ennusteharhaan. Ennusteharhan suuruus on tutkimusten mukaan riippuvainen mm. 

ennusteperiodin pituudesta, yrityskoosta, yritystä seuraavien analyytikoiden määrästä 

sekä toimialoista. Uusimpien tutkimusten mukaan ennustevirheiden olemassaololle on 

löydetty selityksiä yrityksen johdon toteuttamasta tulosmanipuloinnista. Näitä tekijöitä 

käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa 2.3.1 ja 2.3.2.

Analyytikoiden ennustevirhettä voidaan siis lähestyä hyvin eri näkökulmista. 

Abarbanellin ja Lehavyn (2003) mukaan tutkimuksen määrä ei ole rikkaus vaan osoitus 

analyytikoiden ennustevirhetutkimuksen kaoottisesta nykytilasta.

2.3.1 Ennusteperiodivaikutus

Aikaisempien tutkimusten mukaan optimismi tulosennustevirheissä korreloi 

positiivisesti ennusteperiodin pituuden kanssa. Mitä pidempi aika tulosjulkistukseen on, 

sitä suurempi on ennusteissa havaittu optimistinen harha eli ennusteperiodivaikutus (Ks. 

esim. Bandyopadhyay, Brown, & Richardson, 1995). Chopra (1997) tutki S&P 500 

yritysten tulosennustevirheen kehittymistä 12 kuukautta ennen tulosjulkistusta vuosina 

1985-1997 ja havaitsi, että tulosennusteet olivat 12 kuukautta ennen tulosjulkistusta 

keskimäärin 11,2% toteutuneita tuloksia korkeammalla tasolla. Samoihin tuloksiin 

päätyi myös Richardson (1999) joka tutki yhdysvaltalaisten listattujen yritysten 

tilikauden tulosennusteita vuosina 1983 - 1997, havaiten kuitenkin, että vuosien 1992 -

16 Markkinoille tuotettua informaatiota dominoi pieni nk. johtavien analyytikkojen ryhmä (ks. esim. 
Cooper, Day & Lewis (1999), joiden tuottamien analyysien informaatioarvo sijoittajille on nk. seuraavien 
analyytikkojen tuottamaa informaatiota suurempaa.
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1997 välisenä aikana ennusteissa oleva optimistinen harha oli pienentynyt 
huomattavasti vuosiin 1983 - 1991 verrattaessa. Cooper, Day & Lewis vastaavasti 

(1993) havaitsivat, että analyytikoiden tulosennusteiden optimistisuus häviää 

tulosennusteista (optimistinen harha tilastollisesti merkitsemätön) keskimäärin 17,9 

päivää ennen tulosjulkaisua. Kotimaisessa aineistossa (Pentimikko, 2001) tehdyt 

havainnot (vuosina 1990 - 1999) tukevat edellisiä havaintoja

ennusteperiodivaikutuksesta. Huomioitavaa ennusteperiodin osalta on, että analyytikot 

antavat tulosennusteitaan vielä seuraavalla tilikaudella koskien edellisen vuoden tulosta, 

johtuen tilikauden päättymisen sekä tulosjulkistuksen välisestä viiveestä. Yleistäen 

voidaan todeta, että ennusteperiodivaikutuksen eli optimistisen harhan pieneneminen 

tuloksen julkistamisen lähestyessä on varsin looginen ilmiö. Tulosennuste tarkentuu 

osittain siitä yksinkertaisesta syystä, että yrityksen koko tilikauden tuloksesta suuri osa 

on johdettavissa aikaisemmin tilikaudella julkistetuista osavuosituloksista.

2.3.2 Ennustevirheissä havaitut erot

Ennustevirheiden on havaittu vaihtelevan eri tekijöiden suhteen. Esimerkkinä voitaisiin 

mainita ennustevirheen riippuvuus yritystä seuraavien analyytikoiden määrästä. 

Tutkimusten mukaan (Esim. Brown, 1993) tulosennustevirhe on pienempi yritysten 

kohdalla, joita seuraavien analyytikoiden määrä on suurempi. Ennustevirheen ja muiden 

tekijöiden riippuvuuksia tutkimalla pyritään löytämään tekijöitä, jotka auttaisivat 

tutkijaa ymmärtämään ja tutkimaan niitä syitä, jotka johtavat virheellisiin 

tulosennusteisiin. On tärkeää ymmärtää, että sinänsä virheen toteaminen aineistosta ei 

kerro ilmiön syntymiseen johtavista syistä. Näin on edellisen esimerkin mukaisesti 

tilanteessa, jossa analyytikoiden ennustevirhe-erojen havaitaan olevan pienempiä 

suurten ja paljon analyytikoiden seuraamien yritysten osalta. Tieto kasvattaa ehkä 

sijoittajan luottamusta suuremmista, seuratuista yrityksistä annettuja tulosennusteita 

kohtaan, mutta ilmiön takana olevista syistä se ei kerro mitään.

Kirjallisuus ennustevirheissä havaituista eroista on erittäin kattavaa. Eroja 

ennustevirheiden esiintymisessä on tutkittu ja selitetty mm. yrityksen koon (markkina-
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arvolla mitattuna), toimialan, analyytikkojen määrän että iän, tuloksessa tapahtuneen 

muutoksen, yrityksen tappiollisuuden, kasvun sekä suhdannesyklin perusteella. 

Seuraavassa lyhyt kuvaus tulosennustevirheen yhteydessä havaituista 

ri ippuvuustekij öistä.

■ Yrityskoko: Suurten yritysten tulosennusteiden on havaittu olevan tarkempia. 

Syynä tähän on se, että suurten yritysten osakkeilla käyty kauppa on 

volyymiltaan ja siten välityspalkkioiltaan huomattavasti suurempaa kuin pienten 

yhtiöiden osalta. Ennustevirhe siis vähenee, kun koosta johtuva yleinen 

kiinnostus yritystä kohtaan kasvaa. Lisäksi suurista yhtiöistä on tarjolla 

huomattavasti enemmän julkista informaatiota.

■ Yritystä seuraajien analyytikoiden määrä: Useissa tutkimuksissa on havaittu, 

että ennustevirheen suuruus riippuu yritystä seuraavien analyytikoiden määrästä. 

Kun tiettyä yritystä seuraavien analyytikkojen määrä on riittävän suuri 

muodostuu joukkoon ns. johtavia ja seuraavia analyytikkoja. Seuraaja - 

analyytikoiden on havaittu olevan tarkempia ennusteissaan, koska he ovat 

voineet käyttää hyväkseen johtavien analyytikkojen aikaisemmin antamia 

ennusteita. Lisäksi voimakkaiden ylilyöntien vaikutus vähenee analyytikoiden 

määrän kasvaessa. Analyytikoiden keskuudessa näyttää myös vallitsevan 

jonkinasteinen yhteisymmärrys tulosennusteen ns. oikeasta tasosta. On helppoa 

perustella muiden, yleensä johtavien analyytikoiden kanssa yhtenevää 

tulosennustetta kuin poiketa valtavirrasta ("herding" -ilmiö).

■ Tappiota tekevät yritykset: Analyytikoiden tappiota tekevistä yrityksistä antamat 

tulosennusteet ovat tutkimusten mukaan optimistisempia kuin analyytikoiden 

voittoa tekevistä yrityksistä antamat tulosennusteet.

■ Tulosmuutosten vaikutus: Analyytikoiden ennustetarkkuus on parempi yritysten 

kohdalla, joiden tulos paranee verrattuna yrityksiin, joiden tulos on edellistä 

vuotta huonompi. Analyytikot eivät siis kovin mielellään halua heikentää
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tulosennustettaan, vaan viivyttelevät tai laskevat ennustettaan maltillisesti 

yrityksen tuloskunnon heiketessä ja siten tulosennustevirheen kasvaessa.

■ Kasvu- vs. arvoyritykset: Analyytikoiden tulosennusteet kasvuyritysten osalta 

ovat pessimistisimpiä kuin arvoyritysten osalta. Kasvuyritysten johto pyrkii 

ylittämään markkinoiden odotukset ja välttämään siten negatiivisten, 

optimististen ennustevirheiden aiheuttaman shokki -vaikutuksen. 

Tulosjulkistuksen (joka jää ennustetusta) shokkivaikutuksesta (negatiivinen 

markkinareaktio) aiheutuvat kustannukset ovat suurempia kuin kumulatiiviset 

hyödyt (positiiviset markkinareaktiot), joita tilikauden aikana annetut 

optimistiset tulosennusteet ovat tuottaneet.

■ Suhdannesyklin vaikutus: Analyytikoiden ennustevirheet ovat voimakkaampia 

taloudellisen taantuman (matalasuhdanteen) kuin kasvun (korkeasuhdanteen) 

aikana (Daniel, Mande, 1994 ja Chopra, 1997). Voimakkaasti noususuhdanteen 

aikana parantuva yritysten tulostaso ja analyytikoiden toiverikkaat ennusteet 

lähenevät toisiaan ja siten myös ennustevirheet pienenevät. Laskusuhdanteessa 

analyytikot eivät korjaa ennusteitaan riittävän nopealla aikataululla heikkenevän 

taloudellisen tilanteen mukaan ja ennustevirheet kasvavat.

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole todentaa ennustevirhettä edellä mainittujen 

tekijöiden suhteen vaan keskittyä ennustevirhejakauman tilastollisiin ominaisuuksiin 

sekä mahdollisiin jakauman epäsymmetrioihin. Ennen epäsymmetrioiden tarkempaa 

tarkastelua luodaan kuitenkin vielä lyhyt katsaus tärkeimpiin tutkimuksiin, jotka 

käsittelevät edellä kuvattuja ennustevirheriippuvuuksia.

Mendenhall (1991) ja Abarbanell & Bernard (1991) havaitsivat, että analyytikot eivät 

näytä käyttävän hyväksi tulosten aikasarjainformaatiota kovinkaan hyvin laatiessaan 

tulosennusteitaan. Tutkimuksissa havaittiin, että analyytikkojen 

neljännesvuosiennustevirheiden välillä vallitsi positiivinen sarjakorrelaatio ja tulkitsivat
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tämän tuloksen niin, että analyytikot eivät ota ennusteissaan huomioon aikaisempia 

systemaattisia ennustevirheitään.

Ennustevirheet vaihtelevat yrityksen koon ja toimialojen suhteen. Analyytikoiden 

tulosennustetutkimuksen pioneeri Lawrence D. Brown (1997) vertasi yrityksen kokoaja 

toimialoja osavuositulosennustevirheisiin (I/B/E/S) 1983 - 1996 välisenä ajanjaksona ja 

teki seuraavia havaintoja. Koko aineistosta laskettu keskimääräinen tulosennustevirhe 

SURPE17 oli -0,59 I/B/E/S- ja -0,438 Abel-No ser -tietokannasta saatujen 

osavuositulosennusteiden perusteella (ks. tarkemmin 4.2.2. tulosennustevirheen 
mittaaminen). Tulosennustevirheiden määrä, joka oli suurempi kuin +/-10%18 

suhteutettuna toteutuneeseen tulokseen, oli pienempi S&P 50019 -yritysten sekä suuren 

markkina-arvon omaavien yritysten kuin muiden yritysten osalta. Lisäksi Brown tutki 

14 toimialan (joissa vähintään 50 yritystä kussakin) välillä vallitsevia eroja 

ennustevirheissä ja havaitsi, että eroja esiintyy toimialoittain, ja että tietyillä toimialoilla 

ennustevirheet olivat keskimääräistä ennustevirhettä huomattavasti suurempia. 11 

toimialan osalta tulosennustevirheet olivat tilastollisesti merkitsevästi optimistisia ja 

ainoastaan kolmen toimialan (kuljetus, viestintä ja vakuutus) osalta ennustevirhe ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Lopuksi Brown havaitsi, että tulosennustevirheet olivat 

vähentyneet huomattavasti ennusteperiodin (1983 - 1996) loppua kohden ja ettei 

tulosennustevirhettä S&P 500 yritysten osalta vuosina 1993 - 1996 voitu tilastollisesti 

osoittaa indikoiden analyytikoiden parantunutta tuloksenennustamiskykyä.

Saman havainnon teki myös Richardson (1999) joka tutki I/B/E/S:stä saatuja tilikauden 

tulosennusteita yhdysvaltalaisessa aineistossa vuosilta 1983 - 1997. Vuoden 1992 

jälkeisellä periodilla oli nähtävissä selkeästi havaittava muutos optimististen ja 

pessimististen ennusteiden suhteessa. Koko aineistosta laskettu keskimääräinen

17 SURPE = (Actual Earnings - Predicted Quarterly Earnings)/ ¡Actual Quarterly Earnings /
18 Yli 10%:n ennustevirhettä on pidetty kirjallisuudessa rajana, jonka jatkuvaa ylittämistä eivät 
analyytikot voi perustella millään tekijällä.
19 Brownin (1997) mukaan S&P 500 yritysten vertaileminen muihin yrityksiin on tärkeää, koska monet 
sijoittavat ainoastaan S&P 500 yrityksiin ja/tai käyttävät S&P 500 osakeindeksiä vertailuarvona
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ennustevirhe20 oli vuosina 1989 - 1991 6kk ja lkk ennen tulosjulkistusta -0,008 (eli - 

0,80% osakkeen hintaan suhteutettuna) ja -0,0025, kun vastaavat optimistisuudesta 

kertovat arvot olivat 1992 - 1994 -0,0048 ja -0,0005 ja 1995 - 1997 enää -0,0034 ja 

0,0002. Vuosien 1992 - 1997 viimeisen kuukauden osalta tehdyn keskiarvoihin 

perustuvan tulkinnan mukaan ennustevirhettä ei enää ollut, joka osaltaan kertoo 
tapahtuneesta muutoksesta.

Pentinmikko (2001) teki pioneeritutkimusta analyytikoiden suomalaisista 

pörssiyrityksistä antamista tulosennusteista. Tutkimus käsitti aikajakson 1990 - 1999 ja 

sisälsi I/B/E/S tietokannasta saadut tilikauden konsensustulosennusteet kuukausittain 12 

kk:n ajalta ennen tuloksenjulkistuskuukautta. Koko aineistosta (8312 ennustetta) 

laskettu keskimääräinen EPS -deflatoitu tulosennustevirhe oli -0,136 (mediaani - 

0,035), joka keskiarvoon perustuvan tulkinnan mukaan osoitti, että analyytikoiden 

ennusteet ovat optimistisia. Pentinmikko havaitsi myös, että ennusteet olivat periodin 

1990 - 1999 aikana tulleet tarkemmiksi. Lisäksi Pentinmikko jaotteli tutkimuksen

yritykset kasvu- ja arvoyhtiöihin jakamalla ne neljään portfolioon markkina-arvojen 

perusteella. Tulokset tukivat aikaisemmin ulkomaisessa aineistossa havaittua seikkaa, 

jonka mukaan arvoyhtiöiden tulosennustevirheet ovat merkitsevästi kasvuyhtiöiden 

ennustevirheitä suurempia. Tulos saattaa aluksi kuulostaa odotusten vastaiselta, mutta 

esitetty tulkinta, jonka mukaan kasvuyrityksen johto haluaa ylittää markkinoiden 

odotukset perustelee osaltaan hyvin havaitun ilmiön olemassaoloa. Markkinoiden 

odotusten alittamisesta koituvat haitat (tulosennusteen alittamisen aiheuttama 

negatiivinen markkinareaktio) ylittävät johdon antamista optimistisista 

tulosnäkemyksistä koituvat hyödyt (positiivinen markkinareaktio). Ennustevirheet oli 

tutkimuksessa laskettu EPS -deflatoituina ja +/- 100%:n (eli ennustevirhe joka on +/- 

1,0) ennustevirheet oli tasoitettu 100%:iin.

Ennustevirhe=/4c/ivaZ Earnings Per Share-Forecast Earnings Per ShareJ/P, jossa P on osakkeen 
hinta.
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2.4 Ennustevirhejakauman tilastolliset ominaisuudet

Analyytikoiden tulosennustevirheitä on edellä kuvatun mukaisesti käsitelty 

kirjallisuudessa kattavasti. Esitetyt tulokset ovat lähes poikkeuksetta osoittaneet etteivät 

ensinnäkään analyytikoiden ennusteet ole harhattomia, ja toiseksi että ennusteissa on 

havaittavissa selkeä optimistinen harha, joka on lisäksi riippuvainen ennusteperiodin 

pituudesta. Kirjallisuuden perusteella vaikuttaa siltä, että tietty ennusteperiodista 

johtuva optimismi ennusteissa on hyväksyttävää. Tutkimus on keskittynyt yhä 

enemmän neljännesvuositulosennusteisiin ja ennustetarkkuuteen ennen tulosjulkistusta. 

Harha tulosennusteissa ennen tulosjulkistusta indikoi analyytikoiden tahallisesta 

optimismista. Optimismiin johtavien syiden ja motiiveiden osalta näkemys ei ole 

yhtenäinen, joskin nykyään yhä useampi tutkimus näyttää liittävän ennustevirheen 
johdon tuloksen manipulointiin.

Kuten edellä on useasti todettu perustuvat empiiriset tulokset analyytikoiden 

ennustevirheistä lähes poikkeuksetta ennustevirheiden keskiarvoihin. Aineiston 

tilastollisten ominaisuuksien (properties of cross-sectional distributions) osalta tulokset 

ovat olleet ristiriitaisia (Ks. esim. Kim, Lim & Shaw, 2001). Kuvailevissa tilastoissa on 

esiintynyt ilmiö, jossa ennustevirheiden keskiarvo on ollut negatiivinen mutta mediaani 

lähellä nollaa tai jopa positiivinen. Esim. Pentinmikon (2001) suomalaisesta 
aineistosta21 1990 - 1999 mitattu keskimääräinen ennustevirhe oli -0,136 ja mediaani 

vastaavasti -0,035. On huomattava tulosten osalta, että analyytikoiden keskimääräinen 

ennustevirhe esiintyy laskentatavasta johtuen optimisten tulosten osalta negatiivisena ja 

pessimististen tulosennusteiden osalta positiivisena arvona22. Ennustevirheen 

mittaamista käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2.2.

Keskiarvon ja mediaanin välinen ero johtuu aineiston havaintojen jakautumisesta. 

Pelkkään keskiarvoon perustuvan tulkinnan perusteella voisi kuvitella negatiivisen

21 Yli 100% ennustevirheet on tasoitettu 100%:iin.
22 Etumerkillinen Ennustevirhe SigFORE= (EPS - FORE) /1 EPS |. Tällöin optimistinen ennustevirhe voi 
olla esimerkiksi -0,21 jolloin optimistinen ennustevirhe on siis 21% yritykselle j ajankohtana t.
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ennustevirheen eli optimismin näkyvän ennustevirhej akaumaa kuvaavassa 

frekvenssihistogrammissa siten, että esiintymistiheys (frekvenssi) on jakauman huipun 

kohdalta negatiivisesti vinoutunut. Tämä olisi lisäksi loogista huomioiden 

tutkimustulokset, joiden mukaan analyytikot ovat ennusteissaan optimistisia. Näin ei 

kuitenkaan kansainväliseen aineistoon perustuvien tutkimusten mukaan ole vaan 

ennustevirhej akaumassa on ollut todettavissa kaksi epäsymmetriaa. Epäsymmetria on 

havaittavissa jakauman keskiosassa sekä hännässä. Epätasaisesti jakautuneet havainnot 

aiheuttavat eron mediaanin ja keskiarvon välillä.

Abarbanell & Lehavy (2003) käsittelivät tutkimuksessaan kolmea 

ennustevirhejakaumaan liittyvää ominaisuutta; 1) jakauman epäsymmetrioita, 2) 

vähäistä havaintojen määrää jotka aiheuttavat näiden epäsymmetrioiden olemassaolon ja 

3) julkistettujen tulosten epätavallista luonnetta epäsymmetrioiden yhteydessä 

kyseenalaistaen aikaisempien ennustevirhetutkimusten yleistettävyyden sekä 

optimistisiin tulkintoihin päätyvät tulokset. Seuraavissa kappaleissa 2.4.1 ja 2.4.2 

tarkastellaan ennustevirhejakauman epäsymmetrioita sekä näiden olemassaoloon 

liittyviä syitä.

2.4.1 Jakauman keskiosan epäsymmetria

Ennustevirhej akaumassa havaittua keskiosan epäsymmetriaa on käsitelty 

kirjallisuudessa vasta viime vuosina (Matsumoto, 1999; Brown, 2001; Gu & Wu,2000; 

Abarbanell & Lehavy, 2003). Tutkimusten perusteella oli havaittavissa, etteivät 

analyytikoiden ennustevirheet noudata normaalijakaumaa kovinkaan hyvin. Jakauman 

hännässä havaittavan epäsymmetrian (äärihavainnot) lisäksi jakaumasta on nähtävissä, 

kuinka jakauman huippu on positiivisesti vinoutunut asettautuen pienten positiivisten 

ennustevirheiden kohdalle. Pienten positiivisten eli pessimististen ennusteiden määrä on 

ylittänyt pienten negatiivisten eli optimististen ennustevirheiden määrän. Aineistona 

kansainvälisissä epäsymmetrioihin keskittyvissä tutkimuksissa on käytetty 

neljännesvuositulosennusteita. Ennusteen antamisajankohta on vaihdellut viimeisestä

25



ennusteesta ennen tulojulkistusta (Abarbanell & Lehavy, 2003) 90 päivän keskiarvoon 

(Gu & Wu, 2000).

Abarbanell & Lehavy (2003) havaitsivat tutkimuksessaan (N=33 548), että aineistosta 

laskettu hintadeflatoitu ennustevirhe oli -0,00126 (eli -0,126% osakkeen hintaan 

suhteutettuna) ja mediaani 0,00%. Vastaavasti 48% neljännesvuositulosennustevirheistä 

oli positiivisia, 40% negatiivisia ja 12% ennusteista oli virheettömiä. Positiivisten 

ennustevirheiden määrä ylitti selvästi negatiivisten ennustevirheiden määrän keskiarvon 

ollessa kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi negatiivinen23 indikoiden optimismia. 

Aineisto oli saatu Zacks Investment Research -tietokannasta ja sitä oli muokattu yleisen 

käytännön mukaisesti äärihavaintojen vaikutuksen eliminoimiseksi poistamalla 

jakauman molemmista päistä ylin ja alin 1% havainnoista24. Havaintoaineistosta 

laskettujen suhteellisten optimististen, pessimististen sekä virheettömien 

ennustevirheiden frekvenssien perusteella eivät väitteet analyytikkojen 

optimistisuudesta saa voimakasta vastakaikua vaan päinvastoin. Tutkimuksen 

ennustevirhehavainnoista 60% (48% + 12%) oli joko positiivisia tai harhattomia. Myös 

Gu & Wu (2000) tekivät saman havainnon tutkiessaan I/B/E/S:stä saatuja 

neljännesvuositulosennusteita yhdysvaltalaisista yrityksistä vuosina 1983 - 1998. 

Keskiarvo oli -0,11% osakkeiden hintaan suhteutettuna ja mediaani 0,00%. Selkeä ero 

Abarbanellin ja Lehavyn (2003) tutkimukseen verrattuna oli yritysten määrä joiden 

osalta ennusteet olivat aikajakson 1983 - 1998 aikana keskimäärin pessimistisiä. Näiden 

yritysten määrä oli 41% koko aineistossa mukana olleista yrityksistä (Ennusteet, N=60 

986 ja yritykset N=1 889). Ero tutkimusten välillä selittyy sillä, että I/B/E/S:in ennusteet 

ja toteutuneet EPS:it eivät huomioi satunnaisia eriä kun taas Zacks Investment Research 

huomioi sekä ennusteet, että toteutuneet EPS:it sisältäen kertaluonteiset erät.

24 Common practice of winsorizing the distributions of forecast errors at the f and 99th percentiles to 
mitigate the possible effect of data errors (Abarbanell & Lehavy, 2003)
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Abarbanellin & Lehavyn mukaan tulokset eivät kuitenkaan olleet riippuvaisia 
käytettävästä tietokannasta2-1.

Abarbanell & Lehavy havaitsivat, että voimakkaampi jakauman äärihavaintojen 

poistaminen (symmetrinen eli molemmin puoleinen), jossa poistetaan koko 

havaintoaineistosta laskettu ylin ja alin desiili (>90% ja <10%) sai aikaan muutoksen 

jossa keskiarvo vaihtoi etumerkkiä negatiivisesta positiiviseksi. Tämä osoittaa jakauman 

keskiosan epäsymmetriaa eli huipun positiivista vinoutumista. Keskiosan 

epäsymmetriaa kuvaa vielä voimallisemmin menetelmä, jossa tarkastellaan 

ennustevirheiden keskimmäisten intervallien eli ennustevirheiden, joissa virhe on 

välillä - 0,1 - 0,1 (-10% tai +10%), tilastollisia ominaisuuksia. Tutkimuksessa tämä 

intervalli käsitti 29% prosenttia koko aineiston havainnoista. Tulosten mukaan 

ennustevirheiden keskiarvo välillä -0,1 - 0,1 oli 0,012% eli positiivinen ja positiivisten 

ennustevirheiden määrä oli 1,63 kertaa suurempi kuin negatiivisten ennustevirheiden 

määrä. Tämä tulos vahvistaa jo edellä mainittua johtopäätöstä. Jakauman keskiosa on 

positiivisesti vinoutunut.

Pentinmikon (2001) suomalaisesta vuosittaisista tulosennustevirheistä (1990 - 1999) 

lasketusta aineistosta lasketut suhteelliset osuudet olivat negatiivisten (optimistiset), 

positiivisten (pessimistisiä), ja virheettömien suhteen 52,5%, 43,3% ja 4,2%. 

Kansainvälisiin aineistoihin verrattuna (Brown, 2001; Abarbanell & Lehavy, 2003; 

Matsumoto, 1999) suhteelliset osuudet ovat vertailukelpoisia, joskin on olennaista 

todeta kaksi seikkaa, kun tulkitaan ennustevirheiden suhteellisia osuuksia. Ensinnäkin 

suomalaisen aineiston suhteelliset osuudet perustuvat vuosittaisiin tulosennusteisiin. 

Ennusteiden antamisajankohta vaihtelee siten 1 - 12 kk ennen tulosjulkistusta, kun taas 

edellä mainitut kansainväliset tutkimukset perustuvat neljännesvuositulosennusteisiin. 

Tällöin ennusteperiodivaikutus eli optimistinen harha ei pääse vaikuttamaan 

tulosennusteisiin kun aikaperiodi ennen tulosjulkistusta rajoittuu maksimissaan 90

25 The results are also qualitatively similar when data from alternative forecast providers, I/B/E/S and 
First Call are employed, indicating that prior findings we revisit in this study are not idiosyncratic to a 
particular data source (Abarbanell & Lehavy, 2003).
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päivään (neljännesvuosi). Toinen ja olennaisempi havainto koskee aineiston 

trimmausta, eli äärihavaintojen vaikutuksen eliminointia, joka on tehty siten, että 

ennustevirheet on tasoitettu aikaisemmassa suomalaisessa aineistossa +/-100%:iin. 

Menetelmä tasoittaa ennustevirheiden äärihavaintoja, mutta mahdollisia aineiston 

käsittelyvirheitä tai muita tekijöitä, jotka johtavat äärihavaintojen syntyyn, ja jotka siten 

tulisi poistaa aineistosta kokonaan, ei menetelmä huomioi. Jos osa kyseenalaisista, 

mahdollisesti kokonaan aineistoon kuulumattomista, äärihavainnoista jätetään 

aineistosta pois saattaisi ennustevirheiden suhteellinen jakauma muuttua.

Syitä jakauman keskiosan epäsymmetrialle, eli pienten, positiivisten ennustevirheiden 

suuremmalle määrälle, on esitetty ainakin kahdella teorialla, joista toinen perustuu 

johdon harjoittamaan tulosmanipulointiin ja toinen johdon antaman tulosinformaation 

manipulointiin. Matsumoton (1999) mukaan yrityksen johto haluaa vaikuttaa 

analyytikoiden ennusteisiin antamalla ennen tulosjulkistusta tuloksesta informaatiota, 

joka alittaa todellisen julkistettavan tuloksen, jotta markkinoiden odotukset voitaisiin 

ylittää.

Teorian mukaan johto pystyy ”hallitsemaan” analyytikoiden odotuksia siten, että 

analyytikot systemaattisesti aliarvioivat ennusteissaan toteutuneen tuloksen positiivisen 

markkinareaktion toivossa. Toisen teorian mukaan (Degeorge, Patel & Zeckhauser, 

1999; Abarbanell & Lehavy, 2003) joillakin yrityksillä (tai niiden johdolla) on 

motiiveja manipuloida tulosta markkinoiden odotukset ylittääkseen ja luodakseen 

samalla varauksia tulevia tilikausia varten (accounting reserves). Varauksilla ei 

tarkoiteta kirjanpitolainsäädännön määritelmää varauksista vaan yrityksen johdon 

käyttämää harkinnanvaraisuutta tuloja sekä menoja kirjattaessa. Konservatiivinen 

laskentanormiston aikaansaa sen, ettei tuloa kirjata saman periaatteen mukaan kuin 

menoa. Tulo kirjataan vasta kun sen realisoituminen on lähes varmaa, kun taas meno 

voidaan kirjata jo kun sen syntyminen on todennäköistä. Konservatiiviset 

laskentamenetelmät luovat johdolle mahdollisuuden tuloksen manipulointiin. 

Analyytikot eivät kykene tai ole motivoituneita havaitsemaan yrityksen tuloksen 

manipulointia eivätkä siten ole ”vastuussa” tulosmanipuloinnin aiheuttamista 

ennustevirheistä, jotka aiheuttavat ennustevirhejakauman keskiosan epäsymmetrian.
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Yhteenvetona edellistä teorioista voidaan todeta, että ensimmäisen teorian mukaan 

tulosmanipulointi kohdistuu analyytikoihin ja jälkimmäinen todelliseen julkistettavaan 
tulokseen.

2.4.2 Jakauman hännän epäsymmetria

Edellisessä kappaleessa kuvatun jakauman keskiosan epäsymmetrian eli jakauman 

huipun positiivisen vinoutumisen perusteella ennustevirheen keskiarvo olisi positiivinen 

indikoiden analyytikoiden olevan keskimäärin pessimistisiä. Toinen hyvin merkittävä 

kansainvälisessä tutkimuksessa havaittu jakauman muotoa koskeva ominaisuus 

kuitenkin ”siirtää” keskiarvoa jakaumassa vasemmalle ja selittää keskiarvon ja 
mediaaniin välistä eroa26. Ilmiöstä käytetään kirjallisuudessa nimitystä jakauman häntä 

epäsymmetria (fat tail -asymmetry). Analyytikoiden ennustevirhejakaumissa on otoksen 

äärihavaintojen symmetrisen eliminoinnin (aineistosta lasketuista ennustevirheistä ylin 

ja alin prosentti havainnoista poistetaan) jälkeenkin vielä suuri joukko havaintoja, joissa 

ennustevirhe on huomattavan suuri. Ilmiö on keskittynyt negatiivisiin äärihavaintoihin 

eli ennusteisiin joissa optimistinen harha on suuri. Runsas negatiivisten äärihavaintojen 

määrä vinouttaa jakaumaa voimakkaasti, edellä käsitellyn jakauman keskiosan 

symmetrian vastaisesti vasemmalle, aikaansaaden jakauman vinoutumisen 

negatiivisesti. Negatiivisten ääriarvojen vaikutus on niin voimakas, että se peittää 

positiivisen jakauman huipun vinoutuman ja tekee koko jakauman negatiivisesti 

vinoutuneeksi. Jakauman vinoutumista mitataan kuvailevan tilastotieteen skewness - 

tunnusluvulla, jonka negatiivisuus indikoi jakauman negatiivisesta vinoutumisesta.

Kun äärihavaintojen määrä suhteessa muuhun aineistoon kasvaa poikkeuksellisen 

suureksi herää joukko kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisiin tutkimuksen 

metodologisiin ongelmiin. On selvää, että pienten negatiivisten tulosennustevirheiden 

osuuden tulisi olla suurempi suhteessa ääriarvojen määrään, jos analyytikot olisivat
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esitettyjen motiivien (investointipankkisuhteet) perusteella motivoituneita tuottamaan 

optimistisia tulosennusteita.

Abarbanell & Lehavy (2003) käyttivät tutkimuksessaan yksinkertaista menetelmää 

havainnollistaakseen äärihavaintojen suurta vaikutusta tuloksiin. Ennustevirhejakauman 

päitä ”tasoitettiin” (two-sided truncation) symmetrisesti poistamalla tietty 

prosenttimäärä äärihavainnoista. Tulosten mukaan 4%:n eliminoinnilla putosi 

keskiarvoon perustuva ennustevirhe yhteen kolmasosaan (-0,042%) alkuperäiseen 

trimmaamattomaan aineistoon verrattuna (-0,126%). Edelleen jatkamalla trimmausta 

hieman yli 10%:iin hävisi keskimääräinen ennustevirhe aineistosta kokonaan. 

Johtopäätöksenä oli, että suurin osa aikaisemmista analyytikoiden 

ennustevirhetutkimuksesta on sisällyttänyt ainakin osan äärihavainnot aineistoonsa. Osa 

äärihavainnoista on eliminoitu mielivaltaisilla subjektiivisilla menetelmillä, joissa 

ilmeisen virheelliset havainnot poistetaan aineistosta sen tarkemmin perustelematta. 

Esim. Brown (2001) tasoitti (winsorize) kaikki ennustevirheet 25:een senttiin per osake. 

Lim (2001) vastaavasti eliminoi kokonaan ennustevirheet jotka ovat yli 10$ per osake. 

Pentinmikko tasoitti vastaavasti suomalaisessa aineistossa (EPS-deflatoidut 

ennustevirheet) kaikki yli +-100%:n ennustevirheet 100%:iin. Tasoitettujen havaintojen 

määrä aineistosta oli huomattava. Abarbanellin ja Lehavyn (2003) mukaan mitkään 

heidän havaitsemat, edellä viitatut aikaisemmat menetelmät, eivät kuitenkaan poista 

jakauman häntä epäsymmetriaa, mutta suhteellisen pienellä aineiston ääriarvojen 

eliminoinnilla keskimääräinen optimistisena tulkittu ennustevirhe putoaa huomattavasti.

Kuinka suuri osa ääriarvoista sitten on todellisia ennustevirheitä, ja kuinka suuri osa 

niistä voidaan selittää muilla tekijöillä, jotka eivät ole todellisia ennustevirheen syitä ja 

joiden vaikutus tulisi eliminoida otoksesta? Äärihavaintojen suuri määrä johtuu 

todennäköisesti useammasta syystä. Katsaus analyytikoiden suomalaisista yrityksistä 

(N=83) antamiin tulosennusteisiin (I/B/E/S) sekä toteutuneisiin osakekohtaisiin

26 Sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tutkimuksissa on havaittu, että keskiarvon ollessa negatiivinen 
on mediaani yleensä ollut lähellä nollaa vaihdellen nollan molemmin puolin, ollen kuitenkin aina 
keskiarvoa positiivisempi.
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tuloksiin vuodelta 2000 yhdessä aikaisemman kirjallisuuden kanssa kuvaa hyvin niitä 

tekijöitä, jotka johtavat äärihavaintojen syntymiseen.27

Analyytikkojen konsensustulosennusteet Polar Kiinteistöt Oyj:n huhti-, heinä- ja 

lokakuussa 2000 sekä tammikuussa 2001 (vuoden 2000 tulosennuste) olivat 0,00, 0,01, 

0,01 ja 0,02 euroa, mutta toteutunut osakekohtainen tulos oli voimakkaasti tappiollinen 

ollen -0,31 euroa. Tulosennuste oli tämän mukaan ”optimistinen” 100 - 107% kun 

absoluuttinen ennustevirhe -0,31...-0,33 deflatoidaan EPS:llä28. Saman vuoden (2000) 

tilinpäätöstiedotteessa oli kuitenkin ilmoitettu 66,3 miljoonan euron kertaluonteisesta 

kulukirjauksesta. Erä on erittäin suuri huomioiden yrityksen liikevaihto (96,9 MEUR!). 

Kun satunnainen, kertaluonteinen kulukirjaus jaetaan tilikauden lopun osakkeiden 

lukumäärällä (noin 180 miljoonaa kappaletta), niin saadaan satunnaisen erän 

aiheuttamaksi osakekohtaiseksi tappioksi -0,37 euroa. Luku on yllättävän lähellä 

ennusteen ja toteutuneen tuloksen välistä eroa (-0,31 ...-0,33 euroa).

Jos aineistossa on mukana ennustevirhe, joka todellisuudessa olisi jopa päinvastainen 

etumerkiltään (osakekohtainen tulos -0,31 + 0,37 = 0,06), on selvää, että aineiston 

trimmauksessa ei ole onnistuttu riittävällä tarkkuudella, ja että I/B/E/S:in tuottamaan 

aineistoon sisältyy todennäköisesti datan syöttämisvaiheessa tapahtuneita virheitä. 

I/B/E/S:n pitäisi oman ilmoituksensa mukaan laskea ennustevirhe pois lukien 

satunnaisten erien vaikutus.

Abarbanellin & Lehavyn mukaan (2003) aikaisemmissa tutkimuksessa tällaiset 

ennustevirheet ovat pääsääntöisesti päässeet mukaan otokseen, joskin aineiston 

trimmauksen ansioista ennustevirhe on ollut edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa ehkä 

”vain” -1,0 eli 100% optimistinen, olettaen, että äärihavainnot on tasoitettu +-100%:iin. 

Toteutuneet tulokset, jotka sisältävät kertaluonteisia eriä (earnings bath), joiden kuluksi 

kirjaamisesta tilinpäätökseen on päätetty vasta tilikauden lopussa, eivät sisällä samoja

27 Ks. perusteellisempi empiirinen analyysi kappaleessa 5.2.
28 Vastaava hintadeflatoitu ennustevirhe vaihteli -97%:n ja 107%:n välillä kun deflatoivan osakkeen hinta 
oli 1.1.2000 0,32 euroa.
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odotuksia tilikauden tuloksesta, joita analyytikot tilikauden aikana ovat yrityksen 

tuloksesta ennustaneet. Siten nämä havainnot, jotka vääristävät analyytikoiden 

tulosennustetarkkuutta, tulisi jättää aineiston ulkopuolelle (Ks. myös Ali, Klein & 

Rosenfeld, 1991).

Satunnaisten erien ja datan tallennuksessa esiintyneiden virheiden lisäksi analyytikoiden 

ennustevirheiden laskentatapa saattaa sisältää tekijän, jonka johdosta aineistoon 

muodostuu ääriarvoja, jotka eivät kuvaa analyytikoiden ennustetarkkuutta. 

Tulosennustevirhe lasketaan (skaalataan) usein (mm. Pentinmikko, 2001 ja Brown, 

1997) kaavalla, jossa nimittäjässä esiintyvä luku eli deflatoiva29 tekijä on lähellä nollaa. 

Jos toteutunut tulos on absoluuttisesti hyvin lähellä nollaa (kuten oli esim. Aidata 

Solution Oyj:n osalta vuonna 2000) on mahdollista, että tulosennustevirhe muodostuu 

huikean suureksi. Aidata Oyj:n osalta konsensustulosennuste putosi tilikauden 2000 

aikana 0,07 (1.5.2000) eurosta 0,04 euroon (1.2.2001). Toteutunut tulos oli 0,02 euroa 

ja siten absoluuttinen ero viimeiseen ennusteeseen 0,02 euroa (EPS 0,02 - ennuste 

0,04). Tulosennustevirhe oli kuitenkin -1,0 eli -100%3°, ja ei siten kuvaa analyytikoiden 

tulosennustetarkkuutta, joka saattaa olla erinomainen. Vastaava hintadeflatoitu eli 

osakkeen hintaan suhteutettu ennustevirhe oli ainoastaan -0,0056 eli -0,56% (osakkeen 

hinta per 1.1.2000 oli 3,57 EUR).

Edellä käsiteltyjen ja osin aineistoon kuulumattomien äärihavaintojen absoluuttinen 

määrä ei ole suuri, mutta riittävä aiheuttaakseen epäilyjä tällaiseen aineistoon 

perustuvien tutkimusten tulosten yleistettävyydestä. Edellä esitetyt huomiot 

äärihavainnoista saattavat selittää keskiarvon ja mediaanin välistä suuresta eroa. 

Abarbanellin & Lehavy (2003) havaitsivat, että näiden havaintojen määrä koko 

aineistoon verrattaessa on suhteellisesti hyvin pieni, mutta vaikutus tulosten tulkintaan 

on merkittävä. Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin pääsääntöisesti sisällyttäneet 

nämä havainnot aineistoonsa. Tämä on johtanut ainakin osittain virheellisten tulkintojen 

tekemiseen analyytikoiden tulosennustetarkkuudesta. Pentinmikon (2001) koko

29 Deflatoivasta tekijästä käytetään myös nimitystä skaalaava tekijä.
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suomalaisesta aineistosta (trimmaus +/-100%) laskemat EPS-deflatoidut ennustevirheet 

olivat keskiarvon ja mediaanin osalta -0,136 ja -0,035. Kuinka suuri on mahdollisesti 

ollut negatiivisten aineistoon kuulumattomien äärihavaintojen vaikutus?

Jakauman tilastollisten ominaisuuksien perusteella havaitaan, kuinka olennainen tekijä 

kuvailevien tilastoiden tulkinta, yhdessä ääriarvojen käsittelyn ja tutkimusmetodologian 

kanssa on. Kirjallisuudessa sekä talousmediassa analyytikoiden ennusteiden 

optimistisuudesta vallitsee melko laaja yksimielisyys. Ennusteharha ei ehkä olekaan 

niin selvä asia kun otetaan huomioon ennustevirhejakauman epäsymmetriat ja niiden 

syyt.

3 Hypoteesit

Analyytikoiden motiiveja sekä syitä optimismille on tutkittu edellä kuvatulla tavalla 

hyvin kattavasti. Kirjallisuuden perusteella voidaan havaita, että 

ennustevirhetutkimuksessa kaksi vuosikymmentä vallinnut melko voimakas 

yksimielisyys ennusteiden optimismista on viimeisten vuosien aikana asetettu 

kyseenalaiseksi. Syitä ja empiiristä evidenssiä ennustevirheiden esiintymiselle on 

esitetty kirjallisuudessa käyttäytymistieteen ja analyytikoiden motiiveihin nojautuvien 

teorioiden pohjalta. Yhdistävänä tekijänä näillä teorioilla on ollut se, etteivät 

analyytikoiden ennustevirheitä selittävät tilastolliset tekijät ole osoittautuneet kovinkaan 

johdonmukaisiksi. Ennustevirheen keskiarvo on yleensä negatiivinen eli optimistinen, 

kun taas mediaaniin perustuva ennustevirhe on ollut harhaton tai jopa positiivinen, kun 

taas mediaanin mukaan ennusteet ovat keskimäärin harhattomia tai jopa pessimistisiä.

Syitä epäjohdonmukaisiin tuloksiin etsiessään Abarbanell & Lehavy, (2003) sekä Gu & 

Wu, (1999) havaitsivat, että ennustevirhejakauma on epäsymmetrinen jakauman 

negatiivisesta hännästä (tail asymmetry) sekä keskiosasta (middle asymmetry), ja että 

jakauman epäsymmetriat selittävät osaltaan syitä aikaisempien tutkimusten *

30 FE=( EPS - FEPS) /1 EPS I jossa FE on tulosennustevirhe yrityksellä i ajankohtana t
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rakenteellisen validiteetin31 heikkouteen. Näyttääkin siltä, että suhteellisen pieni 

havaintomäärä aiheuttaa jakauman häntäosan epäsymmetrian ja että ainakin osa näistä 

havainnoista on tutkimuksen rakenteellisen validiteetin ja erityisesti muuttujan 

reliabiliteetin osalta ratkaisevia.

Ennusteiden tilastollisten ominaisuuksien (epäsymmetriat) sekä tutkimuksen 

rakenteellisen validiteetin uudelleenarviointi sekä ääriarvojen trimmauksessa käytettävät 

vaihtoehtoiset menetelmät vaativat lisätutkimusta. Analyytikoiden tulosennustevirhe ei 

ehkä ole niin yksiselitteinen kuin mitä aikaisemmat keskiarvoon perustuvat tulkinnat 

olettavat. On aikaisempien tutkimusten, sekä subjektiivisten edellä esitettyjen 

havaintojen perusteella oletettavaa, että äärihavaintojen suhteellisesti pieni määrä 

vinouttaa ennustevirhejakaumaa suomalaisessa aineistossa. Äärihavaintojen määrä voi 

olennaisesti vaikuttaa tutkimuksen johtopäätöksiin ja siten niiden syntymisen tarkempi 

tutkiminen lisää tietämystä todellisesta ennustevirheestä, ja antaa perustan 

analyytikoiden työn arvioinnille. Lisäksi on oletettavaa, että deflatointimenetelmä 

vaikuttaa tuloksiin sekä niistä tehtäviin päätelmiin analyytikoiden 

tulosennustetarkkuudesta. Tästä syystä myös ennakko-oletus analyytikoiden 

keskimääräisestä optimismista (hintadeflatoituna) asetetaan hypoteesin muotoon.

Hl: analyytikoiden tulosennusteissa on havaittavissa optimistinen harha, kun 

ennustevirhe skaalataan osakkeen hinnalla.

Edellisen käydyn perusteella voidaan lisäksi olettaa, että ennustevirhejakauma ei ole 

symmetrinen ja, että

H2: analyytikoiden tulosennustevirhe]akauma on negatiivisesti vinoutunut, kun 

ennustevirhe skaalataan osakkeen hinnalla

31 Tulosennuste virheen reliabiliteetti (luotettavuus) ja validiteetti (mittarin asianmukaisuus) mittarina, 
joista nimenomaan reliabiliteettiin liittyvät kysymykset.
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Viitaten aikaisempiin kansainvälisiin tutkimukseen on myös ennakkokäsitysten 

mukaisesta olettaa, että

H3: negatiivinen vinous johtuu negatiivisista ääriarvoista, jotka muodostavat 10% 

havaintojoukon negatiivisimmista arvoista ja, että tulosennusteet ovat harhattomia 

näiden äärihavaintojen symmetrisen eliminoinnin jälkeen

Lisäksi aikaisempien tutkimuksien mukaan on oletettavaa, että pienten positiivisten 

ennustevirheiden määrä on suurempi kuin pienten negatiivisten ennustevirheiden määrä. 

Matsumoton (1999) tulkinnan mukaan syynä tähän on se, että yritysten johto ohjaa 

analyytikoiden tulosodotuksia ylittääkseen markkinoiden odotukset positiivisten 

markkinareaktioiden toivossa. Abarbanell & Lehavy (2003) esittivät vaihtoehtoisen 

hypoteesin, jonka mukaan yritykset luovat varauksia kirjanpitoonsa tulosmanipuloinnin 

avulla. Esitetyn perusteella oletetaan, että

H4: pienten positiivisten ennustevirheiden määrä on suurempi kuin pienten 

negatiivisten ennustevirheiden määrä

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että hypoteesien oletetaan löytävän vastauksia 

kahteen kysymykseen. Ovatko analyytikoiden tulosennusteet voimakkaan optimistisia 

myös hintadeflatoituna ja onko deflatointimenetelmällä olennaista merkitystä tuloksiin 

sekä tulkintoihin analyytikoiden optimismista? Lisäksi halutaan selvittää 

ennustevirhejakauman mahdollisten häntä- ja keskiosan epäsymmetrioiden vaikutus 

tulkintoihin analyytikoiden tulosennustetarkkuudesta suomalaisissa yrityksissä.

Seuraavassa kappaleessa 4 perehdytään käytettävään aineistoon ja muuttujiin sekä 

tutkimuksessa käytettäviin menetelmien metodologiaan. Tarkoituksena on luoda 

muuttujia, joilla esitettyjä hypoteeseja voidaan aineistossa empiirisesti testata. 
Kappaleessa 5 esitellään tutkimuksen tuloksia esitettyjä hypoteeseja vastaan ja luodaan 

tulkintoja tulosten merkitsevyydestä.
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4 Empiirinen tutkimus

4.1 Otoksen kuvaus ja valintaan vaikuttaneet tekijät

Tutkimuksessa käytettävä aineisto koostuu analyytikoiden konsensustulosennusteista 

suomalaisista yrityksistä vuosilta 1990 - 2001. Aineisto saadaan I/B/E/S -tietokannasta 

ja tutkimuksen otos koostuu kaikista suomalaisista pörssiyrityksistä, joista I/B/E/S on 

tallentanut tietokantaansa analyytikoiden konsensustulosennusteita.

Konsensustulosennuste perustuu usean analyytikon ennusteeseen tilikauden tuloksesta 

(annual forecasts) ja on saatavilla tietokannasta esimerkiksi ennusteiden keskiarvona tai 

mediaanina. Toteutunut osakekohtainen tulos eli EPS on tilikauden tulos jaettuna 

keskimääräisellä ulkona olevien osakkeiden määrällä. I/B/E/S:n mukaan sekä 

toteutuneen osakekohtaisen tuloksen, että tulosennusteen kohdalla käytetään samaa 
laskentaperiaatetta, jossa satunnaiset erät on poistettu nettotuloksesta32 33.

4.1.1 Tietokanta ja rajoitukset

I/B/E/S on vuodesta 1990 alkaen rekisteröinyt analyytikoiden suomalaisista yrityksistä 

antamia konsensustulosennusteita tietokantaansa^. Tulosennusteet päivitetään 

tietokantaan joka kuukauden kolmantena torstaina. Analyytikoiden tulosennusteiden 

julkaisupäivämäärät ajoittuvat tätä edeltävään ajanjaksoon eivätkä siten vastaa 

tietokannasta haetun tulosennusteen päivämäärää, joka ilmoittaa tietokannasta haluttuna 

päivämääränä löytyvän viimeisimmän konsensustulosennustepäivityksen. Esimerkiksi 

jos yksittäinen analyytikko koijaa yrityksen tulosennustetta 3.huhtikuuta päivittyy 

tulosennuste huhtikuun kolmantena torstaina tietokantaan. Siten 10.4. haettava 

tulosennuste sisältää edellisen kuukauden eli maaliskuun kolmannen torstain 

päivityksen. 1 .tammikuuta haettu otos siis kertoo analyytikkojen konsensusnäkemyksen 

eli tulosodotuksen yrityksen t osakekohtaisesta tuloksesta edellisen vuoden joulukuun

321/B/E/S data center adjust actual reported earnings to “match " analysts forecasts made after 
discontinued operations, extraordinary charges and non-operating items have been backed out (I/B/E/S 
Glossary, 2000).
33 I/B/E/S Rewind (I/B/E/S Glossary, 2000)
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alkupuolelta. Tästä ajankohdasta on tulosjulkistukseen matkaa vielä keskimäärin kaksi 

kuukautta jos oletetaan, että tulos julkaistaan helmikuun puolivälissä.

Toinen tietokannan rajoitukseen liittyvä tekijä on se, ettei I/B/E/S rekisteröi 

suomalaisten yritysten osalta osavuositulosennusteita (quarterly forecasts) eikä näin 

ollen myöskään osavuosituloksia. Tämä seikka vaikuttaa olennaisesti otoksen valintaan, 

sillä esim. yhdysvaltalaisessa aineistossa tehdyt tutkimuksen käyttävät aineistona usein 

neljännesvuosiennusteita ja -tuloksia vähentääkseen ennusteperiodivaikutusta ja osaksi 

kasvattaakseen otoksen kokoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan analyytikoiden 

ennusteissa havaittu optimistisuus pienenee tulosjulkistusta lähestyttäessä. Käytettäessä 
otoksena tilikauden tulosennusteita (annual forecasts) osavuositulosennusteiden sijaan 

on otos alttiimpi ennusteperiodivaikutukselle.

4.1.2 Tutkittavat yritykset

Tutkimuksessa on käytetty analyytikoiden suomalaisista yrityksistä antamia 

tulosennusteita eli Helsingin pörssissä (HEX) listattuina olevia yrityksiä. I/B/ES 

tietokannasta oli keväällä 2003 saatavilla 161 :n yrityksen lista, jonka perusteella 

tietokantakysely konsensusennusteisiin sekä muuhun aineistoon voitiin tehdä. Tämä 

lista sisältää kaikki ne suomalaiset yritykset, joista I/B/E/S kerää nyt tai on joskus 

kerännyt aineistoa tietokantaansa. Lista sisältää siis yrityksiä jotka ovat olleet listattuina 

vain tietyn aikaa, jonka jälkeen ovat esim. fuusion myötä poistuneet listalta. Vastaavasti 

listalta puuttuu yrityksiä, joita analyytikot eivät seuraa. Vuosien 1990 - 2001 aikana 

aineistoa eli ennusteita oli saatavilla 132:sta yrityksestä. 29:n yrityksen osalta 

ennusteita ei ollut saatavilla ajanjakson puitteissa siis miltään vuodelta. Yksittäisten 

vuosien osalta yritysten määrä jäi tätä alhaisemmaksi ja vaihteli siten, että vuonna 1990 

I/B/E/S :stä oli saatavilla aineistoa 29 yrityksen osalta. Vuonna 2001 vastaava luku oli 

108. Yritysten määrä on luonnollisesti vuosien saatossa tapahtuneiden listautumisten 

myötä kasvanut huomattavasti.

Mukana olevien yritysten määrää vähensi myös se, että mukaan ei hyväksytty sellaisia 

yrityksiä joiden tilikausi ei ollut kalenterivuosi. Näin on haluttu yksinkertaistaa
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aineiston keräämistä34 sekä varmistaa se, etteivät ennusteisiin sisältyvät 

yleistaloudellisten odotukset eli makrotaloudelliset tekijät aseta tulosennusteita 

eriarvoiseen asemaan taloudellisessa tilanteessa kulloinkin vallitsevien erilaisten 

odotusten vuoksi. Yksittäisen yrityksen tulosennuste rakentuu osin aina myös 

yleistaloudellisen tekijöiden ja niihin kohdistuvien odotusten varaan35.

Lisäksi yritysten määrää pudotti se, jos yritysten osalta aineistoa ei ole ollut 

tietokannasta saatavilla laisinkaan tai jos se puuttui olennaisilta osin siten, että aineistoa 

ei tullut lopulliseen otokseen yhdenkään tarkasteluvuoden osalta. Lopullinen otoksessa 

mukana olleiden yritysten lukumäärä, jolta ennustevirhe pystyttiin joltain vuodelta 

laskemaan vuosittain on alla nähtävissä taulukossa 1. Lopullinen yritysten määrä asettui 

välille 27 - 95 (1990 - 2001) ja se on huomattavasti alhaisempi kuin listassa olleet 161 

yritystä antoivat ensinäkemyksen perusteella olettaa.

Taulukko 1. Otoksessa mukana olleiden yritysten määrä 1990-2001.

Vuosi Yritysten määrä

1990 27

1991 32

1992 34

1993 37

1994 55

1995 59

1996 61

1997 60

1998 65

1999 75

2000 83

2001 95

34 Yritysten määrä, joilla tilikausi ei ole kalenterivuosi on vähäinen ja näiden yritysten suhteellinen määrä 
vähenee jatkuvasti. Esimerkkinä Finnair Oyj joka muutti tilikauden kalenterivuodeksi v. 2001.
35 Esim. äkillisesti maailmantalouteen vaikuttava shokki (sota, terrori-isku) jonka vaikutus leviää koko 
talouteen ja lopulta yksittäiseen yritykseen kohdistuviin tulosennusteisiin.
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4.1.3 Tutkittava ajanjakso

Tutkittava ajanjakso käsittää tilikaudet vuosilta 1990 - 2001. I/B/E/S on tallentanut 

analyytikoiden suomalaisista yrityksistä antamia konsensusennusteita tietokantaansa 

vuodesta 1990 lähtien, joten tästä syystä aineistoa ei ole voitu ulottaa pidemmälle. 

Vuoden 2002 toteutuneet osakekohtaiset tulokset (EPS) olivat osin vielä tallentamatta 

I/B/E/S:iin aineistoa kerättäessä, joten ne jäivät tutkimuksen ulkopuolelle asettaen 

aikajaksolle ylärajan. Viimeinen tilikausi josta aineistoa haettiin on siten 2001.

Tilikausikohtaiset ennusteet on jaoteltu neljään periodiin, joita merkitään koodeilla Q-4, 

Q-3, Q-2 ja Q-l ja jotka ilmaisevat ajankohtaan ennen tulosjulkistusta.

Tulosjulkistuskuukausi määrittää ajankohdan Q-l eli viimeisen kuukauden, jolta 

konsensusennuste haetaan. Siten jos tulosjulkistus tapahtuu helmikuussa haetaan 

viimeinen ennusteperiodi Q-l tietokannasta 1.helmikuuta seuraavaa vuotta (eli vuoden 

2000 viimeinen tulosennuste haetaan 1.2.2001). Koska I/B/E/S tietokannasta ei ole 

kuitenkaan saatavilla tuloksen julkistuspäivämäärää ei ns. viimeistä kuukautta ennen 

tulosjulkistusta voi määritellä. Tämän johdosta aineistossa ”viimeisenä” kuukautena Q- 

1 ennen tulosjulkistusta käsitellään helmikuun 1. päivä seuraavaa vuotta annetut 

tulosennusteet. Helmikuu on valittu ”viimeiseksi” kuukaudeksi ennen tulosjulkistusta 

koska nykyisin (katsaus yritysten tilinpäätöstiedotteiden antamisajankohtaan, HEX 

pörssitiedotteet arkisto, kevät 2003) valtaosa listatuista yrityksistä julkaisee tuloksensa 

helmikuussa. Viimeinen analyytikoiden laatima ennuste on siis laadittu tammikuussa 

seuraavaa vuotta eli vuoden 2000 osalta tammikuun alussa 2001.

Alla oleva taulukko 2 havainnollistaa periodeilta Q-4, Q-3, Q-2 ja Q-l haettujen 

ennusteiden ajallista kohdentumista. Päivämäärä koodin oikealla puolella kertoo 

tietokantakyselyn päivämäärän eli sen päivän, jolta analyytikoiden 

konsensustulosennusteen viimeinen päivitys tietokannasta löytyy.
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Taulukko 2. Ennusteen antamisajankohta

Tulosjulkistus/ Helmikuu 2000
Todellinen ennusteen antamisajankohta

Koodi (esim. 15.2.)

Q-l 01.02.2001 ennen tammikuun kolmatta torstaita

Q-2 01.11.2000 ennen lokakuun kolmatta torstaita

Q-3 01.08.2000 ennen heinäkuun kolmatta torstaita

Q-4 01.05.2000 ennen huhtikuun kolmatta torstaita

Analyytikoiden EPS -ennustekorjaukset ajoittuvat neljään selvään periodiin (ks. kuva 3, 

Cooper, Day & Lewis, 1998) ennen tulosjulkistusta. Vaaka-akselilla oleva ajanjakso 

kuvaa analyytikoiden tulosennusteiden suhteellista kohdentumista ennen tulojulkaisua.

Kuva 3. Analyytikoiden ennusteiden muutosten julkistamistiheys (Cooper, Day 
& Lewis, 2001).

Tulosjulkaisupäivä on vaaka-akselin äärimmäisessä laidassa. Kuvan perusteella on 

lisäksi havaittavissa, että viimeinen selvä piikki ennustekorjauksissa tapahtuu selvästi
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tulosjulkaisupäivämäärää aikaisemmin. Siten tilikauden päättymisen jälkeen 

tapahtuvien tulosmuutosten sisällyttäminen ei ole analyytikoiden ennustevirheiden 

mittaamisen kannalta tärkeää, koska tilikauden jälkeen tapahtuneet tulosmuutokset eivät 

perustu reaalitaloudellisiin tekijöihin vaan lähinnä laskentateknisiin seikkoihin. Sen 

sijaan jos tutkimuksella pyritään selvittämään nimenomaan ei reaalitaloudellisten 

tekijöiden vaikutusta tulosennusteissa tapahtuviin korjauksiin tulosjulkistuksen 

läheisyydessä, on ennusteiden antamisajankohdalla merkitystä. Näin on esimerkiksi 

tilanteessa, jossa johto pyrkii ohjailemaan analyytikoita pessimistisillä lausunnoilla 

yrityksen tulostasosta, jotta yritys pystyisi ylittämään analyytikoiden tulosennusteen.

4.2 Aineiston ja muuttujien kuvaus

4.2.1 Muuttujat ja rakenteellinen validiteetti

Tutkimuksessa käytettävät muuttujat ovat osakekohtainen konsensustulosennuste (EPS 

estimate) sekä toteutunut osakekohtainen tulos (EPS). Käytettävä 

konsensustulosennuste on analyytikkojen ennusteiden mediaani, jotta yksittäisten 

analyytikkojen voimakkaasti poikkeavien ennusteiden vaikutus pystytään eliminoimaan. 

Kun ennusteiden lukumäärä on parillinen, lasketaan mediaani kahden keskeisimmän 

arvon keskiarvona (I/B/E/S Glossary, 2000). I/B/E/S -tietokantaan tehty kysely vuosille 

1990 - 2001 neljännesvuosittain ajankohtina Q-l, Q-2, Q-3 ja Q-4 tuotti 3024 

mediaanikonsensusennustetta. Näistä tulosennustevirhe (ks. tarkemmin kappale 4.2.2) 

pystyttiin laskemaan 2694 havainnon osalta kun ennustevirhe laskettiin EPS - 

deflatoituna ja 2 415 osalta hintadeflatoituna. Otoskokoa pienensivät seuraavat tekijät 

(suuruusj ärj estyksessä) :

Ennustesarjan (Q-l, Q-2, Q-3 ja Q—4) osittainen puuttuminen siten, että

mukaan hyväksyttiin havainnot jos ennuste puuttui ainoastaan ajankohdalta Q-

4

Toteutuneen EPS:n puuttuminen
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Tilikauden poikkeaminen kalenterivuodesta

Osakkeen hintatiedon puuttuminen (hintadeflatoitu ennustevirhe)

Lopullista otoskokoa pienensivät vielä äärihavaintojen vaikutuksen eliminoinniksi tehty 

trimmaus (ks. kappale 4.2.3) jossa havainnoista poistettiin >99% ja <1% havainnoista. 

Lopullinen otoskoko käsitti 2 642 EPS -deflatoitua ennustevirhettä ja 2 365 

hintadeflatoitua ennustevirhettä.

Tulosennuste (EPS) on muuttujana operationaalinen indikaattori, joka kuvaa 

analyytikoiden tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia. Tulosennusteen tärkeimmät 

ominaisuudet muuttujana ovat sen luotettavuus (reliabiliteetti) ja validiteetti jotka 

yhdessä muodostavat muuttujan (EPS) rakenteellisen validiteetin. Muuttujan 

reliabiliteetti määräytyy sen mukaan kuinka vapaa muuttuja on satunnaisesta 

mittausvirheestä. Mittausvirhe vääristää mittarin saamia arvoja joko ylös- tai alaspäin 

verrattuna sen ”oikeaan’’ - usein havaitsemattomaan arvoon (Seppänen, 2001).

Kyseenalaisia äärihavaintoja syntyy muuttujajoukkoon kahdentyyppisessä tilanteessa. 

Ilmiö esiintyy muuttujajoukossa, kun ennustevirheen deflatoinnissa jakajana käytetään 

EPS:ää, joka on lähellä nollaa. Tämän lisäksi äärihavaintoja on aiheutunut tilanteessa, 

jossa aineistoon on sisältynyt toteutuneita EPS:iä jotka ovat sisältäneet huomattavia 

satunnaisia eriä, vaikka I/B/E/S:in ilmoituksen mukaan sekä toteutunut tulos että 

tulosennusteet on laskettu siten, että ne eivät niitä sisällä. Kun EPS ennuste ja toteutunut 

EPS ovat ristiriidassa keskenään sen suhteen, mitä eriä ne sisältävät, voi havaintoihin 

muodostua äärihavaintoja jotka johtuvat yksinomaan tästä seikasta. Analyytikoiden ei 

pääsääntöisesti voida olettaa pystyvän ennustamaan satunnaisia eriä, joita voi syntyä 

esimerkiksi tilanteessa jossa yritys kirjaa alas tekemiään ja tuottamattomaksi 

osoittautuneita investointeja’6. Analyytikon ennuste ei muuttujana siten kuvaa ”oikeaa 

havaitsematonta arvoa”, jos sitä verrataan tulokseen, joka sisältää tekijöitä, joita 

analyytikon ei voi olettaa ennustavan.
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4.2.2 Tulosennustevirheen mittaaminen

Analyytikoiden tulosennustevirhe yritykselle i ajankohtana t lasketaan kolmella eri 

menetelmällä. Absoluuttisena (euromääräisenä) sekä deflatoituna, jossa käytetään kahta 

eri deflatointimenetelmää. Tavoitteena on saada mahdollisimman selkeä ja oikea kuva 

ennustevirheiden synnystä. Skaalaamaton/deflatoimaton (undeflated) absoluuttinen 

euromääräinen ennustevirhe lasketaan yritykselle i toteutuneen ja mediaani ennusteen 

erotus ajankohtana t. Skaalaamaton ennustevirhe kuvaa ennustevirheen esiintymistä 

absoluuttisessa rahamääräisessä muodossa.

FEa = EPSU - FEPSU (i)

Skaalattu/deflatoitu (deflated) analyytikoiden etumerkilleen (signed) ennustevirhe FEit 

yritykselle i ajankohtana t lasketaan skaalaamalla toteutuneen EPS:n ja konsensus EPS - 

ennusteen välinen erotus toteutuneen EPS:n itseisarvolla (Cooper, Day & Lewis, 1999; 
Liu & Song, 2001).

FE =it
EPS, - F EP S,

^1 (2)

Jossa FEPSi, on konsensustulosennuste ja EPS и toteutunut osakekohtainen tulos 

yritykselle i ajankohtana t. Laskutavasta johtuen (toteutunut EPS - EPS ennuste) 

ennustevirhe saa positiivisen arvon kun analyytikoiden tulosennuste alittaa toteutuneen 

tuloksen. Vastaavasti kun analyytikot ovat optimistisia ennusteen ylittäessä toteutuneen 

tuloksen saa ennustevirhe negatiivisia arvoja. Syy kirjallisuudessa esiintyneeseen ja 

tässä käytettävään laskentatapaan liittyy analyytikoiden ennusteiden yhteydessä 

käytettävään englanninkieliseen termiin earnings surprise, jossa markkinat positiivisesti

Esimerkkinä Sonera Oyj:n 3G osakkuusyhtiöiden tasearvojen uudelleenjärjestelyt ja niihin liittyvät 
kertaluonteiset kulukirjaukset tilikaudella 2002.
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yllättänyt tulos näkyy tulosennustevirheen laskennassakin positiivisena lukuna. 

Tarkkuutta arvoja tulkittaessa vaatii se, että puhuttaessa pessimistisistä tulosennusteista 

ei sekoiteta etumerkiltään vastakkaiseen tulkintaan johdattelevia muuttujia 

(tulosennustevirhe), jotka siis saavat positiivisia arvoja, kun ennuste on pessimistinen ja 

negatiivisia kun ennuste on optimistinen.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on edellisen EPS -deflatointimenetelmän (EPS jakajana) 

lisäksi ennustevirhe EPS¡t - FEPS¡t skaalattu osakkeen hinnalla. Menetelmänä 

ennustevirheen hintadeflatointi on kirjallisuudessa enemmän käytetty. Syynä tähän on 

se, että osakkeen hinnalla deflatoiduissa ennustevirheissä päästään eroon ilmiöstä jossa 

lähellä nollaa oleva jakaja (EPS) tuottaa aineistoon äärihavaintoja, joiden synty ei liity 

niinkään analyytikoiden ennustamiseen vaan laskentatekniseen seikkaan. 

Analyytikoiden etumerkillinen ennustevirhe FE¡, yritykselle i ajankohtana t lasketaan 

skaalaamalla konsensus EPS -ennusteen ja toteutuneen EPS:n välinen erotus myös 

osakkeen hinnalla P,y, jossa P on osakkeen hinta yritykselle i ennusteperiodin eli 

vuoden y aluss (ks. esim. Richardson, 1998; O’Brien, 1990; Abarbanell & Lehavy, 

2003; Liu & Song, 2001). Gu & Wu (2000) käyttivät analyytikoiden 

neljännesvuosiennustevirheitä tutkiessaan osakkeen hintana 90 päivän hintakeskiarvoa 

(eli ennusteperiodin keskiarvoa) ja muita vaihtoehtoisia ajankohtia (mm. 

ennusteperiodin alku). Tulosten mukaan vaihtoehtoisilla menetelmillä saatujen tulosten 

tulkinnat eivät poikenneet toisistaan.

(3)

Vaihtoehtoiset deflatoinnit absoluuttiseen ennustevirheeseen tehdään, jotta voidaan 

vertailla deflatointimenetelmän (toteutunut EPS vai osakkeen hinta) vaikutusta tulosten 

tulkintaan.

44



Ennustevirhejakauman vinoutumista (H2) testataan laskemalla skewness -tunnusluku 

joka ilmaisee miten symmetrisesti havainnot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.

(4)Skewness =

Yhtälön muuttujat x\, x ja s ovat otoksesta laskettu ennustevirhe, ennustevirheiden
keskiarvo ja keskihajonta. Nimittäjä s3 standardisoi eli neutralisoi mittayksiköiden

vaikutuksen. Havaintojen suuruudella ei siten ole merkitystä. Jos keskiarvon alittavat 

havainnot (xi) ovat absoluuttisesti pienempiä kuin keskiarvon ylittävät havainnot on 

jakauma negatiivisesti vinoutunut. Symmetrisellä jakaumalla skewness = 0,

negatiivisesti vinolla jakaumalla < 0 ja positiivisesti vinolla jakaumalla > 0.

Jos muuttujat (ennustevirhe FE¡t ) ovat tasaisesti jakautuneet jakauman huipun 

kummallekin puolelle saa skewness -tunnusluku arvon 0. Mitä lähempänä nollaa 

skewness -tunnusluku on sitä symmetrisemmin havainnot ovat jakautuneet keskiarvon 

ympärille. Mitä suurempi skewness -tunnusluku on, sitä vinompi jakauma on, ja sitä 

suurempi on jakaumaa vinouttavien havaintojen määrä.

Skewness on ennustevirhej akauman ominaisuuksia kuvaava tunnusluku, joka kertoo 

ääriarvojen määrästä sekä niiden jakaumaa vinouttavasta vaikutuksesta. 

Lähtökohtaisesti on oletettavaa, että ennustevirhejakauma on symmetrisesti jakautunut. 

Ei ole mitään syytä olettaa, että analyytikoiden ennustevirhejakaumaan muodostuisi 

äärihavaintoja joiden synty olisi analyytikoiden ennustamisesta johtuvaa. Kun 

analyytikot ovat keskimäärin optimistisia ennusteissaan ja keskiarvo on negatiivinen, on 

oletettavaa, että pienten negatiivisten ennustevirheiden määrä (negatiivisen keskiarvon) 

ympärillä on suuri. Kun keskiarvo on negatiivinen ja ennustevirhej akauma samalla 

voimakkaan negatiivisesti vinoutunut (jakaumassa vasemmalle), on syytä olettaa, että
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ainakin osa vinoutumisesta johtuu negatiivista ääriarvoista ja, että samat negatiiviset 

äärihavainnot vaikuttavat myös keskiarvoon.

Ennustevirhej akauman keskikohdan epäsymmetriaa testataan yksinkertaisella 

menetelmällä trimmaamalla ennustevirhej akaumaa symmetrisesti jakauman

kummistakin päistä. Muuttujista (eli ennustevirheistä) poistetaan tällöin haluttu 

suhteellinen osuus. Tämä tehdään siten, että ensin jakauman päistä poistetaan ylin ja 

alin prosentti, seuraavaksi ylin ja alin 2%, 3% ja 4%. Kun ennustevirheiden päistä on 

poistettu 5% jatketaan havaintojen poistamista viiden prosentin erissä siten, että lopulta 

jäljelle jää aineisto josta on poistettu 40% havainnoista kummastakin päästä. 

Menetelmän tarkoituksena on havainnollistaa 1) äärihavaintojen vaikutusta keskiarvoon 

ja skewness -tunnuslukuun sekä 2) ennustevirheiden jakautumisesta 

ennustevirhej akauman keskiosan eli keskiarvon ympärillä sekä 3) testata hypoteesia 3 

(H3: Negatiivinen vinous johtuu negatiivisista ääriarvoista, jotka muodostavat 10% 

havaintojoukon negatiivisimmista arvoista ja, että tulosennusteet ovat harhattomia 

näiden äärihavaintojen symmetrisen eliminoinnin jälkeen), jonka mukaan 

keskimääräinen ennustevirhe kääntyy positiiviseksi kun jakaumaa tasoitetaan 

äärihavaintojen poistamiseksi. Kun otos on normaalisti jakautunut ei keskiarvossa ja 

vinoutumisessa havaita muutoksia. Jos pienten positiivisten ennustevirheiden määrä on 

suurempi jakauman keskiosan kohdalla on myös keskiarvo positiivinen, kun 

äärihavaintojen vaikutus on trimmaamalla saatu eliminoitua.

4.2.3 Aineiston tri m таи s

Koko aineistoa on trimmattu (winsorized) poistamalla aineistosta ylin ja alin 1% 

(muuttujat jotka ovat >99% ja <1% rankatusta aineistosta laskettuna). Alkuperäisestä 

trimmaamattomasta aineistosta pystyttiin laskemaan 2 694 EPS- deflatoitua ja 

absoluuttisissa ennustevirhettä. Hintadeflatoituja ennustevirheitä oli 279 vähemmän 

osakkeiden hintatietojen puuttumisen johdosta (N=2415). Rankatusta aineistosta
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poistettiin negatiivisin sekä positiivisin 1%. Lopullinen tutkimuksessa käytetty aineisto 

käsittää siten 98% alkuperäisestä aineistosta.

5 Empiiriset tulokset

Tulosten analysointi etenee seuraavasti. Ensimmäisenä mahdollinen ennustevirhe 

todennetaan empiirisesti. Samalla raportoidaan eri deflatointimenetelmillä saatuja 

tuloksia, koko aineistoon perustuen. Tarkoituksena on havainnollistaa 

deflatointimenetelmien vaikutusta tulosten tulkintaan. Tämän jälkeen käsitellään 

ennusteperiodivaikutusta (Q-1..Q-4) sekä tilikausien (1990 -2001) välisiä eroja 

hintadeflatoidussa aineistossa. Ennustevirhejakaumaa sekä ääriarvojen vaikutusta 

tuloksiin käsitellään viimeisenä kappaleessa 5.2.

5.1 Tulosennustetarkkuus ja ennusteharha

5.1.1 Koko aineisto (paneeliaineisto)

Taulukossa 3 on esitetty kuvailevia tilastoja paneeliaineistosta lasketuista 

analyytikoiden tulosennustevirheistä aikajaksolta 1990 - 2001. Ennustevirheet sekä 

kuvailevat tilastot on laskettu paneeli A:n ensimmäisessä sarakkeessa deflatoimalla 

ennustevirhe FEit osakkeen hinnalla P¡,y_i ja keskimmäisessä sarakkeessa toteutuneella 

osakekohtaisella tuloksella EPS¡t. Viimeiseen sarakkeeseen on taulukoitu 

deflatoimattomat euromääräiset ennustevirheet FEit. Kuvailevista tilastoista tehtävät 

tulkinnat perustuvat ensisijaisesti hintadeflatoituun ennustevirheeseen, joskin ja kun 

hinta- ja EPS -deflatoitujen sekä absoluuttisten ennustevirheiden välillä on merkittäviä 

tulkintaeroja niiden syyt raportoidaan.
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Taulukko 3

Kuvailevat tilastot analyytikoiden tulosennustevirheistä 1990 - 2001 (Paneeliaineisto)

Kaikki testit on suoritettu aineistolla josta on poistettu ylin ja alin prosentti (>99% ja 
Paneelissa C olevat absoluuttiset ennustevirheet ovat euromääräisiä.

Paneeli A: Ennustevirheet

<1%) äärihavaintojen eliminoimiseksi.

Ennusteperiodi

Hintadeflatoidut
(FEit/Price

EPS-deflatoidut Absoluuttiset (EUR)
(FEVEPS;,) (FEit)

N = Havaintojen lukumäärä 2365 2642 2642
Keskiarvo -0,008 -0,404 -0,065
p-arvo <0,001** <0,001** <0,001 **
Mediaani -0,002 -0,030 -0,015
Skewness -1,134 -3,978 -0,706
Kurtosis 8,001 20,755 5,383
Keskihajonta 0,086 1,404 0,514
Min -0,496 -11,000 -2,540
Max 0,350 2,000 2,490

Paneeli B: Positiivisten, negatiivisten ja harhattomien ennustevirheiden suhteelliset osuudet

%Positiiviset (>0) 45% 44 % 44%
%Negatiiviset (<0) 52% 53% 53%
%Nolla (=0) 3% 3% 3%

100,00% 100,00% 100,00%
* Merkitsevä 5%:n merkitsevyystasolla 
** Merkitsevä 1%:n merkitsevyystasolla

Osakkeen hinnalla deflatoitu ennustevirhe yritykselle i ajankohtana t lasketaan vähentämällä analyytikoiden 
mediaanikonsensusennuste (FEPSit) toteutuneesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPSit) ja skaalamalla saatu 
erotus osakkeen hinnalla (Price i.y-1)
Toteutuneella tuloksella deflatoitu ennustevirhe yritykselle i ajankohtana t lasketaan vähentämällä analyytikoiden 
mediaanikonsensusennuste (FEPSit) toteutuneesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPSit) ja skaalamalla saatu 
erotus osakekohtaisella tuloksella (EPSit)
Toteutuneella tuloksella deflatoitu ennustevirhe yritykselle i ajankohtana t lasketaan vähentämällä analyytikoiden 
mediaanikonsensusennuste (FEPSit) toteutuneesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPSit) ja skaalamalla saatu 
erotus osakekohtaisella tuloksella (EPSit)

Skewness
/n

jossa x on ennustevirhe yritykselle i ja x koko otoksen keskiarvo ja s koko otoksen keskihajonta 
Nimittäjä S3 standardoi eli neutraloi mittayksiköiden vaikutuksen.
Skewness mittaa jakauman epäsymmetrisyyttä ja saa negatiivisia arvoja jos jakauma on negatiivisesti vinoutunut.

Kurtosis

/n

s 4

Kurtosis -arvo kuvaa jakauman huipukkuutta suhteessa normaalijakaumaan. Positiivinen huipukkuus merkitsee 
suhteellisen terävää jakaumaa ja negatiivinen vastaavasti suhteellisen leveää jakaumaa.
Tiedetään, että normaalijakauma saa kurtosis -arvon 0.
The dearee of oeakedness of a distribution. Leotokurtic = Kurtosis > 0. Platvkurtic = < 0. Mesokurtic = 0.
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Taulukon 3 paneeli A:n ensimmäisessä sarakkeessa paneeliaineistosta (1990-2001) 

laskettu etumerkillinen (signed) keskimääräinen (mean) ennustevirhe on -0,008. 

Tulosennustevirhe on siis keskimäärin -0,80% osakkeen hintaan suhteutettuna. Tätä 

saatua tulosta (keskimääräisen ennustevirheen tulkinta) havainnollistaa esimerkki, jossa 

hintadeflatoitu ennustevirhe, osakkeen hinta ja osakekohtainen tulos EPS ovat -0,80%, 

10 EUR ja 1 EUR. Kun ennustevirheyhtälön nimittäjässä (deflatoivat tekijä) käytetään 

osakkeen hintaa (10 EUR) on yhtälön osoittajassa oleva absoluuttinen euromääräinen 

ennustevirhe tällöin -0,08 euroa (-0,8 % 10 eurosta). Esimerkin mukaisesti ennuste siis 

ylittäisi toteutuneen osakekohtaisen tuloksen 0,08 eurolla ja olisi 1,08 euroa.

Paneeli A:ssa keskimmäisessä sarakkeessa vastaava paneeliaineistosta laskettu 

etumerkillinen keskimääräinen EPS -deflatoitu tulosennustevirhe on -40,40%. Edellä 

annettujen tekijöiden (EPS 1 euro, osakkeen hinta 10 euroa) säilyessä ennallaan on 

analyytikoiden tulosennuste 1,40 euroa (ennustevirhe -40,40%).

Kummankin paneeliaineistosta lasketun keskiarvoon perustuvan tulkinnan mukaan 
analyytikoiden tulosennusteet ovat tilastollisesti merkitsevästi optimistisia37. Tulokset 

ovat yhteneviä aikaisempien kansainväliseen (Esim. Chopra, 1997; Brown, 1997; 

Richardson, 1999) ja kotimaiseen aineistoon (Pentinmikko, 2001) perustuvan 

tutkimuisen kanssa, jotka ovat tutkineet analyytikoiden vuosittaisia (annual) 

tulosennustevirheitä ja joissa ennustevirheitä on käsitelty paneeliaineistosta pidemmältä 

aikaväliltä ennen tulosjulkistusta. Siten esitetty hypoteesi 1 analyytikoiden optimistisesti 

harhaisista tulosennusteista täytyy hyväksyä.

Tulosten tulkinnan kannalta eri deflatointimenetelmillä saadut keskiarvot antavat 

tulkitsijalle kuitenkin erilaisen käsityksen ennustevirheiden ”suuruudesta”. 

Hintadeflatoidut ennustevirheet ovat huomattavasti EPS -deflatoituja ennustevirheitä 

”hillitymmät” kuten edellinen esimerkki osoittaa. Tulkintaero voi esimerkin mukaisesti
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tarkoittaa huomattavaa eroa käytännössä. Ei ole yhdentekevää onko keskimääräinen 

ennustevirhe -40,40% toteutuneeseen tulokseen vai -0,80% osakkeen hintaan 

suhteutettuna kun tehdään tulkintoja analyytikoiden tulosennustetarkkuudesta.

Sekä hintadeflatoitujen, EPS -deflatoitujen että absoluuttisten ennustevirheiden 

paneeliaineistosta lasketut mediaaniarvot ovat huomattavasti lähempänä nollaa kuin 

keskiarvot. Hintadeflatoiduissa ennustevirheissä mediaani on -0,20% eli neljä kertaa 

alhaisempi kuin keskiarvo (-0,80%). EPS -deflatoiduissa ennustevirheissä ero tulee 

esille vielä voimakkaammin. Kun ennustevirheen keskiarvo on -40,4% on mediaani 

ainoastaan -3,0%. Absoluuttinen ennustevirhemediaani on 0,055 euroa keskiarvoa 

-0,065 alhaisempi eli -0,01 euroa.

Sama ilmiö, jossa mediaani ennustevirhe on lähempänä nollaa kuin keskiarvo on 

esiintynyt myös aikaisemmassa kansainväliseen aineistoon perustuvissa tutkimuksissa 

(Esim. Gu & Wu, 2000; Abarbanell & Lehavy, 2003; Brown, 1997). 

Mediaaniennustevirhe on vaihdellut nollan kummallakin puolella ja saanut myös 

positiivisia arvoja ollen poikkeuksetta keskiarvoa suurempi. Mediaanin perustuvan 

tulkinnan mukaan analyytikot eivät ole voimakkaan optimistisia. Jos 

ennustevirhejakauma olisi symmetrisesti jakautunut keskiarvon ympärille ei keskiarvon 

ja mediaanin välillä pitäisi olla eroa.

5.1.2 Ennusteperiodivaikutus

Ennusteajankohdan etäisyys tulosjulkistuksesta vaikuttaa olennaisesti analyytikoiden 

ennustetarkkuuteen. Taulukon 4 paneeli A:ssa on raportoituna hintadeflatoidut 

ennustevirheet paneeliaineistona periodeittain Q-l, Q-2, Q-3 -Q-4 ja yhteensä (Q-l - 

Q-4) vuosilta 1990 -2001.

j7 Paneeliaineiston keskiarvot olivat deflatointimenetelmästä riippumatta tilastollisesti merkitseviä I%:n 
tasolla.

50



Taulukko 4

Kuvailevat tilastot analyytikoiden tulosennustevirheistä ennusteperiodeittain 1990 - 2001

Kaikki testit on suoritettu aineistolla, josta on poistettu ylin ja alin prosentti (>99% ja <1 %) äärihavaintojen eliminoimiseksi. 

Paneelissa C olevat absoluuttiset ennustevirtieet ovat euromääräisiä.

Paneeli A: Hintadeflatoidut ennustevirheet (FEit/Price i.y-1)

Ennusteperiodi Q-4 Q-3 Q-2 Q-1 Kaikki
N 576 594 597 598 2365
Keskiarvo -0,010 -0,013 -0,007 -0,001 -0,008
p-arvo 0,003“ <0,001“ 0,018* 0,363 <0,001“
Mediaani -0,005 -0,004 -0,002 0,000 -0,002
Skewness -0,695 -1,275 -1,444 -0,806 -1,134
Kurtosis 5,315 7,631 8,973 10,349 8,001
Keskihajonta 0,092 0,094 0,087 0,070 0,086
Min -0,494 -0,496 -0,496 -0,463 -0,496
Max 0,350 0,330 0,316 0,338 0,350

Osakkeen hinnalla deflatoitu ennustevirhe yritykselle i ajankohtana t lasketaan vähentämällä analyytikoiden

mediaanikonsensusennuste (FEPSit) toteutuneesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPSit) ja skaalamalla saatu

erotus osakkeen hinnalla (Price i,y-1)

Paneeli B: EPS-deflatoidut ennustevirheet (FEit/EPSit)

Ennusteperiodi Q-4 Q-3 Q-2 Q-1 Kaikki
N 632 668 673 669 2642

Keskiarvo -0,574 -0,472 -0,376 -0,203 -0,404

p-arvo <0,001 “ <0,001 ” <0,001 “ <0,001 “ <0,001
Mediaani -0,072 -0,060 -0,018 0,000 -0,030

Skewness -3,219 -3,459 -4,528 -5,365 -3,978

Kurtosis 13,142 15,744 26,439 40,204 20,755

Keskihajonta 1,596 1,472 1,420 1,059 1,404

Min -11,000 -11,000 -11,000 -11,000 -11,000

Max 2,000 1,870 1,522 2,000 2,000

Toteutuneella tuloksella deflatoitu ennustevirhe yritykselle i ajankohtana t lasketaan vähentämällä analyytikoiden

mediaanikonsensusennuste (FEPSit) toteutuneesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPSit) ja s kaatamalla saatu 

erotus osakekohtaisella tuloksella (EPSit)

Paneeli C: Deflatoimattomat ennustevirheet (FEit)

Ennusteperiodi -3 -2 -1 0 Kaikki
N 630 665 672 675 2642
Keskiarvo -0,100 -0,093 -0,060 -0,010 -0,065
p-arvo <0,001 “ <0,001“ <0,001“ 0,378 <0,001“
Mediaani -0,035 -0,040 -0,010 0,000 -0,015
Skewness -0,630 -0,896 -0,701 -0,274 -0,706
Kurtosis 3,400 4,119 6,230 9,943 5,383
Keskihajonta 0,577 0,531 0,500 0,438 0,514
Min -2,540 -2,540 -2,540 -2,540 -2,540
Max 2,240 1,990 2,490 2,490 2,490

Toteutuneella tuloksella deflatoitu ennustevirhe yritykselle i ajankohtana t lasketaan vähentämällä analyytikoiden 

mediaanikonsensusennuste (FEPSit) toteutuneesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPSit) ja skaalamalla saatu 

erotus osakekohtaisella tuloksella (EPSit)

* Merkitsevä 5%:n merkitsevyystasolla (kriittinen arvo kaksisuuntaisessa testissä +-1,965)

" Merkitsevä 1%:n merkitsevyystasolla (kriittinen arvo kaksisuuntaisessa testissä +-2,586)
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Paneeleihin В ja C on raportoitu EPS -deflatoidut ja absoluuttiset ennustevirheet. Kuten 

kuvailevien tilastojen yhteydessä oli havaittavissa ovat analyytikoiden 

konsensusennusteet paneeliaineiston keskiarvoon (-0,008) perustuvien tulosten mukaan 

tilastollisesti merkitsevästi (l%:n merkitsevyystasolla) optimistisia. Optimistinen harha 

on osakkeen hintaan suhteutettuna -0,80%.

Ennustevirheet ovat kuitenkin hyvin riippuvaisia ennusteperiodivaikutuksesta. Mitä 

lähempänä tulosjulkistusta ollaan, sitä harhattomammaksi ennusteet tulevat. Tämän 

johdosta koko paneeliaineistoon perustuva keskiarvo ei anna kovinkaan kattavaa kuvaa 

ennustevirheiden synnystä. Taulukossa 5 on myös raportoitu ennustevirheiden 

suhteelliset osuudet jaoteltuina negatiivisiin, positiivisiin ja nollan suuruisiin 

ennustevirheisiin.

Tulosten perusteella on havaittavissa, että ennustevirheet pienenevät tulosjulkistuksen 

lähentyessä. Periodeilla Q-4 ja Q-3 ennustekeskiarvot ovat tilastollisesti merkitsevästi 

poikkeavia nollasta osakkeen hintaan suhteutetun optimismin ollen periodilla Q-4 - 

0,010 ja periodilla Q-3 -0,013. Periodilla Q-2 eli noin 4kk ennen tulosjulkistusta ei 

optimismi ole enää niin voimakasta (-0,007), joskin edelleen tilastollisesti selvästi 

nollasta poikkeavaa (5%:n merkitsevyystasolla). Noin kuukautta ennen tulosjulkistusta, 

eli tilikauden päättymisajankohdan aikaan periodina Q-l, ennustevirhe on enää -0,001 

suhteessa osakkeen hintaan. Keskiarvo ei poikkea enää tilastollisesti merkitsevästi 

nollasta joka voidaan tulkita siten, ettei analyytikoiden ennusteissa ole havaittavissa 

optimistista harhaa ennen tulosjulkistusta. Mediaani (0,000) tukee keskiarvoon 

perustuvaa tulkintaa harhattomuudesta. Lisäksi ennustevirheiden suhteellisten osuudet 

ovat kääntyneet positiivisten ennustevirheiden hyväksi. Ennusteperiodin Q-l aineistosta 

(N=598) laskettujen negatiivisten, positiivisten ja harhattomien ennustevirheiden 

osuudet periodilla Q-l ovat 47,3%, 48,0% ja 4,7% (ks. taulukko 5).
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Taulukko 5. Ennustevirheiden suhteelliset jakaumat periodeittain 1990 — 2001 

(hintadeflatoitu).

Periodi Q-4 Q-3 Q-2 Q-l Q-4-Q-l

Negat.% 54,17 55,39 51,93 47,32 52,18

Posit.% 43,92 41,75 44,39 47,99 44,52

Nolla % 1,91 2,86 3,69 4,71 3,30

Saadut tulokset analyytikoiden harhattomuudesta ennen tulosjulkistusta (periodilla Q-l) 

ovat ristiriitaisia aikaisempaan suomalaiseen aineistoon perustuvien tutkimuksien 

kanssa, joiden mukaan analyytikot ovat optimistisia tulosennusteissaan sen 

antamisajankohdasta riippumatta. Tuloksilla on merkittäviä vaikutuksia, kun tehdään 

eroa analyytikoiden ennusteissa väitetyn tahallisen optimismin ja 

ennusteperiodivaikutuksen välille. Systemaattisen, tahallisen optimismin tulisi näkyä 

myös ennusteissa, jotka on annettu välittömästi ennen tulosjulkistusta. Havainnon 

perusteella väitteet systemaattisesta tahallisesta optimismista voidaan hylätä. 

Ennusteperiodivaikutus sinänsä on eri asia, joka tulee erottaa tahallisesta, 

tarkoituksenmukaisesta optimistisesta harhasta. Tulosten perusteella hypoteesi 1 

analyytikoiden optimismista voidaan hyväksyä vain periodien Q-4, Q-3 ja Q-2 osalta.

Tulosten ristiriitaisuus aikaisempiin tutkimuksiin liittyy deflatointimenetelmiin (ks. 

taulukko 4 paneelit Aja B). EPS -deflatoitujen ennustevirheiden perusteella analyytikot 

ovat merkitsevästi optimistisia ennen tulosjulkistusta (-0,203, p-arvo 0,001) kun taas 

hintadeflatoitujen ennustevirheiden osalta tulokset kertovat harhattomuudesta (-0,001, 

p-arvo 0,363 joka vastaa t-testimuuttujan arvoa -0,348). On kuitenkin huomattava, että 

ennustevirheen etumerkki ei voi riippua deflatointimenetelmästä, koska deflatoiva 

nimittäjä (osakkeen hinta tai EPS:n itseisarvo) on aina positiivinen (ks. kappale 4.2.2). 

Aikaisemmat tutkimukset ovat perustaneet tulkintansa nimenomaan EPS -deflatoituihin 

keskiarvoihin. Ilmiön syitä eli tulosten tulkintaeroja käsitellään tarkemmin 

ennusteharhan ja äärihavaintojen yhteydessä kappaleessa 5.2.2.
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Seuraava kuva 4 havainnollistaa edellä kuvailtua ennustetarkkuuden kehittymistä ennen 

tulosjulkaisua. EPS- deflatoitujen ennustevirheiden osalta ennustetarkkuuden 

parantumisessa tapahtuva kehitys on lähes lineaarista keskimääräisen ennustevirheen 

pienentyessä tulosjulkistuksen lähentyessä. Hintadeflatoitujen ennustevirheiden osalta 

optimistinen harha kuitenkin kasvaa ennusteperiodin Q-4 ja Q-3 välillä. Syy tähän 

liittynee EPS -deflatoinnin yhteydessä esiintyviin ääriarvoihin, joiden vaikutusta 

tarkastellaan lähemmin kappaleessa 5.2.2. Merkittävää tulosten osalta on kuitenkin se, 

että periodeina Q-4, Q-3 ja Q-2 havaittava tilastollisesti merkitsevä optimistinen harha 
häviää periodille Q-l tultaessa.

Ennustevirheet periodeittain (Q-4 - Q-1)

Ennusteperiodi

Q-4 Q-3 Q-2 Q-1
0,000

-0,002 Hinta-deflatoitu
ennustevirhe -0,203

® -0,004 EPS-deflatoitu
ennustevirhe

x -0,006

-0,012

-0,014

0,000

-0,100

-0,200

-0,300

-0,400

-0,500

-0,600

-0,700

<D7 cn
CL
Hl

c
Ш

Kuva 4. Ennustevirheet periodeittain Q-4 - Q-1 vuosina 1990 - 2001.

5.1.3 Tilikausikohtaiset erot

Tilikausikohtaiset erot ennustevirheissä ovat huomattavia. Liitteessä 1 on raportoitu 

keskeisimmät kuvailevat tilastot hintadeflatoiduista ennustevirheistä kahdeltatoista
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ennustevuodelta 1990 - 2001. Lisäksi kuva 5 havainnollistaa ennustevirheissä havaittuja 

eroja tilikausien välillä. Tulosten perusteella on havaittavissa, että keskiarvo on 

negatiivinen kahdeksana ja positiivinen neljänä vuotena. Vastaavasti mediaani on 

negatiivinen seitsemänä ja positiivinen viitenä vuotena. Ennustevirheet ovat 

tilastollisesti merkitsevän optimistisia 1990,1991,1998 ja 2001 ja pessimistisiä 1993 ja 

1999 (5%:n merkitsevyystasolla, kaksisuuntainen testi). Voimakkainta optimismi on 

ollut vuonna 1990 (-0,074) ja 1991 (-0,095) eli tutkimuksessa käytetyn aikajakson 

alussa. Pessimistisin näkemys yritysten tilikauden tuloksista on vallinnut vuosina 1993 

(0,039) ja 1999 (0,010).

Tilikausikohtaiset ennustevirheet (1990-2001)

g 0,020

1999 2000 2I

Keskiarvo
Mediaani-0,060

-0,080

-0,120

Tilikausi

Kuva 5. Tilikausikohtaiset ennustevirheet 1990 - 2001.

Tulosennustetarkkuus vaihtelee siis huomattavasti eri tilikausien välillä. Voimakkaan 

kasvun sekä pörssikurssien nousun aika 1999 ja 2000 näkyy lievästi pessimistinä 

osakekohtaiset tulokset alittavina ennusteina. Kasvun ja osakkeiden hintakehityksen 

taittuminen 2001 taas näkyy optimistisina ennusteina. Selitys ilmiölle on varsin
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luonnollinen. Taloudellinen kasvu siirtyy välittömästi yritysten osakekohtaisiin 
tuloksiin yllättäen analyytikot, kun taas laskusuhdanteessa analyytikot eivät korjaa 

ennusteitaan riittävän nopealla aikataululla heikkenevän taloudellisen tilanteen mukaan 

ja ennustevirheet kasvavat.

Saatujen tulosten perusteella on todettavissa, että yleistys analyytikoiden optimismista 

läpi vuosien on kyseenalainen. Neljänä vuotena kahdestatoista tutkitusta ennustevirheet 

olivat sekä keskiarvoon että mediaaniin perustuen positiivisia indikoiden pessimismiä 

analyytikoiden keskuudessa. Tarkasteltaessa tilikausikohtaisia ennustevirheitä koko 

paneeliaineistosta (1990 - 2001) laskettua keskiarvoa (-0,008) vastaan on tulkinta 

analyytikoiden optimismista erikoinen. Optimismi ei ole jatkuva, toistuva ilmiö joka 

johtaa analyytikoiden osalta harhaisten tulosennusteisiin antamiseen, vaan ilmiö joka 

näyttää esiintyvän markkinakäänteiden yhteydessä, tilanteissa joissa odotukset 

suotuisasti taloudellisesta kehityksestä heikkenevät nopeasti. Tilikausien välisten erojen 

syiden perusteellinen selvittäminen ja johtopäätösten tekeminen vaatii kuitenkin 

tarkempaa empiiristä tarkastelua, johon tässä tutkimuksessa ei ryhdytä.

5.2 Ennustevirhejakauma

Analyytikoiden ennusteet ovat edellä kuvatun mukaisesti optimistisia muutoin paitsi 
lähellä tulosjulkistusta. Ennusteperiodin pituus korreloi ennusteissa havaitun 

optimismin kanssa. Lisäksi havaittiin, että tilikausikohtaiset erot ovat huomattavia ja, 

että analyytikoiden ennustevirheet ovat paitsi optimistisia myös pessimistisiä. Todisteet 

voimakkaasta optimismista rajoittuvat siten tiettyihin tilikausiin sekä ennusteperiodin 

pituuteen. Tutkimuksen primäärinen fokus oli todentaa empiirisesti mahdollisten 

ennustevirheiden olemassaolo ja tutkia ennustevirhejakauman ominaisuuksia sekä 

mahdollisten aineistoon kuulumattomien äärihavaintojen vaikutusta. Ennustevirheiden 

todentamisen jälkeen siirrytään nyt tutkimaan ennustevirhejakauman ominaisuuksia 

sekä mahdollisten äärihavaintojen olemassaoloa. Hypoteesin luonnin yhteydessä
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kappaleessa 3 esitettiin epäilyjä mahdollisista äärihavainnoista ja niiden tuloksia 

vääristävistä vaikutuksista.

5.2.1 Ääriarvot ja jakauman hännän epäsymmetria

Liitteen 2 kuvassa on ennustevirhej akauman (hintadeflatoitu) suhteellinen 

summafrekvenssi (N=2365). Vastaavan aineiston keskeisimmät tunnusluvut ovat 

taulukon 1 paneeli A:n ensimmäisessä sarakkeessa. Suhteellinen ennuste virhe vaihtelee 

vasemmalta oikealle siirryttäessä äärimmäisen negatiivisesta (-0,496) positiiviseen 

(0,350), jotka ovat myös paneeliaineistosta lasketut minimi- ja maksimi -arvot. 

Ennustevirheminimi on siis peräti -49,6% suhteessa osakkeen hintaan.

Paneeliaineistosta laskettu keskihajonta on 0,086. Yksittäinen ennustevirhe poikkeaa 

siis keskiarvosta keskimäärin 8,6% osakkeen hintaan suhteutettuna. Toteutuneeseen 

EPS:iin suhteutettuna (EPS-deflatoituna) vastaava arvo on 1,404 eli 140,4% ja 

absoluuttisena 0,496 euroa. Keskihajonta-arvojen perusteella voidaan todeta, että 

ennustevirheet ovat erittäin voimakkaasti hajautuneet suhteessa keskiarvoon. Syy 

voimakkaaseen hajontaan on havaittavissa liitteen 2 kuvasta, jossa havainnot on jaoteltu 
5%:n eli 118 havainnon ryhmiin38. Jakauman hännät eli negatiivisimmat ja 

positiivisimmat 5% ovat selvästi paksumpia verrattuna muihin kahdeskymmenesosiin 

(5%) jotka ovat suhteellisen tasaisesti jakautuneet mediaanin -0,002 ympärille. Paitsi 

äärihavaintojen saamat arvot myös niiden suhteellinen määrä on huomattava, sillä 

kummassakin hännässä (alin ja ylin 5%) ennustevirhe ylittää 10% osakkeen hintaa 

suhteutettuna.

Negatiivisemmat 5% havainnoista vaihtelevat -0,139 ja -0,496:n (minimi) ja 

positiivisemmat 5% vastaavasti 0,102 ja 0,35 (maksimi) välillä. Jakauman negatiivisen 

hännän ääriarvot saavat itseisarvoltaan positiivisia suurempia arvoja. Ero minimin (- 

0,496) ja ensimmäisen 5%:n välillä (-0,139) on 0,357 kun taas vastaava ero jakauman 

positiivisessa päässä maksimin (0,350) ja 95%:n välillä (0,102) on 0,248. Huomioitavaa

’8 (N) 2 365 x 0,05 = 118,25, joka pyöristettynä on 118
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on, että arvoja tulee verrata mediaaniin -0,002 eikä nollaan, koska mediaani eikä 

keskiarvo edustaa jakauman keskikohtaa. Tällöin arvot, jotka ovat <-0,002 tai >-0,002 

(< mediaani <) muodostavat kumpikin 50% havainnoista. Edellä havaittu ilmiö, jossa 

mediaania pienemmät arvot ovat suurempia johtaa siihen, että jakauma vinoutuu 

negatiivisesti.

Jakauman vinoutumista kuvaava skewness saa arvon -1,134. Skewness mittaa jakauman 

epäsymmetrisyyttä ja saa negatiivisia arvoja jos jakauma on negatiivisesti vinoutunut. 

Siten hypoteesi 2 analyytikoiden tulosennustevirhejakauman negatiivisesta 

vinoutumisesta voidaan hyväksyä. Johtuuko vinoutuminen sitten negatiivisista 

ääriarvoista? Kuvan 6 frekvenssijakauman histogramma (N=2365) havainnollistaa 

ennustevirhejakaumaa. Havainnot jotka ovat <-0,1 tai > 0,1 on erotettu omaksi 

joukokseen. Suhteellista ennustevirhettä joka on yli 10% osakkeen hintaa suhteutettuna 

voidaan pitää huomattavan suurena joka siten perustelee käytettyä asteikkoa, jossa yli 

10%:n ennustevirheet ovat omana ryhmänään. Näitä havaintoja kutsutaan tässä 

jakauman äärihavainnoiksi huolimatta siitä, että tuon havaintomäärän frekvenssi 

muodostaa 13,7% koko aineistosta lasketuista ennustevirheistä. Histogrammassa ei ole 

mukana harhattomia eli nolla -ennustevirheitä (N=78). Nollakohta eli harhaton 

ennustevirhe on merkitty jakauman keskiosaan pystyviivalla.
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Kuva 6. Frekvenssijakauman histogramma.

Frekvenssihistogramma (hintadeflatoitu) N=2365)

---- 345

□ Frekvenssi

Negatiiviset 
äärihavainnot, 
8,6% kaikista 
havainnoista

Positiiviset 
äärihavainnot, 
5,1% kaikista 
havainnoista

S 150

Ennustevirhe

Kuvasta 6 on todettavissa, että jakauman negatiivinen ja positiivinen häntä ovat 

suhteellisen paksuja. Äärihavainnot (<-0,1,>0,1) muodostavat 13,7% koko aineiston 

havainnoista. Negatiivinen häntä on kuitenkin selkeästi paksumpi (frekvenssi=204) kuin 

positiivinen häntä (frekvenssisi 20). Negatiivisten ääri havaintojen osuus (8,6% koko 

aineistosta) on ennakko-olettamusten mukaisesti huomattavasti positiivisia 

äärihavaintoja suurempi (5,1% koko aineistosta). Jakauman negatiivinen vinoutuminen 

ei kuitenkaan näytä johtuvan pelkästään negatiivisista äärihavainnoista sillä myös 

pienten negatiivisten ennustevirheiden määrä näyttää olevan sama tai ylittävän pienten 

positiivisten ennustevirheiden määrän. Kuva 3 ennustevirheiden frekvenssikäyrä 

havainnollistaa ennustevirheiden jakautumista nollan ympärille. Jakauma on 

suhteellisen symmetrinen keskiosastaan ja tasaisesti jakautunut harhattomien nolla - 

ennustevirheiden ympärille. Frekvenssikäyrän perusteella näyttäisi siltä, että pienten (>-
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0,1 ja 0,1) negatiivisten ennustevirheiden määrä on pienten positiivisten 

ennustevirheiden määrää suurempi. Tämä on havainto, joka on ennakko olettamusten 
vastainen.

Huipukkuudesta kertova kurtosis saa arvon 8,001 (taulukko 3, paneeli A), mikä 
tarkoittaa sitä, että jakauma on normaalijakaumaan39 suhteutettuna huipukkaampi40. 

Sekä skewness että kurtosis testaavat jakaumaa suhteessa normaalijakaumaan. Saadut 

arvot tukevat havainnoitua. Jakauma on vinoutunut ja ääriarvojen määrä on suuri. 

Lisäksi jakauma on keskiosaltaan huipukas. Pienten ennustevirheiden määrä on 

normaalijakaumaan suhteutettuna suurempi.

Ennustevirhejakauman perusteella näyttäisi siltä, että ainakin osa optimistisesta 

tulkinnasta johtuu ennustevirhej akauman negatiivisesta vinoutumista ja edelleen 

negatiivista äärihavainnoista. Selvää on kuitenkin, että negatiivisten havaintojen 

suhteessa suuremmat arvot positiivisiin verrattuna johtaa siihen, että keskiarvo -0,008 

on mediaania -0,002 huomattavasti alhaisempi. Jakauma on ennakko-olettamusten 

mukaisesti negatiivisesti vinoutunut. Jakaumaa tulkittaessa täytyy muistaa, että 

aineistosta on jo poistettu ylin ja alin sadasosa (>99%, <1%) ennen kuvailevien 

tilastojen laskemista, joten aineistoon ”kuulumattomia” virheellisiä havaintoja, jotka 

ovat syntyneet esimerkiksi tiedon syöttämisen yhteydessä ei aineistossa pitäisi olla. 

Seuraavaksi äärihavaintojen syntyä ja vaikutusta tulosten tulkintaan yhteydessä 

tarkemmin.

5.2.2 Tulosennusteharha ja äärihavainnot

Äärihavaintojen vaikutusta testataan yksinkertaisella menetelmällä trimmaamalla 

paneeliaineiston ennustevirhejakaumaa symmetrisesti jakauman kummistakin päistä. 

Tulokset ovat nähtävissä liitteessä 3. Rankatusta (eli ennustevirheistä) aineistosta on

39 Normaalijakauma jonka parametrit (keskihajonta sekä keskiarvo) ovat samat kuin hintadeflatoidut
40 Normaalijakauman kurtosis saa arvon 0. Negatiivinen kurtosis kertoo, että jakauma on leveästi 
jakautunut (leptokurtic).
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poistettu tietty haluttu suhteellinen osuus äärihavaintojen vaikutuksen esille tuomiseksi. 

Trimmaus on tehty poistamalla ensin jakauman päistä ylin ja alin prosentti (sentiili, 

sadasosa), jonka jälkeen poistamista on jatkettu sadasosin poistamalla aineiston ylin ja 

alin 2%, 3%, 4% ja 5%. Kun ennustevirheiden päistä on poistettu 5% on havaintojen 

poistamista jatkettu viiden prosentin erissä siten, että lopulta jäljelle jää aineisto josta on 

poistettu 40% havainnoista kummastakin päästä.

Tulosten mukaan äärihavaintojen symmetrisellä poistamisella on odotusten mukaisesti 

vaikutusta keskiarvoon mutta ei niin paljon, että se eliminoisi tulosennustevirheen 

olemassaolon. Edellinen on havaittavissa liitteen 3 taulukosta. Koko aineistosta laskettu 

keskimääräinen ennustevirhe on -0,008. Trimmaamalla aineistoa poistamalla siitä ylin 

ja alin 1% havainnoista (Pl<FEit<P99) pienenee keskimääräinen ennustevirhe 0,1 %:lla. 

Jatkamalla aineiston trimmausta poistamalla ylin ja alin 5% (P5<FEit<P95) putoaa 

ennustevirhe -0,005 :een. Edelleen 10%:n symmetrisellä eliminoinnilla (P10<FEit<P90) 

keskiarvo putoaa -0,004:ään. Suuremmat eliminoinnit eivät muuta edellisten perusteella 

tehtävää havaintoa. Negatiivisten äärihavaintojen vaikutus ei ole niin suuri, jotta se 

muuttaisi aikaisemmin tehtyä tulkintaa koko paneeliaineistoon perustuvasta 

ennustevirheestä. Analyytikoiden ennustevirheet ovat tilastollisesti merkitsevästi 

optimistisia (l%:n tasolla) äärihavaintojen poistamienkin jälkeen. Hypoteesi 3 

(Negatiivinen vinoutuma johtuu negatiivisista ääriarvoista, jotka muodostavat 10% 

havaintojoukon negatiivisimmista arvoista ja, että tulosennusteet ovat harhattomia 

näiden äärihavaintojen symmetrisen eliminoinnin jälkeen) hylätään. Äärihavaintojen 

vinouttava vaikutus ei ole niin suuri, että niiden poistaminen vaikuttaisi koko 

paneeliaineiston perusteella saatuihin tuloksiin. Analyytikot ovat optimistisia 

tulosennusteissaan kun aineistona käytetään ennusteita, jotka on annettu ennustevuoden 

huhtikuun alun (Q-4) ja ennustevuoden jälkeisen vuoden tammikuun alun (Q-l) 

välisenä aikana.

Tulosten kannalta on kuitenkin huomioitava seikka, joka tekee vertailun aikaisempaan 

kansainväliseen aineistoon hankalaksi. Kansainväliseen aineistoon perustuva tutkimus 
ennustevirhejakauman epäsymmetrioista on keskittynyt ainoastaan (Esim. Gu & Wu,
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2002; Abarbanell & Lehavy 2003) neljännesvuosiennusteisiin, joissa 

ennusteperiodivaikutus ei vaikuta tuloksiin yhtä paljon kuin tilikauden tulosennusteita 

tutkittaessa. Gu & Wu käyttivät yrityskohtaisten tulosennusteiden 90 päivän keskiarvoa 

kun taas Abarbanell & Lehavy (2003) käyttivät viimeistä ennustetta ennen 

tulosjulkistusta. Ennusteperiodivaikutuksen poistaminen tilikauden tulosennusteista on 

kuitenkin mahdotonta, jotta tämän tutkimuksen aineistolla testattuja tuloksia voitaisiin 

verrata näihin tutkimuksiin. Vertailu neljännesvuositulosennusteisiin on kuitenkin 

mahdollista, jos käytetään ainoastaan viimeisen ennusteperiodin Q-l aineistoa. Tällöin 

ennusteperiodivaikutus vähenee tai eliminoituu kokonaan, sillä periodin Q-l 

tulosennusteet on annettu tilikauden päättymisen aikaan vuoden vaihteessa jolloin 

tuloksen julkistukseen on n. 1 kuukausi.

Kuten ennusteperiodivaikutuksen yhteydessä havaittiin, ei analyytikoiden 

tulosennusteissa ole havaittavissa harhaa ennen tulosjulkistusta periodilla Q-l (N=598). 

Sekä keskiarvo (-0,001) että mediaani (0,000) ovat hyvin lähellä toisiaan (ks. liite 3, 

paneeli B). Myös jakauman vinoutumista kuvaava skewness on hyvin lähellä nollaa (- 

0,806). Jakauma on tunnuslukujen perusteella kohtuullisen symmetrinen. Kuvassa 7 on 

periodin Q-l ennustevirhejakauma esitetty frekvenssihistogrammana ja 

frekvenssikäyränä. Jakauman muoto vahvistaa edellä tunnuslukujen perusteella tehtyä 

arviota. Jakaumassa ei ole havaittavissa epäsymmetriaa ääriarvojen tai jakauman 

keskiosan kohdalta. Varmuuden saamiseksi symmetrinen eliminointi (P10<FEit<P90) ja 

(P5<FEit<P95) suoritettiin myös periodin Q-l tulosennusteisiin mahdollisten 

ääriarvojen vaikutusten esille saamiseksi (liite 3, paneeli b). Tulosten perusteella 5%:n 

symmetrisellä eliminoinnilla keskimääräisen ennustevirheen etumerkki muuttuu 

positiiviseksi (0,00054 = 0,054%). Ennen eliminointia tulosennustevirhe periodilla Q-l 

oli -0,001 (0,1%) osakkeen hintaan suhteutettuna. 10%:n symmetrisellä eliminoinnilla 

(N=478) keskiarvo muuttuu entistä positiivisemmaksi (0,001 = 0,1%). Tällöin myös 

skewness saa positiivisia arvoja (0,275) indikoiden positiivisesta vinoutumasta. 

Ääri havaintojen poistaminen ei kuitenkaan muuta tuloksia. Tulosennusteet ovat 

harhattomia periodilla Q-l. Lisäksi kuvasta 7 on havaittavissa, että jakauma (N=598) 

muoto herätä epäilyksiä negatiivisesta vinoutumasta, jonka perusteella voitaisiin olettaa,
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että aineistossa on mukana siihen kuulumattomia negatiivisia äärihavaintoja. 

Äärihavaintoja ilmenee, mutta melko symmetrisesti (35 negat vs. 25 posit.).

Kuva 7. Frekvenssihistogramma periodilla Q-l.

Frekvenssihistogramma Q-1 (hintadeflaotitu, N=598)

Ennustevirhe

5.2.3 Jakauman keskiosan epäsymmetria

Aikaisempien kansainvälisiin tutkimuksiin perustuvien havaintojen mukaan oli 

oletettavaa, että pienten positiivisten ennustevirheiden määrä olisi suurempi kuin 

pienten negatiivisten ennustevirheiden määrä. Matsumoton (1999) tulkinnan mukaan 

syynä tähän on se, että yritykset ohjaavat analyytikoiden odotuksia ylittääkseen 

markkinoiden odotukset positiivisten markkinareaktioiden toivossa. Abarbanell & 

Lehavy (2003) esittivät vaihtoehtoisen hypoteesin, jonka mukaan yritykset luovat 

varauksia kirjanpitoonsa tulosmanipuloinnin avulla. Kummankin tulkinnan mukaan 

yritysten johto ohjaa tuloksen muodostumista tilikauden päättymisajankohdan jälkeen
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ennen tulosjulkistusta siten ettei analyytikoiden voi olettaa pystyvän ennustamaan 

tällaisia johdon toimia. Paneeliaineistoon (Q-4 - Q-l) sekä viimeiseen ennusteperiodiin 

(Q-l) perustuvien havaintojen keskiosan epäsymmetriasta ei kuitenkaan ole todisteita 

suomalaisessa aineistossa perustuen tilikausikohtaisiin ennusteisiin. Kuvasta 6 on koko 

paneeliaineiston perusteella havaittavissa, ettei pienten positiivisten ennustevirheiden 

määrä ylitä pienten negatiivisten ennustevirheiden määrää. Paneeliaineiston perusteella 

tilanne näyttäisi enemmänkin päinvastaiselta. Edellä mainitut kansainväliset 

tutkimukset perustavat havaintonsa keskiosan epäsymmetriasta 

neljännesvuosiennusteisiin joissa ennusteperiodivaikutus ei pääse vaikuttamaan 

tuloksiin. Kuvasta 7 on kuitenkin todettavissa, että keskiosan epäsymmetriasta ei ole 

havaintoa myöskään viimeisellä ennusteperiodilla Q-l ennen tulosjulkistusta. 

Äärihavaintojen poistamisella oli kuitenkin odotetunlainen vaikutus, sillä jakauman 

vinoutumista kuvaava skewness muuttui hypoteesin 3 oletuksen mukaisesti 

positiiviseksi. Jakauman keskiosaa tarkasteltaessa voidaan kuitenkin todeta, että syytä 

tarkempaan keskiosan epäsymmetrian tarkasteluun ei ole. Jakauma on symmetrinen 

keskiosastaan.

5.2.4 Deflatointimenetelmien vaikutus tulosten tulkintaa

Edellä paneeliaineiston yhteydessä (taulukon 3 Paneeli A:n ja B) havaittiin, että 

deflatointimenetelmällä on huomattava vaikutus keskimääräiseen ennustevirheeseen. 

Ennusteperiodivaikutuksen osalta ero oli jo niin merkittävä, että se muutti käsityksiä 

analyytikoiden tulosennustetarkkuudesta. EPS -deflatoitujen ennustevirheiden 

perusteella analyytikot olivat merkitsevän optimistisia ennen tulosjulkistusta (-0,203, p- 

arvo 0,001) kun taas hintadeflatoitujen ennustevirheiden osalta tulokset kertovat 

harhattomuudesta (-0,001, p-arvo 0,363, joka vastaa t-testimuuttujan arvoa -0,348). Ero 

johtuu ilmiöstä jota käsiteltiin kappaleessa 2.4.2 ja 5.1.1. Kun deflatoivana tekijänä 

(jakajana) käytetään osakekohtaista tulosta, joka on lähellä nollaa, alkaa aineistoon 

muodostua ääriarvoja41. Aidata Oyj:n tapauksessa tulosennustevirhe oli EPS -

41 EPS -deflatoiduissa ennustevirheissä yli/alle 100% ennustevirhettä voidaan pitää ääriarvona.
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deflatoituna -100% ja hintadeflatoituna -0,56%. Deflatoinnin osalta ongelmaa ei 

kuitenkaan synny, jos ääriarvoja muodostuu tasaisesti niin negatiivisena kuin 

positiivisina. Ääriarvojen vaikutus näkyy suurempana hajontana, mutta keskiarvo johon 
tulokset ja hypoteesien testaaminen analyytikoiden tulosennustetarkkuudesta perustuu, 

pysyy muuttumattomana. Jakajana käytettävä osakekohtainen tulos aiheuttaa 

ääriarvojen syntymiseen, mutta ei vaikuta ääriarvojen etumerkkiin, koska yhtälössä 

käytetään jakajana itseisarvoa (ks. EPS -deflatoitu ennustevirheyhtälö).

Ennustevirheen etumerkki määräytyy yhtälön osoittajassa olevan absoluuttisen 

ennustevirheen (EPSit - FEPSit) perusteella. Jos EPS on pieni (itseisarvo esim. 0,01) ja 

jos absoluuttisten negatiivisten ennustevirheiden määrä ylittää positiivisten 

ennustevirheiden määrän muodostuu aineistoon negatiivisten äärihavaintojen joukko, 

joka on suurempi kuin positiivisten äärihavaintojen joukko. Keskiarvo vinoutuu 

negatiivisesti. Asian todentamiseksi aineistosta laskettiin yritysten toteutuneet tulokset 

vuosilta 1990 - 2001 (N=675) jotka olivat välillä -0,1...0,1. Tulosten mukaan kaikkiaan 

79 yrityksen EPS oli välillä -0,1...0,1. Määrä vastaa 11,6% kaikista osakekohtaisista 

tuloksista vuosien 1990 - 2001 välisenä aikana. Tämän jälkeen selvitettiin kyseisten 

yritysten tulosennusteiden jakauma negatiivisiin, positiivisiin sekä nolla -tuloksiin 

vuosilta joina osakekohtainen tulos oli välillä -0,1 ...0,1. Tulosten mukaan (N=272) 

60% ennusteista oli negatiivisia, 30% positiivisia ja 10% harhattomia. Negatiivisia 

ennusteita oli kaksi kertaa enemmän kuin positiivisia ennusteita. Tämä johtaa suoraan 

siihen, että ennustevirhejakaumaan muodostuu huomattavasti enemmän negatiivisia 

äärihavaintoja kuin positiivisia äärihavaintoja. Keskiarvo vinoutuu voimakkaasti 

vasemmalle.

Havainnon merkitys tutkimuksen kannalta on se, että EPS -deflatoitu ennustevirhe ei 

ole kovinkaan luotettava muuttuja. Mittarin rakenteellisen validiteetin ominaisuudet 

eivät ole riittäviä. Tämä täytyy muistaa verrattaessa EPS -deflatoituja tuloksia 
hintadeflatoituihin tulosennustevirheisiin. Koska asia on varsin olennainen on liitteen 4 

kuvissa aja b esitetty ennustevirhejakaumat EPS- ja hintadeflatoituina. Jakaumista on 

havaittavissa selvästi, että EPS -deflatoituun aineistoon on muodostunut huomattavasti
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enemmän äärihavaintoja juuri negatiiviseen häntään. EPS -deflatoiduista 
ennustevirheistä peräti 15,2% on yli -100% kun taas vastaavasti hintadeflatoiduista 

ennustevirheistä 8,6%:ssa ennustevirhe on yli -10% osakkeen hintaan suhteutettuna.

Deflatointimenetelmä vaikuttaa myös jakauman keskiosan epäsymmetrisyyteen. 

Liitteen 4 kuvasta a on havaittavissa, että EPS-deflatoiduissa ennustevirheissä pienten 

positiivisten ennustevirheiden määrä (291) ylittää pienten negatiivisten 

ennustevirheiden määrän (249). Tilanne on päinvastainen liitteen 4 kuvan b 

hintadeflatoiduissa aineistossa, josta on havaittavissa, että pienten negatiivisten 

ennustevirheiden määrä on suurempi (negatiivisia 315 ja positiivisia 301). Ilmiö selittyy 

sillä, että EPS-deflatoiduissa aineistossa osa pienistä negatiivisista ennustevirheistä 

”siirtyy” negatiivisten ääriarvojen joukkoon vähentäen pienten negatiivisten 

ennustevirheiden määrää. Syitä jakauman keskiosan epäsymmetrialle tutkineet 

Degeorge, Patel & Zeckhauser (1999), Matsumoto (1999) ja Abarbanell & Lehavy 

(2003) eivät kuitenkaan deflatoineet tutkimuksissaan ennustevirhettä EPS:lla, joten 

ilmiö ei ole tiettävästi vaikuttanut tuloksiin.

5.3 Tи loste n yleisteitä vyys

Tutkimuksen otos koostuu kaikista niistä tulosennusteista joista tulosennustetarkkuus 

pystyttiin laskemaan vuosilta 1990 - 2001 (ks. tarkemmin kappale 4). Otoksen valintaan 

ei siten sisälly systemaattista tai otantavirhettä ja siten yleistettävyys analyytikoiden 

ennustetarkkuuteen suomalaisessa aineistossa on paras mahdollinen. Kuitenkin 

konsensustulosennusteitä aineistona käytettäessä täytyy varauksella suhtautua 

yleistyksiin mitkä kohdistuvat yksittäisen analyytikon tulosennustetarkkuuteen.

Aineistona käytetyt konsensustulosennusteet perustuvat usean analyytikon antamaan 

tulosennusteeseen. Yritystä seuraavien analyytikoiden määrä vaihtelee huomattavasti ja 

on seurattavan yrityksen koosta, kaupankäyntivolyymista ja kiinnostavuudesta 

riippuvainen. Nokian Oyj:n konsensus -ennuste 1.2.2002 on laskettu 49:stä ja 

Lemminkäinen Oyj:n vain kahdesta ennusteesta. Tutkimuksen tulokset ja niistä tehtävät
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johtopäätökset perustuvat siis analyytikoiden keskimääräiseen tulosennustetarkkuuteen. 

Yksittäisen analyytikon tulosennustetarkkuus ei ole riippuvainen 

konsensustulosennusteesta ja saattaa siten vaihdella huomattavastikin eri analyytikoiden 

välillä. Analyytikoiden välillä voi olla siten eroja tulosennustetarkkuuden suhteen. 

Sijoittaja voi tosin aina verrata yksittäisen analyytikon tulosennustetta 

konsensustulosennusteeseen, jos on syytä epäillä tulosennusteen poikkeavan 

merkittävästi analyytikoiden keskimääräisestä tulosennusteesta. Toisaalta vaikka 

tulosennusteen merkitys osana analyytikon tuottamaa informaatiokokonaisuutta, on 

kiistaton on se silti vain yksi, ja tuskin ainoa parametri, jota sijoittaja käyttää hyväkseen 

sijoituspäätöstä tehdessään.

Lopuksi todettakoon, että tutkimuksen yksi tavoitteista oli kuvata ennustevirheitä 

ilmiönä aikaisempaa paremmin, jotta ymmärrettäisiin miten ennustevirheet ovat 

jakautuneet suhteessa aineistosta laskettuihin arvoihin. Esitetyt aikaisempaa 

kattavammat kuvailevat tilastot parantavat tulosten yleistettävyyttä, kun ymmärretään 

paremmin miten yksittäisten yritysten tulosennusteet sekä näissä esiintyvät virheet ovat 

muodostuneet. Paneeliaineiston perusteella (1990 - 2001) voidaan todeta, että 

analyytikot joukkona selviytyvät tuloksen ennustamisesta paremmin mitä aikaisemmin 

on oletettu. Vaikka tulosennusteissa on havaittavissa optimistinen harha, on se 

enemmänkin riippuvainen ennusteperiodin pituudesta ja tilikaudesta kuin tahallisesta, 

tarkoituksenmukaisesta harhasta, jota analyytikot ylläpitävät omien motiiveidensa 

vuoksi.
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6 Yhteenveto

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostui analyytikoiden konsensustulosennusteista 

suomalaisista yrityksistä vuosilta 1990 - 2001. Tutkimuksen tulosten perusteella 

käsitykset analyytikoiden heikosta tulosennustetarkkuudesta muuttuivat olennaisesti. 

Optimistinen harha ennusteissa oli lievempää, puuttui osittain kokonaan ja vaihteli 

voimakkaasti tilikausien väleillä. Hintadeflatoituun aineistoon perustuvien tulosten 

mukaan vuosien 1990 - 2001 aikana analyytikot ovat optimistisia ennusteissaan 

keskimäärin 0,80% osakkeiden hintaan suhteutettuna. Tutkimuksen tärkein havainto oli 

se, että tulosennusteet ovat harhattomia ennen tulosjulkistusta, optimistisen 

ennustevirheen (<0,10%) jäädessä tilastollisesti merkitsemättömäksi. Mielenkiintoista 

oli myös havainto, jonka mukaan deflatointimenetelmällä on olennainen vaikutus 

tuloksiin. Hintadeflatoidut ennustevirheet ovat muuttujana luotettavampia ja antavat 

siten EPS -deflatoituja oikeamman kuvan ennustevirheistä. EPS -deflatoituihin 

ennustevirheisiin muodostui ääriarvoja, jotka vääristävät ennustevirheen suuruutta.

Optimismi näyttää liittyvän voimakkaasti ennusteperiodin pituuteen eikä analyytikoita 

voi syyttää siten tahallisesta optimismista, joka näkyisi ennusteissa myös ennen 

tulojulkistusta. Ennustevirheiden osalta havaittiin lisäksi, että tilikausikohtaiset erot 

ennustevirheissä ovat huomattavia. Ennusteet olivat optimistisia kahdeksana mutta 

vastaavasti pessimistisiä neljänä vuotena tutkituista kahdestatoista. Koko aineistosta 

vuosilta 1990 - 2001 laskettujen optimististen, pessimististen ja virheettömien 

ennusteiden suhteelliset määrät olivat 52%, 45% ja 3%. Tämänkin havainnon 

perusteella yleistys optimismiin ennusteissa on kyseenalainen. Voidaanko 

analyytikoiden sanoa selviytyvän tuloksen ennustamisesta heikosti, jos 48% ennusteista 

on pessimistisiä, toteutuneet tulokset alittavia tai peräti virheettömiä.

Tutkimuksen toinen päätavoite oli pyrkiä löytämään empiiristä näyttöä 

ennustevirhejakauman häntä- ja keskiosan epäsymmetrioista, joiden oletettiin liittyvän 

virheellisesti tallennettujen ennusteiden aiheuttamiin negatiivisiin ääriarvoihin ja johdon 

tulosmanipuloinnin aiheuttamiin pieniin positiivisiin ennustevirheisiin. Vaikka
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ennustevirhejakaumassa oli havaittavissa selvä negatiivinen häntä, eivät keskeisimmät 

tunnusluvut muuttuneet aineiston symmetrisellä trimmauksella jakauman kummastakin 

päistä äärihavaintojen vaikutuksen eliminoimiseksi. Ennustevirhejakauman keskiosan 

epäsymmetriasta ei saatu näyttöä. Jakauma oli suhteellisen symmetrinen keskiosastaan 

ja lisäksi otoskoko (N=598) oli varsin pieni laajemman analyysin suorittamiseksi.

Kansainvälisessä aineistossa ennustevirhej akauman epäsymmetrioihin perustuvat 

tulokset ovat perustuneet neljännesvuositulosennusteisiin ennen tulosjulkistusta. 

Neljännesvuositulosennusteissa ennusteperiodivaikutus rajoittuu maksimissaan 90:een 

päivään kun taas tilikausikohtaisia tulosennusteita käytettäessä ennusteperiodi on 

huomattavasti pidempi. Kun tulosjulkistus ajoittuu ennustevuotta seuraavan vuoden 

helmikuun loppuun, on ennusteperiodin pituus 10 kuukautta (Q-4 periodin ennusteet on 

annettu ennustevuoden huhtikuun alussa). Sekä tässä että kansainvälisissä tutkimuksissa 

on havaittu, että ennusteperiodin pituus on voimakkaasti riippuvainen optimismista 
tulosennusteissa. Vertailu kansainvälisiin ennustevirhej akauman epäsymmetrioihin 

keskittyviin tutkimuksiin on siten vaikeaa, koska ennusteperiodivaikutus vaikuttaa 

tuloksiin. Ennustevirhej akauman epäsymmetrioiden tutkiminen vaatisi lisäksi 

huomattavasti suuremman aineiston ennen tulosjulkistusta, jotta perusteellisen 

analyysin tekeminen ennusteista olisi mahdollista.

Analyytikoiden keskimääräisestä tulosennustetarkkuudesta suomalaisessa aineistossa 

vuosilta 1990 - 2001 on saatu kattava näkemys. Yksittäisten analyytikoiden 

tulosennustekyky ja raportin laatu analysoitavasta yrityksistä on kuitenkin se ratkaiseva 

tekijä sijoittajalle, kun määritellään analyytikoilta saatavan informaation arvoa 

sijoittajalle. Jos aineistoa yksittäisten analyytikoiden tulosennusteista tulee saataville 

olisi mielenkiintoista nähdä, miten tulosennustetarkkuus vaihtelee sijoitustutkimusta 

tuottavien tahojen välillä.
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Liite 2

( EPS,, — FEPS„ )
Ennustevirhejakauman suhteellinen summafrekvenssi. Ennustevirhe EE,, = ----------------------------
Jossa ennustevirhe yritykselle i ajankohtana t on yrityksen osakekohtainen tulos ^.y->
vähennettynä analyytikoiden konsensustulosennusteella ja deflatoituna/skaalattuna 
yrityksen osakkeen hinnalla y-1 (ennustevuoden ensimmäisen päivän päätöskurssi)
(N=2 365).

0,40

0,25

-0,005 -0.002 0,000
-0,0190,00 -0,026

-0,035
-0,056

Keskiarvo -0,008
-0,10

-0,30 Negatiivisimmat 
(optimistisimmat arvot)

Mediaani -0,002

Positiivisimmat 
(pessimistisimmät arvot)

Ennustevirhe (Hinta-defl.)

Ennustevirhejakauman suhteellinen summafrekvenssi



Liite 3

Tilastot trimmatusta ennustevirhejakaumasta 1990-2001 (Hintadeflatoidut)

Taulukossa on esitetty kuvailevia tilastoja trimmatusta aineistosta. Aineistosta laskettu mediaani on -0,002 
Aineiston symmetrinen trimmaaminen ei vaikuta mediaaniin.

Paneeli A: Poikkileikkausaineisto Q-4 - Q-1

Ennustevirheet

Vaihteluväli N Keskiarvo Skewness Kurtosis

Kaikki havainnot 2365 -0,008 ** -1,134 8,001

P1<FEit<P99 2319 -0,007 ** -0,668 4,564

P2<FEit<P98 2272 -0,006 ** -0,544 3,194

P3<FEit<P97 2225 -0,006 ** -0,476 2,001
P4<FEit<P96 2177 -0,005 ** -0,476 1,374

P5<FEit<P95 2129 -0,005 ** -0,482 1,077

P10<FEit<P90 1893 -0,004 ** -0,271 0,292

P20<FEit<P80 1420 -0,003 ** -0,162 -0,589

P30<FEit<P70 947 -0,003 ** -0,175 -0,850

P40<FEit<P60 475 -0,002 ** -0,248 -1,039

Paneeli B: Periodi Q-1

Aineistosta (N=598) laskettu mediaani on 0,000
Ennustevirheet

Vaihteluväli N Keskiarvo Skewness Kurtosis

Kaikki havainnot 598 -0,001 -0,806 10,349

P5<FEit<P95 538 0,0005 -0,154 1,671

P10<FEit<P90 478 0,001 0,274 0,475

“Tilastollisesti merkitsevästi poikkeva nollasta 1%:n tasolla 
* Tilastollisesti merkitsevätsi poikkeva nollasta 5%:n tasolla
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Liite 4

A: Frekvenssihistogramma (EPS-deflatoitu, N=2642)

402

□ Frekvenssi

Negatiiviset 
äärihavainnot, 
15,2% kaikista 
havainnoista

Positiiviset 
äärihavainnot, 
1,6% kaikista 
havainnoista

Ennustevirhe

B: Frekvenssihistogramma (hintadeflatoitu N=2365)


