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Sammandrag: 

Avhandlingen ämnar att med hjälp av en händelsestudie undersöka chockeffekten av 

COVID-19 på den finska aktiemarknaden i början av år 2020. Detta görs med hjälp av 

att undersöka sex specifika händelsedatum som utvalts genom tidigare forskning och 

andra välmotiverade orsaker som grundar sig i att de torde ha en effekt på investerares 

marknadssentiment. Studien undersöker ett händelsefönster på [-1,1] dagar och jämför 

sedan resultaten mellan de olika händelsedagarna. Signifikansen för de onormala 

avkastningarna som utvinns testas med ett T-test.  

Resultaten för studien visar att COVID-19 haft en signifikant negativ effekt på den finska 

aktiemarknaden under år 2020 genom att ha undersökt sex olika händelsedagar. 

Majoriteten av händelsedagarna kunde bevisas statistiskt signifikanta med varierande 

storlek på de onormala avkastningarna. Resultaten uppvisade även likheter med tidigare 

gjord empirisk undersökning angående ämnesområdet men uppgav även nya synvinklar 

på hur specifika dagar angående COVID-19 påverkat Helsingforsbörsen.  
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1 INTRODUKTION 

År 2020 präglades av osäkerhet inom flera aspekter av det globala samhället på grund 

av den rådande COVID-19 pandemin varav speciellt aktiemarknaden har avspeglat 

ambivalens när investerarna försökt begripa de långsiktiga som kortsiktiga 

implikationerna av viruset på de finansiella marknaderna.  

Jämfört med andra länder kan det argumenteras att Finland drabbats relativt milt med 

hänsyn till antal smitto- och dödsfall tack vare Finlands regering som från början tog 

viruset på allvar och implementerade restriktioner på samhället för att minimera 

spridningen av viruset genom befolkningen. På kort sikt har COVID-19 grova 

ekonomiska implikationer på grund av de hårda restriktionerna som implementerats 

genom begränsning av idkad näringsverksamhet inom exempelvis restaurang, turism 

samt flygindustrin medan långsiktiga konsekvenser av den rådande pandemin må utge 

sig i form av arbetslöshet samt konkursvågor av speciellt småföretag.  

De exakta långsiktiga implikationerna av COVID-19 är ännu oklara men början av år 

2020 bevisade redan stor dramatik på aktiemarknaden när Helsingforsbörsen (OMX 

Helsinki PI) den 12.3.2020 föll med 10% som var den största nedgången i dess historia 

där det tidigare rekordet hölls av finanskrisen i oktober 2008 när Helsingforsbörsen föll 

med 8,3% (YLE, 2020). Dock så återhämtade sig marknaden relativt snabbt och börsen 

har fortsatt stiga trots de fortsatta hårda restriktionerna som upplevs ännu i början av 

2021 som väcker frågan hur hållbart det är samt är den nuvarande kursutvecklingen 

endast ett korthus som är uppblåst av ekonomisk stimulans? Eller är det en reaktion 

ändrat marknadssentiment tack vare snabba och effektiva åtgärder av regeringen? 

COVID-19 är en av de största störningarna på de finansiella marknaderna sedan IT-

kraschen år 2001 samt finanskrisen 2007–2008 som kommer ha synliga implikationer 

ännu en lång tid framöver och eftersom pandemin ännu starkt är närvarande har det 

bara framkommit en handfull empiriska undersökningar kring dess verkliga effekt på 

aktiemarknaden. Med detta i åtanke så ämnar denna avhandling framföra konkret 

evidens på hur pandemin utspelat sig på Helsingforsbörsen i början av dess ankomst till 

Finland.  

Teorin för avhandlingen kommer att behandla existerande litteratur angående tidigare 

katastrofala händelser och hur dessa har påverkat ekonomin och aktiemarknaden. Samt 

så kommer det att redovisas en extensiv samling av tidigare forskning kring 

ämnesområdet som även står som grund för avhandlingen. I denna avhandling 
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behandlas COVID-19 som en chock på marknaden istället för att jämföra den med andra 

pandemier. Eftersom övriga pandemier har haft en försumlig effekt på marknaderna och 

kan på så vis inte direkt jämföras med COVID-19 som har haft grova implikationer på 

aktiemarknaderna globalt.  

1.1 Avhandlingens syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka chockeffekten av COVID-19 på den finska 

aktiemarknaden. 

1.2 Kontribution och motivering 

Denna avhandling bidrar till färsk undersökning av COVID-19 effekt på de finansiella 

marknaderna genom att undersöka pandemin som en händelse istället för en 

hälsopandemi. Detta eftersom litteraturen angående hälsohändelsers påverkan på 

finansiella marknader är rätt snäv samt så har tidigare hälsohändelser varit avsevärt 

mildare än den rådande COVID-19 pandemin. Genomförandet av en händelsestudie på 

Helsingforsbörsen kontribuerar med empirisk undersökning angående effekterna 

orsakade av COVID-19. Även om pandemin ännu är fortgående så ämnar avhandlingen 

ge en översikt av händelserna år 2020 vars långsiktiga implikationer ännu är okända. 

Vidare så har majoriteten av nuvarande undersökning varit koncentrerad runt 

nordamerikanska marknader tillsammans med enstaka forskningar som tillträtt i Asien. 

Avhandlingen bidrar således även med ett nordiskt perspektiv och mer isolerat vad som 

hänt i Finland i början av år 2020.  

1.3 Avgränsningar 

Händelsestudien kommer utföras på börslistade företag i Finland (förutom first north 

listan). Eftersom det finns ett relativt litet antal börslistade företag i Finland så kommer 

ingen industriuppdelning att göras. Vidare så kommer företag som börslistats under 

estimeringsperioden samt under händelsefönstren att lämnas bort eftersom fullständigt 

data för dessa inte kan jämföras rättvist. Detta är även i linje med tidigare forskning.  

1.4 Definitioner och använda begrepp 

Termen COVID-19 kommer att användas synonymt med coronaviruset eller pandemin 

under avhandlingens gång. Namnet härstammar från ”allvarligt akut respiratoriskt 

syndrom coronavirus 2 (”SARS-CoV-2”). Övriga viktiga begrepp är termen 

händelsestudie från engelskans ”event study” som är en empirisk analys som undersöker 
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påverkan av en betydande händelse på värdet av ett värdepapper som exempelvis 

företagsaktier.  

1.5 Arbetets fortsatta upplägg 

Avhandlingens struktur är uppbyggd av diverse kapitel. Avhandlingen börjar med kapitel 

(2) som betonar informationsflöden och prisreaktioner och kapitel (3) som behandlar 

COVID-19 och dess spridning. Dessa kapitel omfattar den teoretiska referensramen. 

Kapitel tre följes av en extensiv genomgång av tidigare forskning inom ämnesområdet i 

kapitel (4). Efter kapitel fyra så presenteras data och annan relevant information såsom 

deskriptiv statistik och andra väsentliga redovisningar i kapitel (5). Kapitel (6) behandlar 

avhandlingen metodik i utförliga steg. Sista kapitlet (7) presenterar och diskuterar 

resultaten för den empiriska delen av studien.  
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2 INFORMATIONSFLÖDEN OCH PRISREAKTIONER 

Detta kapitel kommer att utgöra grunden för den finansiella teorin som stöder 

avhandlingen. Eftersom själva syftet med avhandlingen är att undersöka en händelses 

påverkan på den finska aktiemarknaden så presenteras först hypotesen kring effektiva 

marknader. Hypotesen kring effektiva marknader (”EMH”) förkortat från engelskans 

efficient market hypothesis påstår att marknadspriser har inkluderat all tillgänglig 

information angående ett företag eller tillgång. Teorin är således viktig som referensram 

eftersom avhandlingen ämnar undersöka prisreaktioner på ny information och 

händelser som tillkommer. Vidare så kommer kapitlet att behandla prisreaktioner 

angående signifikanta händelser som har haft en påverkan på aktiemarknader. 

2.1 Hypotesen om effektiva marknader  

Som tidigare nämnt så säger hypotesen om effektiva marknader att marknadspriser har 

all tillgänglig information inkluderat angående ett företag eller tillgång. Detta betyder att 

framtida rörelser av ett tillgångspris inte kan prognosticeras utan tillgång till icke 

allmänt känd information. Teorin gjordes känd av Fama (1970) som klassificerade 

hypotesen i tre olika former, (1) svag form, (2) mellanstark form samt (3) stark form.  

(1) Den svaga formen av hypotesen om effektiva marknader säger att aktiepriser 

redan reflekterar all information på marknaden som kan extraheras ur historiska 

priser samt volymer. Vidare betyder detta i praktiken att det inte borde vara 

möjligt att med hjälp av exempelvis trendanalyser kunna förutspå framtida 

rörelser av aktier. 

(2) Den mellanstarka formen av EMH anför att aktiepriser inte endast reflekterar all 

information som kan extraheras ur historiska priser och volymer utan även tar i 

hänsyn all publikt tillgänglig information som finns på marknaden, dvs. även 

information som bokslut, pressmeddelanden samt kvartalsrapporter och övrig 

information relaterat till aktien/företaget.  

(3) Den sista klassificeringen som Fama (1970) gjorde var den starka formen av EMH 

som inkluderade de ovannämnda faktorerna men ytterligare information 

tillgänglig endast till insiders som omfattar exempelvis ledningen för företaget 

som sitter på information som inte är tillgänglig för allmänheten. Den starka 

formen av EMH skulle i praktiken betyda att användningen av information icke 
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tillgänglig för allmänheten skulle vara meningslös eftersom den informationen 

redan är inkluderad i aktiepriset.  

2.2 Slumpvandring  

En slumpvandring är en översättning från engelskans random walk som gjordes känd 

inom den moderna finansiella teorin av bland annat Burton Malkiel (1973). Fenomenet 

karaktäriserar en prisserie där alla efterföljande prisändringar representerar 

slumpmässiga avvikelser från tidigare priser. Logiken är att om informationsflödet är 

obehindrat och informationen återspeglas omedelbart i aktiekurserna så kommer 

morgondagens prisförändring endast återspegla den dagens nyheter och vara oberoende 

av prisförändringar idag. Nyheter är dock per definition oförutsägbara och därmed 

måste även prisförändringar vara oförutsägbara och slumpmässiga enligt random walk 

teorin.  

2.3 Kritik angående slumpvandring 

Malkiel (1973) adresserade även kritik mot random walk teorin i sin artikel ”The 

Efficient Market Hypothesis and Its Critics” där han bland annat diskuterade kortsiktigt 

momentum samt underreaktion till ny information som motsatte sig den rena teorin 

bakom random walk fenomenet. Malkiel (1973) samt Lo & McKinlay (1999) visade båda 

att kortvariga seriekorrelationer inte är noll och att förekomsten av många successiva 

rörelser i samma riktning gör det möjligt för dem att avvisa hypotesen om att 

aktiekurserna beter sig som verkliga slumpmässiga vandringar. Utan att de facto finns 

en del momentum i kortsiktiga aktiepriser.  

Malkiel (1973) skrev även att ekonomer samt psykologer inom beteendefinans har 

kunnat identifiera korrelation mellan kortsiktigt momentum med psykologiska 

feedbackmekanismer där individer ser aktiekurser stiga och dras in på marknaden i en 

bandwagon-effekt. Shiller (2000) gjorde även en undersökning på den amerikanska 

aktiemarknaden i slutet av 1990-talet där uppgången var ett resultat av den psykologiska 

bandwagon-effekten som ledde till irrationellt överflöd. Liknande händelser kan även 

ackrediteras till händelserna kring GameStop aktien år 2021 där bandwagon-effekten 

var kraftigt närvarande.  
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2.4 Chocker och aktiemarknaden 

Efter presentationen kring hypotesen om effektiva marknaden som bakgrund för att ge 

mer inblick i finansiella teorier på prisreaktioner samt deras teoretiska 

oförutsägbarheter, så framförs det teori om chocker samt deras effekter på 

aktiemarknaden. Eftersom avhandlingen kommer fokusera på COVID-19 pandemin som 

en händelse och därmed inte utgå från tidigare hälsorelaterade pandemier så presenteras 

här existerande teorier angående marknaders reaktioner till ny information samt andra 

ekonomiska chocker såsom naturkatastrofer, terrordåd, politiska händelser samt 

finansiella kriser och deras påverkan på ekonomin och aktiemarknaden. Vidare kommer 

även teori och fakta kring den rådande COVID-19 pandemin presenteras i nästa kapitel 

som understöd för avhandlingens fortsatta framgång.  

”När information blir tillgänglig om en katastrofal händelse, som en terroristattack 

eller militärattack så flyr investerare ofta från marknaden på jakt efter säkrare 

finansiella instrument och panikförsäljning följer” (Chen & Siems, 2004) 

2.5 Reaktioner på ny information på marknaden 

Som tidigare nämnt i kapitlet om effektiva marknader så projicerar hypotesen att 

marknadspriser har all tillgänglig information inkluderat angående ett företag eller 

tillgång. Det finns dock ett antal studier som utmanar teorin gjord känd av Fama. 

Exempelvis så kom Schiller (2003) fram till att investerare tenderar att antingen under- 

eller överreagera på ny information. En syn som även De Bondt & Thaler (1985) kom 

fram till där de hittade att marknadsparticipanter tenderar överreagera när det kommer 

till händelser som är dramatiska och oväntade.  

Vidare undersökte Merrill (1984) den amerikanska aktiemarknaden och dess reaktioner 

på presidentens sjukdom eller död. När information angående en presidents sjukdom 

eller död dök upp så reagerade aktiemarknaden omedelbart negativt. Men efter första 

dagen efter att den nya informationen dök upp så tenderade aktiemarknaden att 

återhämta sig från föregående nedgång. Detta kan enligt Merrill (1984) vara tecken på 

att marknaden har överreagerat på den nya informationen och händelsen eftersom en 

prisreaktion som hastigt korrigeras kan antas vara bevis på att en överreaktion inträffat. 

Dessa upptäcker av Schiller, De Bondt & Thaler samt Merrill, utmanar alla Famas teori 

kring effektiva marknader.  
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2.6 Effekterna av en allt mer integrerad världsekonomi 

Man kan anta att ju mer integrerad världsekonomin blir, speciellt med tanke på den 

globala finansmarknaden så blir risken samt volatiliteten för aktiemarknaden mer 

exponerad för spridningseffekter (eng. spillover effects). Ifall detta antagande stämmer 

på en teoretisk nivå ceteris paribus så torde hypotetiskt investeringsrisken öka när 

sannolikheten för destruktiva ekonomiska händelser stiger. Vidare betyder detta att ju 

mer integrerad världsekonomin och de globala finansmarknaderna blir desto högre 

marknadsrisk torde investerare samt internationella företag uppleva.  

Forskarna Chen & Siems (2004) fann bevis på dessa spridningseffekter (eng. spillover 

effects) när de undersökte terroristattacker den 11.09.2001 och dess effekt på den globala 

aktiemarknaden. De undersökte onormala avkastningar på själva händelsedagen och 

fann att samtliga undersökta marknader uppvisade negativa onormala avkastningar på 

1% statistisk signifikansnivå. Några exempel av dessa är Sverige (-7,65%), Norge (-

4,53%) samt Finland (-3,30%). Dessa resultat antyder och visar hur integrerad den 

globala finansmarknaden är samt hur känslig den är mot spridningseffekten för globala 

händelser med ekonomiska effekter.  

Baele (2005) studerade även till vilken utsträckning volatiliteten samt avkastningen på 

den inhemska aktiemarknaden förklaras av händelser som inträffar utanför det faktiska 

landet. Genom att studera 13 europeiska länder så visade Baele att länder starkt påverkas 

av ekonomiska händelser (chocker) som sker inom medlemsländer (EU) och chocker 

från Nordamerika. Baele konkluderade att spridningseffekt har blivit mer evident som 

följd av en alltmer integrerad global ekonomi.  Detta förstärks ytterligare av att många 

stora internationella företag konstant är utsatt för geografisk risk och är även exponerade 

till de länders händelser var de har verksamhet och detta leder oundvikligt till att dessa 

stora företag drabbas negativt ifall en händelse med ekonomiska efterföljder händer. 

Graden av påverkan är naturligtvis bunden till verksamhetens omfattning i det landet. 

Till följande diskuteras mer ingående effekten av politiska händelser, ekonomiska och 

finansiella händelser samt effekten av naturkatastrofer på aktiemarknaden.  
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2.7 Effekten av politiska händelser 

Politiska händelsers effekt på aktiemarknaden har studerats från diverse perspektiv 

genom åren, både våldsbaserade konflikter som icke-våldsbaserade konflikter. En av de 

första att studera politiska fenomens effekter var Niederhoffer (1971) som undersökte 

bland annat krigsutbrott och lönnmord av politiska ledare. Studien som Niederhoffer 

framförde visade att de fanns en stark tendens av stora negativa prisreaktioner 1–2 dagar 

efter en avsevärd politisk händelse men att andra till femte dagen efter händelsen så 

tenderade priserna stiga som må antyda en överreaktion på marknaden till själva 

händelsen. Detta är även i överrensstämmelse med övriga studier angående 

marknadsreaktioner såsom Fakhry et al. (2018), Ferreira & Karali (2015), Merrill (1984), 

De Bondt & Thaler (1985), samt Schiller (2003).   

Niederhoffer (1971) analyserade och kategoriserade även diverse händelser samt deras 

effekt och kom fram till att kategorierna inte indikera några större skillnader mellan 

varandra även om små skillnader kunde avläsas. Vidare har andra studier genomförts 

angående politiska händelser som Brooks et al. (2005) som studerade Tysklands 

föreningsprocess 1989–1990 där 31 länder undersöktes runt viktiga datum angående 

processen. Brooks et al. (2005) fann att förutom att processen hade en påverkan på 

aktiemarknaderna så indikerade resultaten även att påverkans magnitud var kopplat till 

graden av ekonomiskt utbyte med Tyskland.  

Resultaten från dessa studier antyder att politiska händelser har en påverkan på 

aktiemarknaden men att de oftast handlar om själva händelsedagen varefter 

prisnedgången repar sig efteråt som även antyder närvaron av reversal effect som är 

teorin om att aktiepriser tenderar överreagera på relevanta nyheter. Vidare så visar 

effekterna att graden av ekonomiskt utbyte länder sinsemellan även påverkar 

magnituden av händelsens effekt som återkopplas till teorin angående 

spridningseffekten (eng. spillover effect) och en integrerad världsekonomi.  

Nästa underrubrik behandlar effekten av ekonomiska och finansiella händelser på 

aktiemarknaden samt redovisar för centrala studier inom ämnesområdet.  
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2.8 Effekten av signifikanta ekonomiska och finansiella händelser 

Generellt har ekonomiska och finansiella händelser en direkt påverkan på 

aktiemarknaden och det är även ett fenomen som studerats flitigt. De flesta studier under 

det andra decenniet under 2000-talet har fokuserat på finanskrisen 2007–2008 som 

hade hårda konsekvenser för den globala aktiemarknaden. Tack vare spridningseffekten 

hade finanskrisen inte bara en förödande effekt på den nordamerikanska marknaden 

utan även för länder runtom i världen. S&P 500 föll med över 50% från sitt högsta läge 

år 2007 och övriga länders BNP regresserade till lägre nivåer som efterföljd. (Jones, 

2009)  

För närmare forskning kring finanskrisens effekter på länder utanför Nordamerika så 

studerade Neaime (2012) effekten på aktiemarknaden i Nordafrika och Mellanöstern. 

Neaime hittade att länder som hade rätt stor omfattning av ekonomiskt utbyte med 

Nordamerika och europeiska länder påverkades hårdare av krisen medan exempelvis 

aktiemarknaden i Saudi-Arabien inte var väldigt påverkad. Neaime antydde att det 

kunde bero på faktorer som att den Saudi-Arabiska marknaden inte har så mycket 

utländska investeringar och ägarskap som vidare tyds av att länder som har 

gemensamma intressen eller någon form av nära samarbete etablerat tenderar dela 

gemensam risk.  

Vidare så har även andra studier genomförts med hänsyn till ekonomiska händelsers 

påverkan på aktiemarknaden. Bland andra så genomförde Chen et al. (1986) en studie 

på systematiska ekonomiska faktorer såsom förändringar av inflationen eller inom 

industriproduktionen varav båda har en påverkan på avkastningar och prissättning. 

Chen et al. (1986) kom fram till att marknaderna systematiskt och frekvent utsätts för 

ekonomiska nyheter och att priserna på aktiemarknaderna tenderar överensstämma 

med dessa nyheter. Studien undersökte inte ekonomiska händelser som ett enskilt 

fenomen, utan belyste kopplingen mellan ekonomiska nyheter och prissättning på 

marknaden. Narayan & Narayan (2012) undersökte även effekten av stora 

makroekonomiska händelser i Nordamerika på den asiatiska aktiemarknaden men fann 

att resultaten inte var övertygande och konstaterade endast att vissa marknader tenderar 

att reagera på nyheter medan andra inte gör det.  
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2.9 Effekten av naturkatastrofer 

Naturkatastrofer såsom vulkanutbrott, orkaner och jordbävningar är ofta de synligaste 

och de som får mest uppmärksamhet inom media. Ämnet är relativt outforskat och dess 

effekter har varit rätt så obetydliga i de studier som undersökt händelserna och deras 

påverkan på aktiemarknaden. Även om det identifierats signifikanta händelser så har de 

ofta varit kortlivade och ingen långvarig effekt har varit möjlig att påvisa. 

I studien ”Do Earthquakes Shake Stock Markets” av Ferreira & Karali (2015) diskuteras 

jordbävningarnas effekt på kapitalmarknaden. Ferreira & Karali (2015) argumenterar att 

finansiella marknader generellt är uthålliga (eng. resilient) och att jordbävningar inte 

historiskt haft signifikant effekt på vare sig BNP eller avkastningar. Den enda 

signifikanta händelsen de fann var i Japan där ”Tohoku” jordbävningen skakade landet 

och världsnyheterna. Jordbävningens konsekvenser var en nedbrytning vid 

kärnkraftverket i Fukushima. Ferreira & Karali (2015) fann dock att effekterna på den 

finansiella marknaden var kortlivad och att volatiliteten ökade endast på kort sikt. 

Fakhry et al. (2018) studerade även effekterna av jordbävningen i Japan och kom även 

fram till att effekterna på kapitalmarknaden i Japan var kortlivade och att effekten hade 

en inverkan endast direkt efter händelsen. Dessa resultat stöds vidare av De Bondt 

(2000) som argumenterade att marknadsdeltagare ibland överreagerar kraftigt i de 

inledande faserna av händelsen som sedan korrigeras i följande period.  

Det kändaste vulkanutbrottet i Europa var 2010 när den isländska vulkanen 

Eyjafjallajokull hade ett utbrott. Vulkanutbrottet kombinerat med dåliga 

väderförhållanden orsakade många avbokade flygrutter inom Europa och speciellt 

drabbat var nord Europa. Detta är även ett exempel på händelser som är relaterade till 

naturkatastrofer som är främst företagsspecifika och där flygbranschen i detta fall 

drabbades hårdast. Detta understöds även av Mezzochi et al. (2010) vars studie även 

indikerade att även om flygindustrin hade ekonomiska konsekvenser så tenderade andra 

industrier ha positiva resultat såsom biluthyrning och andra färdmedel men att på en 

aggregerad nivå så hade vulkanutbrottet inga större effekter på aktiemarknaden.  

 

Orkaner som oftast är katastrofala händelser får i allmänhet stort intresse från 

allmänheten och median. I tidigare studier har det visat sig att nyhetsbevakning av 

katastrofer utlöser ångest och rädsla inom befolkningen (Collimore et al. 2008). Den 

finansiella litteraturen och studier kring orkaner har studerats mest på lokal nivå.  

Exempelvis så studerade Lamb (1989) orkanen Andrew som förorsakade mer än 21.5 
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miljarder USD i skador i Florida och orkanen Hugo som orsakade skador för omkring 7 

miljarder USD i norra och södra Carolina. Lamb kom fram till att reaktionerna var lokala 

samt baserade sig på hur stor exponering speciellt egendom och olycksföretag (eng. 

property and casualty firms) hade i regionerna. Studien uppvisade inga aggregerade 

effekter på aktiemarknaden.  

Utöver detta så har psykologisk forskning hittat förhållanden mellan intensiva stormar 

och humörsvängningar hos individer (Kay, 1994). Huerta & Perez-Liston (2011) 

undersökte orkanernas inverkan på investerarnas sentiment och aktiemarknadens 

avkastning. De kom fram till att orkaner har en betydande negativ påverkan på 

aktiemarknadens avkastning och att specifikt dagen innan samt dagen för händelsen 

uppvisade negativa avkastningar.  Vidare så fann Huerta & Perez-Liston att alla 

industrier inte påverkas lika. I sin studie så undersökte författarna 10 olika industrier 

och fann att de mest negativt påverkade industrierna var högteknologi- och 

kommunikation medan industrier såsom hälso- och sjukvårds-, energi- samt industrin 

för icke-hållbara (eng. non-durables) varor inte påverkades signifikant. Ett flertal av 

industrierna uppvisade negativa avkastningar dagen före det vill säga innan de 

ekonomiska förlusterna kunde bedömas.  

Detta kan sammanfattas så att orkaner har en effekt på aktiemarknaden men 

utsträckningen samt hur stor effekten är varierar stort och tenderar inte att ha 

långsiktiga effekter. Resultaten indikerar att det är förväntan på ekonomisk förlust som 

utlöser negativt sentiment på marknaden i kombination med naturkatastrofer men att 

effekten oftast är kortlivad. Nästa kapitel behandlar COVID-19 där det framförs 

information angående dess spridning både globalt och i Finland. 
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3 COVID-19 SAMT DESS EFFEKTER 

Detta kapitel kommer redogöra för COVID-19 globala framfart sedan det första 

bekräftade fallet av viruset samt hur viruset spridits i Finland. Vidare kommer det att 

presenteras grafer för antal smittfall och börsens utveckling under år 2020. 

År 2020 har erövrat en plats i historieböckerna på grund av extraordinära händelser. 

Utbrottet samt spridningen av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) har allvarligt 

påverkat människors liv både på allmän nivå genom restriktioner samt på 

produktionsnivå där de globala leveranskedjorna blivit störda. Ekonomier runtom i 

världen står inför svåra utmaningar på grund av virusutbrottet. Enligt World Health 

Organisation (”WHO”) har det hittills 02/2021 varit 108,153,741 bekräftade fall av 

viruset globalt, med 2,381,295 dödsfall i över 220 länder (WHO, 2021). Det finns redan 

tydliga tecken på lågkonjunktur i den globala ekonomin där enligt World Economic 

Outlook av International Monetary Fund (”IMF”) i juni 2020 projicerade att den globala 

tillväxten beräknas vara -4,9% år 2020 (IMF, 2020). Även om nyheterna angående 

vaccin väckt hopp så utger nya vågor och mutationer oro för de aningen mer positiva 

projiceringarna av den globala tillväxten.  

Vidare, så har World Trade Organisation (”WTO”) i oktober 2020 projicerat att volymen 

av världshandeln med varor skulle vara -9,2% för år 2020. Allt detta tyder på att COVID-

19 hittills haft en betydande effekt på den globala ekonomin. Effekten av COVID-19 på 

den globala ekonomin är inte bara en cyklisk fluktuation i den traditionella ekonomiska 

utvecklingsprocessen, utan de kortsiktiga katastroferna som genererats av pandemin har 

hittills även överträffat alla endogena och extrema händelser i modern historia tills nu. 

(He et al. 2020)  

Som redan tidigare framförts, så hävdar den traditionella ekonomiska och finansiella 

teorin att aktiepriser främst påverkas av marknadsmässiga och fasta karakteristiska 

faktorer. Företag som opererar inom samma industrier och står inför samma reglerings- 

och policymiljö samt inför liknande makroekonomiska förhållande och miljöer. När det 

sedan sker en förändring i dessa ekonomiska miljöer så är de ekonomiska 

drivförhållandena i samma industrier oftast starkt korrelerade (Moskowitz & Grinblatt, 

1999). Vidare så enligt teorin kring beteendefinansiering, så kommer extrema händelser 

att påverka investerares psykologiska och beteendefaktorer vilket följer en reaktion på 

aktiemarknaden. På grund av dessa faktorer så har COVID-19 en inverkan på den 
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ekonomiska miljön som i sin tur kommer påverka investerarnas känslor och orsaka 

förändringar i aktiepriserna.  

3.1 Global spridning 

Efter det första bekräftade smittfallet av COVID-19 i Wuhan, Kina under december 

månad 2019 så eskalerade fallen snabbt globalt. Nedanstående graf visar veckovisa 

bekräftade smittfall globalt under tidsperioden 01/2020–12/2020: 

 

Figur 1  Globala veckovisa COVID-19 smittfall (WHO, 2021) 

Tabellen visar att efter att man aktivt började testa för viruset så steg antal smittfall 

radikalt. Y-axeln visar antalet fall per vecka och genom att avläsa grafen ser man att på 

global skala så har det kunnat identifieras mer fall i slutet av år 2020 gentemot den 

allmänna tron att viruset var som värst våren 2020 innan införde hårdare restriktioner. 

Grafen visar även att ju mer man lärde sig av viruset samt ju mer effektiva länder blev på 

att aktivt testa befolkningen för viruset, desto mer smittfall kunde identifieras. Data för 

grafen är hämtad från World Health Organisation. 
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3.2 Virusets framfart i Finland 

Den första bekräftade smittan i Finland var 31 januari 2020 och sedan dess har antalet 

smittfall ökat till 50,000 fall (02/2021) (36,107 den 31.12.2020) (THL, 2021). Grafen 

nedan visar spridningen från första bekräftade smittan ända fram till 31.12.2020 som 

även är slutdatumet för denna avhandling. 

 

Tabell 1 Antal smittfall i Finland 2020 (THL, 2021) 

Tabell (1) visar antal rapporterade smittfall och bekräftade smittfall per dag. I tabellen 

kan man se hur COVID-19 utspelat sig i Finland. Man kan tydligt avläsa att efter den 

första vågen som varade ungefär från mars 2020 till maj 2020 så stagnerade de nya 

bekräftade fallen. Detta betyder att de restriktioner som regeringen framförde var 

effektiva i att blockera spridningen av viruset. Vidare kan man även avläsa att ju längre 

pandemin framgick desto mer oförsiktiga blev befolkningen angående restriktionerna 

och pandemin tog fart igen runt augusti 2020. Den dagen som rapporterat mest antal 

smittfall på en dag under 2020 var 25 november där 616 nya fall bekräftades (THL, 

2021).  
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3.3 OMX Helsinki under COVID-19 

För att vidare bestyrka teorin om att extrema händelser påverkar investerares 

psykologiska och beteendefaktorer som torde leda till prisreaktioner på marknaden så 

framförs en graf på Helsingforsbörsen nedan som stöd:  

 

Tabell 2 OMX Helsinki prisutveckling år 2020 (Nasdaq, 2021) 

Tabellen representerar OMX Finland utveckling mellan januari 2020 och december 

2020. Tabellen visar tydligt att det i mars 2020 varit en kraftig prisreaktion där börsen 

föll kraftigt. Dock så började marknaden korrigera sig och under november månad var 

börsen runt samma nivåer som innan händelsen. Detta fenomen understöds av en 

magnitud av studier av bl.a. Fakhry et al. (2018), Ferreira & Karali (2015), Merrill (1984), 

De Bondt & Thaler (1985), samt Schiller (2003), som alla argumenterade för att 

marknadsparticipanter tenderar överreagera på ny information som sedan korrigeras. 

Bortsett från detta så tog det ändå relativt länge för marknaden att återhämta sig efter 

kraschen i mars 2020. Dock i detta fall kan det även handla om ekonomisk stimulans 

som det inte tas ställning till i denna avhandling. Förutom ekonomisk stimulans kan 

även ett annat alternativ vara att regeringen lyckats införa förtroende till investerarna 

genom begränsningar och nedstängningar som signalerat att man inte kommer låta 

viruset löpa fritt utan att åtgärder införs för att förbättra situationen.  

Nästa kapitel presenterar befintliga studier angående COVID-19 och dess effekt på 

aktiemarknaden som kommer lägga grunden för den empiriska delen av denna 

avhandling. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel framför mer detaljerat tidigare forskning angående COVID-19 samt dess 

effekt på aktiemarknaden och ger en djupare inblick i hur detta studerats och vad man 

kommit fram till hittills inom empirisk forskning. Den tidigare forskningen kommer 

även att lägga grunden och fungera som inspiration för den själva empiriska delen av 

denna avhandling samt fungera som stöd när avhandlingens resultat diskuteras. Kapitlet 

avslutas med några hedersnämnder som även bidragit med forskning inom ämnet.  

4.1 Pandey & Kumaris (2021) 

I studien ”Event study on the reaction of the developed and emerging stock markets to 

the 2019-nCoV outbreak” så undersöker Pandey & Kumaris 49 tillväxt- och utvecklade 

länders aktiemarknader och hur COVID-19 påverkat dessa. Studien bidrar med empirisk 

undersökning gällande globala aktiemarknader och dess reaktioner på det rådande 

viruset. Vidare så undersöker även Pandey & Kumaris hur nedstängningar och 

begränsningar påverkat de globala ekonomierna och korrelationer mellan kumulativa 

onormala genomsnittliga avkastningar och antal smitt- och dödsfall.  

Data 

Datan för studien består av 49 länders aktieindex varav 23 länder är utvecklade länder 

och 26 länder är tillväxtländer. Skribenterna diskuterar att vanligtvis används index som 

jämförelse för att estimera ett företags förväntade avkastningar, medan i detta fall så 

använder sig skribenterna av dagliga avkastningar för själva indexen istället för alla 

enskilda företag inom indexen. Detta motiveras med att själva landets reaktion är av 

intresse för studien. Som jämförelseindex till ländernas representativa aktieindex 

används MSCI All Country World Index.  

Metod 

Som metod för sin studie använde Pandey & Kumaris sig av en händelsestudie med ett 

händelsefönster på [-30,30] dagar och en estimeringsperiod på 90 handelsdagar. Själva 

händelsedagen för studien är 30 januari 2020 som var dagen då WHO deklarera COVID-

19 utbrottet. Vidare så använde skribenterna sig av marknadsmodellen för att uträkna 

de normala avkastningarna enligt formeln (1)  𝐸(𝑅𝑖𝑡) =  α +  βRmt. För att sedan uträkna 

de onormala avkastningarna använde sig skribenterna av formeln (2): 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸𝑅𝑖𝑡 

var R representerar den faktiska avkastningen och ER är den normala avkastningen 

enligt formel (1). Den faktiska avkastningen uträknade Pandey & Kumaris genom att 
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använda logaritmiska dagliga avkastningar enligt formeln 𝑅𝑖𝑡 = 𝐿𝑁 (
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡−1

) ∗ 100. För att 

sedan kunna analysera den generella reaktionen på händelsedagen för aktieindexen så 

aggregeras de dagliga onormala avkastningar för hela händelsefönstret som i detta fall 

var [-30,30]. Detta gjordes enligt formeln 𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁
𝐼=1  där AAR är den 

genomsnittliga onormala avkastningen. Dessa genomsnittliga onormala avkastningar 

användes sedan för att uträkna kumulativa genomsnittliga onormala avkastningar för 

händelsefönstret. Pandey & Kumaris argumenterar att AAR och de kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningarna (CAAR) uträknas för att komma till både 

tvärsnitts- och tidsserieaggregering för händelseperioden. Sedan använder sig Pandey & 

Kumaris av diverse t-test för test av signifikans. Förutom standard t-test för AAR och 

CAAR så använder skribenterna sig av några andra såsom Wilcoxon’s Signed-Rank Test 

och Corrado test statistic som huvudsakligen används i studien.  

Resultat 

Studien undersökte fyra olika aspekter av COVID-19 effekt på aktiemarknader som var: 

1) Generella effekten 2) Geografiska effekter 3) Effekter av nedstängningar och 

begränsningar samt 4) Korrelation mellan CAAR och totala antalet smittfall och totala 

antalet dödsfall. För hela samplet så hittade skribenterna 16 negativa genomsnittliga 

onormala avkastningar före händelsedagen och 19 negativa genomsnittliga onormala 

avkastningar efter händelsedagen, själva händelsedagen uppvisade även negativ 

avkastning. Endast en genomsnittlig onormal avkastning var statistiskt signifikant före 

händelsedagen medan tolv stycken genomsnittliga onormala avkastningar var statistiskt 

signifikanta efter händelsedagen. Ingen CAAR var signifikant innan händelsedagen 

medan femton stycken CAAR var signifikanta efter händelsedagen. Slutsatsen för den 

generella undersökningen var att informationen World Health Organisation släppte 

hade en påverkan på de globala aktiemarknaderna som var mest negativ.  

För de geografiska effekterna så hittade Pandey & Kumaris att samtliga marknader var 

påverkade men att utvecklade länder uppvisade negativa avkastningar redan innan 

information utgavs av WHO som förkastar teorin kring effektiva marknader eftersom de 

utvecklade länderna redan hade informationen som WHO skulle gå ut med och kunde 

justera således. Tillväxtländer hade inte samma information och började reagera först 

efter själva händelsedagen. Resultaten visade att Asien och Stillahavsområdet hade 

ingen eller väldigt lite information innan tillkännagivandet av WHO, medan den 

amerikanska marknaden var minst påverkad av WHO informationen som utgavs.  
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Resultaten angående effekterna av nedstängningar och begränsningar visade att både 

utvecklade och tillväxtländer har varit framgångsrika i begränsningar av COVID-19 

framfart genom att introducera tidiga åtgärder som lyckats återinställa investerarnas 

förtroende och därmed vända marknadssentimentet mot det positiva. Dvs, länder som 

implementerat dessa strategier lyckades vända den starka nedgången av 

aktiemarknaden mot det positiva.  

I undersökningen kring korrelationerna mellan antal smitt- och dödsfall och CAAR så 

fann Pandey & Kumaris att det finns en medelstark till stark korrelation mellan totala 

fall och kumulativa onormala avkastningar förutom i USA, Kina, Hong Kong, Argentina 

och Taiwan. Vidare så diskuteras skribenterna att ökande antal smitt- och dödsfall har 

haft en effekt på marknadssentimenten runtom i världen men mest på tillväxtländer, 

men att inga klara slutsatser kan dras eftersom det även var stor variation i utvecklade 

länder som indikerar att hur länderna presenterar denna information har en stor 

betydelse.  

4.2 Ichev & Marinc (2018) 

För att även inkludera en studie angående en annan pandemi och dess finansiella 

påverkan på ekonomin så har en studie från Ichev & Marinc (2018) inkluderats.  

Artikeln ”Stock prices and geographic proximity of information: Evidence from the 

Ebola outbreak” undersöker om Ebola utbrottet 2014–2016 och dess extensiva 

mediatäckning påverkade aktiekurserna i USA. Bakgrunden till studien motiveras med 

att enligt beteendefinans så påverkar marknadssentimentet investeringsbeslut och må 

därför påverka aktiepriser till följd av negativ eller osäker information som dyker upp.  

Fokusen på studien är att analysera Ebola utbrotten baserat på World Health 

Organisation (”WHO”) information samt massmedians spridning av pandemin och 

dessa fenomens effekt på aktieavkastningar. Studiens hypotes är att geografisk närhet 

(eng. ”geographic proximity”) ökar effekten av information relaterad till Ebola utbrottet 

2014–2016 på de finansiella marknaderna. Vidare så utforskas även marknadssentiment 

och skilda industrier.  
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Data 

Data för studien består av den information som cirkulerat i massmedia angående Ebola 

utbrotten mellan 2014–2016 som WHO hade klassat som folkhälsonödsituationer med 

internationellt intresse. Hela tidsperioden omfattar 103 händelser varav 31 händelser 

utspelar sig i USA, 20 händelser i Europa och 52 händelser i västafrikanska länder. 

Vidare så består finansiella data av börslistade företag i USA som har geografisk 

exponering mot både USA, Västafrika och Europa. Som jämförelseindex används 

S&P500. Vidare, så för att kunna observera och analysera marknadssentimenten så 

använder sig Ichev & Marinc av VIX och VXO volatilitetsindex som det är allmänt 

accepterat att använda som proxy för investerarsentiment.   

Metod 

Metoden för Ichev & Marinc studie är tudelad mellan en klassisk händelsestudie för att 

undersöka Ebola utbrottens påverkan på aktiepriser och mellan en regressionsbaserad 

metod för att avgöra hur geografisk närhet påverkat de finansiella marknaderna. 

Händelsestudien utförs genom både en 1-faktor och 2-faktormodell som var estimerade 

på följande sett: (1)  𝑟𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛽1𝑟𝑚𝑡 + 𝜀𝑡 för 1-faktor modellen och: (2) 𝑟𝑖𝑡 = 𝑎0 +

𝛽1𝑟𝑚𝑡 + 𝛽2𝑟𝑖𝑛𝑑 ,𝑡+ 𝜀𝑡 var r är avkastningen för aktie i tidpunkt t, 𝑟𝑚𝑡 är S&P500 avkastning 

som fungerar som en proxy för marknadsportföljen, 𝑟𝑖𝑛𝑑 representerar avkastningen för 

en specifik industri i faktormodell (2). Analysen påbörjades sedan med att uträkna 

kumulativa onormala avkastningar (CAR) runtom valda händelser. Estimeringsperioden 

för händelsestudien var 100 handelsdagar och själva händelsefönstret var [-10,10]. 

För att observera den geografiska närhetens roll till de finansiella marknaderna 

tillämpades följande regressionsmodell:  

𝑟𝑖𝑡 = 𝛾0 + ∑ 𝛾1,𝑗 𝑟𝑖,𝑡−𝑗
+ ∑ 𝛾2,𝑘 𝑊𝐷𝑘,𝑡+ 𝑊𝐷𝑘 ,𝑡+ 𝛾3𝑇𝑎𝑥𝑡 + ∑ 𝛾4,𝑙 𝐸𝐿𝑙 ,𝑡+ 𝜀𝑡

3

𝑙=1

4

𝐾=1

5

𝑗=1

 

Var r är avkastningen för aktie i på dag t, 𝛾0 är regressionsinterceptet, 𝑟𝑖,𝑡−𝑗
 är den 

laggade beroende variabeln, 𝑊𝐾𝑘 med k=1,...,4 är dummy variabler för veckodagen, 𝑇𝑎𝑥𝑡 

är en dummy variabel för de fem första dagarna av beskattningsåret och slutligen så 

representerar 𝐸𝐿𝑙 ,𝑡 med l=1,2 och 3 dummyvariabler för geografiska platsen för 

händelsen.  Veckodagarna inkluderades i regressionen för att fånga måndagseffekten 

eller veckoslutseffekten medan en dummy för de fem första dagarna på beskattningsåret 
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inkluderades för att ta till hänsyn årsskiftseffekten (eng. turn-of-the-year effect). För att 

vidare ta i beaktande fenomenet om omvänd effect (eng. reversal effect) så kördes även 

följande regression: 

 

Resultat 

Händelsestudien visade att alla tre grupper av företag (geografisk exponering USA, 

Västafrika, Europa var Ebola utbrott hänt) hade statistiskt signifikanta negativa 

kumulativa onormala avkastningar. Dessa avkastningar uppvisade även reversal effect 

eftersom de skiftade från negativa till positiva efter själva händelsedagen. De kumulativa 

onormala avkastningarna var mest negativa för företag med exponering till Västafrika, 

varav näst högsta var USA och tredje högst var Europa.  

Regressionsresultaten visade att geografiska närheten av informationen till de 

finansiella marknaderna spelade en roll och hade en påverkan på aktiepriser och att 

speciellt företag med geografisk exponering till Västafrika hade negativa prisreaktioner. 

Studien visade även att det generella marknadssentimentet har en större effekt på aktier 

med högre volatilitet, subjektiva värderingar, små företag och företag som är mer 

nischade.  Högre volatilitet kunde avläsas på de mest signifikanta Ebola utbrottsdagarna 

som må antyda att Ebola utbrottet påverkar investerarnas sentiment. Ichev & Marinc 

argumenterar även att resultaten från studien reflekterar att rädsla och ångest påverkar 

investeringsbeslut mer än rationellt beteende i alla fall när det kommer till Ebola 

utbrottet. Vidare poängterar även skribenterna att deras studie bekräftar fenomen som 

att hög konsekventa men låg sannolikhetshändelser som exempelvis Ebola utbrottet är 

överbetonade i median och påverkar marknadssentimentet på negativa sätt. Som 

konklusion diskuterar skribenterna att media driven pessimism och optimism angående 

negativt betonade händelser kan ha en betydande effekt på investerares 

investeringsbeslut och således skapa irrationellt beteende.  

4.3 Mazur et al. (2020) 

I sin studie ”COVID-19 and the march 2020 stock market crash. Evidence from 

S&P1500” så undersöker Mazur et al. (2020) hur COVID-19 påverkade 

marknadsbeteende under börskraschen i mars månad 2020 genom att undersöka 

företagen och industrierna inom indexet S&P1500. Mazur et al. (2020) argumenterar att 
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COVID-19 representerar en signifikant intäktschock för den aggregerade ekonomin 

genom att de flesta företag enligt statlig påverkan är begränsade från att vara fullt 

funktionsdugliga under den statligt införda karantänen. Vidare så argumenterar 

skribenterna att detta leder till att företagen väljer att justera sina arbetskraftskostnader 

genom att permittera och säga upp anställda. Som följd av detta leder det till en 

minskning av konsumtionen och den ekonomiska produktionen, vars följd är sänkta 

strömmar av framtida förväntade kassaflöden. Ytterligare argumenterar Mazur et al. 

(2020) att COVID-19 effekten inte ter sig lika gentemot alla industrier utan att vissa 

branscher är mer utsatta medan andra till och med drar nytta av karantänförhållanden. 

Studien undersöker detta fenomen samt analyserar effekterna av statligt ingripande som 

må ha orsakat börskraschen. Förutom detta så undersökte även skribenterna 

aktieprisvolatiliteten.  

Data 

Som data för studien använde Mazur et al. (2020) Standard and Poor’s (S&P) 1,500 

företag för mars månad år 2020. För aktiepriser samt handelsvolymer hämtade 

skribenterna sitt data från Thomson Reuters Eikon. Vidare så exkluderade studien 

företag som börslistats under mars månad år 2020.  

Metod  

Som metod i studien använde sig Mazur et al. (2020) av en händelsestudie där de 

analyserade onormala avkastningar från tre enskilda dagar under mars månad 2020. 

Händelsefönstren för studien var 9 mars, 12 mars och 16 mars. Marknadsmodellen 

tillämpades och som jämförelseindex användes S&P500, S&P400 samt S&P600 baserat 

på aktiens gruppering inom ovannämnda index. Studien går inte närmare in på detalj 

angående metoden samt anger inte heller vad estimeringsperioden i händelsestudien 

var. Angående händelsestudien så refererar Mazur et al. (2020) till metodiken beskriven 

av Peterson (1989).  

Resultat 

Resultaten för studien var i linje med vad Mazur et al. (2020) argumenterade om att 

effekten är olika för olika industrier. När skribenterna först analyserade en dags råa 

avkastningar för olika industrier kom de fram till att den industrin som presterade bäst 

var hälsovård och medicinska apparater. De argumenterar att detta är förståeligt 

eftersom majoriteten av länderna i världen genomgår en acceleration av dödligheten på 
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grund av den rådande COVID-19 pandemin. Goda prestationer fanns även inom 

livsmedel och livsmedelsdistribution som drar nytta av ökad efterfrågan som följd av att 

restauranger och andra dylika matställen blivit nedstängda via statliga restriktioner. 

Även bolag inom mjukvara och teknologi presterade väl samt erbjudare av resurser för 

distansarbete som under de rådande restriktionerna har upplevt en ökad efterfrågan som 

har påverkat deras aktiekurser. Den sista väl presterande industrin som Mazur et al. 

(2020) fann var naturgasindustrin som även upplevt ökad efterfrågan eftersom 

människor tvingats spendera mera tid hemma som efterföljt en högre konsumtion av 

energi. Alla dessa nämnda industrier uppvisade över 20% månatliga avkastningar (råa) 

i studien.  

Bland de industrier som presterade sämst var råolje- och oljetjänster nere på -77%, 

fastigheter -72% och gästfrihet och underhållning -70%. Som orsak spekulerade Mazur 

et al. (2020) om teorin angående ekonomiska relationer mellan sammanlänkade företag, 

där en chock för ett företag har en resulterande effekt på alla länkade företag inom 

samma kedja som exempelvis kunder och leverantörer. Detta följes av att en 

intäktschock för ett företag kan ha en stark negativ intäktseffekt på alla ekonomiskt 

relaterade företag och orsaka en kaskad av prisnedgångar på aktiemarknaden. Förutom 

de råa avkastningarna som redovisats för här så resulterade även händelsestudien i 

liknande resultat. För de industrier som presterat bäst så var de onormala 

avkastningarna +32% medan de onormala avkastningar för de som presterat sämst var 

-36,3%. 

Som konklusion till studien så visade Mazur et al. (2020) att under marknadskraschen i 

mars 2020, så presterade hälsovårds, livsmedels, naturgas- samt mjukvarusektorerna 

bäst mätt i onormala avkastningar, medan företag inom råolja, fastigheter, 

underhållning och gästfrihet presterade sämst och tappade till och med runt 70% av 

deras marknadsvärde.  

4.4 Heyden & Heyden (2020) 

I sin studie ”Market reactions to the arrival and containment of COVID-19: An event 

study” så studerade Heyden & Heyden (2020) den kortsiktiga marknadsreaktionen på 

nordamerikanska och europeiska aktier i början av den rådande COVID-19 pandemin. 

Studien analyserar samt undersöker den gränsöverskridande aktiemarknadsreaktionen 

på ankomsten av COVID-19. Skribenterna hävdar även att de är de första att empiriskt 
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undersöka marknadsreaktioner på finans- och penningpolitiska åtgärder på 

gränsöverskridande nivå. 

Studien ger insikt om vilka egenskaper som uppstår som värdedrivande faktorer under 

den rådande COVID-19 pandemin. Skribenterna introducerar även två determinanter 

som ännu inte undersökts i samband med pandemin. Dessa determinanter är 

förhållandet mellan materiella tillgångar och totala tillgångar där skribenterna hävdar 

att under den rådande krisen så värdesätter investerare materiella tillgångar mera 

eftersom de har egenskapen av att fungera som en buffert och ett sätt att erhålla likvida 

medel om företag närmar sig konkursförhållanden. Den andra determinanten är den 

relativa mängden institutionella investerare inom ett företag. Heyden & Heyden (2020) 

argumenterar att institutionella investerare tenderar vara bättre informerade än andra 

mer generella marknadsparticipanter samt så besitter de även förmågan att ingå i att 

sälja aktier kort (eng. short-selling) som kan sätta press på aktiekurser.  

Data 

Heyden & Heyden (2020) har hämtat sin data från flera olika källor varav den största 

delen är hämtad från en källa kallad Refinitiv. Vidare så hämtar skribenterna 

logaritmiska aktieavkastningar från alla företag inkluderade i S&P500 och S&P Europe 

börjandes från januari 2018 samt även värdena från själva indexen. Det totala samplet 

innehåller 867 företag. 

Metod 

Som metod så använder Heyden & Heyden (2020) sig av både en händelsestudie samt 

en OLS regression. För regressionen använder sig skribenterna av kontrollvariabler som 

har blivit standardiserade inom den finansiella litteraturen och empirisk undersökning. 

Dessa kontrollvariabler är företagsstorlek, marknadsvärde mot bokvärde av tillgångar 

(eng. market-to-book ratio), och lönsamhet. Heyden & Heyden argumenterar även att 

tidigare forskning har indikerat att mängden skuld, likviditet samt mängden materiella 

tillgångar spelar en roll under ekonomisk svacka, så de använder sig även av dessa som 

kontrollvariabler i sin regression. Utöver dessa kontrollvariabler så inkluderar även 

skribenterna mängden institutionellt ägarskap eftersom det i finansiell litteratur har 

redovisats vara ett ombud (eng. proxy) för antalet aktier tillgängliga för att sälja kort.  
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I händelsestudien, så för att analysera effekten av virusets ankomst och reaktionerna mot 

policyn som implementerats, så uträknar skribenterna onormala avkastningar. Vidare, 

så använder sig skribenterna av marknadsmodellen allmänt tillämpad och accepterad 

enligt (MacKinlay, 1997). Sedan användes OLS regression där det regresseras varje 

akties avkastning på antingen S&P500 eller S&P Europe 350 beroende på om aktien är 

nordamerikansk eller europeisk. Som estimeringsperiod för händelsestudien använder 

Heyden & Heyden (2020) sig av 200 handelsdagar från år 2019 för att inte ha ett 

kontaminerat sampel. Händelsefönstret som skribenterna använder sig är [-10,10] d.v.s., 

tio dagar innan händelsen samt tio dagar efter händelsen. Själva händelsedagen i studien 

är den första bekräftade smittan, första bekräftade dödsfallet samt tidpunkterna vid 

finanspolitiska samt penningpolitiska åtgärder.  

Resultat 

Resultaten för studien visade att i exempelvis Nordamerika så reagerade inte 

aktiemarknaden på ankomsten av COVID-19 signifikant, som skribenterna sedan 

argumenterar att trots situationen i Kina så felbedömde aktiemarknaden radikalt 

situationens allvar. Men i kontrast till det första bekräftade fallet så hade det första 

dödsfallet en signifikant negativ reaktion och således antyder Heyden & Heyden (2020) 

att dödsfallet vände marknadssentimentet mot det negativa varefter negativa onormala 

avkastningar kunde identifieras.  

Vidare så fann Heyden & Heyden (2020) att finanspolitiska åtgärder inte hade några 

krafter att lugna osäkerheten på aktiemarknaden utan tvärtom visade resultaten att 

åtgärderna förvärrade osäkerheten. Detta resultat argumenterar skribenterna att vara i 

linje med tidigare forskning gjord av exempelvis Muller (2020) som visade att regeringar 

bör begränsa osäkerheter genom tydlig och kortfattad kommunikation och snabbt 

genomförande av politiska åtgärder. Detta stöds ytterligare av Zaremba et al. (2020) som 

visade att regeringens politiska åtgärder ökar marknadsvolatiliteten. Däremot var 

koefficienterna för penningpolitiken signifikant positiva som indikerar att övergripande 

monetära åtgärder verkar ha mer legitimitet samt trovärdighet och har därmed makt att 

lugna osäkerheten på aktiemarknaden. Som konklusion så argumenterade Heyden & 

Heyden (2020) att penningpolitiska åtgärder är mer effektiva i att lugna osäkerheter på 

aktiemarknaden än finanspolitiska åtgärder.  

Heyden & Heyden (2020) fann även att kontrollvariablerna materiella tillgångar samt 

likviditet var signifikant positiva och att de spelade en positiv roll i ankomsten av viruset. 
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Vidare så fann dock skribenterna inte att mängden skuld hade en signifikant påverkan 

vid virusets ankomst. Som konklusion så redovisade Heyden & Heyden (2020) att 

aktiemarknader reagerar olika på tillkännagivandet av det första bekräftade smittfallet 

och första bekräftade dödsfallet. Även om det inte hittades någon signifikant reaktion på 

det första bekräftade smittfallet så hade det första bekräftade dödsfallet en signifikant 

negativ reaktion på marknaden. Vidare så skiljer sig även marknaders reaktioner på när 

de första finans- och penningpolitiska åtgärderna tillkännages där finanspolitiken 

möjligen må öka osäkerheten så tenderade penningpolitiken från centralbanker ha 

lugnande karaktärsdrag på aktiemarknaden.  

4.5 Harjoto et al. (2020) 

Harjoto et al. (2020) undersöker i sin artikel ”COVID-19: Stock market reactions to the 

shock and stimulus” hur tillkännagivandet av World Health Organisation (”WHO”) om 

att COVID-19 blivit en global pandemi och hur meddelandet från Federal Reserve Bank 

angående ekonomisk stimulans har påverkat aktiemarknaden. Som bakgrund till sin 

studie beskriver skribenterna att i försök att begränsa den snabba spridningen av 

COVID-19 så infördes reserestriktioner, nedstängningar av samhället och åtgärder 

såsom social distansering. Dessa åtgärder skapande dock stora och plötsliga störningar i 

flödet av varor och tjänster på en global skala.  

Harjoto et al. (2020) beskriver att dessa störningar har lett till stora ekonomiska 

katastrofer runtom i världen eftersom sjukdomen som tidigare nämnt påverkat 

produktions- och försörjningskedjorna på ett negativt sätt, speciellt i Kina, Europa, 

Japan och USA som kan argumenteras vara de viktigaste samt största ekonomierna 

globalt. Genom de ekonomiska chockvågorna som COVID-19 orsakat har även de 

finansiella marknaderna i övriga utvecklade länder samt tillväxtländer drabbats hårt. 

När Harjoto et al. (2020) skrev artikeln så estimerade International Monetary Fund 

(”IMF”) att den globala BNP tillväxten förväntas vara -3% år 2020 vilket är värre än 

under finanskrisen 2008–2009. Skribenterna hävdar även att de är de första som 

undersöker den globala aktiemarknadens reaktion på COVID-19 genom att via en 

händelsestudie undersöka diverse reaktioner mellan stora och små företag. Specifikt 

undersöker de två händelsedagar som är: (1) WHO tillkännagivandet av COVID-19 den 

11 mars 2020 samt (2) Federal Reserve Bank meddelandet angående ekonomisk 

stimulans den 09 april 2020.  
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Data 

Som data använde Harjoto et al. (2020) sig av dagliga MSCI aktieindex för utvecklade 

länder (MXWO), utvecklade länder exkluderande USA (MXWOU), endast USA (MXUS), 

tillväxtländer (MXEF), USA large cap (MXUSLC) samt USA small cap (MXUSSC). Detta 

data hämtades från Bloomberg. Vidare så använde skribenterna sig av MSCI ACWI 

aktieindex (MXWD) som marknadens riktmärke (eng. benchmark) exkluderande USA 

var de använde sig av S&P500 large cap (MXUSLC) och small cap (MXUSSC). Harjoto 

et al. (2020) hävdar även att orsaken bakom deras användning av MSCI index är att de 

har 99,6% noggrannhet inom indexproduktion.  

Metod 

Metoden som Harjoto et al. (2020) tillämpat är en händelsestudie och motiverar valet 

genom att befintlig litteratur har antagit händelsestudiemetoden för att undersöka 

effekterna av globala chocker på aktieindex. Vidare så argumenterar även skribenterna 

att till skillnad från en standard händelsestudie där varje företagsaktie reagerar på 

nyheterna om det motsvarandet företaget eller själva företaget i sig så ger de globala 

pandemiska och penningpolitiska meddelandena tydliga händelsedatum som gäller för 

alla företag som är listade på marknadsindexen.  

I själva händelsestudien undersöker Harjoto et al. (2020) kumulativa onormala 

avkastningar enligt [-10,10] det vill säga under 10 dagar innan och 10 dagar efter de två 

händelsedatum som var fastslagna för studien (11 mars samt 09 april, 2020). 

Händelsefönstret utspelas därmed mellan 26 februari och 25 mars för den första 

händelsen samt mellan 26 mars och 23 april för den andra händelsen. Skribenterna 

beskriver inte i vidare detalj hur de räknar ut de kumulativa onormala avkastningarna.  

Som estimeringsperiod använder skribenterna sig av 250 handelsdagar innan 

ovannämnda händelsefönster som de hänför enligt Brown & Warner (1985). Därmed 

utspelas den total avkastningsdatan från 13 mars 2019 till 23 aprils 2020. Vidare så i 

överensstämmelse med en tio dagars aktieåterföring (eng. stock reversal) undersöker 

även Harjoto et al. (2020) kumulativa onormala avkastningar för ett händelsefönster på 

[-5,5] som en robusthetskontroll. Ytterligare så nämner skribenterna att de använder sig 

av den marknadsjusterade avkastningen och marknadsmodellen för sin händelsestudie.  
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Resultat 

Resultaten för studien visade att onormala avkastningar för tillväxtländer generellt sett 

är negativa och mindre än onormala avkastningar för utvecklade länder för båda 

händelsedatumen. Vidare fann skribenterna även att tillkännagivandet av ekonomisk 

stimulans av Federal Bank Reserve den 9 april, hade positiva onormala avkastningar 

vilket indikerar att den ekonomiska stimulansen hade positiva effekter på USA:s 

aktiemarknad. Ytterligare visar studien att tillkännagivandet av COVID-19 av WHO den 

11 mars hade större negativa onormala avkastningar för small cap aktieindex än large 

cap.  

Resultaten visade även att det fanns en accelerationsfas i positiv onormal avkastning för 

small cap index innan tillkännagivandet av ekonomisk stimulans den 9 april vilket 

indikerar att små företag kunde vänta sig penningpolitiskt stöd medan small cap företag 

tenderade ha negativa onormala avkastningar efter tillkännagivandet vilket antyder att 

företagen inte var nöjda med mängden ekonomisk stimulans. Harjoto et al. (2020) 

kunde även visa att de fann signifikanta negativa onormala avkastningar för 

tillväxtländer vid tillkännagivandet av COVID-19 pandemin, medan de onormala 

avkastningarna för utvecklade länder förblev positiva.  

Som konklusion till sin studie argumenterar Harjoto et al. (2020) att den globala 

pandemin COVID-19 har genererat negativa chocker på den globala aktiemarknaden och 

att genom implementeringen av en händelsestudie kom de fram till effekten av COVID-

19 varit mer negativ för tillväxtländer än utvecklade länder. Vidare fann de även 

empiriska bevis på att små företag upplevde större negativa chocker från COVID-19 än 

stora företag.  

4.6 Övrig tidigare forskning 

Förutom de tidigare forskningarna som redovisats för i detalj ovan så har det under år 

2020 genomförts otaliga andra studier i ett försök att kvantifierade effekterna på 

aktiemarknaderna orsakade av den rådande COVID-19 pandemin.  

Exempelvis så studerade Baker et al. (2020) aktiemarknadsreaktionen för COVID-19 och 

kom fram till att effekterna av viruset samt de penningpolitiska implementationerna som 

respons saknar historiskt prejudikat på den amerikanska aktiemarknaden. Medan He et 

al. (2020) undersökte COVID-19 effekt på aktiepriser i diverse sektorer på den kinesiska 

aktiemarknaden och kom fram till att COVID-19 hade en hård negativ påverkan på de 
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mer traditionella kinesiska industrierna medan pandemin hade en positiv påverkan på 

industrier inom b.la. teknologi och hälsovård. Vidare så undersökte Ashraf (2020) ifall 

aktiemarknaden påverkas mer av bekräftade dödsfall eller bekräftade smittfall 

orsakande av COVID-19 där skribenten fann att aktiemarknaderna reagerar mer negativt 

på det stigande antalet smittfall kontra bekräftade dödsfall.  
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5 DATA 

Detta kapitel kommer beskriva samt motivera de valda händelsedagarna för studien och 

närmare presentera data som används. Vidare presenteras även restriktioner för samplet 

och slutligen diskuteras även deskriptiv statistik för data.  

5.1 Kriterier och restriktioner 

Data för denna studie är alla företag inkluderade i OMX Helsinki (Helsinki Allshare) 

samt själva värdet för indexet. Själva indexet innehåller 136 börslistade bolag med inga 

utsatta restriktioner för företagens storlek. Restriktionerna för samplet är endast att 

bolaget inte fått börslistats under händelseperioden (estimeringsperioden och 

händelsefönstren) detta leder till att det fulla samplet innehåller 133 börslistade bolag 

varav tre stycken har exkluderats eftersom de börsintroducerats under 

händelseperioden. Orsaken bakom restriktionen är att få ren data med lika många 

handelsdagar för varje inkluderat företag samt att inga av företagen har några stora 

händelser inom den undersökta perioden. Data för studien är hämtat från FactSet 

(03.03.2021) 

5.2 Karaktärsdrag för datasamplet  

Som tidigare redan uppvisat i den teoretiska referensramen så uppvisar datasamplet en 

tydlig reaktion kring mars månad 2020. Indexet såg ut på följande sett: 

 

Figur 2 OMX Helsinki prisutveckling 
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Det intressanta med datasamplet är att den största reaktionen var nästan totalt isolerad 

till mars månad 2020 varefter aktiemarknaden fortsatt att stiga trots fortsatt pågående 

pandemi och restriktioner på idkad näringsverksamhet speciellt inom flyg, restaurang 

och kulturell verksamhet. Även på grund av denna orsak har de flesta händelsedagarna 

för denna studie valts från mars månad för att undersöka vad som haft en effekt eller 

inte.  

5.3 Händelsedagarna 

De valda händelsedagarna för studien är de följande:  

I. 31.01.2020 (Första smittfallet) 

II. 06.03.2020 (Globala fall 100,000) 

III. 11.03.2020 (Officiellt global pandemi) 

IV. 16.03.2020 (Första restriktionerna)  

V. 21.03.2020 (Första dödsfallet) 

VI. 27.03.2020 (Nylands nedstängning) 

Den första händelsedagen (I) är dagen för det första bekräftade smittfallet i Finland. 

Händelsen har blivit med vald på grund av att den kan anses vara startskottet för 

pandemins ankomst till Finland samt så har även det första smittfallet använts som 

händelsedag i tidigare forskning angående ämnesområdet.  

Den andra händelsedagen (II) var när det rapporterades att de globala fallen har nått 

100,000 bekräftade smittfall. Detta är inkluderat på grund av att numret 100,000 är en 

jämn och stor siffra som symboliserar att pandemin börjar få stor global spridning samt 

så har den möjligen en psykologisk effekt som kan ändra på sentimentet hos investerarna 

på aktiemarknaden. Ytterligare så motiveras valet med att median skapade stora 

rubriker kring händelsen. 

(III) är datumet för när WHO officiellt tillkännagav att COVID-19 blivit en global 

pandemi och är inkluderat eftersom det även tidigare använts inom tidigare forskning 

samt så är datumet även signifikant för avhandlingen eftersom Helsingforsbörsen föll 

med 10%. Förutom att detta datum specifikt använts i tidigare forskning så har även 
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exempelvis Ichev & Marinc (2018) använt sig av WHO annonseringar som 

händelsedatum. 

Händelsen (IV) är inkluderad eftersom det är datumet för när regeringen införde de 

första restriktionerna i det finska samhället. Restriktionerna må ha en effekt på 

marknaden eftersom idkande av viss näringsverksamhet blev begränsad tillsammans 

med riktlinjer angående hur många personer som fick samlas. Även publika utrymmen 

som exempelvis muséer och simhallar stängdes. 

Händelsedagen (V) är dagen för det första bekräftade dödsfallet i Finland som 

inkluderats för att även kunna jämföra ifall första smittfallet eller första dödsfallet haft 

mer effekt på aktiemarknaden OM de haft någon effekt alls, användning av det första 

dödsfallet är även använt inom tidigare forskning och har visat sig vara signifikant. 

Den sista identifierade händelsedagen är (VI) när regeringen stängde ner Nyland och 

begränsade ut- och infart till- och från Nyland, Händelsen är inkluderat eftersom en 

sådan drastisk åtgärd må ha starka signaler till aktiemarknaden om att ytterligare 

strängare begränsningar kunde införas som skulle ha ännu strängare efterföljder till 

näringslivet och därmed aktiemarknaden. 

Nedan så presenteras en figur på aktiemarknadsutvecklingen under början av 2020 där 

alla valda händelsedatum inträffar: 

 

Figur 3 OMX Helsinki utveckling och händelsedatum 
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De röda cirklarna i figur (3) representerar ovannämnda händelsedagar (31.01, 06.03, 

11.03, 16.03, 21.03 & 27.03). Ur grafen kan utläsas att det skett reaktioner på 

aktiemarknaden, som vidare undersöks i själva utförandet av studien.  

5.4 Deskriptiv statistik för onormala avkastningar 

Nedan i tabell (3) framförs deskriptiv statistik för de onormala avkastningarna med 

valda händelsefönster för de ovan presenterade händelsedagarna: 

Händelsedag I (31.01.2020)       

        

Händelsefönster Genomsnitt Median Min Max SD Skevhet Kurtosis 

-1 0,3 % 0,1 % -4,4 % 7,8 % 1,5 % 1,5 8,9 

0 -0,8 % -0,4 % -8,0 % 2,2 % 1,5 % -1,9 5,8 

1 0,6 % 0,5 % -16,3 % 32,2 % 3,5 % 4,8 53,3 

        

Händelsedag II (06.03.2020)       

        

Händelsefönster Genomsnitt Median Min Max SD Skevhet Kurtosis 

-1 -1,1 % -1,1 % -6,0 % 4,5 % 1,6 % 0,1 1,6 

0 -2,9 % -2,6 % -41,0 % 13,0 % 5,1 % -2,9 24,3 

1 0,1 % -0,1 % -7,4 % 8,7 % 1,9 % 0,7 5,1 

        

Händelsedag III (11.03.2020)       

        

Händelsefönster Genomsnitt Median Min Max SD Skevhet Kurtosis 

-1 -1,2 % -0,9 % -24,3 % 3,2 % 2,8 % -4,5 34,2 

0 -5,0 % -5,5 % -41,5 % 20,2 % 7,2 % -0,3 5,7 

1 0,4 % 0,2 % -26,7 % 9,5 % 3,5 % -3,3 27,3 

        

Händelsedag IV (16.03.2020)       

        

Händelsefönster Genomsnitt Median Min Max SD Skevhet Kurtosis 

-1 -3,6 % -2,5 % -66,3 % 7,7 % 6,9 % -5,9 52,1 

0 0,4 % 0,5 % -10,2 % 9,8 % 3,0 % -0,7 2,1 

1 -1,4 % -1,2 % -52,3 % 14,4 % 5,8 % -5,1 46,3 

        

Händelsedag V (21.03.2020)       

        

Händelsefönster Genomsnitt Median Min Max SD Skevhet Kurtosis 

-1 -2,0 % -1,9 % -12,6 % 6,7 % 3,1 % -0,1 1,0 

0 1,3 % 1,4 % -19,3 % 44,9 % 5,4 % 3,5 34,5 

1 0,7 % 0,5 % -7,3 % 16,1 % 2,9 % 1,3 6,7 

        

Händelsedag VI (27.03.2020)       

        

Händelsefönster Genomsnitt Median Min Max SD Skevhet Kurtosis 

-1 -0,4 % -0,4 % -19,6 % 9,6 % 3,0 % -1,3 13,3 

0 0,3 % 0,1 % -7,7 % 18,5 % 2,7 % 2,6 16,6 

1 1,0 % 0,9 % -6,6 % 26,7 % 3,1 % 4,0 34,6 
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Tabell 3 Deskriptiv statistik över onormala avkastningar 

För händelsedag I så varierar den genomsnittliga onormala avkastningen mellan -0,8% 

till 0,6% där den är -0,8% för själva händelsedagen som indikerar att dagen i genomsnitt 

genererat negativa onormala avkastningar för alla 133 företag i samplet. För händelsedag 

II så var den genomsnittliga onormala avkastningen -2,9% på händelsedagen som 

indikerar en större reaktion på marknaden än dag I. Dag III uppvisade negativa 

onormala avkastningar på -5,0% som var den största negativa onormala avkastningar 

bland alla valda händelsedagar. Dag III hade även den högsta standardavvikelsen på 

7,2% bland alla uppvisade händelsedagar. Händelsedagarna IV-VI uppvisade båda 

positiva onormala avkastningar. Vissa dagar under händelsefönstren uppvisar hög 

kurtosis som hänför att normal distributionen av de onormala avkastningarna har långa 

svansar och skevheten för samplet uppvisar inte alltför extrema värden för att någon 

justering skulle göras.  

5.5 Tvärsnittskorrelation 

Ett möjligt problemområde som bör adresseras är frågan angående tvärsnittskorrelation 

i datasamplet på grund av att händelsedagarna är de samma för alla företag i samplet. 

Detta är en aspekt som ofta ignoreras i händelsestudier och de tidigare forskningarna 

som presenterats i denna studie hade inte heller tangerat detta i sina studier. Exempelvis 

Kolari & Pynnönen (2010) argumenterar att eftersom händelsedagarna är kluster så 

leder det till överförkastning av noll hypotesen angående noll genomsnittlig onormal 

avkastning även om det stämmer. I sin studie så framför Kolari & Pynnönen (2010) att 

man bör använda sig av ett modifierat t-test för att kringgå effekten av 

tvärsnittskorrelation när händelsedagarna är kluster. Dock eftersom de tidigare 

empiriska undersökningarna inte tagit detta i beaktande så lämnas det även utanför 

ramen för denna studie.  
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6 METOD 

Detta kapitel redovisar för själva metoden som kommer tillämpas i den empiriska 

undersökningen, d.v.s. chockeffekten av COVID-19 och hur viruset påverkat den finska 

aktiemarknaden i början av år 2020. Kapitlet har sin grund i tidigare forskning och de 

presenterade metoderna är härledda från tidigare gjorda empiriska undersökningar 

inom ämnesområdet.  

6.1 Händelsestudie 

Genom användandet av en händelsestudie så kan man undersöka samt analysera hur 

olika företagsspecifika händelser alternativt globala händelser påverkar ett företags 

aktiepriser. Vidare så är händelsestudien den mest tillämpande metoden angående 

studier som undersöker hur ekonomiska händelser påverkar företagens värde. 

(MacKinlay, 1997) 

I denna avhandling så kommer händelsestudien att tillämpas på den finska 

aktiemarknaden och undersöka hur specifika händelsedatum har påverkat 

Helsingforsbörsen, där händelsedagen (t=0) är dagen för händelsens inträffande. En 

händelsestudie genomförs genom att kalkylera onormala avkastningar kring en händelse 

av intresse, där onormala avkastningar är avkastning utöver vad tillgången skulle ha 

avkastat under omständigheter där en händelse inte hänt (McKinlay, 1997). Tidigare 

forskning inom ämnesområdet har även tillämpat händelsestudien exempelvis Mazur et 

al. (2020), Heyden & Heyden (2020) samt Harjoto et al. (2020) använde alla 

händelsestudie för att undersöka COVID-19 effekt på kapitalmarknaden. För att vidare 

uträkna vad en tillgång avkastat under normala omständigheter så tillämpas en 

estimeringsperiod före händelsen som sedan jämförs med den valda händelseperioden, 

detta illustreras på följande sett:  

 

Figur 4 Illustrering av händelsefönstret inom en händelsestudie 
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Tiden mellan 𝑇0 och 𝑇1 är själva estimeringsperioden och händelseperioden 

karaktäriseras av 𝑇2 och 𝑇3 där 0 illustrerar själva händelsedagen.  

6.2 Händelse- och estimeringsperioden 

Estimeringsperioden används i en händelsestudie för att estimera den normala 

avkastningen för aktien, dvs. en period där inga signifikanta oväntade händelser inträffat 

som kunde påverka aktiepriset. Vidare så är det essentiellt att tidsperioden som 

estimeringsperioden innefattar innehåller så lite händelser som möjligt som kunde 

påverka företagets aktiepris. Detta resulterar även i att estimeringsperioden bör sluta i 

god tid innan händelsen så att möjligt läckage av information och spekulation inte 

påverkar själva estimeringen.  

I denna avhandling kommer en estimeringsperiod på 200 handelsdagar användas som 

betyder tidsperioden mellan 13 mars 2019 och 31 december 2019 (dag -231 till dag -31 

före händelsen). Denna estimeringsperiod är i linje med tidigare forskning av Heyden & 

Heyden (2020) som även använde sig av en estimeringsperiod på 200 dagar. Längden 

av estimeringsperioden varierar oftast mellan 150–250 dagar i tidigare studier som 

utfört händelsestudier men på grund av att den ovannämnda studien även undersöker 

samma ämnesområde så tillämpas 200 handelsdagar som bör vara tillräckligt för att 

skapa ett neutralt datasampel.  

Enligt Fama (1970) framförda teori kring hypotesen om effektiva marknader så torde 

marknaden korrekt prissätta enligt all tillgänglig information direkt då information 

publiceras vilket i praktiken skulle antyda att en händelseperiod på endast en dag (dag 

0) skulle vara tillräckligt för att upptäcka fenomenet. McKinlay (1997) argumenterade 

dock att det är fördelaktigt att använda ett händelsefönster på tre dagar [-1,1] för att 

uppmärksamma dels ifall händelsen är förväntad (händelse -1) och dagen efter 

händelsen (händelse +1) för att medräkna effekten av att aktiemarknaden varit stängd.  

Denna avhandling kommer tillämpa en händelseperiod på tre dagar, det vill säga [-1,1] i 

enlighet med McKinlay (1997). COVID-19 pandemin har varit kontinuerlig och varit 

närvarande runtom valda händelsedatum som leder till att händelser som framkommit 

under pandemin inte varit helt plötsliga speciellt när det kommer till Finland eftersom 

samma händelser ren uppvisat sig i andra länder runtom i världen. Detta är orsaken till 

att endast ett händelsefönster på tre dagar används. Figuren nedan illustrerar och 

sammanfattar händelsefönstret som kommer tillämpas i denna studie:  
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Figur 5 Händelsestudiens händelsefönster 

Figuren illustrerar en estimeringsperiod på 200 handelsdagar som slutar 31 dagar innan 

första händelsen. Vidare så representerar 0 själva händelsen och +1 representerar dagen 

efter händelsen och -1 representerar dagen innan händelsen.  

6.3 Logaritmiska dagliga avkastningar 

Studien kommer att använda sig av dagliga logaritmiska avkastningar för uträkningen 

av företagens avkastning, vilket även är i linje med Heyden & Heyden (2020) och Pandey 

& Kumaris (2021) som även använde sig av logaritmiska dagliga avkastningar i sin 

undersökning. De logaritmiska avkastningarna uträknas formeln nedan:  

 𝑅𝑖,𝑡 = ln (
𝑃𝑖,_𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
) (1) 

I formeln, så är 𝑅𝑖,𝑡 den logaritmiska avkastningen för företag i, vid tidpunkt t, ln är den 

naturliga logaritmen och 𝑃𝑖,𝑡 är aktiepriset för företag i, vid tidpunkt t.  

6.4 Onormala avkastningar 

Den onormala avkastningen i händelsestudier är den faktiska avkastningen under 

händelsefönstret subtraherat den normala avkastningen för företaget under 

händelsefönstret där den normala avkastningen är avkastningen som företagen skulle ha 

haft om inte händelsen skulle ha inträffat (McKinlay, 1997). Formeln för onormala 

avkastningar kan uppställas på följande vis:  

 𝐴𝑅𝑖 ,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡− 𝐸(Ri,t ∣ 𝑋𝑡) (2) 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 är den onormala avkastningen för företag i på händelsedagen t. 𝑅𝑖,𝑡 är den verkliga 

avkastningen för företag i vid tidpunkt t och 𝐸(Ri,t ∣ 𝑋𝑡) är den normala förväntade 
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avkastningen för företag i på dag t. 𝑋𝑡 anger informationen som redan finns tillgänglig 

på marknaden vid tidpunkt t. (McKinlay, 1997) 

I händelsestudier så tillämpas oftast en av två vanliga metoder för att uträkna de normala 

avkastningarna. Den första heter konstanta medelavkastningsmodellen (eng. constant 

mean return model) och den andra heter marknadsmodellen (eng. market model). I 

linje med tidigare forskning så kommer marknadsmodellen tillämpas i denna studie och 

därmed presenteras metoden i mera detalj i följande stycke.  

6.5 Marknadsmodellen 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som hänför aktieavkastningen från ett företag 

till marknadsportföljens avkastning som representerar avkastningen från hela 

aktiemarknaden på aggregerad nivå. Som marknadsportfölj så använder man sig oftast 

av ett stort index som exempelvis S&P500, men i denna avhandling kommer 

OMX_Helsinki PI att utgöra marknadsportföljen eftersom studien ämnar undersöka den 

finska marknaden. Marknadsmodellen presenteras på följande sett:  

 𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖  +  𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (3) 

Där 𝑅𝑖,𝑡 och 𝑅𝑚,𝑡 är avkastningarna för företag i och marknadsportföljen för tidpunkt t 

och 𝜀𝑖,𝑡 är en fel term som har väntevärdet 0 och en varians på σ2. Vidare så representerar 

𝛼𝑖 och 𝛽𝑖 parametrar för själva marknadsmodellen. Modellen som presenterats är linjär 

som kommer från antaget angående normalitet i aktieavkastningarna. För att erhålla 

estimat på 𝛼𝑖 och 𝛽𝑖 så genomförs en regression med de erhållna avkastningarna från 

estimeringsperioden på företag i mot avkastningarna på marknadsportföljen under 

tidperiod t. Vidare, så tillämpar man de erhållna avkastningarna med dagliga 

avkastningar från marknaden under händelseperioden för att motta de normala 

avkastningarna för samplets företag. För själva regressionen så tillämpas följande formel 

i enlighet med McKinlay (1997):  

 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝛼�̂� − 𝛽�̂�𝑅𝑚,𝑡 (4) 

6.6 Kumulativa onormala avkastningar 

För att vidare kunna undersöka och närmare analysera COVID-19 effekt på företagens 

aktiepriser så aggregeras de onormala avkastningarna från hela händelseperioden. 

Metoden för kumulerade onormala avkastningar går ut på att summera ihop varje dags 

onormala avkastning under händelseperioden som matematiskt kan framställas som: 
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𝐶𝐴𝑅𝑖 = ∑ 𝐴𝑅𝑖 ,𝑡

1

𝑡

 
(5) 

Där 𝐶𝐴𝑅𝑖 avspeglar den kumulerade onormala avkastningen under händelsefönstret för 

företag i. 𝐴𝑅𝑖,𝑡 representerar den hopräknade totala onormala avkastningen. För att 

vidare även undersöka hela händelseperiodens onormala avkastning så uträknas även 

den genomsnittliga onormala avkastningen för alla medvalda företag med följande: 

 
𝐶𝐴𝐴𝑅 =

1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑁

𝑖

 
(6) 

Där CAAR representerar den genomsnittliga onormala avkastningen, och CAR den 

summerade kumulativa onormala avkastningen. 

6.7 Hypotes och test för signifikans 

Hypotesen för avhandlingens syfte är fastställd genom resultat från tidigare forskning 

inom ämnesområdet. I enlighet med den tidigare forskningen och teori angående 

händelsers påverkan på aktiemarknader så bör valda händelsedatum leda till onormala 

avkastningar. Som följd av detta så kommer ett tvåsidigt T-test att genomföras var om 

H0 inte kan förkastas så antyder det att ingen onormal avkastning upptäckts (ingen 

statistiskt signifikant skillnad emellan onormal avkastning och normal avkastning. 

Vidare så om H0 kan förkastas så antyder det att det finns en statistisk signifikant 

skillnad emellan onormal- och normalavkastning. Hypoteserna för studien är således: 

 

𝐻0: 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ä𝑟 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑙𝑙 

𝐻1: 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑙𝑙 
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Själva T-testet som utförs för att avgöra ifall de onormala avkastningarna är signifikanta 

eller inte så tillämpas ett tvärsnitts T-test på följande vis:  

 𝑡𝐶𝐴𝐴𝑅 = √𝑁
𝐶𝐴𝐴𝑅

𝑆𝐶𝐴𝐴𝑅
   

(7) 

Där 𝑆𝐶𝐴𝐴𝑅 representerar samplets standardavvikelse för de kumulativa onormala 

avkastningarna. Formeln för 𝑆𝐶𝐴𝐴𝑅 är den följande:  

 
𝑆𝐶𝐴𝐴𝑅

2 =
1

𝑁 − 1
∑(𝐶𝐴𝑅𝑖 − 𝐶𝐴𝐴𝑅)2

𝑁

𝑖=1

 
(8) 
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7 RESULTAT 

Detta kapitel presenterar resultat för testerna och metoderna presenterade i kapitel 5. 

Vidare så presenteras varje händelsedags resultat enskilt enligt dagarna som redovisats 

för i kapitel 4. 

7.1 Händelsedagar I-VI 

Händelsedag I representerade det första smittfallet i Finland som bekräftades den 

31.01.2020 och studien angående datumet gav följande resultat:  

Händelsefönster Alla företag (N=133) T-stat p-värde Signifikans 

CAAR [-1,1] 0,90 % 3,17 0,00 *** 

CAAR [0,1] 0,62 % 2,22 0,03 ** 

-1 0,29 % 2,23 0,03 ** 

0 -0,77 % -5,73 0,00 *** 

1 1,38 % 4,53 0,00 *** 

 

Tabell 4 Resultat för händelsedag I 

Som tidigare redogjorts för så är händelsefönstret för studien [-1,1] och därmed 

presenteras även kumulativa genomsnittliga onormala avkastningar för [0,1] som en 

robusthetskontroll. Händelsedag I uppvisar onormal avkastning på -0,77% med en T-

statistika på -5,73 som ger en statistisk signifikans på 1% nivå. Dagen innan händelsen 

uppvisade positiv onormal avkastning på 0,29% med en statistisk signifikans på 5% nivå 

och dagen efter händelsen uppvisade även positiva onormala avkastningar på 1,38% med 

en statistisk signifikans på 1%. För de kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningarna så uppvisade både fönstren positiva avkastningar på 0,90% respektive 

0,62% där [-1,1] hade en statistisk signifikans på 1% och [0,1] en signifikans på 5% nivå.  

Den andra händelsedagen i studien var 06.03.2020 där de globala smittfallen nådde 

100,000 som ansågs symboliskt för pandemins progress. Resultaten för studien 

angående händelsedag II gav följande resultat:  

Händelsefönster Alla företag (N=133) T-stat p-värde Signifikans 

CAAR [-1,1] -5,08 % -8,77 0,00 *** 

CAAR [0,1] -3,75 % -7,78 0,00 *** 

-1 -1,32 % -9,29 0,00 *** 

0 -3,61 % -8,23 0,00 *** 

1 -0,14 % -0,86 0,39  
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Tabell 5  Resultat för händelsedag II 

Dag II för händelsestudien uppvisade även statistiskt signifikanta resultat. För själva 

händelsedagen dvs. när det annonserades att de globala COVID-19 fallen nått 100,000 

smittfall så uppvisade företagen på Helsingforsbörsen negativa onormala avkastningar 

på -3,61% med en T-statistika på -8,23 och en statistisk signifikant på under 1% nivå. 

Vidare så uppvisade dagen innan annonserandet även negativa onormala avkastningar 

på -1,32% med en T-statistika på -9,29 och en statistisk signifikans på under 1% nivå. 

Dagen efter händelsen uppvisade dock inga statistiskt signifikanta onormala 

avkastningar med ett p-värde på 0,39. Båda händelsefönstren för de kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningarna var statistiskt signifikanta på 1% nivå och 

uppvisade negativa onormala avkastningar på -5,08% respektive -3,75%. 

Den tredje medvalda händelsedagen för händelsestudien är 11.03.2020 som är dagen så 

World Health Organisation (”WHO”) tillkännagav och meddelade att COVID-19 

tillfredsställer kraven för att igenkännas som en global pandemi. Resultaten från studien 

presenteras nedan:  

Händelsefönster Alla företag (N=133) T-stat p-värde Signifikans 

CAAR [-1,1] -6,67 % -7,31 0,00 *** 

CAAR [0,1] -5,45 % -7,49 0,00 *** 

-1 -1,22 % -5,03 0,00 *** 

0 -6,42 % -10,31 0,00 *** 

1 0,97 % 3,19 0,00 *** 

 

Tabell 6 Resultat för händelsedag III 

11.03.2020 uppvisade väldigt statistiskt signifikanta resultat för alla dagar och fönster 

inkluderade i studien. För själva händelsedagen så uppvisades det negativa onormala 

avkastningar på -6,42% för företagen i samplet och händelsedagen var även statistiskt 

signifikant på under 1% nivå med en T-statistika på -10,31. Dagen efter tillkännagivandet 

så uppvisades det positiva onormala avkastningar med en statistisk signifikans på 1% 

nivå. Dagen före tillkännagivandet så uppvisades även signifikanta negativa onormala 

avkastningar på -1,22%.  

För de kumulativa genomsnittliga onormala avkastningarna så uppvisades det negativa 

avkastningar på -6,67% för händelsefönstret [-1,1] med en 1% statistisk signifikansnivå 
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och händelsefönstret [0,1] uppvisade negativa onormala avkastningar på -5,45% även 

med en 1% signifikansnivå.  

16.03.2020 var dagen när den finska regeringen införde de första restriktionerna i 

kampen mot den fortsatta spridningen av COVID-19 i Finland. Resultaten för 

händelsedagen är de följande:  

Händelsefönster Alla företag (N=133) T-stat p-värde Signifikans 

CAAR [-1,1] -4,46 % -4,00 0,00 *** 

CAAR [0,1] -0,28 % -0,46 0,65   

-1 -4,18 % -6,99 0,00 *** 

0 1,11 % 4,28 0,00 *** 

1 -1,38 % -2,77 0,01 *** 

 

Tabell 7Resultat för händelsedag IV 

Själva händelsedagen uppvisade positiva onormala avkastningar på 1,11% som hade en 

statistisk signifikansnivå på under 1%. Dagen efter händelsedagen uppvisade negativa 

onormala avkastningar på -1,38% med en statistisk signifikansnivå på under 1%. Vidare 

så uppvisade dagen innan de införda restriktionerna en negativ onormal avkastning på -

4,18% med en signifikansnivå på 1%. För de kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningarna så uppvisade endast händelsefönstret [-1,1] statistiskt signifikanta 

resultat med negativ onormal avkastning på -4,46%.  

Händelsedag V representerar den 21.03.2020 var den finska regeringen beslutade om 

att stänga gränserna från- och till Nyland eftersom smittfallet var koncentrerade och 

ökande i den kommunen. Resultaten för studien angående händelsedagen presenteras 

nedan:  

Händelsefönster Alla företag (N=133) T-stat p-värde Signifikans 

CAAR [-1,1] -0,33 % -0,57 0,57  

CAAR [0,1] 2,24 % 3,60 0,00 *** 

-1 -2,57 % -9,69 0,00 *** 

0 1,56 % 3,36 0,00 *** 

1 0,68 % 2,66 0,01 *** 

 

Tabell 8 Resultat för händelsedag V 
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Händelsedagen uppvisade positiva onormala avkastningar på 1,56% som hade en 

statistisk signifikansnivå på under 1%. Dagen efter själva nedstängningen av Nyland så 

uppvisades även positiva onormala avkastningar på 0,68% med en signifikansnivå på 

1%. Dagen innan beslutet så uppvisades negativa onormala avkastningar på -2,57% även 

med en 1% statistisk signifikansnivå. De kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningarna uppvisade inga statistiskt signifikanta resultat för händelsefönstret [-1,1] 

medan händelsefönstret [0,1] uppvisade positiva onormala avkastningar på 2,24% med 

under 1% signifikansnivå.   

Den sista händelsedagen för studien var 27.03.2020 som representerar det första 

bekräftade dödsfallet i Finland orsakat av COVID-19. Resultaten för händelsedagen 

presenteras nedan:  

Händelsefönster Alla företag (N=133) T-stat p-värde Signifikans 

CAAR [-1,1] 0,83 % 2,56 0,01 ** 

CAAR [0,1] 1,70 % 4,02 0,00 *** 

-1 -0,86 % -3,28 0,00 *** 

0 0,42 % 1,82 0,07 * 

1 1,27 % 4,70 0,00 *** 

 

Tabell 9 Resultat för händelsedag VI 

Själva händelsedagen uppvisade positiva onormala avkastningar på 0,42% med en 

statistisk signifikansnivå på 10% medan dagen efter händelsedagen uppvisade positiva 

onormala avkastningar på 1,27% med en signifikansnivå på under 1%. Dagen innan 

händelsedagen uppvisade däremot negativa onormala avkastningar på -0,86% med en 

statistisk signifikansnivå på under 1%. De kumulativa genomsnittliga onormala 

avkastningarna för händelsedagen uppvisade även statistiskt signifikanta resultat på 5% 

respektive 1% nivå med positiva onormala avkastningar på 0,83% för händelsefönstret 

[-1,1] samt 1,70% för händelsefönstret [0,1].  
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7.2 Diskussion kring händelsedagarnas resultat 

Den första händelsedagen för studien var 31.01.2020 som representerade det första 

bekräftade smittfallet i Finland. Som tidigare även motiverats så valdes datumet med på 

grund av dess användning både i tidigare forskning samt att det representerar COVID-

19 officiella ankomst till Finland och är således ett signifikant datum. I händelsestudien 

så uppvisade alla händelsefönster statistiskt signifikanta resultat och själva 

händelsedagen uppvisade statistiskt signifikanta (<1% nivå) negativa onormala 

avkastningar på -0,77%. Medan dagen innan och dagen efter uppvisade positiva 

onormala avkastningar. De kumulativa genomsnittliga onormala avkastningarna var 

även positiva för studien. Resultaten för händelsedagen är både för och emot tidigare 

forskning men i linje med finansiell litteratur angående ämnesområdet. Exempelvis 

Heyden & Heyden (2020) kom fram till att ankomsten av COVID-19 och första 

smittfallet inte uppvisade statistisk signifikans och att marknaden drastiskt 

underskattade viruset när det spred sig utanför Wuhan i Kina. På grund av att det första 

bekräftade smittfallet i Finland upptäcktes avsevärt senare än i många andra länder så 

uppvisar dagen möjligen statistiskt signifikanta resultat som följd av att man redan 

kunde bedöma virusets allvarlighet och hot mot samhället. I enighet med tidigare 

finansiell litteratur angående investerares tendens att överreagera på ny information så 

följer den första händelsedagens resultat samma linje d.v.s. en negativ reaktion på själva 

händelsedagen som sedan följes av en positiv reaktion dagen efter som indikerar att 

investerarna något överreagerat på den nya informationen. Detta fenomen kallas även i 

finansiell litteratur för reversal effect dvs att aktiekurserna överreagerar på relevanta 

nyheter.  

Händelsedag II som var 06.03.2020 representerar dagen där det rapporterades att de 

globala COVID-19 fallen nått 100,000 bekräftade smittfall. Dagen blev vald i studien på 

grund av dess symboliska meriter som kunde tänkas påverka marknadssentimentet 

negativt. Detta eftersom det kan anses vara en viktig milstolpe i virusets globala framfart. 

Som bakgrundsinformation så hade Finland endast 15 bekräftade smittfall 06.03.2020 

(THL, 2021). Resultaten från studien uppvisade stora statistiskt signifikanta negativa 

onormala avkastningar på <1% nivå var själva händelsedagen låg på -3,61% och dom 

kumulativa genomsnittliga avkastningarna [-1,1] på -5,08%. Ingen tidigare forskning har 

hittills inkluderat dagen i sin forskning som leder till att ingen jämförelse kan direkt dras 

till andra bevisade resultat. Dock så tangerar resultaten den teoretiska referensramen 

angående spridningseffekten (eng. spillover effect) som betyder att ju mer integrerad 

världsekonomin och kapitalmarknaderna blir ju mer påverkas länderna av varandra. 
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Med spridningseffekten i baktanken så kan det argumenteras att även ifall Finland 

endast hade 15 bekräftade smittfall så påverkades Finlands aktiemarknad av den 

stigande oron på de globala kapitalmarknaderna följt av ett stigande antal globala 

COVID-19 smittfall. Detta resultat tangerar även forskning av exempelvis Ichev & Marinc 

(2018) som i sin studie angående Ebola utbrottets påverkan på finansiella marknader 

kom fram till att evenemang som Ebola tenderar att överbetonas i media. Speciellt media 

driven pessimism kan betydligt påverka investerarnas stämning på marknaden mot det 

negativa. 

Den tredje händelsedagen för denna avhandling är 11.03.2020 som även är det mest 

studerade hittills inom studier angående COVID-19 pandemin. Detta eftersom datumet 

gav upphov till stora marknadsnedgångar globalt. Datumet är även känt i Finland 

eftersom det är dagen då Helsingforsbörsen föll med ca. -10% som var historiskt 

eftersom inte ens finanskrisen påverkade Helsingforsbörsen lika negativt. Vidare så 

representerar datumet dagen då World Health Organisation informerade att COVID-19 

officiellt är klassificerad som en global pandemi. Resultaten för denna studie var de mest 

drastiska utifrån alla valda händelsedatum. Själva händelsedagen uppvisade negativa 

onormala avkastningar på -6,42% som hade en statistisk signifikans på <1% och de 

kumulativa genomsnittliga onormala avkastningarna [-1,1] visade negativa avkastningar 

på -6,67% även på <1% statisk signifikansnivå. Dagen innan händelsen var även negativ 

men dagen efter händelsen var smått positiv som antyder att marknaden återhämta sig 

något efter en så stor nedgång. Studiens resultat är i linje med tidigare forskning var 

Mazur et al. (2020) även hittade statistiskt signifikanta negativa onormala avkastningar 

under börskraschen i mars månad och Harjoto et al. (2020) även fann att 

tillkännagivandet av WHO om en global pandemi gav signifikanta negativa onormala 

avkastningar. På samma sätt som annonserandet om 100,000 bekräftade smittfall så var 

11.03.2020 dagen då pandemin blev verklighet officiellt som spelar en stor symbolisk roll 

och som ändrade sentimentet på kapitalmarknaderna.  

Fjärde händelsedagen för studien var 16.03.2020 som var dagen när den finska 

regeringen införde de första restriktionerna i kampen mot spridningen av COVID-19 i 

Finland. Restriktionerna var omfattande och inkluderade bland annat att man 

rekommenderade distansarbete för alla som hade möjlighet till det, mängden personer 

som fick vistas tillsammans blev begränsat till tio personer, allmänna utrymmen såsom 

biblioteks-, idrotts- och kulturutrymmen blev nedstängda. Eftersom regeringens 

åtgärder var drastiska så förväntades det även att detta skulle vara synligt på 
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aktiemarknaden. Själva händelsedagen uppvisade positiva onormala avkastningar på 

1,11% som var statistiskt signifikanta på <1% nivå som var aningen överraskande 

eftersom man kunde förvänta sig att begränsning av näringsidkande hade en negativ 

reaktion på aktiemarknaden. Dagen efter annonserandet för begränsningarna [+1] 

uppvisade däremot statistiskt signifikanta negativa onormala avkastningar på -1,38% 

och dagen före själva händelsen [-1] uppvisade även statistiskt signifikanta negativa 

onormala avkastningar på -4,18% som kan vara resultat av att investerarna på 

aktiemarknaden reagerade på begränsningarna redan innan själva beslutet kom. I 

nästan alla fall när det kommit till beslut som skall göras så har detta diskuterats aktivt i 

median innan själva händelsedagen vilket gör att investerare måhända reagera på vad 

kommer införas istället för att reagera först efter beslutet. De kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningarna [-1,1] uppvisade liknande resultat som dagen innan händelsen 

med negativa onormala avkastningar på -4,46% på <1% signifikansnivå. Detta antyder 

även att eftersom själva händelsedagen uppvisade positiva resultat och dagen efter 

händelsedagen något negativa resultat så drevs även de kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningarna av dagen innan händelsedagen dvs [-1]. Detta antyder vidare 

att investerarna har proaktivt reagerat på diskussioner kring införandet av restriktioner 

redan innan regeringen fattat själva beslutet.  

Femte händelsedagen i studien är datumet (21.03.2020) för det första bekräftade 

dödsfallet orsakat av COVID-19 i Finland. Som tidigare även diskuterat är datumet 

inkluderat på grund av att det flitigt använts inom tidigare forskning och samt för att det 

är intressant att jämföra resultaten från första smittfallet till första dödsfallet och hur 

aktiemarknaden reagerat. I denna studie uppvisade dock resultaten inte något 

häpnadsväckande utan istället lite blandade resultat som är något svåra att antyda. 

Dagen innan händelsedagen som i detta fall inte spelar någon roll eftersom ingen kunde 

veta när det första dödsfallet sker så uppvisade den största avkastningen som var -2,57% 

och var statistiskt signifikant på <1% nivå. Orsaken varför denna dag uppvisat stora 

negativa onormala avkastningar är okänd. Själva händelsedagen dvs dagen då det första 

dödsfallet skett så uppvisade däremot positiva onormala avkastningar på 1,56% som 

även hade en <1% signifikansnivå vilket antyder att investerarna på marknaden inte 

reagerade negativt på det första dödsfallet när informationen kom fram. Detta kan även 

tolkas som att globalt sett hade det redan framkommit mycket dödsfall och investerarna 

var beredda på att det var oundvikligt och därför blev det ingen chock på marknaden som 

efterföljd. Dagen efter annonserandet av det bekräftade dödsfallet var även i linje med 

själva händelsedagen och uppvisade positiva onormala avkastningar på 0,68% och en 
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signifikansnivå på <1%. De kumulativa genomsnittliga onormala avkastningarna [-1,1] 

var inte statistiskt signifikanta för det första bekräftade dödsfallet.  

Den sista valda händelsedagen för studien var 27.03.2020 som var datumet för när 

regeringens beslut stängde gränsen för Nyland för att begränsa spridningen av COVID-

19 då Nyland var värst drabbat. Händelsedagen förväntades inte uppvisa några mirakel 

eftersom pandemin redan var långt framgången och starkt närvarande. Nedstängningen 

av Nyland påverkade inte direkt näringslivet eftersom man fick röra sig utanför gränsen 

med arbetsrelaterade orsaker. Dock var det en drastisk åtgärd som kunde signalera 

investerarna om hur långt regeringen är villig att gå i kampen mot virusets fortsatta 

spridning som kunde betyda fortsatta drastiska restriktiva åtgärder. Händelsestudien för 

den valda händelsedagen uppvisade blandade resultat som är svårtolkade. De 

kumulativa genomsnittliga onormala avkastningarna var positiva på 0,83% med en 

signifikansnivå <5% som dock inte är något märkvärdigt. Medan dagen innan 

tillkännagivandet av Nylands begränsning uppvisade aningen negativa onormala 

avkastningar på -0,86% med en <1% signifikansnivå som möjligen är ett tecken på en 

liten reaktion innan införandet av gränsövervakning vid Nyland. Under själva 

händelsedagen uppvisades positiva onormala avkastningar på 0,42% som hade en 

signifikansnivå på <10% och dagen efter händelsen uppvisade positiva onormala 

avkastningar på 1,27% med en signifikansnivå på <1%. Resultaten för denna händelsedag 

uppvisade inga resultat som skulle vara tillräckliga entydiga för att kunna dra tydliga 

slutsatser.  

7.3 Sammanfattning av diskussion 

Som sammanfattning av den ovanförda diskussionen kring resultaten kan det framföras 

att bland alla presenterade 6 händelsedagar under våren 2020 så uppvisade dagarna 

varierande resultat. Det överraskande var att majoriteten av resultaten var alla väldigt 

statistiskt signifikanta. Det förblev även klart att vissa händelser påverkade 

aktiemarknaden mer än andra där somliga resultat stämde med tidigare gjord forskning 

medan andra inte uppvisade likheter med tidigare studier.  

Den första händelsedagen som var det första bekräftade smittfallet uppvisade resultat 

som både var emot och i linje med tidigare forskning. Slutsatsen som kan antydas är att 

dagen hade en påverkan på den finska aktiemarknaden 2020 men effekten var mild. 

Överlag så var även andra händelsedagen (globala smittfall 100,000) väldigt statistiskt 

signifikant och hade en större effekt på den finska aktiemarknaden än det första 
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smittfallet som var något överraskande. Dagen som hade störst effekt var dagen då WHO 

meddelande att COVID-19 officiellt blivit en global pandemi. Resultaten var även i linje 

med tidigare forskning som även hittat att denna dag orsakat de största negativa 

onormala avkastningarna av de studerade datumen. Samma dag var även dagen då 

Helsingforsbörsen föll med ca -10%. Fjärde händelsedagen som var de första 

restriktionerna hade även en stor effekt på den finska aktiemarknaden med stora 

negativa kumulativa genomsnittliga onormala avkastningar. Femte och sjätte 

händelsedagarna uppvisade dock blandade och svårtolkade resultat. Nedan i tabell (11) 

rangordnas händelsedagarna enligt påverkan de haft på den finska aktiemarknaden 

under valda händelsefönster. Rangordningen sker via de kumulativa genomsnittliga 

onormala avkastningarna.  

Händelsedag Händelsefönster Alla företag (N=133) 
T-

stat 
p-

värde 
Signifikans 

III CAAR [-1,1] -6,67 % -7,31 0,00 *** 

II CAAR [-1,1] -5,08 % -8,77 0,00 *** 

IV CAAR [-1,1] -4,46 % -4,00 0,00 *** 

V CAAR [-1,1] -0,33 % -0,57 0,57 - 

VI CAAR [-1,1] 0,83 % 2,56 0,01 ** 

I CAAR [-1,1] 0,90 % 3,17 0,00 *** 

 

Tabell 10 Rangordning av resultat 

Orsaken varför rangordningen är ordnad från negativ till positiv är för att stora 

ekonomiska chocker samt ny negativ information på marknaden antas leda till negativa 

prisreaktioner. Överraskande för studien är att det första smittfallet och första dödsfallet 

haft väldigt milda reaktioner på aktiemarknaden som delvis motsäger sig tidigare 

forskning som visat att första dödsfallet i alla fall haft betydliga negativa onormala 

avkastningar. 

Det intressanta med rangordningen av resultaten är även att de största negativa 

resultaten härstammar från evenemang som varken hänt i Finland eller haft en direkt 

påverkan på näringslivet. Detta förstärker även argumentationen kring 

spridningseffekter och en alltmer integrerad världsekonomi som grundligt diskuterats i 

teorikapitlet för denna studie. Vidare förstärker även dessa resultat medians roll om 

spridning av pessimism på marknaden och att detta har en direkt effekt på investerare 

eftersom händelsedagarna III och II inte har utgjorts av någon konkret händelse utan 

bara annonserande av milstolpar för pandemin. Möjliga orsaken bakom detta fenomen 
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diskuterades av Ichev & Marinc (2018) var de poängterade att ett dåligt humör och 

ångest driver sentiment emot risktagande och kontribuerar till generell 

marknadspessimism angående framtida avkastningar och dikterar således 

aktieprisrörelser på marknaden.  

7.4 Studiens förbättringsområden och förslag på fortsatt forskning 

Eftersom COVID-19 fortfarande är fortgående så är denna studie endast en kort insikt i 

specifika händelsedatum under en kort tidperiod. För att göra studien mer komplett 

skulle det vara fördelaktigt att ha en längre tidsperiod med mera utspridda datum för att 

närmare kunna identifiera skillnader mellan händelsedagar och dess effekter på 

aktiemarknaden. Det föreslås därmed att förlänga tidshorisonten i fortsatt forskning 

angående ämnesområdet i framtiden när COVID-19 stabiliserats. Speciellt med tanke på 

COVID-19 långsiktiga effekter. Denna avhandling har endast tangerat chockeffekten av 

virusets introduktion till det finska samhället.  

Vidare så har denna studie inte tagit i beaktande några specifika industrier eller 

indelning i industrier som kunde belysa effekterna per industri mer ingående. Detta 

skulle vara intressant för att kunna avgöra ifall vissa industrier skulle överraskningsvis 

ha presterat bra eller dåligt förutom dom självklara. Detta var dock utanför ramen för 

denna studie men är ett förslag på fortsatt forskning som även kunna tillbringa 

mervärde.  

För att göra resultaten mer tillförlitliga och specifikt för att inte förkasta noll hypotesen 

om inga onormala avkastningar för aggressivt, så kunde även ett modifierat T-test ha 

använts för att ta till hänsyn möjlig tvärsnittskorrelation på grund av klustrerade 

händelser. 

7.5 Konklusion 

Denna studie har ämnat undersöka chockeffekten av COVID-19 på den finska 

aktiemarknaden i början av år 2020. Specifikt så har sex händelsedagar undersökts med 

hjälp av en händelsestudie som har utnyttjat ett händelsefönster på [-1,1] dagar. Alla 

valda händelsedagar grundar sig på tidigare gjord forskning och andra här välmotiverade 

orsaker som kan tänkas ha en påverkan på investerarnas marknadssentiment. Som 

bakgrund till studien så bygger den finansiella teorin på studier som jämfört signifikanta 

händelsers påverkan på aktiemarknader som bevisat att katastrofala händelser oftast har 

en signifikant negativ effekt men att den oftast förblir kortvarig. Detta har argumenterats 



50 
  

vara ett fenomen på att investerare tenderar överreagera på ny information på 

marknaden speciellt om den är negativt belagd. Studien ämnar främja befintlig litteratur 

och undersökning kring COVID-19 effekt på aktiemarknaden och speciellt ur ett nordiskt 

(finländskt) perspektiv.  

Resultaten från studien tyder på statistiskt signifikanta negativa onormala avkastningar 

kring valda händelsedatum som antyder att COVID-19 haft en signifikant negativ effekt 

på den finska aktiemarknaden som helhet. Vidare så kunde det även visas att vissa 

händelser hade en betydligt större påverkan än andra vars orsaker bland annat var att 

vissa händelser redan skett utanför Finlands gränser. Detta resulterar i att man redan 

var beredda på faktumet och att informationen redan var inkluderat i aktieprisen som 

även tangerar spridningseffekter och en integrerad världsekonomi.  

För att vidare bygga på resultaten och göra studien mer omfattande så rekommenderas 

fortsatt och framtida forskning om en längre tidsperiod med mera utspridda 

händelsedatum för att kunna identifiera marknadens reaktion ju längre fram i tiden man 

går och ju mer man vänjer sig med virusets närvaro. Vidare skulle det även vara 

intressant med en industriuppdelning för att ge vidare inblick hur COVID-19 påverkat 

de olika industrierna på aktiemarknaden och inte bara på en aggregerad nivå som denna 

studie gjort. Ifall dessa faktorer skulle tillämpas skulle det ge en mer helhetlig bild över 

COVID-19 effekt på den finska aktiemarknaden över ett längre perspektiv.  
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