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Viimasest ülemaailmsest majanduskriisist on möödumas 10 aastat ning üha enam võime 

meediast lugeda, et majandus on uuesti ülekuumenemas. Riikide majandused on järjest 

enam omavahel integreeritud ja seetõttu on investoritel raske rakendada portfelliteooriat 

geograafilisest aspektist. 2008-2009. aasta majanduskriis algas Ameerika Ühendriikidest 

ja levis väga kiiresti üle maailma ning mõjutas terve maailma majandust. Uurimistöö 

eesmärk on hinnata Baltimaade aktsiaturgude integratsiooni taset Euroopa ja USA 

aktsiaturgudega 2004-2016. aastal. Bakalaureusetöö tulemusena saadud hinnang annab 

võimaluse teha järelduse kuivõrd on Baltimaade aktsiaturud integreerunud Euroopa ja 

Ameerika Ühendriikide aktsiaturgudega ning kas selle järgi on võimalik prognoosida uue 

majanduskriisi teket. Töös võrreldakse OMX Baltic Benchmark GI, Euro STOXX 50 ja 

Dow Jones Industrial Average indeksite põhistatistikuid ja korrelatsioone. Samuti 

analüüsitakse Eesti, Läti, Leedu, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide 

makromajanduslike andmeid.  Uurimistööst selgus, et kriisi ajal muutusid kõik 

aktsiaindeksid omavahel tunduvalt rohkem korreleeruvateks ning kõige rohkem hakkasid 

aktsiaindeksid korreleeruma hoopis kriisist taastumise ajal. Kuna on teada, et 2017. aastal 

oli maailmas üsna kõrge majanduskasv, siis oleks võimalik sama teemat jätkata lisades 

perioodi 2017. aasta. Samuti oleks huvitav lisada indeksite loetellu mõni Aasia 

aktsiaindeks. 
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It has been 10 years since the last financial crisis had worldwide ramifications, and the 

media is constantly threatening the next financial crisis may be closer than we think. 

The economies of different countries are much more integrated to one another than two 

decades before and as a result investors are having a hard time applying the modern 

portfolio theory in the geographical point of view. The financial crisis of 2008-2009 

started from the United States of America and spread quickly around the world affecting 

the economy of the whole economic world. The purpose of this research is to evaluate 

the level of integration of the Baltic States' stock markets in comparison to the European 

and United States of America stock markets between 2004 and 2016. The assessment 

of this bachelor's thesis gives an opportunity to make a conclusion on how much the 

stock markets of the Baltic states have integrated to the European and United States of 

America's stock markets and if it is possible to predict the birth of a new economic 

crisis. In this research paper OMX Baltic Benchmark GI, Euro Stoxx 50 and Dow Jones 

Industrial Average indices main statistic and correlation data will be compared. This 

research paper also analyses Estonian, Latvian, Lithuanian, European Union and The 

United States of Americas' macroeconomic data. This thesis will reveal that during a 

crisis all stock indices correlate more to one another. It will also reveal that stock indices 

begin to correlate even more during the recovery of a financial crisis.. It is known that 

the year 2017 we saw a fairly large economical growth which, if added, could be used 

to  later continue the topic.  It would also be interesting to add some Asian stock index 

into the list of indices. 

Keywords: financial crisis, economic cycle, stock indices, correlation, macroeconomics 
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SISSEJUHATUS 

 

Alates Euroopa Liiduga ühinemisest on Balti riikide finantsturud muutunud liberaalsemaks, 

mis on muutnud nende investeerimisprofiile investorite silmis palju ihaldusväärsemaks. 

Kõigi kolme riigi otseste välisinvesteeringute kasv oli märgatav perioodil 2004-2007. 

Välisinvestoreid meelitavateks põhjusteks olid stabiilne makrokeskkond, struktuursed 

reformid ja välisinvesteeringute sõbralik keskkond. Kuna investeeringute mahud 

Baltiriikidesse olid väga suured, siis oli sellel perioodil Eesti, Läti ja Leedu majanduskasv 

väga suur. 

      Järsule majanduskasvule järgnes ülemaailmne majanduskriis, mis ei jätnud puutumata ka 

Baltiriike. Eestis, Lätis ja Leedus toimus 2007. ja 2008. aastal suurim majanduslangus 

Euroopa Liidus. Riigid pidid tegema eelarvetes suuri kärpeid sundides Lätit otsima isegi 

välisabi. Loomulikult avaldas majanduskriis tugevat mõju ka suurtele majandustele nagu 

Euroopa Liit tervikuna ja Ameerika Ühendriigid. Paljud riigid olid sunnitud tegema suuri 

kärpeid oma poliitikates ja väga paljud inimesed kaotasid oma töökohad. 

2018. aasta sügisel möödub 10 aastat eelmise majanduskriisi aegsest börsiindeksite 

suurimast langusest. Ajakirjanduses ennustatakse üha enam uut majanduse korrektsiooni või 

lausa majanduskriisi.  On teada, et väikeste riikide majandused ei mõjuta väga suurel määral 

suurriikide majandusi, küll aga toimib see vastupidi. Seega levivad suurriikides toimuvad 

protsessid kiiresti ka teistele turgudele. Uurimistöö peamiseks probleemiks  on teada saada, 

kui tugevas seoses on arenevad turud ehk Baltimaade aktsiaturud arenenud turgudega nagu 

Ameerika Ühendriigid ja Lääne-Euroopa neljal ajaperioodil: kriisieelne aeg (2004-2007), 

majanduskriisi aeg (2007-2009), kriisist taastumise aeg (2010-2014) ja kriisist taastumise 

aeg, mil dollar on euro suhtes väga tugev (2015-2016) ning kas selgunud tulemustest võib 

prognoosida uue majanduskriisi teket.  

Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata Balti aktsiaturgude integratsiooni taset Euroopa ja USA 

aktsiaturgudega. Bakalaureusetöö tulemusena saadud hinnang annab võimaluse teha 

järelduse kuivõrd on Baltimaade aktsiaturud integreerunud Euroopa ja Ameerika 
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Ühendriikide aktsiaturgudega. Ühtlasi võimaldab saadud tulemus teha prognoose uue kriisi 

tekkimiseks.  

Uurimistöö hüpotees on, et majanduskriisi ajal muutuvad aktsiaturud tunduvalt rohkem 

korreleeruvateks kui enne majanduskriisi ning peale majanduskriisi muutuvad indeksid 

uuesti vähemkorreleeruvateks. 

Bakalaureusetöö eesmärgiga kooskõlas püstitati järgmised uurimisküsimused:  

• Kuidas hinnata aktsiaturgude integratsiooni? 

• Missugune on valitud aktsiaindeksite muutus perioodidel 2004-2007, 2008-2009, 

2010-2014 ja 2015-2016? 

• Kuidas mõjutab finantskriis aktsiaturgude integreeritust? 

• Kas aktsiaturgude areng võimaldab ennustada uue kriisi esile kerkimist? 

Uurimistöö koosneb kahest osast - teoreetiline osa keskendub valitud aktsiaindeksite ja 

nendega seotud mõistete tutvustamisele, aktsiaindeksite integratsiooni ajaloole ning annab 

ülevaate, kuidas käitusid vaatluse all olevad aktsiaindeksid viimases (2008-2009. aasta) 

majanduskriisis. Töö teine ehk empiiriline osa keskendub teoreetilises osas seletatud 

mõistete abil makromajanduslike ja aktsiaindeksite statistikute ning korrelatsioonide 

kirjeldamisele. Tehakse ka saadud tulemustest järeldused ja prognoos.  

Baltimaade aktsiaturu hindamiseks kasutatakse OMX Baltic Benchmark GI indeksit, 

Ameerika Ühendriikide aktsiaturu hindamiseks Dow Jones Industrial Average indeksit ja 

Euroopa aktsiaturu hindamiseks Euro STOXX 50 indeksit.  

Uurimistöös kasutatavaks meetodiks on aegridade dünaamika hindamine ja 

korrelatsioonanalüüs.  
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1. MAJANDUSKRIISID JA AKTSIAINDEKSID  

 

1.1. Aktsiaturg, aktsiaindeksid ja makromajanduslikud andmed 
 

Sõna „börs“ tuleb Belgias asuva Brugge linna aadlike perekonnanimest van der Berus, kelle 

maja esisel peeti 15.-16. sajandil turge, kus sai kaupu osta, müüa ja vahetada. Majanduse 

arenedes hakati korraldama turge ja koosolekuid ka teistes linnades üle Euroopa. 

Prantsusmaal hakati koosolekute paika nimetama bourse, Itaalias borsa, Saksamaal börse ja 

Hispaanias bolsa. Suurbritannias oli kauplemiskohaks Royal Exchange hoone (mis ehitati 

1566-1570. aastatel) ning sellepärast on seal siiani kasutusel sõna exchange. (Investeerimise 

teejuht 2007: 23-24) Tänapäeval mõistame börside all väärtpaberitega kauplemiskohti. 

Väärtpaberiteks on näiteks aktsiad, võlakirjad, tuletisväärtpaberid ehk derivatiivid, 

optsioonid ja futuurid (Roos jt 2014: 147-148). Käesolevas töös pööratakse kõige rohkem 

tähelepanu aktsiatele ja aktsiaindeksitele. 

Aktsiad on väärtpaberid, mille omamine näitab osalust ettevõttes. Olenevalt aktsiate liigist, 

võib aktsiate omamine anda õiguse hääletada näiteks ettevõtte üldkoosolekutel. Aktsiaid 

võib jaotada kaheks: liht- ja eelisaktsiad.  Eelisaktsiate omamise puhul on dividendide suurus 

fikseeritud ning ettevõtte pankroti korral on nad lihtaktsionäridega võrreldes eelisseisus 

nõuete rahuldamise protsessis. (Ibid: 173-174) 

Aktsiaturu indekseid koostatakse selleks, et investoritel oleks aktsiaturu kohta ülevaatlik pilt. 

Indeksiga hinnatakse finantsmaailmas või konkreetses majandussektoris toimuvaid 

muudatusi. Aktsiaturu indeks iseloomustab aktsiate kursi muutumist eelmise perioodiga 

võrreldes. Need indeksid koosnevad paljudest ettevõtetest ja see võimaldab hinnata turu 

suuna liikumist. Samuti on võimalik võrrelda konkreetse ettevõtte aktsia liikumist võrreldes 

indeksi liikumisega. (Ibid: 169) 

 Peamised aktsiaindeksite tüübid on (Ibid: 169): 

1) indeksid, mis põhinevad turuväärtusel - iga aktsia mõjutab indeksit vastavalt 

ettevõtte väärtusele. Näiteks OMXT, Nasdaq, S&P500; 

2) indeksid, kus aktsia mõjutab indeksit vastavalt tema aktsia hinnale ehk hinnaga 

kaalutud indeksid.  
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Aktsiaindeksite väärtused sõltuvad suuresti hetke majanduse olukorrast, mis omakorda 

sõltub käesolevast majandustsüklist. Varade tootlust juhivad lühi-, keskmise- ja pikaajaliste 

tegurite koosmõjud. Neid on võimalik jaotada kolmel viisil: taktikaline tsükkel (1-12 kuud), 

äritsükkel (1-10 aastat), pikaajaline tsükkel (10-30 aastat). (Mattingly, Hofschire 2017: 2-3) 

Äritsükkel võib olla kriitiline turu tootlikkuse hindamiseks, kuna on väga sagedase 

investeerimisperioodi pikkusega tsükkel ning see jaguneb omakorda neljaks faasiks (Ibid: 2-

3):  

1) Varajane faas: majandus elavneb ja toimub suhteliselt terav kasv. Suureneb riigi SKP ning 

inimeste sissetulekud. Äride varud on madalad, samas kui müük kasvab kiiresti. 

Majanduspoliitika stimuleerib majanduse kasvu. 

2) Keskmine faas on tavaliselt kõige pikem faas. Majanduskasv pole enam nii järsk kui 

varem. Majandus jõuab haripunkti ning varud ja müük kasvavad, jõudes üksteisega võrdsele 

tasemele.  

3) Hiline faas – „ülekuumenenud“ majandus, mis on valmis minema langusesse. Kestab 

keskmiselt umbes poolteist aastat.  Majandusnäitajad tõmbuvad tagasi. Piiratakse laenude 

väljaandmist ja ettevõtete kasumimarginaalid vähenevad. Ettevõtete varud kasvavad, kuid 

müük väheneb.  

4) Languse faas: majanduse kokkutõmbumine, ettevõtete kasumid vähenevad. 

Rahanduspoliitika muutub leebemaks ja varad vähenevad hoolimata madalatest 

müügitasemetest, valmistudes uueks tõusuks.  

Languse faasile eelneb tavaliselt „mull“, mis tähendab varade hindade erinemist 

fundamentaalselt põhjendatud väärtusest. „Mulli“ tekkimise põhjuseks võivad olla 

järgmised tegurid (Investeerimise teejuht 2007: 88): 

1) investorite lootus uue olukorra tekkeks; 

2) keskpankade ja valitsuste ekspansiivne raha- ning eelarvepoliitika, mis aitab kaasa 

varade hinna kasvule ning suurendab majandusaktiivsust; 

3) pankade liiga laialdane laenude võimaldamine; 

4) konkurents professionaalsete investorite ja fondijuhtide vahel, mistõttu omandavad 

nad ülehinnatud varasid selleks, et saada lühiajalist tootlust.  

Majanduse languse faasis räägitakse tavaliselt finants- või majanduskriisist. Finantskriisile 

on püütud leida kindlat definitsiooni, kuid siiani käsitlevad autorid seda erinevalt. 

Maailmapanga teadlane Gerard Caprio, Jr. on seda kirjeldanud järgmiselt: „Finantskriis 
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algab sageli pihta või on stimuleeritud pankade maksejõuetusest, mis toob endaga kaasa 

märkimisväärse varade hinna kukkumise, eriti  väärtpaberiturul.“ . (1998: 3) 

Käesolevas töös on fookuses kolm aktsiaindeksit, mis iseloomustavad Baltimaade, Euroopa 

Liidu ja Ameerika Ühendriikide majandusi. Alates 2007. aastast on Balti- ja Põhjamaades 

on kasutusel ühtne Nasdaq grupi indeksite süsteem, mis muudab nende väärtpaberiturgude 

võrdlemise lihtsamaks ja kergemini mõistetavaks. Süsteemi kuuluvad kaubeldav indeks, 

võrdlusindeks, üldindeks ja sektoriindeksid. Kõik indeksid arvutatakse ahelindeksina 

võrreldes eelmise kauplemispäeva hinnatasemega. Autor kasutab uurimistöös OMX Baltic 

Benchmark GI indeksit, kuna see sisaldab suurimaid ja enim kaubeldud aktsiad Balti börsil 

ning sisaldab aktsiaid kõikidest sektoritest. Indeksis olevate väärtpaberite osakaal põhineb 

osakaaluga korrigeeritud turuväärtusel, mis tähendab, et indeks sisaldab ainult seda osa 

aktsiakapitalist, mis on kauplemiseks saadaval. OMX Baltic Benchmark indeksit 

korrigeeritakse kaks korda aastas- 1. jaanuaril ja 1. juuli selleks, et vähendada investori 

tehingukulusid indeksiportfelli jäljendamisel.  GI järelliide (gross index) tähendab 

tulususindeksit, mis on Nasdaq-i kodulehel seletatud järgmiselt: „Turu kogutootluse 

kajastamiseks reinvesteeritakse tulususindeksis dividendimaksed. Selleks muudetakse 

päeval (dividendi ex-päeval) indeksi valemi nimetajas vastava väärtpaberi hinda, lahutades 

sellest dividendimäära. Arvutuslikult reinvesteerib selline korrigeerimine väljamakstud 

dividendi kõigisse indeksisse arvatud väärtpaberitesse vastavalt nende osakaaludele 

indeksis.“ (Nasdaq Balti indeksiperekond) 

Ameerika Ühendriikide aktsiaturgu iseloomustab väga hästi Dow Jones Industrial Average 

(DJIA) indeks. Sinna kuuluvad USA 30 kõige suuremat ettevõtet, näiteks Apple, Coca-Cola, 

IBM, McDonald’s. Microsoft, Walmart jt, mis iseloomustavad kõige paremini USA 

majanduse käitumist. Selles indeksis kajastuvad ettevõtted kõikidest sektoritest v.a 

transpordi- ja kommunaalsektor. Esimest korda koostati see indeks 1896. aastal. Seda 

indikaatorit kasutatakse kõige rohkem uuringutes, kuigi mõned teadlased kasutavad ka 

Standard & Poor’s 500 (S&P500). (Podmajerska 2016: 22) 

Euro STOXX 50 indeks on Euroopa juhtiv aktsiaindeks, mis sisaldab Euroopa stabiilsemaid, 

paremini juhitud ja suurimaid ettevõtteid. Indeksis sisalduvad 50 ettevõtte aktsiad, mis on 

pärit 11 Eurotsooni riigist: Austriast, Belgiast, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, 

Iirimaalt, Itaaliast, Luksemburgist, Hollandist, Portugalist ja Hispaaniast. Indeks sisaldab 

Euroopa suurimaid firmasid, näiteks Adidas, BMW, Nokia, Siemens, Saint-Gobain, 



10 

 

Volkswagen jt. Indeks omab finantsinstitutsioonide litsentse üle maailma, et pakkuda laias 

valikus  investeerimistooteid peale aktsiate – börsil kaubeldavaid fonde, futuure ja optsioone. 

(STOXX. EURO… ja Market insider. EURO…) 

Käesolevas uurimistöös kasutab autor makromajanduse kirjeldamiseks järgmisi näitajaid: 

SKP aastas (miljardit $), SKP elaniku kohta ($), inflatsioon jooksvates hindades (%), SKP 

kasv aastas (%).  

Sisemajanduse koguprodukt ehk SKP on Eesti statistikaameti kodulehel defineeritud 

järgmiselt: „SKP on riigi elanikkonna majandusliku olukorra näitaja, mis kajastab toodetud 

kaupade ja teenuste koguväärtuse ja nende tootmisel vahetarbimiseks kulutatud kaupade ja 

teenuste väärtuse vahet.“ (Eesti statistikaamet. Sisemajanduse…) SKP mõõdab kindlal 

territooriumil toodetud lõpphüviste turuväärtust (Kerem, Randveer 2007: 73). See on üheks 

tuntuimaks majanduse suuruse ja edukuse mõõdikuks, kuid seda tuleks kindlasti vaadata 

koos teiste näidikutega. 

Sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta näitab majanduse saavutatud väljundit inimeste 

arvu suhtes. Selleks jagatakse riigi sisemajanduse koguprodukt riigis elavate inimeste 

arvuga. (Amadeo 2018b) 

Inflatsioon näitab hindade kasvu ehk raha ostujõu vähenemist. Käesolevas töös mõõdetakse 

seda hinnaindeksiga Consumer Price Index (CPI), mis näitab hindade langust (deflatsiooni) 

ja tõusu (inflatsiooni). (Eesti statistikaamet. Terminite… ja Amadeo 2018a) Majanduse 

pikaajaliseks ja jätkusuutlikuks arenguks peetakse enamasti kõige sobivamaks ligi 2% 

inflatsioonimäära. Selle juures on hinnad stabiilsed ja tööhõive tase maksimaalne. Madalama 

taseme juures langeksid toodete ja teenuste hinnad, mis tooks kaasa ka palkade alanemise. 

Kõrgema inflatsioonimäära juures on oht, et majandus hakkab üle kuumenema. (Board of 

governors of the federal…2015) 

SKP kasvu määr näitab kui kiiresti majandus kasvab (protsentides).  Selleks võrreldakse riigi 

ühe majandusperioodi reaalse SKP kasvu eelmise perioodiga. Kui majandus kasvab, siis on 

see näitaja positiivne. Kui see määr ületab 3-4% piiri, siis võib see viia majanduse 

ülekuumenemiseni. (Amadeo 2018c) 
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1.2. Aktsiaturgude integratsioon 

 

Ülemaailmselt integreeritud aktsiaturgude poole liikumine on saavutanud erilise hoo 

viimase 20 aasta jooksul, mil arenenud riikide majandus-ja finantssidemed on muutunud 

tihedamaks. Samuti on  oluliseks teguriks arenevate turgude kasv, mis on viinud täiendavate 

piiriüleste suheteni ning mis on olnud ka peamine maailmamajanduskasvu edasiviija. Teised 

tegurid, mis on põhjustanud maailmakaubanduse, kapitali liikumise ja riikide 

välisinvesteeringute kasvu, on turgude liberaliseerimine, riikliku kontrolli vähendamine, 

tehnoloogilised arengud ja seaduste lõdvendamine. Need põhjused on kaasa aidanud 

omavahel rohkem seotud majanduste tekkimisele, mis omakorda on põhjustanud 

aktsiaturgude integratsiooni eriti volatiilsetel perioodidel, näiteks majanduskriiside, sõdade 

või poliitiliste ebastabiilsuste ajal. (Mobarek 2016: 2) 

Veel 20. sajandi lõpul oli igal Euroopa riigil oma taristu väärtpaberitega tehingute 

tegemiseks ja nendega arveldamiseks. Euroopa suurimateks finantskeskusteks olid London, 

Frankfurt ja Pariis. Tehinguid teiste riikidega teostati pankade vahendusel, kes olid 

kontohalduriteks ning tähtsaimad rahvusvahelised väärtpaberiühingud olid Cedel ja 

Euroclear. Peale mitmeid ebaõnnestunud ühinemiskatseid sai Euroopa väärtpaberituru 

taristute ühinemine alguse 2000. aasta sügisel, mil Amsterdami, Brüsseli ja Pariisi börsid 

ühendati Euronexti nimeliseks börsiks. (Martin 2005: 17) 

Ulatuslik integratsioon on leidnud aset ka Saksamaal, Luksemburgis ja Austrias, mille 

turgude ühinemise tulemusena on tekkinud Deutsche Börse Group, mis hõlmab 

väärtpaberiühinguid Saksamaal ja Luksemburgis ning korraldab Eurex Clearing vahendusel 

tasaarveldustehinguid Luksemburgis, Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. (Ibid: 17) 

Euroopa turul toimib lisaks Euronexti ja Deutsche Börse Group’ile eraldiseisev Londoni 

Väärtpaberibörs (London Stock Exchange, LSE), mis olnud Euroopas ajalooliselt tugeval 

positsioonil ja on seda ka praegu. Kokku moodustavad Euronext, Deutsche Börse Group ja 

Londoni Väärtpaberibörs ligi 70% kogu Euroopa turust. Hispaania ja Itaalia süsteemid pole 

osalenud suuremate rahvusvahelistes integreerumisprotsessides, kuid neis riikides 

lõimumine toimunud kohalikul tasandil. (Ibid: 17) 

Baltiriikide börsid said OMX Grupi liikmeteks aastatel 2000-2004. OMX Grupp, mis omab 

ja juhatab Põhjamaade aktsiaturge, omandati Nasdaq’i pool 2007. aastal. Seejärel moodustus 
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maailma suurim börsiettevõte - Nasdaq OMX Grupp, mis tõmbas tähelepanu ja 

investeeringuid Balti regiooni ning sellega kaasnes Baltiriikides suur majanduskasv. 

(Nikkinen jt 2012: 400) 

Investorite seisukohast on viimastel kümnenditel toimunud aktsiaturgude integratsioonil 

suur mõju nende investeerimisstrateegiatele. Finantsturud on volatiilsed turud, mis nõuavad 

kriitilist analüüsi ja adekvaatset riskide hindamist vastavalt oodatavale tootlusele. Analüüsi 

abil tehakse otsus, kas investeerida teatud tööstusharusse või mitte.  Üheks võimaluseks on 

kasutada portfelliteooriat, mis annab investoritele võimaluse analüüsida riske vastavalt 

nende oodatavale tulususele. Sellele teooriale pani aluse Harry Markowitz 1950. aastatel 

ning tänapäeval kutsutakse seda modernseks portfelliteooriaks ehk MPT-ks (Modern 

Portfolio Theory). MPT on investeerimisteooria mis peaks hoolikalt valitud erinevate varade 

proportsiooniga maksimeerima investeerimisportfelli oodatava tulu vastava riskimäära 

juures või samaväärselt minimeerima riski oodatava tulumäära juures. (Omisore jt 2012: 20-

21) See tähendab, et aktsiaportfell võiks koosneda võimalikult paljudest omavahel 

vähekorreleeruvatest aktsiatest.  

Korrelatsioon näitab millises ulatuses liiguvad näiteks kaks aktsiat omavahel, kas sama- või 

vastassuunaliselt. Alati samas suunas liikuvate aktsiate korrelatsioon on 1 ning eri suundades 

liikuvatel aktsiatel -1. Kui korrelatsiooni pole, siis on see näitaja 0. Kõige suurema efekti 

annaks negatiivse korrelatsiooniga investeeringud, kuid neid ei saa olla rohkem kui kaks, 

sest juba kolmas investeering liiguks ühe või teisega samas suunas. (Väärtpaberite teejuht 

2008: 181)  

Riski tuleks hajutada erinevate varaklasside ja geograafiliste piirkondade vahel. Kuna ühel 

turul võib aktsiate korrelatsioonitase olla üsna kõrge, siis tasub otsida enda portfelli aktsiaid 

teistelt turgudelt. Välisriigist soetatav aktsia tulusus sõltub selle aktsia enda sisemisest 

tulususest ning jälgida tuleb ka vahetuskursi muutusi. Viimasest tingitud risk moodustab 

siiski suhteliselt väikse osa koguriskist võrreldes aktsiaindeksi muutusest tuleva riskiga. Priit 

Sander toob enda 2003. aastal kirjutatud raamatus välja ka selle, et: „eri riikide väärtpaberite 

tulususte suhteliselt nõrk korrelatsioon võimaldab välismaiste aktivate kaasamisega 

vähendada portfelliriski taset“. Samuti märkis ta, et tema vaadeldud valimis osutus arenenud 

riikide aktsiaindeksite omavaheline korrelatsioon kõrgemaks kui nende arenenud riikide 

korrelatsioon arenevate riikidega. Ta prognoosis ka, et globaliseerumine teeb endaga kaasa 

erinevate riikide turgude koosmuutumise kasvu. Uurimused on näidanud, et mida avatuma 
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majandusega on tegemist, seda suurem on mõju maailmamajandusel kohalikule 

kapitaliturule. (Sander 2003: 19 ja 21-23)  

Alates 1990. aastast on maailmas toimunud mitmeid suuri majanduskriise: Euroopa 

rahandussüsteem (1992. a.), Mehhiko (1994-1995. a.), Aasia (1997-1998. a.), Venemaa 

(1998. a.), Brasiilia (1999. a.), Argentiina (2001. a.) ning suurim majanduskriis peale II 

Maailmasõda sai alguse Ameerika Ühendriikidest 2007. aastal. 2008-2009. aasta 

majanduskriisi tagajärjed ei piirdunud ainult nende riikide majanduse laastamisega, kus nad 

tekkisid, vaid levisid kiirest terve maailma börsiturgudele -  seda efekti on kirjanduses 

kutsutud ka nakkuseks (contagion). (Anghelache, Negru Ciobanu: 75 ja 78) Peale 2008-

2009. aasta majanduskriisi tehtud analüüsidest selgus, et erinevate maailmajagude ja riikide 

aktsiaturud käitusid sel ajal väga sarnaselt, mis paneb senise portfelliteooria kasulikkuse 

keerulistel aegadel suure kahtluse alla. Kriisi ajal muutusid vähem integreeritud arenevad 

turud väga integreerituteks arenenud turgudega. Seega on investoritel tänapäeval raskem 

riske hajutada, kuna ülemaailmse majanduskriisi tekkides levib see igasse riiki ja valdkonda. 

(Nikkinen jt 2012: 398-399)   

 

 

1.3.  Majanduskriiside mõju aktsiaindeksitele  

 

Viimane ülemaailmne majanduskriis sai alguse Ameerika Ühendriikidest, kus 2007. aastal 

hakkas süvenema kinnisvarakriis. Pangad ja riskifondid, mis investeerisid palju raha 

riskantsetesse hüpoteekidesse, said nüüd endale kinnisvara näol väärtusetu vara. 2008. aasta 

alguses oli Ameerika Ühendriikide majandus ülekuumenenud. Kinnisvarakriis hakkas 

mõjutama võlakirjaturge. 7. septembril 2008. aastal võttis USA valitsus üle hüpoteegi 

suurfirma Fannie Mae ja Freddie Mac’i. 15. septembril kuulutas Lehman Brothers välja 

pankroti. 25. septembril suleti valitsusasutuste käsul Washington Mutal Bank, mis oli suurim 

USA panga läbikukkumine.  29. septembril otsustas Ameerika Ühendriikide kongress tagasi 

lükata 700 miljardi dollari suuruse abipaketi Wall Street’ile. Sellele uudisele järgnes Dow 

Jones Industrial Average indeksi kriisiaegne suurim langus.  3. oktoobril läbis abipakett 

muudetud kujul siiski kongressi lugemise ja president Bush allkirjastas selle. Nende 

sündmustega oli majanduskriis alanud ja hakkas järjest süvenema ning levis ka teistesse 

riikidesse. (Timeline: Key events) 
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Käesolevas uuringus on vaatluse all periood 01.01.2004-31.12.2016. Selle perioodi alguses 

oli OMX Baltic Benchmark GI väärtus 263,13 punkti ja viimasel vaatluspäeval 766,17 

punkti (joonis 1). Seega on kasv olnud ligi kolme kordne. Indeksi kõige minimaalsem 

väärtus antud perioodil oli 185,09 punkti 09.03.2009. aastal ja kõige maksimaalsem 882,44 

punkti 07.02.2007. aastal. Indeks hakkas langema majanduskriisi tõttu 8.10.2007. aastal. 

Kõige suurem langus võrreldes eelmise päevaga oli 8.10.2008. aastal, mil indeks langes 28,7 

punkti võrra ehk ligi 8,44% võrreldes eelmise päevaga. Kõige suurem tõus võrreldes eelmise 

päevaga toimus aga 24.08.2009, mil indeks tõusis 24,37 punkti võrra ehk ligi 9,38% võrra. 

Keskmine aastane kasv ehk CAGR (Compound Annual Growth Rate) näitab mitu protsenti 

on indeks igal aastal keskmiselt kasvanud valitud perioodi jooksul. Seda kasutatakse selleks, 

et teada saada investeeringu kasvu, kuid kuna turud on volatiilsed koos tõusude ja 

langustega, siis annab CAGR keskmise väärtusena hea ülevaate. (Investopedia. 

Compound…2018) OMX Baltic Benchmarki GI keskmine aastane kasv oli 8,81%. 

 

 

Joonis 1. OMX Baltic Benchmark GI indeksi väärtus perioodil 01.01.2004-31.12.2016 

(Nasdaq Baltic. Balti indeksid). 

 

Sama perioodi alguses oli Euro STOXX 50 indeksi väärtus 2797,56 punkti ning perioodi 

lõpus 30.12.2016 3290,52 punkti (joonis 2). See tähendab, et kogu perioodi kasv on olnud 

ligi 1,18%. Indeksi suurim väärtus oli 4557,57 punkti 16.07.2007 ning indeks hakkas 

langema 2008. aasta jaanuari alguses ning saavutas oma miinimumväärtuse 09.03.2009, mil 

indeksi väärtus oli 1809,98 punkti. Suurim langus eelmise päevaga võrreldes oli 10.10.2008. 

Siis langes indeks 207,17 punkti võrra ehk 7,81%. Suurim tõus võrreldes eelmise päevaga 

toimus sama aasta 13. oktoobril, mil indeks kasvas 266,45 punkti võrra ehk 11%. Euro 
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STOXX 50 keskmine aastane kasv oli 1,26%. Euro STOXX 50 ei olnud 2016. aastaks 

jõudnud kriisi eelse taseme lähedale ning selle väärtus oli tunduvalt madalam kui enne kriisi. 

 

 

Joonis 2. Euro STOXX 50 indeksi väärtus perioodil 02.01.2004-31.12.2016 (Yahoo finance. 

Euro…). 

 

DJIA indeksi väärtus oli sama perioodi alguses 10409,85 punkti ning viimasel vaatluspäeval 

19762,60 punkti (joonis 3). See tähendab, et kogu perioodi kasv on olnud 1,9 kordne. Indeksi 

kõige minimaalsem väärtus oli 09.03.2009 6547,05 punkti ning kõige maksimaalsem väärtus 

30.12.2016 19762,60 punkti. DJIA indeks hakkas vähenema majanduskriisi tõttu 9. 

oktoobril 2007. aastal. Kõige suurem langus võrreldes eelmise päevaga oli 15. oktoobril 

2008. aastal, mil indeks langes 733,08 punkti ehk 7,87% võrreldes eelmise päevaga. Nagu 

eelnevalt mainitud, siis selle suure languse üheks põhjuseks oli asjaolu, et Ameerika 

Ühendriikide kongress hülgas 700 miljardi dollari suuruse abipaketi Wall Street’ile 

(Timeline: Key events). Suurim päevane tõus oli 13. oktoobril 2008. aastal, mil indeks tõusis 

936,42 punkti ehk 11,08%. DJIA keskmine aastane kasv oli 5,05%. 
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Joonis 3. Dow Jones Industrial Average indeksi väärtus perioodil 02.01.2004-31.12.2016 

(Yahoo finance. Dow jones…). 

 

Varasematest uuringutest käsitleb antud teemat kõige põhjalikumalt 2012. aastal Vaasa 

Ülikoolis koostatud uurimistöö, mis kannab eesti keelde tõlgituna nime „Baltimaade 

aktsiaturud 2008-2009. aasta majanduskriisis“. Selles töös analüüsiti kolme Baltiriigi 

aktsiaturge võrreldes arenenud Euroopa aktsiaturuga. Selleks valiti Euro STOXX 50 indeks 

iseloomustamaks terve Euroopa aktsiaturge. Analüüsitav periood oli 3.01.2004-30.06.2009. 

Algusperiood valiti Baltiriikide Euroopa Liiduga ühinemise järgi ning perioodi lõpp tähistab 

majanduskriisi vaibumist. Uuringus vaadeldi kahte perioodi: kriisieelne periood 01.2004-

12.2017 ja kriisiperiood 01.2008-06.2009. Kõik kriisieelse perioodi tootlused olid antud 

uuringus positiivsed ja suuremad kui Euro STOXX 50 vastavad näitajad. Kriisiaegsed 

tootlused olid Balti turgudel negatiivsed ja võrreldes Euroopa arenenud turuga tunduvalt 

rohkem negatiivsed. Uuringus kasutatud Pearson’i korrelatsiooni koefitsiente võrreldi 

vaatluse all olevatel perioodidel. Selgus, et Baltimaade aktsiaturud oli kriisieelsel ajal väga 

nõrgas korrelatsioonis Euro STOXX 50 indeksiga. Kolmest Baltiriigist suurim korrelatsioon 

oli Eestil 0,196; Leedul 0,091 ja kõige madalam Lätil 0,042. Kriisiperioodil olid tulemused 

hoopis teistsugused – madalaim Lätil 0,244 nagu ka eelmisel perioodil, Eestil 0,350 ja kõige 

suurem korrelatsioon Leedul 0,371. Nagu mainitud, on Euroopa aktsiaturgudel suur mõju 

Baltiriikide turgudele. Näiteks kirjeldab Euro STOXX 50 umbes 17% järgmise viie päeva 

Eesti aktsiaturgudel toimuvat ja 10% järgmise viie päeva Läti ja Leedu aktsiaturgudel 
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toimuvat. Samuti leiti uuringus, et Eesti aktsiaturu järgi on võimalik ennustada umbes 9% 

Läti ja Leedu aktsiaturgudel toimuvast. (Nikkinen jt: 402-408) 

Arenenud ja vähemarenenud aktsiaturgude korreleerumist kriisi ajal on analüüsitud ka 

Bukaresti Majandusteaduste Ülikooli poolt 2012. aastal. Selles töös uuriti  Dow Jones 

Industrial Average (Ameerika Ühendriikide), DAX 30 (Saksamaa) ja BET (Rumeenia) 

aktsiaturgude indekseid perioodil 1998-2008. Märgati, et Ühendriikide ja Saksamaa 

aktsiaturud on terve perioodi vältel omavael tugevas korrelatsioonis – umbes 80%. Samal 

ajal oli Rumeenia ja Saksamaa aktsiaturud suhteliselt nõrgas korrelatsioonis – ligi 30%. 

Täpselt sama nõrgas korrelatsioonis oli ka Rumeenia ja Ameerika Ühendriikide aktsiaturud. 

Üheks põhjuseks on kindlasti Rumeenia aktsiaturu indeksi alahinnatus perioodi alguses. 

Hoopis teine tulemus saadi, kui võrreldi majanduskriisi aastate andmeid. Nüüd võeti aluseks 

2007-2010. aastate andmed ning selgus, et arenenud turud ehk Ameerika Ühendriikide ja 

Saksamaa aktsiaturud olid omavahel ligi 89% korrelatsioonis. Kriisi ajal oli arenev turg ehk 

Rumeenia Saksamaa turuga 82% korrelatsioonis ning Ameerikaga 80% korrelatsioonis. 

Seega suurenes areneva turu seotus arenenud turgudega kriisi ajal märkimisväärselt. 

(Anghelache, Negru Ciobanu : 77-83) 
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2. BALTI AKTSIAINDEKSITE SEOS TEISTE 

INDEKSITEGA 

 

2.1. Andmed ja meetod 

 

Uurimistöös kasutatakse kolme indeksit - OMX Baltic Benchmark GI (edaspidi ka 

Baltimaade indeks), Euro STOXX 50 (edaspidi ka Euroopa indeks)  ja Dow Jones Industrial 

Average (edaspidi ka Ameerika Ühendriikide indeks). Indeksid laeti Exceli failidena alla 

vastavalt Nasdaq Baltic ja teised kaks Yahoo Finance veebilehelt. Kõikide indeksite 

vaadeldav periood on 01.01.2004 – 31.12.2016. Peale allalaadimist lisati lisaks indeksi 

väärtuse veerule ka indeksi muutust kajastavad veerud, nii punktides kui ka protsentides. 

Andmete võrdlemiseks tuli neid korrastada. Igal börsil on kindlad pühad ja kuupäevad mil 

tehinguid ei tehta. Seetõttu oli vaja eemaldada kõik need kuupäevad, mida ühes või teises 

börsiindeksite väärtuste loetelus polnud. DJIA indeksist eemaldati 94 vaatlust, Euro 

STOXX50 indeksist 92 ja OMX Baltic Benchmark GI indeksist 123 vaatlust. Peale 

mittesobivate vaatluste eemaldamist jäi alles kõikidesse indeksitesse 3178 vaatlust. 

Analüüsiks kasutati indeksite päevast tootlust, mis arvutati jagades ühe päeva indeksi väärtus 

eelmise päeva indeksi väärtusega ja sellest jagatisest lahutati üks. 

Uurimistöös kasutatav analüüsimeetod on korrelatsioonanalüüs, millega näidatakse 

indeksite korreleerumist neljal perioodil: 2004-2007, 2008-2009, 2010-2014 ja 2015-2016.  

 

 

2.2. Makromajanduse analüüs 

 

Baltimaade majanduses toimunud 2004-2007. aastate kiire kasv lõppes 2008. aastal 

ülemaailmse majanduse aeglustuse tõttu. Euroopa Liidu riikidest mõjus kriis kõige 

raskemalt Baltimaadele. Väga järsk majanduskasvu pidurdus oli osaliselt tingitud järsust 

otseste välisinvesteeringute sissevoolu katkemisest, kuna see oli oluline tegur, mis viis 
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Baltimaade majandust edasi. Üldine majanduskeskkond muutus halvaks, lisaks oli suur 

tööpuudus, näiteks Lätis oli 2009. aastal tööpuudus kohati 17,31%. (Nikkinen jt: 401-402) 

Majanduskriisil oli sügav mõju ka avalikule finants- ja pangandussektorile, eriti Lätis. Riigis 

oli suur eelarve defitsiit ja väga kõrge inflatsioonimäär (üks kõrgematest Euroopa Liidus). 

Läti valitsus otsis majanduslikku 2008. aastal abi IMF-ist, Euroopa Komisjonist ja Rootsi 

valitsuselt. Läti pangandussektor (näiteks Parex Pank) pidi samuti toetuma võlausaldajate 

finantsabile. Majanduskriis mõjutas tugevalt ka kõigi kolme riigi aktsiaturge. Kogu turu 

kapitalisatsioon Balti börsidelt vähenes rohkem kui poole võrra 2009. aasta lõpuks võrreldes 

2007. aasta lõpuga (19.28 miljardilt 8.95 miljardile USD). Lisaks vähenes börsil olevate 

ettevõtete arv. (Nikkinen jt: 401-402) 

Kuna valitud makromajanduslikud andmed on USA dollarites, siis on oluline analüüsida ka 

EUR/USD valuutakurssi. See on kauplemismahult kõige populaarsem valuutakursside paar 

maailmas. Euro loodi ametlikult 1. jaanuaril 1999. aastal, kuid reaalselt oli võimalik selle 

valuutaga maksta alates 2002. aastast. Kurssi mõjutab palju tegureid, kuid kõige rohkem 

Euroopa Keskpanga (ECB) ja Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi (FED) 

intressimäärade erinevused. EUR/USD kurss näitab, mitu dollarit saab ühe euro eest. 

Vaatlusalusel perioodil oli kõige nõrgem dollari väärtus 23. aprillil 2008. aastal, mil ühe euro 

eest sai 1,60 dollarit (joonis 4). Dollar hakkas tugevnema euro suhtes 2014. aasta aprillis. 

Alates 2015. aasta jaanuarist on EUR/USD kurss jäänud 1,13 ja 1,04 vahele, kõige 

madalamale tasemele jõudis kurss 22. detsembril 2016. aastal. Seega on 2015. ja 2016. 

aastatel olnud euro dollari suhtes tunduvalt nõrgem, kui ülejäänud vaatlusalusel perioodil. 

See kajastub ka makroandmete analüüsis, kus andmed on Ameerika dollarites. Seetõttu on 

ka aktsiaindeksite korrelatsioonitabelisse valitud eraldi periood 2015-2016. aastad. 

(Investopedia. Currency Pair…ja A brief history of the…2018) Dollari tugevnemise 

põhjusteks 2014. aasta teises pooles oli Ameerika Ühendriikide tugev majanduskasv, mis oli 

ligi 5% ning mis lõi juurde väga palju töökohti, samal ajal kui Euroopa Liidus oli töötusmäär 

väga kõrgel tasemel.  Tugev majanduskasv võimaldas Föderaalreservil lõpetata 

erakorralised stiimulid ning hakati rääkima intressimäärade tõusudest. Sel ajal, mil 

Ameerika ühendriigid hakkasid rahapoliitikat karmistama, otsustas Euroopa Liit väljastada 

enda rahapoliitika leevendamise plaani, et alandada intressimäärasid ja suurendada raha 

trükki, et vähendada deflatsiooni. Euro madalale väärtusele võis mõju avaldada ka 2015. 
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aasta jaanuaris toimunud Kreeka valimised, kuna näiteks ühe opositsioonierakonna lubadus 

oli Kreeka vabastamine 240 miljardi Euro suurusest võlast.   (Thompson 2015) 

 

 
Joonis 4. EUR/USD valuutakurss perioodil 02.01.2004-31.12.2016 (Investing. 

EUR/USD…) 

 

SKP jooksevhindades kasvas 2004-2007. aastatel Eestis 12 miljardi dollari tasemelt 22 

miljardini dollarini (tabel 1). Lätis suurenes SKP samal perioodil rohkem kui poole võrra 

ehk 14 miljardilt dollarilt ligi 31 miljardi dollarini. Leedus suurenes SKP 22 miljardi dollari 

tasemelt ligi 40 miljardi dollarini. SKP maht kasvas Eestis, Lätis ja Leedus 2004-2007. 

aastatel vastavalt 45,77%, 53,5% ja 43,0%. See on väga suur kasv kõigest nelja aastaga. 

Kriis algas 2007. aasta lõpus, kuid 2008. aastal kasvas endiselt kõikide baltiriikide SKP 

jooksevhindades ning oli Eestis 24,2 miljardit eurot, Lätis 35,6 miljardit eurot ja Leedus 47,9 

miljardit eurot. 2009. aastal langes SKP maht Eestis 19,7 miljardile, Lätis 26,2 miljardile ja 

Leedus 37,4 miljardile eurole. Koos SKP mahu kasvuga kasvas sellel perioodil ka SKP 

elaniku kohta, perioodi alguses oli see Eestis 8851 dollarit, Lätis 6351 dollarit ning Leedus 

6707 dollarit ning 2007. aastal vastavalt 18095 dollarit, 16349 dollarit ja 14962 dollarit. 

Nagu ka SKP jooksevhindades, tõusis SKP elaniku kohta veel 2008. aastal ning langes 2009. 

aastal märgatavalt. Perioodi alguses oli Eestis inflatsioon 3,05%, Lätis 6,22% ja Leedus 

1,18%. 2005. ja 2006. aastal oli Eestis inflatsioon ligi 4%. Lätis 6-7% vahel ja Leedus 2-4% 

vahel. 2007. aastal oli inflatsioon Eestis 6,60%, Lätis 10,14% ja Leedus 5,73%.  2008. aastal 

oli kõikides Baltiriikides väga kõrge inflatsioon -  Eestis 10,37%, Lätis 15,43% ja Leedus 

10,93%. Juba järgmiseks aastaks oli see tunduvalt vähenenud -  Eestis oli inflatsioon 2009. 
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aastal -0,08%, Lätis 3,47% ja Leedus 4,45%. SKP kasv protsentuaalselt oli Eestis ja Lätis 

languses juba 2008. aastal vastavalt -5,42% ja -3,55%. Samal aastal tõusis see näitaja Leedus 

2,63%. 2009. aastal oli see kõigis kolmes Baltiriigis negatiivne. Eestis -14,72%, Lätis -

14,40% ja Leedus -14,81%.  

 

Tabel 1. Eesti, Läti ja Leedu makromajanduslikud andmed 2004-2009. aastatel (World 

Development Indicators) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Eesti             

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
12,1 14,0 17,0 22,2 24,2 19,7 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
8850,5 10338,3 12595,4 16586,4 18094,5 14726,3 

Inflatsioon, % 3,05 4,09 4,43 6,60 10,37 -0,08 

SKP kasv, % 6,90 9,37 10,27 7,75 -5,42 -14,72 

Läti             

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
14,4 16,9 21,4 30,9 35,6 26,2 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
6351,1 7558,7 9668,0 14044,0 16348,5 12219,4 

Inflatsioon, % 6,22 6,72 6,50 10,14 15,43 3,47 

SKP kasv, % 8,34 10,70 11,89 9,98 -3,55 -14,40 

Leedu             

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
22,6 26,1 30,2 39,7 47,9 37,4 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
6707,0 7863,2 9240,6 12297,9 14961,6 11837,4 

Inflatsioon, % 1,18 2,64 3,75 5,73 10,93 4,45 

SKP kasv, % 6,55 7,73 7,41 11,09 2,63 -14,81 

 

Terves Euroopa Liidus kasvas 2004-2007. aastatel SKP 13807 miljardilt dollarilt 17796 

dollarini, mis on ligi 22,4% kasv (tabel 2). Ameerika Ühendriikides kasvas SKP 12275 

miljardilt dollarilt 14478 miljardi dollarini ehk ligi 15,2% võrra. Seega oli Baltiriikide 

majanduskasv väga kiire võrreldes suurte riikide majandustega. Sarnaselt Baltimaadele, 

kasvas ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide SKP maht 2008. aastal ning langes 2009. 

aastal. SKP elaniku kohta oli 2004. aastal Euroopa Liidus 27940 dollarit ja Ühendriikides 

41922 dollarit ja 2007. aastal vastavalt 35598 dollarit ja 48062 dollarit. Nii Euroopas kui ka 

Ameerikas kasvas SKP elaniku kohta veel ka 2008. aastal ning vähenes 2009. aastaks. 2004-

2007. aastal jäi nii Euroopa Liidu kui ka Ameerika Ühendriikide inflatsioon 2-3% 
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vahemikku. 2008. aastal oli see Euroopa Liidus 4,20% ja 2009. aastal 0,95%. USA-s 

vastavalt 3,84% ja -0,36%. SKP kasv protsentuaalselt oli nii Euroopa Liidus kui ka 

Ameerika Ühendriikides kriisieelselt üsna stabiilne jäädes 2% ja 4% vahele. 2008. aastal 

kasvas terves Euroopa liidus SKP veel 0,48%, kui USA-s oli see juba languses -0,29%. 

Järgmisel aastal oli SKP langus Euroopas -4,36% ja Ameerika Ühendriikides -2,78%.   

 

Tabel 2. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Makromajanduslikud andmed 2004-

2009. aastatel (World Development Indicators) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Euroopa Liit             

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
13807 14441 15405 17796 19137 17101 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
27939,6 29108,6 30936,2 35597,6 38135,4 33977,4 

Inflatsioon, % 2,26 2,48 2,60 2,63 4,20 0,95 

SKP kasv, % 2,57 2,11 3,35 3,08 0,48 -4,36 

USA       

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
12275 13094 13856 14478 14719 14419 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
41921,8 44307,9 46437,1 48061,5 48401,4 47001,6 

Inflatsioon, % 2,68 3,39 3,23 2,85 3,84 -0,36 

SKP kasv, % 3,79 3,35 2,67 1,78 -0,29 -2,78 

 

SKP jooksevhindandes tõusis 2010-2014. aastatel Eestis 19,5 miljardilt dollarilt 26,2 

miljardi dollarini (tabel 3). Lätis 23,8 miljardilt dollarilt 31,3 miljardini ja Leedus 37,1 

miljardilt dollarilt 48,5 miljardini. SKP jooksevhindades suurenes kõigis kolmes riigis 2010-

2014. aastatel, välja arvatud 2012. aastal, mil oli võrreldes 2011. aastaga väike langus. Sama 

võib öelda ka SKP elaniku kohta jooksevhindades. Eestis oli see perioodi alguses 14638,6 

miljardit dollarit elaniku kohta, Lätis 11326,2 miljardit dollarit ja Leedus 11984,9 miljardit 

dollarit. Perioodi lõpus oli see Eestis 19949,6 miljardit dollarit, Lätis 15716,4 ja Leedus 

16545,1 miljardit dollarit. Eelpool seletatud põhjusest tulenevalt on 2015. ja 2016. aasta 

Baltiriikide näitajad dollarites väljendatuna madalal tasemel. Näiteks langes Eesti SKP 2015. 

aastal võrreldes eelmise aastaga 3,6 miljardi, Lätis 4,3 miljardi ja Leedus 7 miljardi dollari 

võrra. Ka SKP elaniku kohta langes Eestis, Lätis ja Leedus vastavalt 2793,7; 2076,7 ja 

2256,0 dollari võrra.  



23 

 

Inflatsioon kõikus 2010-2014. aastatel Baltimaades üsna palju. Eestis oli see 2010-2013. 

aastatel 2,79% ja 4,98% vahel, kuid 2014. aastal oli tegemist negatiivse inflatsiooniga ehk 

deflatsiooniga ning see oli -0,14%. Lätis oli veel 2010. aastal inflatsioon veel kriisist 

mõjutatuna negatiivne -1,07%. Järgmisel aastal oli inflatsioon juba 4,40%, seejärel 2,21% ja 

2013. ja 2014. aastatel 0% lähedal. Leedus kõikus inflatsioon 2010-2013. aastatel 1,05% ja 

4,13% vahel ning oli kõige kõrgemal tasemel sarnaselt Eestile ja Lätile 2011. aastal. 2014. 

aastal oli inflatsioon Leedus 0,10%. 2015. ja 2016. aastatel oli inflatsioon kõikides 

Baltiriikides 0% lähedal – Lätis oli inflatsioon 0,20% ning Eestis ja Leedus nõrgalt 

negatiivne vastavalt -0,46% ja -0,88%.  

Eestis oli SKP kasv oli 2010. aastal 3% ning saavutas 2010-2014. aastate perioodi kõrgeima 

taseme sarnaselt inflatsioonile 2011. aastal, mil see oli ligi 5%. 2012. aastal kasvas SKP 

Eestis ligi 4% ja 2013. aastal vaid 2%. ja 2014. aastal 3%. Lätis oli SKP kasv ka 2010. aastal 

veel ligi -4%, kuid järgmisel aastal kasvas 6% ja sealt edasi üha langes jäädes 2014. aastal 

alla 2%. Leedu SKP kasv oli jäi 2010. aastal alla 2%, kuid oli samuti perioodi suurim 2011. 

aastal mil kasvas 6% ning jäi kuni 2014. aastani 3% ja 4% vahele.   

2015. ja 2016. aastatel jäi SKP kasv Baltiriikides üsna tagasihoidlikuks. Eestis oli SKP kasv 

2015. aastal 1,67% ja 2016. aastal 2,06%. Lätis vastavatel aastatel 2,97% ja 2,21% ning 

Leedus 2,03% ja 2,34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Tabel 3. Eesti, Läti ja Leedu makromajanduslikud andmed 2010-2016. aastatel (World 

Development Indicators) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eesti               

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
19,5 23,2 23,0 25,1 26,2 22,6 23,3 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
14638,6 17454,8 17421,9 19072,2 19949,6 17155,9 17736,8 

Inflatsioon, % 2,98 4,98 3,93 2,79 -0,14 -0,46 0,15 

SKP kasv, % 2,26 7,60 4,31 1,94 2,89 1,67 2,06 

Läti        

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
23,8 28,2 28,1 30,3 31,3 27,0 27,6 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
11326,2 13702,7 13822,8 15032,3 15716,4 13639,7 14071,0 

Inflatsioon, % -1,07 4,40 2,21 0,00 0,61 0,20 0,13 

SKP kasv, % -3,94 6,38 4,03 2,43 1,86 2,97 2,21 

Leedu        

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
37,1 43,5 42,8 46,4 48,5 41,5 42,8 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
11984,9 14357,7 14341,2 15693,8 16545,1 14289,1 14912,7 

Inflatsioon, % 1,32 4,13 3,09 1,05 0,10 -0,88 0,91 

SKP kasv, % 1,64 6,04 3,83 3,50 3,54 2,03 2,34 

 

Euroopa Liidus oli SKP jooksevhindades 2010. aastal 16993 miljardit dollarit (tabel 4). 

Järgmisel aastal juba 18353 miljardit dollarit, kuid 2012. ja 2013. aastal jäi madalamale 

tasemele kui 2011. aastal. 2010.-2014. aastate kõrgeim tase saavutati 2014. aastal, mil SKP 

jooksevhindades oli 18632 miljardit dollarit. Ameerika Ühendriikides oli SKP 

jooksevhindades 2010. aastal 14964 miljardit dollarit ning kasvas igal aastal stabiilselt ja 

saavutas maksimaalse taseme 2014. aastal mil SKP jooksevhindades oli 17428 miljardit 

dollarit. 2015. ja 2016. aastate näitajad on ka Euroopa Liidus madalamad tugeva dollari tõttu. 

2015. aasta SKP Euroopa Liidus langes 2014. aastaga võrreldes 2221 miljardi dollari võrra 

16411 miljardi dollari tasemele ning tõusis 2016. aastal 16491 miljardi dollarini. Ameerika 

Ühendriikides jätkas SKP kasvamist ka 2015. aastal. SKP kasvas 2015. aastal 18120 miljardi 

dollarini ja 2016. aastal 18624 miljardi dollarini.  

SKP elaniku kohta jooksevhindades oli Euroopa Liidus 2010. aastal 33687 dollarit. 2011. 

aastal oli see näitaja 36412 dollarit, kuid sarnaselt SKP jooksevhinnale langes ka see 2012. 

ja 2013. aastal madalamale tasemele kui 2011. aastal. 2010.-2014. aastate kõrgeim SKP tase 
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elaniku kohta oli 2014. aastal, siis oli SKP elaniku kohta jooksevhindandes 36666 dollarit. 

Ameerika Ühendriikides kasvas samal perioodil SKP elaniku kohta igal aastal stabiilselt. 

2010. aastal oli see 48374 dollarit ning 2014. aastal 54707 dollarit. 2015. aastal langes 

Euroopa liidus SKP elaniku kohta 4466,6 dollari võrra 32199,9 dollarini ja 2016. aastal oli 

see näitaja 16491,3 dollarit. Ameerika Ühendriikides jätkas SKP elaniku kohta kasvamist ka 

2015. ja 2016. aastal ning oli vastavalt 56469 ja 57638 dollarit. 

Inflatsioon Euroopa Liidus oli 2010. aastal 1,67% ja saavutas 2010.-2014. aastate kõrgeima 

taseme 2011. aastal mil oli 3,31%. Järgnevatel aastatel see alanes ja oli 2014. aastal vaid 

0,22%. Ameerika Ühendriikides oli perioodi kõrgeim inflatsioon samuti 2011 aastal, mil oli 

3,16%, teistel aastatel jäi see 1,46% ja 2,07% vahele. 2015. aastal oli inflatsioon Euroopa 

Liidus -0,06% ja 2016. aastal 0,22%. Ameerika Ühendriikides oli inflatsioon samadel 

aastatel vastavalt 0,12% ja 1,26%. 

SKP kasv Euroopa Liidus oli 2010. aastal 2,12%. Järgneval aastal 1,70% ja 2012. aastal oli 

kasv negatiivne ehk -0,43%. 2013. aastal oli SKP kasv vaid 0,26% ja 2014. aastal 1,74%.  

Seega oli aastatel 2010.-2014. Euroopa majanduskasv kesine. Aeglane kasv jätkus ka 2015. 

ja 2016. aastal, mil Euroopa Liidu majanduskasv oli 2,31% ja 1,95%.  Ka Ameerika 

Ühendriikides ei kasvanud majandus väga suures ulatuses. SKP kasv jäi seal 2010.-2014. 

aastatel 1,60% ja 2,57% vahele. Kõige suurem SKP kasv oli 2014. aastal ja kõige madalam 

2011. aastal. 2015. ja 2016. aastatel oli SKP kasv Ameerika Ühendriikides 2,86% ja 1,49%.  

 

Tabel 4. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide Makromajanduslikud andmed 2010-

2016. aastatel (World Development Indicators) 

  2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 

Euroopa Liit                

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
16993 18353 17290 18027 18632 

 
16411 16491 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
33687,6 36413,0 34231,0 35584,4 36666,4 

 
32199,9 32249,9 

Inflatsioon, % 1,67 3,31 2,72 1,39 0,22  -0,06 0,22 

SKP kasv, % 2,12 1,70 -0,43 0,26 1,74  2,31 1,95 

USA         

SKP jooksevhindades, 

miljardit $ 
14964 15518 16155 16692 17428 

 
18121 18624 

SKP elaniku kohta, 

jooksevhindades, $ 
48373,9 49790,7 51450,1 52787,0 54706,9 

 
56469,0 57638,2 

Inflatsioon, % 1,64 3,16 2,07 1,46 1,62  0,12 1,26 

SKP kasv, % 2,53 1,60 2,22 1,68 2,57  2,86 1,49 
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2004-2007. aastatel oli Baltiriikides erakordselt kiire majanduskasv. SKP maht suurenes 

sellel ajal ligi poole võrra kõigis kolmes riigis. Ka terve Euroopa Liidu majandus kasvas 

hästi, ilmselt on selle üheks põhjuseks mitmete Ida-Euroopa riikide ühinemine Euroopa 

Liiduga. Ameerika Ühendriikide majandus kasvas samuti hästi, kuid jäi alla Euroopa Liidu 

majanduskasvu näitajatele. 2007. aasta lõpuks oli majanduskriis Ühendriikides juba alanud 

ning hakkas levima teistesse riikidesse. 

2008. aastal hakkas SKP kasv Eestis ja Lätis juba vähenema. Euroopa Liidus tervikuna, 

Leedus ja Ameerika Ühendriikides SKP kasv veel jätkus. Baltimaades oli väga kõrge 

inflatsioonitase. Kõige kõrgem oli see Lätis- 15%. 2009. aastal oli kõikide riikide ja Euroopa 

Liidu terviku SKP languses. Kõige suurem langus oli Lätis ligi- 15% ning kõige väiksem 

Ameerika Ühendriikides, kus SKP langus oli -2,78%. 

2010.-2014. aastatel hakkas majandus uuesti taastuma. Kriis kestis kõige kauem Lätis, kus 

veel 2011. aastal oli SKP kasv ligi 4% negatiivne. Ka madal inflatsioon ja isegi deflatsioon 

jõudis Lätti umbes aasta aega hiljem kui Eestisse ja Leetu. Kõige suurem majanduskasv oli 

sellel perioodil 2011. aastal. Järgnevatel aastatel oli majanduskasv üsna kesine.  

2015.-2016. aastatel jäi majanduskasv kõikides riikides 1% ja 3% vahele. Inflatsioon oli 

väga madal või lausa negatiivne. Dollari tugevnemise tõttu on Euroopa riikide näitajad 

dollarites mõõdetuna madalamad võrreldes Ameerika Ühendriikidega. 

 

 

2.3. Indeksite vahelise korrelatsiooni analüüs  

 

Aktsiaindeksite korrelatsioonanalüüsi teostamiseks jaotati andmed neljaks perioodiks: 2004-

2007; 2008-2009; 2010-2014 ja 2015-2016.  

2004-2007. aastatel kasvasid kõik indeksid kiires tempos ja maksimaalsed väärtused jäid  

2007. aastasse.  2008.-2009. aastatel langesid kõik indeksid väga kiires tempos seoses 

ülemaailmse majanduskriisiga. 2010-2016. aastatel olid aktsiaindeksid üldiselt tõusutrendis, 

kuid käesolevas töös jaotatakse see periood omakorda kaheks juba eelmainitud põhjusel -  

2010-2014. ja 2015-2016. a.  
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Dispersioon on hälvete ruutude aritmeetiline keskmine. Mida suurem on dispersioon, seda 

rohkem on aritmeetilisest keskmisest tugevasti erinevaid väärtusi. Kuna dispersiooni 

mõõtühikuks on mõõdetava tunnuse mõõtühiku ruut, siis kasutatakse andmete lihtsamaks 

tõlgendamiseks standardhälvet. Standardhälve on ruutjuur dispersioonist, mis näitab kui 

palju uuritav tulemus varieerub. (Sauga 2007: 94-95) 2004-2007. aastate aktsiaindeksite 

standardhälbed Ameerikas, Euroopas ja Baltimaades olid vastavalt 0,73%, 0,89% ja 0,78%. 

Asümmeetriakordaja (skewness) näitab maksimumi kõrvalekaldumist sümmeetriateljest ehk 

millisele poole valim „kaldub“. Positiivne asümmeetriakordaja näitab, et jaotuses on 

suuremad hälbed aegrea lõpu pool ja negatiivne väärtuse puhul on vastupidi suuremad 

hälbed aegrea alguses. Aktsiaindeksite kohta võib negatiivne asümmeetriakordaja tähendada 

aga seda, et indeksi tootlikkused on vähesel määral positiivsed vastavalt oodatavale 

tootlusele, kuid üsna sageli tabavad indeksit suured langused.(Hellstrand jt 2013: 5). 

Püstakuse kordaja ehk ekstsess (kurtosis) iseloomustab jaotuse püstakust. Selle väärtus on 

null normaaljaotuse korral. Kui selle väärtus on suurem kui null, siis see tähendab, et enamik 

väärtusi on aritmeetilise keskmise lähedal.. (Sauga 2007: 104) 

Vaatlusaluses (2004-2007. a.) perioodis oli 980 vaatlust, mille peamised statistikud ja 

korrelatsioonid on välja toodud tabelis 5. Selle perioodi DJIA indeksi keskmine tootlus oli 

0,03% päevas. Euro STOXX 50 keskmine tootlus 0,05% ja OMX Baltic Benchmark GI 

keskmine tootlus 0,10%. Kõige suuremat keskmist päevast tootlust pakkusid Balti 

aktsiaturud. Mediaan on keskväärtus, millest täpselt pooled väärtused on suuremad ja pooled 

väiksemad. Ühendriikide aktsiaindeksi päevane mediaantootlus oli 0,04%, Euroopas 0,08% 

ja Baltimaades 0,10%. Suurim päevane tootlus oli samuti Baltimaades, kus see oli 6,25%. 

Euroopas oli sama perioodi suurim päevane tõus 3,49% ja Ühendriikides 2,55%. Ka suurim 

langus oli Baltimaades, kus see oli -5,07%. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa suurimad 

päevased langused olid vastavalt -3,29% ja -3,36%. Standardhälve oli Ühendriikides, 

Euroopas ja Baltimaades vastavalt 0,73%; 0,89% ja 0,78%. 2004-2007. aastatel oli kõigi 

vaatluse all olevate aktsiaindeksite asümmeetriakordaja negatiivne. 

„Kui mingi juhuslik suurus allub normaaljaotusele, siis öeldakse, et see suurus on 

normaalselt jaotunud“ (Ibid:199). Suurus allub normaaljaotusele siis, kui seda mõjutavad 

mitmed tegurid; iga üksiku teguri mõju on väike ning puudub üks ja kindel domineeriv tegur. 

(Ibid:199) 
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Normaaljaotuse mõõtmiseks kasutati Jarque-Bera testi, mille väärtuste leidmiseks kasutati 

järgmist valemit (Hellstrand jt 2013: 21): 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
[𝑆2 +

1

4
(𝐾 − 3)2] 

Kus JB on Jarque-Bera testi väärtus (absoluutväärtuses); 

n – vaatluste arv; 

S – asümmeetriakordaja; 

K– püstakuse kordaja. 

Valemi tulemuse üle otsustamiseks, tuleb arvutata ka kriitiline väärtus . Selleks kasutati 

Excelis funktsiooni CHISQ.INV.RT 5% tõenäosuse juures ja vabaduseastmetel kaks. Sellise 

tõenäosuse juures on kriitiliseks väärtuseks 5,99. Kui Jarque-Bera testi tulemus on suurem, 

siis see tähendab, et andmed ei ole jaotunud normaaljaotusega (Hellstrand jt 2013: 22).  

2004-2007. aastal jäid kõik testi tulemused sellest väärtusest kõrgemale ja see tähendab, et 

andmed ei ole jaotunud normaaljaotusega. Ka püstakuse kordaja näitab, et ükski aktsiaindeks 

ei ole normaaljaotusega ning kõige kaugemal sellest on Baltimaade indeks.  

2004-2007. aastatel korreleerus DJIA Euro STOXX 50-ga 52%, kuid Baltimaade 

aktsiaindeksiga vaid 4% (tabel 5). Samas kui Euro STOXX 50 ja OMX Baltic Benchmark 

GI korreleerusid omavahel juba 20%. Seega oli sellel perioodil Baltimaade aktsiaindeks 

teiste Euroopa aktsiaturgudega rohkem seotud, kui Ameerika Ühendriikide omaga.  

 

Tabel 5. DJIA, Euro STOXX 50 ja OMX Baltic Benchmark GI indeksi peamised 

statistikud ja korrelatsioonid 2004-2007. aastatel  

  2004-2007 

Statistikud DJIA STOXX50 OMXbaltic 

Keskmine (%) 0,03 0,05 0,10 

Mediaan (%) 0,04 0,08 0,10 

Maksimum (%) 2,55 3,49 6,25 

Miinimum (%) -3,29 -3,36 -5,07 

Standardhälve (%) 0,73 0,89 0,78 

Asümmeetriakordaja -0,30 -0,25 -0,17 

Püstakuse kordaja 1,50 1,09 10,72 

Jarque-Bera 106,2 160,2 2437,3 

Vaatlused 980 980 980 

Korrelatsioonid DJIA STOXX50 OMX 

DJIA 1   

STOXX50 0,52 1  

OMX 0,04 0,20 1 
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2008-2009. aastatel oli vaatlusi kokku 487 (Tabel 6). Ajal, mil üle maailma valitses 

majanduslangus, oli kõikide aktsiaturgude keskmine päevane tootlus negatiivne. Kõige 

suurem keskmine päevane langus oli Baltiriikides ja kõige väiksem Ameerika 

Ühendriikides. Keskmised päevased tootlused olid Ühendriikides -0,03%, Euroopas -0,06% 

ja Baltimaades -0,14%. Mediaantootlus oli sel perioodil Baltimaades ja Euroopas negatiivne 

vastavalt -0,09% ja -0,10%, kuid Ameerika Ühendriikides oli see positiivne 0,02%. Perioodi 

maksimaalseim päevane tootlus oli kõige suurem Ühendriikides 11,08%, sarnane suurim 

päevane tootlus oli ka Euroopas 11,00%, ning Baltimaades 9,38%. Kõige suurim päevane 

langus oli aga Baltimaades, kus ühe päevaga langes indeks -8,44%. Ühendriikides ja 

Euroopas olid suurimad päevased langused vastavalt -7.87% ja -7,88%. Perioodi kõige 

suuremad tõusud ja langused jäid 2008. aasta sügisesse ning neist on lähemalt räägitud 

peatükis 1.3. 

Võrreldes eelmise perioodiga on kriisi ajal tunduvalt suurenenud standardhälbed, mis 

näitavad uuritava tulemuse varieeruvust keskmisest. Kõige suurem standardhälve oli 

Euroopa indeksil 2,19%, järgnes Ameerika Ühendriikide indeks 2,04% ja siis Baltimaade 

1,74%. Võrreldes eelmise perioodiga on asümmeetriakordaja muutunud Ühendriikide ja 

Euroopa aktsiaindeksite puhul positiivseks, kuid Baltiriikides jäänud endiselt negatiivseks. 

Püstakuse kordaja on tõusnud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa aktsiaindeksite puhul, 

kuid langenud Baltimaade aktsiaindeksi puhul. Jarque-Bera test näitab, et 5% tõenäosuse 

juures ei ole ükski aktsiaindeks normaaljaotusega. Kõige lähemal sellele on Euro STOXX 

50.  

Kriisi ajal hakkasid aktsiaindeksid omavahel rohkem korreleeruma. Ameerika Ühendriikide 

ja Euroopa suurimad aktsiaindeksid hakkasid omavahel rohkem korreleeruma 10% võrra 

ehk kriisi ajal korreleerusid nad senise 52% asemel 62%. Ühendriikide ja Baltimaade 

aktsiaindeksid hakkasid samuti 10% võrra rohkem korreleeruma, senise 4% asemel 14%. 

Kõige rohkem kasvas kriisi ajal Baltiriikide ja Euroopa aktsiaindeksite korreleerumine, 

senise 20% asemel 39%, seega kasvas kriisi ajal korreleerumine 19% võrra. 

 

 

 

 

 



30 

 

Tabel 6. DJIA, Euro STOXX 50 ja OMX Baltic Benchmark GI indeksi peamised 

statistikud ja korrelatsioonid 2008-2009. aastatel 

  2008-2009 

Statistikud DJIA STOXX50 OMXbaltic 

1. Keskmine (%) -0,03 -0,06 -0,14 

2. Mediaan (%) 0,02 -0,10 -0,09 

Maksimum (%) 11,08 11,00 9,38 

Miinimum (%) -7,87 -7,88 -8,44 

Standardhälve (%) 2,04 2,19 1,74 

Asümmeetriakordaja 0,33 0,31 -0,01 

Püstakuse kordaja 4,71 3,63 5,30 

Jarque-Bera 67,8 15,7 107,1 

Vaatlused 487 487 487 

Korrelatsioonid DJIA STOXX50 OMX 

DJIA 1   

STOXX50 0,62 1  

OMX 0,14 0,39 1 

 

2010-2014. aastate indeksitabelis oli 1224 vaatlust (Tabel 7). Kõikide aktsiaindeksite 

keskmine päevane tootlus on uuesti muutunud positiivseks nagu oli ka enne kriisi. Sellel 

perioodil oli DJIA keskmine päevane tootlus 0,05%, Euro Stoxx 50 indeksil 0,01% ja OMX 

Baltic Benchmark GI indeksil 0,05%. Euroopa ja Baltimaade tootlused jäävad alla 2004-

2007. aasta perioodile, kuid Ühendriikide keskmine päevane tootlus oli 0,02% võrra suurem. 

Ka kõik mediaantootlused on sellel perioodil positiivsed. Ka selle näitaja puhul jäävad 

Baltimaade ja Euroopa tulemused alla 2004-2007. aastatele, kuid Ameerika Ühendriikide 

keskmine mediaantootlus on kasvanud 0,03% võrra.  

2010-2014. aastate suurima päevase tõusu saavutas Euro STOXX 50, mis tõusis ühe päevaga 

maksimaalselt 10,35%. Balti aktsiaindeksi maksimaalne päevane tõus oli 5,23% ja  

Ühendriikides 4,24%. Ka suurim päevane langus toimus Euro Stoxx 50 indeksiga -6,33%. 

Nii Baltiriikide kui Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksi suurim päevane langus oli ligi 5%.  

Ameerika Ühendriikide ja Baltimaade standardhälbed olid sellel perioodil langenud uuesti 

2004-2007. aastate tasemele ja olid vastavalt 0,93% ja 0,87%, kuid Euroopa aktsiaindeksi 

väärtus oli küll langenud kriisiaegselt tasemelt, kuid oli sellel perioodil ikkagi tunduvalt 

kõrgem kui enne kriisi ja jäi 1,40% juurde. Asümmeetriakordaja oli sellel perioodil 

negatiivne hoopis Ühendriikide aktsiaindeksil, kuid nii Euroopas kui Baltimaades oli see 

positiivne. Püstakuse kordaja on veidi langenud DJIA puhul, kuid tõusnud Euro STOXX 50 
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ja OMX Baltic benchmark GI puhul. Jarque-Bera testi tulemused näitavad, et endiselt ei ole 

ükski aktsiaindeks normaaljaotusega ja kõige kaugemal sellest on Baltimaade aktsiaindeks.  

2010-2014. aastatel olid enamik aktsiaindeksite väärtused hakanud veel rohkem 

korreleeruma kui kriisi ajal. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa aktsiaindeksid korreleerusid 

kriisiaegse 62% asemel nüüd 69%. Ühendriikide ja Baltimaade aktsiaindeksid senise 14% 

asemel nüüd 25%. Ainuke langus toimus Baltimaade ja Euroopa aktsiaindeksite 

korrelatsioonis, kus see langes 39% pealt 36% peale. See on terve vaatlusaluse perioodi 

kõige tugevama korrelatsiooniga ajavahemik.  

 

Tabel 7. DJIA, Euro STOXX 50 ja OMX Baltic Benchmark GI indeksi peamised 

statistikud ja korrelatsioonid 2010-2014. aastatel 

  2010-2014 

Statistikud DJIA STOXX50 OMXbaltic 

Keskmine (%) 0,05 0,01 0,05 

Mediaan (%) 0,07 0,01 0,05 

Maksimum (%) 4,24 10,35 5,23 

Miinimum (%) -5,55 -6,33 -5,31 

Standardhälve (%) 0,93 1,40 0,87 

Asümmeetriakordaja -0,34 0,13 0,05 

Püstakuse kordaja 3,96 4,10 7,12 

Jarque-Bera 71,4 65,5 865,9 

Vaatlused 1224 1224 1224 

Korrelatsioonid DJIA STOXX50 OMX 

DJIA 1   

STOXX50 0,69 1,00  

OMX 0,25 0,36 1,00 

 

2015-2016. aastate ajavahemikus oli 487 vaatlust (Tabel 8). Võrreldes 2010-2014. aastaga 

on Ameerika Ühendriikide keskmine päevane tootlus langenud 0,05% pealt 0,02% peale 

ning Euroopa ja Baltimaade aktsiaindeksite keskmised päevased tootlused tõusnud vastavalt 

0,02% ja 0,07% peale. See on nii Euroopa kui ka Baltimaade parim näitaja peale 2004-2007. 

aastaid. Tunduvalt suurema tõusu on teinud mediaantootlus, mis on Euroopas ja Baltimaades 

kasvanud võrreldes eelmise perioodiga vastavalt 0,08% ja 0,03%, kuid on Ameerika 

Ühendriikides langenud 0,04%.  

Ka maksimaalsed päevased tootlused jäävad 2004-2007. aastatega võrdsesse suurusjärku. 

Kõige suurem oli see Euro Stoxx 50 puhul 4,71% ja kõige väiksem Baltiriikides 2,13%. 

Kõige suurema päevase tootluse langus oli samuti Euroopa aktsiaindeksil ehk -8,62%. Selle 
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põhjuseks on 23. juunil 2016. aastal Suurbritannias toimunud Brexit, millega sealsed 

inimesed avaldasid soovi Euroopa Liidust lahkumiseks. Standardhälbed on Baltimaades ja 

Ameerika Ühendriikides langenud veel madalamale kui 2010-2014. aastatel, kuid jäi 

Ühendriikides siiski kõrgemale tasemele kui enne kriisi. Baltimaade aktsiaindeksi 

standardhälve oli 2015-2016. aastatel veel madalamal kui enne kriisi samas kui Euroopa 

aktsiaindeksi standardhälve tõusis veel kõrgemale kui eelmisel perioodil. Püstakuse kordaja 

ka sellel perioodil langenud Ameerika Ühendriikides, kuid tõusnud Euroopas ja 

Baltiriikides. 

Asümmeetriakordaja on kõikidel aktsiaindeksite puhul negatiivne nagu see oli ka 2004-

2007. aastatel. Jarque-Bera testi tulemustest selgub, et endiselt ei ole ühegi aktsiaindeksi 

väärtused normaaljaotusega. Kõige lähemal normaaljaotusele on DJIA indeks ja kõige 

kaugemal OMX Baltic Benchmark GI.  

Korrelatsioonid on vähenenud kõikide aktsiaindeksite vahel võrreldes 2010-2014. aastatega 

ja mõni korrelatsioon oli isegi madalam kui 2008-2009. aastate tase, kuid ühegi aktsiaturu 

korrelatsioon ei ole sama madalal kui see oli 2004-2007. aastatel. Ameerika Ühendriikide ja 

Euroopa aktsiaturgude korrelatsioon langes 61% tasemele. Ühendriikide ja Baltimaade 

aktsiaindeksite korrelatsioon langes 24% peale ja Euroopa ja Baltimaade korrelatsioon 

langes 31% peale.  

 

Tabel 8. DJIA, Euro STOXX 50 ja OMX Baltic Benchmark GI indeksi peamised 

statistikud ja korrelatsioonid 2015-2016. aastatel 

  2015-2016 

Statistikud DJIA STOXX50 OMXBaltic 

Keskmine (%) 0,02 0,02 0,07 

Mediaan (%) 0,03 0,09 0,08 

Maksimum (%) 3,95 4,71 2,13 

Miinimum (%) -4,83 -8,92 -5,13 

Standardhälve (%) 0,92 1,49 0,55 

Asümmeetriakordaja -0,46 -1,05 -1,69 

Püstakuse kordaja 2,79 6,88 17,43 

Jarque-Bera 18,0 394,3 4456,3 

Vaatlused 487 487 487 

Korrelatsioonid DJIA STOXX50 OMX 

DJIA 1   

STOXX50 0,69 1,00  

OMX 0,25 0,36 1,00 
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Kui veel 2004-2007. aastal ei olnud aktsiaindeksid eriti suurel hulgas korreleerunud, siis 

alates kriisist on nad seda kindlasti rohkem. Selgub, et aktsiaindeksid jätkasid korreleerumist 

veel ka 2010-2014. aastal (välja arvatud OMX Baltic Benchmark GI ja Euro STOXX 50). 

Korreleerumine hakkas vähenema alles 2015-2016. aastal. 

Kõige suuremad päevased tootlused jäävad 2004-2007. aastatesse, mil Baltimaade 

aktsiaindeksi keskmine tootlus päevas oli 0,10% ja ka Ühendriikide ning Euroopa 

aktsiaturud kasvasid üsna edukalt. Kui pärast kriisi (2010-2014. a) oli suurim keskmine 

päevane tootlus Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksil, siis 2015-2016. aastal muutus 

olukord vastupidiseks – Euroopa ja Baltimaade aktsiaturgude keskmised päevased tootlused 

suurenesid ning Ühendriikide aktsiaturu tootlus vähenes. Maksimumtootlused jäävad 

viimasel perioodil (2015-2016. a) sarnasesse suurusjärku nagu enne kriisi. 

 

 

2.4. Järeldused ja prognoos 

 

Nii Baltimaade, Euroopa Liidu kui ka Ameerika Ühendriikide majandused on 2004-2016. 

aastatel läbi käinud nii varajase, keskmise, hilise ja languse faasi. Makromajanduslikes 

näitajates ja ka aktsiaindeksite korrelatsioonides on toimunud suured muutused. 

2004-2007. aastad olid Baltimaade jaoks erakordselt kiire majanduskasvuga aastad. Kõikide 

Baltiriikide SKP oli 2007. aastaks kasvanud ligi poole võrra võrreldes 2004. aasta omaga. 

Samasugune kasv toimus ka SKP elaniku kohta. Inflatsioonitase oli kõikides Baltiriikides 

üsna kõrge, eriti 2007. aastal ning SKP aastane protsentuaalne kasv jäi sellel perioodil 6% 

ja 11% vahele, mis on väga kõrge. Selle tingis Euroopa Liiduga ühinemine 2004. aastal ja 

sellega kaasnenud välisinvesteeringute kasv ja stabiilne majanduskeskkond. Ameerika 

Ühendriikide ja Euroopa Liidu jaoks oli see pigem lihtsalt tugeva majanduskasvuga periood. 

Nende majanduskasvud jäid stabiilselt 2% ja 4% vahele. Kõikide aktsiaindeksite keskmised 

päevased kasvud olid 2004-2007. aastatel positiivsed ja standardhälbed suhteliselt madalad. 

OMX Baltic Benchmark indeks oli sellel ajal väga nõrgas korrelatsioonis (4%) Ameerika 

Ühendriikide ühe peamise aktsiaindeksiga. Tugevamas korrelatsioonis oli Baltimaade 

aktsiaindeks Euro STOXX 50 indeksiga (20%), mis on ka loogiline geograafilisest aspektist.  
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Kui 2008. aastal kõikides Baltiriikides SKP mahud veel suurenesid, siis 2009. aastal toimus 

väga suur langus SKP mahtudes. Täpselt samamoodi käitus SKP elaniku kohta. Juba 2008. 

aastal oli Baltiriikides väga kõrge inflatsioonitase, mis järsult langes 2009. aastal. Ameerika 

Ühendriikide ja Euroopa Liidu majanduste SKP mahud kasvasid samuti 2008. aastal ja ka 

SKP elaniku kohta veel kasvas, kuid 2009. aastaks oli see märgatavalt langenud (Euroopas 

langes rohkem kui Ameerika Ühendriikides). Inflatsioon oli nii Euroopa Liidus kui ka 

Ühendriikides tavapärasest kõrgem, kuid mitte nii kõrge kui Baltiriikides. Kõige suuremad 

aktsiaindeksite langused jäid 2008. aasta septembrisse ja oktoobrisse. Ka suurimad tõusud 

toimusid sellel ajal. Euroopa ja Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksite suurimad päevased 

tõusud jäid 2008. aastal ligi 11% juurde. Ka Balti aktsiaindeks ei jäänud sellele palju alla 

ning saavutas isegi 9,38% päevase kasvu. Kõikide indeksite suurimad langused jäid 7-8% 

juurde ja kriisi ajal suurenes ka indeksite standardhälve. Samuti suurenes tunduvalt 

aktsiaindeksite omavaheline korrelatsioon. Baltimaade aktsiaindeksi korrelatsioon 

Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksiga kasvas 10% ja Euroopa aktsiaindeksiga 19% võrra. 

Ka Euroopa ja Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksite korrelatsioon suurenes 10% võrra.  

Kriisi vaibumiseks loetakse 2009. aasta suve, kuid tagajärjed ulatusid palju pikemalt edasi 

(ja ulatuvad siiamaani). 2010. aastal hakkasid majandused suurest langusest toibuma. Vaid 

Läti majandus oli veel languses ja ka hinnataseme langus ehk deflatsioon jõudis sinna aasta 

aega hiljem kui teistesse riikidesse. Juba 2011. aastal ulatusid SKP mahud 2007. aasta 

tasemele (välja arvatud Lätis). Ka SKP kasv elaniku kohta kasvas jõudsalt. 2011. aastal 

võisid riigid tunda teatavat optimismi ja sellepärast on vähemalt Baltiriikides üsna suured 

SKP kasvud (ligi 6-7%). Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide majandused veel nii 

optimistlikus suuns ei liikunud ja nende majanduskasvud on tervel 2010-2014. aastate 

perioodil 2% lähedal. Euroopa Liidu majanduskasv oli 2012. aastal lausa negatiivne. 2014. 

aastal on Baltimaades ja terves Euroopa Liidus väga madal inflatsioon, Eestis oli see lausa 

negatiivne (-0,14%). Kõikide aktsiaindeksite keskmised päevased tootlused olid sellel 

perioodil uuesti positiivsed. Kõige suurem päevane tootlus oli sellel perioodil Euro STOXX 

50 indeksil, mille rekord oli 10,35% päevas, suurim langus toimus sama indeksiga -6,33%. 

Ka standardhälbed muutusid uuesti madalamaks kui kriisi ajal, kuid aktsiaindeksite 

korreleeruvus ei läinud tagasi kriisieelsele tasemele vaid jätkas tugevnemist (vaid 

Baltimaade ja Euroopa aktsiaindeksite korrelatsioon vähenes 3% võrra). Nii DJIA ja Euro 

STOXX 50 indeksite, kui ka OMX Baltic Benchmark GI vahelised seosed tugevnesid ja 

saavutasid nüüd taseme vastavalt 69% ja 25%. 
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2015-2016. aastatel mängis majandusnäitajate tõlgendamisel olulist rolli dollari 

tugevnemine euro suhtes. Sellest tingituna on makromajanduslikud andmed, mida 

mõõdetakse dollarites, tunduvalt madalamad kui eelmise perioodi lõpus. Inflatsioonitase 

jätkas 2015. aastal veelgi nõrgenemist ja langes Eestis, Leedus ja Euroopa Liidus tervikuna 

alla nulli. Vaid Ameerika Ühendriikides ja Lätis ja see veidi üle nulli, vastavalt 0,12 ja 0,20. 

2016. aastal inflatsioon tõusis veidi ja oli kõikides riikides ning Euroopa Liidus nõrgalt 

positiivne. SKP kasv sellel perioodi oli pigem tagasihoidlik ja jäi nii Baltimaades, Euroopa 

Liidus kui ka Ühendriikides 1,67% ja 2,86% vahele. Standardhälve muutus nii Baltimaades 

kui ka Ühendriikides madalamaks kui eelmisel perioodil, kui Euroopas tõusis hoopis 0,09% 

võrra. Aktsiaindeksite korrelatsioon langes veidi, kuid mitte madalamale kui 2008-2009. 

tase. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa aktsiaindeksid olid 2015-2016. aastatel omavahel 

61% korrelatsioonis. Ühendriikide ja Baltimaade aktsiaindeksid 24% ja Baltimaade ning 

Euroopa indeksid 31%. Dow Jones Industrial Average indeks saavutas oma kriisieelse 

väärtuse juba 2013. aastal ning on sealt ajast edasi ainult kasvanud ja 13 aastase perioodi 

maksimaalne väärtus jääb 2016. aasta lõppu. OMX Baltic Benchmark GI indeksi 13 aasta 

maksimaalne väärtus jääb 2007. aastasse. 2016. aasta lõpus on indeksi väärtus kriisieelsele 

tasemele väga lähedal. Ainult Euro STOXX 50 väärtus pole kaugeltki saavutanud oma 

kriisieelset taset.  

Mõningal määral leidis kinnitust ka Jussi Nikkineni, Vanja Piljaki ja Janne Äijö 2012. aasta 

uurimistöös „Baltic stock markets and the financial crisis of 2008–2009“ tehtud järeldus, et 

kriisi ajal muutuvad vähem integreeritud arenevad turud väga integreerituteks arenenud 

turgudega. Erinevalt käesolevast tööst, ei kajastatud selles 2012. aastal kirjutatud töös 

kriisijärgset perioodi. Kokkuvõtvas tabelis 9 on välja toodud korrelatsioonid käesoleva töö 

kõikidel analüüsitud perioodidel. Kuigi kriisi ajal muutus arenev turg ehk Baltimaade 

aktsiaindeks palju rohkem seotuks Euroopa ja Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksiga, siis  

uurimistöö kõige rohkem korreleeruvaks perioodiks oli hoopis kriisi järgne periood (2010-

2014. aastad), kus majandused hakkasid taastuma ja uuesti kasvama. Kõige suurem 

korrelatsiooni vahe on 2004-2007. aastate ja 2010-2014. aastate Baltimaade ja Ameerika 

Ühendriikide indeksitel. Korrelatsioon oli vastavalt 4% ja 25%, seega oli kasv 21%. Ka 

arenenud turgude korrelatsiooni kasv oli märgatav – samadel perioodidel kasvas Euroopa ja 

Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksite korrelatsioon 52% tasemelt 69% tasemele. 2015-

2016. aastatel langesid kõigi kolme indeksi omavahelised korrelatsioonid võrreldes 2010-

2014. aastatega ning kolmest indeksist kaks langesid isegi madalamale tasemele kui 2008-
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2009. aastatel. Vaid Baltimaade ja Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksite vaheline 

korrelatsioon jäi kriisiaegsest tasemest kõrgemale. Mitte ühegi aktsiaindeksi korrelatsioon 

ei langenud 2015-2016. aastatel kriisi eelsele (2004-2007. aastate) tasemele. 

 

Tabel 9. Dow Jones Industrial Average (USA), Euro STOXX 50 (EUR) ja OMX Baltic 

Benchmark GI (Balti) kokkuvõttev korrelatsioonitabel 2004-2016. aastatel 

 2004-2007 2008-2009 2010-2014 2015-2016 

 USA EUR Balti USA EUR Balti USA EUR Balti USA EUR Balti  

USA 1     1     1     1     

EUR 0,52 1   0,62 1   0,69 1,00   0,61 1   

Balti 0,04 0,20 1 0,14 0,39 1 0,25 0,36 1,00 0,24 0,31 1 

 

Perioodide peamiste statistikute ja korrelatsioonide analüüsist selgub, et 2015-2016. aastad 

sarnanevad kõige enam 2004-2007. aastatega. Sellele viitavad indeksite omavahelised 

madalad korrelatsioonid, madalad standardhälbed ja madalad asümmeetriakordajad.  

Teada on, et 2017. aasta oli tunduvalt kiirema majanduskasvuga kui teised kriisijärgsed 

aastad. Eesti majandus kasvas 4,4% võrra (OECD...2017a). Eesti majanduskasvule aitas 

kaasa ka meie suurimate ekspordi sihtturgude tuntav majanduse kasv. Ka inflatsioon tõusis 

jälle 1,5-2% tasemele. (Eesti panga 2017. aasta…2018: 4, 15) Lätis ja Leedus kasvas 2017. 

aastal majandus vastavalt 4,3% ja 3,6%. Euroga liitunud Euroopa Liidu riikides kasvas 

majandus 2017. aastal 2,4% ning Ameerika Ühendriikides vaid 2,2%.  Prognoosi järgi peaks 

majandus kasvama 2018. aastal Eestis 3,3%, Lätis 3,7% ja Leedus 3,0% võrra. 2018. aastal 

peaks majandus kasvama Euroalal ja Ameerika Ühendriikides vastavalt 2,2% ja 2,5% võrra. 

2019. aastaks prognoositakse kõikidesse vaatluse all olevatesse riikidesse nõrgemat 

majanduskasvu kui 2017. või 2018. aastal.  (OECD…2017a,b,c,d,e) 

Ka terve maailma majandus kasvas kiiremini kui arvatud. Hinnatakse, et maailma majanduse 

kasv oli 2017. aastal 3,7%. Samuti ennustatakse, et kasv jätkub umbes 3-4% võrra aastas 

2018 ja 2019. aastatel terves maailmas. (World Economic Outlook…2018: 1) Seega on 

majandus uuesti keskmises faasis nagu oli sarnaselt 2004-2006. aastatel ja võib jõuda varsti 

hilinenud ehk ülekuumenenud faasi nagu seda oli 2007. aastal.  
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KOKKUVÕTE 

 

Alates 2004. aastast, mil Eesti, Läti ja Leedu liitusid Euroopa Liiduga, hakkasid nende 

riikide majandused väga kiiresti kasvama. Väga järsu kasvu lõpetas ülemaailmne 

majanduskriis, mis levis Euroopasse Ameerika Ühendriikidest. Nüüd, mil paljude riikide 

majandused on kriisist taastunud ja aktsiaturud on saavutamas uusi rekordeid võime 

ajakirjandusest taas lugeda, kuidas majandus on sarnaselt 2008-2009. aasta kriisile 

ülekuumenemas ning uus kriis võib olla peagi avaldumas.  

Riikide majandused on üha enam omavahelises korrelatsioonis. Seetõttu on tänapäeval 

tunduvalt raskem investoritel portfelliteooriat geograafilisest aspektist rakendada. Eriti 

tugevalt kasvab aktsiaturgude korrelatsioon just kriisi ajal, mil investori seisukohast oleks 

kasulik, kui riskid oleksid võimalikult hajutatud.  

Uurimistöös iseloomustab Baltimaade aktsiaturgu OMX Baltic Benchmark GI indeks, 

Ameerika Ühendriikide aktsiaturgu Dow Jones Industrial Average indeks ja Euroopa 

aktsiaturgu Euro STOXX 50 indeks. Nende omavahelise integratsiooni hindamiseks kasutati 

korrelatsioonanalüüsi. Töös kirjeldati ka 2004-2016. aasta makromajanduslike andmeid, 

selleks kasutati aegridade dünaamika hindamist.  

2004-2007. aastal kasvas nii Eesti, Läti kui ka Leedu SKP maht ligi poole võrra. Euroopa 

Liidu ja Ameerika Ühendriikide majanduskasvud olid tunduvalt tagasihoidlikumad, kuid 

2007. aasta sügiseks oli just Ameerika Ühendriikides kinnisvaraturg üle kuumenenud ja kõik 

eeldused majanduskriisi tekkeks olid olemas. 2008. aasta alguses hakkas majandus jahtuma 

ning sügisel puhkes turgudel paanika. Aktsiaturud jõudsid miinimumini 2008. aasta lõpus ja 

2009. aasta alguses. Kõikides Baltiriikides oli sellel ajal väga kõrge inflatsioonitase ja väga 

suur majanduslangus. Kõige suurem majanduslangus tabas Lätit. Tunduvalt väiksem langus 

oli suurtel majandustel nagu Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides. Sisemajanduse 

koguprodukt langes kõikides riikides veel ka 2009. aastal. Juba 2009. aasta suvel hakkas 

kriis vaibuma. 2010. aastal hakkasid makromajanduslikud näitajad ja ka aktsiaturud 

positiivses suunas tõusma (välja arvatud Lätis). 2011. aasta oli Baltimaades tugeva 

majanduskasvuga aasta. 2012-2014. aastani olid majanduskasvud umbes 2-4% juures, mis 
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on jätkusuutlikkuse koha pealt hea näitaja. Ameerika Ühendriikides jäid 2010-2014. aastal 

majanduskasvu näitajad umbes 2-3% lähedale. Sama võib öelda ka Euroopa Liidu kohta, kui 

välja arvata 2012. ja 2013. aasta, mil majanduskasv peaaegu olematu (2012. aastal isegi 

negatiivne). 2015-2016. aastatel tugevnes järsult dollar euro suhtes ja see avaldas oma mõju 

ka makromajanduslikele andmetele.  

Uurimistöö eesmärk oli hinnata Balti aktsiaturgude integratsiooni taset Euroopa ja USA 

aktsiaturgudega neljal perioodil – 2004-2007, 2008-2009, 2010-2014 ja 2015-2016. Töö 

tulemustest selgus, et 2004-2007. aastal olid Baltimaade aktsiaturud väga nõrgas 

korrelatsioonis Ameerika Ühendriikide aktsiaturuga, kuid märksa tugevamas korrelatsioonis 

Euroopa arenenud aktsiaturuga. Juba sellel perioodil olid valitud aktsiaindeksitest kõige 

tugevamas korrelatsioonis Euroopa ja Ameerika Ühendriikide aktsiaindeksid. 2008-2009. 

aastal ehk majanduskriisi ajal muutusid kõik kolm aktsiaindeksit omavahel palju tugevamini 

korreleerunuks. Sama tulemust väljendasid ka mitmed teised uuringud. 2010-2014. aastal 

hakkasid autori üllatuseks kaks aktsiaindeksit kolmest veel rohkem korreleeruma. Vaid 

Baltimaade ja Euroopa aktsiaindeksite korrelatsioon langes sellel perioodil 3%. Siiski leiab 

kinnitust sissejuhatuses püstitatud hüpotees, et kriisijärgselt langevad aktsiaindeksite 

omavahelised korrelatsioonid, sest 2015-2016. aasta tulemustest selgub, et kõigi kolme 

aktsiaindeksi korrelatsioon on võrreldes 2010-2014. aastaga vähenenud ning kahe 

aktsiaindeksi korrelatsioon on langenud madalamale kui 2008-2009. aasta tase. Vaid 

Baltimaade ja Ameerika Ühendriikide korrelatsioon ei langenud kriisi aja tasemest 

madalamale. Seega on vaatlusaluse ajavahemiku viimane periood kõige sarnasem 2004-

2007. aastatele, mil majandus oli keskmises faasis ning lähenes ülekuumenemisele. 

2015-2016. aastatel, mil aktsiad olid sarnaselt 2004-2007. aastatele nõrgas korrelatsioonis, 

oli maailmamajanduses üsna nõrk kasv. Küll aga on teada, et suurem majanduskasv oli 2017. 

aastal, mida käesolevas töös ei analüüsitud. Seega oleks huvitav jätkata seda uuringut aasta 

või kahe pärast, mil saaks töös käsitletud perioodi jätkuks lisada 2017. ja 2018. aastate 

makromajanduslikud andmed, indeksite väärtused ning nende korrelatsioonid ja 

põhistatistikud. Lisaks valitud indeksitele võiks teemat edasi uurida ning lisada nende 

kõrvale ka mõni aktsiaindeks, mis iseloomustab hästi Aasia aktsiaturge. 
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BALTIC STOCK MARKET INTEGRATION WITH 

EUROPEAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA’S 

STOCK MARKETS BEFORE AND AFTER 2008-2009. 

FINANCIAL CRISIS 

SUMMARY 

 

The Baltic states saw rapid economic growth in 2004 when they joined the European Union. 

Then in 2008 financial crises spread from The United States, to Europe and the rest of the 

world, ending their economic growth . Now, when most economies have recovered from the 

crises and have continued to push economic growth records, the media announces the threat 

of another financial crises. 

Economies are much more integrated to one another than they were two decades ago. That 

is why it is much harder for investors to use modern portfolio theory’s geographic aspect 

and spread their risks. It is known that stock indices correlation grows especially during 

crises.  

In this research Baltic states stock markets are represented by OMX Baltic Benchmark GI, 

Europe by Euro STOXX 50 and United States of America by Dow Jones Industrial Average 

index. To describe their integration author used correlation analysis and the analysis of time 

series dynamics for macroeconomic data.  

From 2004 to 2007 Estonian, Latvian and Lithuanian GDP growth was near 50%. 

Meanwhile European Union and America’s GDP growth was much smaller. In the end of 

2007 America’s real estate market started to over inflate. In the beginning of 2008 economy 

started to decrease and in the autumn there was panic in the worldwide markets. Stock 

markets reached their lowest in the end of 2008 and in the beginning of 2009. There was 

very high inflation and a very  big decrease in GDP in the Baltic states at that time. the 

biggest decrease in GDP being in Latvia. There was a much smaller decrease in GDP of 

bigger economies like the United States of America or the European Union. GDP continued 

to decrease in all economies through 2009, but began to lessen at the end of the year. In 2010 

most of the macroeconomic factors started to rise in positive directions, except in Latvia. In 
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2011 there was quite rapid GDP growth in Estonia, Latvia and Lithuania. From 2012 to 2014 

GDP growth in the Baltic states was around 2-4%, which is a good ratio for sustainable 

economies. From 2010 to 2014 GDP growth in USA was around 2-3% and there was similar 

GDP growth in European Union, except 2012 and 2013 (in 2012 even negative GDP 

growth). In 2015 USD rapidly started strengthening against EUR which is evident in 

macroeconomic data. 

The purpose of this thesis was to evaluate the integration between Baltic, European and 

American stock markets in four periods - 2004-2007, 2008-2009, 2010-2014 and 2015-2016. 

From the results we can see that from 2004 to 2007 there was very weak correlation between 

Baltic and American stock indices, but there was much stronger correlation between Baltic 

and European stock indicies. Already in this time, the strongest correlation was between 

European and American stock indices. During financial crisis in 2008-2009 all three stock 

indicies started to correlate more so than before. Same result can be seen in other researches. 

From 2010 to 2014 two stock indices started to correlate even more than during crises. Only 

the correlation between Baltic and European stock indicies decreased 3%. The hypothesis 

that correlations between economic markets will decrease after a financial crisis was proved 

to be correct as in 2015-2016 all three correlations decreased compared to 2010-2014. Two 

out of three correlations even decreased to lower level than in 2008-2009. Only the 

correlation between Baltic states and United States of America did not drop to lower level.  

In 2015-2016 when stock indices were in quite weak correlation as 2004-2007, there was 

quite slow growth in world economy. But it is known that in year 2017 (that was not covered 

in this research) there was much bigger growth in economy. It should be interesting to 

continue this research in a year or two and add 2017 and 2018 macroeconomic data, indices 

returns and their correlations to this paper. In addition to these three indicies it should be to 

add here also some Asian stock index.  
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