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1 Johdanto

Osinkoihin1 liittyy monia ongelmia, joita rahoituksen taloustieteessä ei ole kyetty vakuut-

tavasti ratkaisemaan. Tässä kandidaatintutkielmassa esittelen ongelmakentän, joka tunne-

taan englanninkielisessä kirjallisuudessa nimelläThe Dividend Puzzle.

Osingonmaksun arvoituksen lähtökohtana on Merton H. Millerin ja Franco Mo-

diglianin (MM) (1961) tunnettu teesi osingonmaksun merkityksettömyydestä yrityk-

sen arvon kannalta. Millerin ja Modiglianin malli esitetään tutkielman ensimmäisessä

käsittelyluvussa. MM-mallin mukaan osingonmaksulla ei ole merkitystä yrityksen arvon

kannalta: maksettu osinko on pois osakkeen arvosta. Täst¨a huolimatta arvopaperimarkki-

nat yleensä tervehtivät osingonkorotuksesta kertovaa uutista kurssin nousulla. Osinkojen

alentamisesta taas seuraa yhtiön osakkeen kurssin lasku.Jos Millerin ja Modiglianin tulos

osinkojen irrelevanttiudesta ei pidä paikkansa, mistä oikein on kyse?

Osingonmaksun arvoitus syntyy, kun yritysten ja markkinoilla toimivien sijoittajien

käyttäytyminen yritetään saada sopusointuun taloustieteen kanssa (Mann 1989, 3). Ly-

hyesti ilmaistuna osingonmaksun arvoituksessa on kyse siitä, miksi yritykset maksavat

omistajilleen osinkoa, vaikka osingonmaksu ei näyttäisi maksimoivan omistajan varalli-

suutta.

Osingonmaksun arvoituksessa on kiinnitettetty vuosikymmenien mittaan huomiota eri

aspekteihin. Pitkään kiinnitettiin huomiota erityisesti verotukseen, joka monissa maissa

suosi osinkojen jättämistä maksutta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuoteen 1987 saakka

osinkoja verotettiin normaalina tulona, minkä vuoksi osinkoverotus oli selvästi luovutus-

voiton verotusta korkeampaa.

Nykyään Yhdysvaltain verojärjestelmä ei tee eroa luovutusvoiton ja osinkojen verot-

tamisessa: molempia verotetaan myös Yhdysvalloissa pä¨aomatulona. Osinkojen ja luo-

1Tämä työ on kirjoitettu käyttämällä yksinomaan avoimia ja vapaita ohjelmistoja. Siksi haluan kiittää
Linus Torvaldsia Linux-käyttöjärjestelmän ytimest¨a, Richard Stallmania Emacs-muokkaimesta, Donald
Knuthia TEX-ladontajärjestelmästä ja Leslie Lamportia LATEX-makropaketista.
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vutusvoiton verotuskohtelua onkin pyritty monissa maissayhdenmukaistamaan. Silloin-

kin kun osinkoja ei kohdella verotuksessa arvonnousua ankarammin, sijoittaja menettää

mahdollisuuden verosuunnitteluun: sijoittaja ei voi itsepäättää, milloin omistuksen tuo-

tot ja veroseuraamukset realisoituvat. Tämän vuoksi sijoittajan kannalta olisi parempi,

että yritys ei maksa osinkoja. Halutessaan käteisvarojasijoittaja voisi replikoida minkä

tahansa osinkopolitiikan myymällä osakkeita. Osakkeenomistaja yleensä preferoi veron

myöhäistä maksamista aikaisempaan veron maksamiseen verrattuna. Tämän vuoksi ra-

tionaalinen osakkeenomistaja preferoi sitä, että osinkoja maksettaisiin mahdollisimman

vähän. Tästä huolimatta suurin osa yrityksistä maksaa omistajilleen osinkoja.

Osingonmaksun arvoituksen ratkaisulla on merkitystä sekä sijoittajien että yritysten

kannalta, sillä teesi osinkojen irrelevanssista ja taloustieteelliset perustelut osinkojen mak-

samiselle johtavat erilaiseen osinkopolitiikkaan. Yhtälailla osingonmaksun arvoituksen

ratkaisuehdotukset voivat vaikuttaa optimaalisen arvopaperiportfolion kokoonpanoon.

Osingonmaksun arvoitukseen on viiden vuosikymmenen aikana esitetty erilaisia rat-

kaisuehdotuksia. Tässä kandidaatintutkielmassa esittelen muutamia ratkaisuyrityksia: in-

formaation epäsymmetriaa korostavan signalointimallin, historiallisen selityksen, osin-

kojen sisällyttämisen hyötyfunktioon ja yritysjohtajien osingoille esittämiä perusteluja

käyttävän selityksen. Monia kiinnostavia kysymyksiäjää väistämättä syrjään. Näistä

tärkeimpiä ovat agenttiteoriaan liittyvät kysymykset(ks. esim. La Porta et al. 2000), mark-

kinatehokkuuteen (ks. esim. Fama 1970, 1991, Malkiel 2003)ja osinkoihin liittyvät em-

piiriset tutkimukset.
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2 Osinko ja osakkeen arvo

2.1 Osinkopohjaiset arvonm ääritysteoriat

Eri teoriat osinkojen merkityksestä yrityksen arvon kannalta ovat osingonmaksun arvoi-

tuksen taustalla. Osa tutkijoista pitää osinkoja arvonmäärityksen kannalta relevantteina,

toiset taas näkevät osingot ja niiden suuruuden yrityksen arvon kannalta irrelevantteina.

Viimeksimainitut selittävät yrityksen arvon sen tuotoilla (Kinkki 2001, 59–65).

Klassiset osakkeen arvonmääritysteoriat perustuvat osinkojen muodostaman kassavir-

ran nykyarvon määrittämiseen. Näissä arvostustavoissa osinkoja pidetään arvon kannal-

ta relevantteina. Tunnetuimmat osinkopohjaiset arvonmäärityskaavat tunnetaan yleensä

esittäjiensä mukaan Williamsin ja Gordonin kaavoina.

John Burton Williams esitti nimeään kantavan arvostuskaavan teoksessaanThe Theory

of Investment Value(1938). Williamsin kaava on erittäin yksinkertainen, sillä siinä osak-

keen arvo voidaan laskea käyttämällä pelkästään tietoa osakkeen osingon suuruudesta kul-

lakin periodilla (πt) ja sijoittajan tuottovaatimuksestai. Tällöin osakkeen arvo saadaan,

kun tulevaisuuden osinkotuotot diskontataan nykyhetkeen:

V0 =
∞∑

t=1

πtv
t (2.1)

Edellisen yhtälönv on diskonttaustekijä:

1

1 + i
(2.2)

Williamsia on helppo kritisoida huomauttamalla, että osakkeen arvon tulee perustua

yrityksen tuleviin tuottoihin – ei tuleviin osinkoihin. Williamsin mukaan molempien

näkemysten pitäisi kuitenkin johtaa samaan tulokseen. Jos nimittäin tuottoja ei makse-

ta omistajille osinkoina, vaan ne investoidaan liiketoimintaan, johtaa tämä korkeampiin

tulevaisuuden tuottoihin. Mikäli tulevaisuudessa yrityksen korkemmat tuotot johtavat sii-
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hen, että yritys maksaa korkeampia osinkoja, ottaa malli tämän huomioon. Williams tote-

aa vielä, että “tuotot ovat vain väline tarkoitusperänsaavuttamiseksi, eikä välinettä pidä

sekoittaa tarkoituksen kanssa. Siten meidän on sanottava, että osakkeen arvo johtuu sen

osingoista, ei sen tuotoista. Lyhyesti: osake on vain sen arvoinen, mitä saat siitä irti.”

(Williams 1938, 55–57). Tämän vuoksi on luonnollista, että osinkoa maksamaton osake

on nollan arvoinen.

Toisaalta vakiosuuruista osinkoa maksava voidaan hinnoitella seuraavan nykyään ylei-

sesti tunnetun kaavan mukaan:

V0 =
π

i
(2.3)

Tässäπ on vuotuinen osinkotuotto jai sijoitukselta vaadittu tuotto. Yhdysvalloista kiin-

teäsuuruista osinkoa maksavat yritysten ns. etuoikeutetut osakkeet. Lisäksi Williamsin

mukaan kyseeseen tulee myös vanhan yhtiön tavallinen osake (Williams 1938, 76–80).

Näiden yksinkertaisten vakiosuuruiseen tai ennakoitavissa olevan suuruiseen osinkoon

perustuvien arvonmääritystapojen lisäksi Williams analysoi myös tapauksia, joissa osinko

ei ole vakiosuuruinen. Näistä kiinnostavimmassa yrityksen osinko kasvaa S-käyrää seu-

raten. Ensin osingot kasvavat hitaasti, yrityksen vakiinnuttaessa asemansa osinko kasvaa

nopeasti ja lopulta kypsän iän myötä osinko kasvaa jälleen hyvin hitaasti (Williams 1938,

87–96).

Myron J. Gordon (1956; 1959) puolestaan esitti 1950-luvulla, että sijoittajat ovat kiin-

nostuneita osinkojen kasvusta. Tämä johtaa luonnollisesti Williamsin kaavaa korkeam-

paan osakkeen arvostustasoon. Gordon ja Eli Shapiro johtivat nykyään yleisesti tunnetun

Gordonin mallin, jossa osingotD kasvavat vakionopeudellag ajasta ikuisuuteen:

V =
D

r − g
(2.4)

Gordonin mallin ongelmaksi muodostuu vakiosuuruisen kasvunopeuden oletus. On

vaikea kuvitella yritystä, jonka osinko voisi kovin pitk¨aän kasvaa tasaisella nopeudella,

minkä myös Gordon ja Shapiro havaitsivat. Tulevaisuudentuottoja on kuitenkin vaikea

arvioida tätä tarkemmin. Lisäksi kaukaisen tulevaisuuden diskonttaus nykyhetkeen pie-

nentää tasaisen kasvun oletuksesta aiheutuvaa arviointivirhettä.(Gordon & Shapiro 1956,



7

105–106)

2.2 MM-malli ja osingon irrelevanssi

Merton H. Miller ja Franco Modigliani esittivät vuonna 1961 aikaisempien käsitysten

vastaisesti osinkojen olevan irrelevantteja yrityksen osakkeiden arvostuksen kannalta.

Miller-Modigliani -malli on ollut puoli vuosisataa yksi rahoituksen taloustieteen keskei-

siä lähtökohtia ja kritiikin kohteita. Siksi Millerin ja Modiglianin argumentin keskeinen

rakenne on syytä käydä läpi myös tässä tutkielmassa.

Miller ja Modigliani tarkastelivat aluksi osinkopolitiikan vaikutusta ideaalisessa talou-

dessa, jossa vallitsevat täydelliset pääomamarkkinat, sijoittajat ovat rationaalisia ja tule-

vaisuutta koskeva tieto on täydellistä. Mallissadj(t) tarkoittaa yrityksenj maksamia osin-

koja periodillat. Osakkeenex dividend-arvo periodint alussa onpj(t). ρ kuvaa arvopa-

perin tuottoa. Tällöin jokaisen arvopaperin hinta määräytyy tasolle, jolla arvopapereiden

tuototρ(t) ovat samansuuruisia:

dj(t) + pj(t + 1) − pj(t)

pj(t)
= ρ(t) (2.5)

Kun edellisestä ratkaistaan arvopaperin hintapj(t) saadaan:

pj(t) =
1

1 + ρ(t)
∗ [dj(t) + pj(t + 1)] (2.6)

kaikille j ja t. Muussa tapauksessa matalatuottoisten arvopapereiden omistaja voisi ai-

na myydä arvopaperinsa ja ostaa paremmin tuottavia arvopapereita. Tällöin matalatuot-

toisten arvopapereiden markkinahinta laskisi ja korkeatuottoisten nousisi, kunnes arvopa-

pereiden tuottoero on eliminoitu.

Yrityksen arvon määrittämiseen tarvitaan Miller-Modigliani-mallissa tieto osakkeiden

määrästän(t) periodin t alussa,ex dividend-päätöshintam(t + 1), myytävien uusien

osakkeiden määräm(t + 1) ja ex dividend-hintap(t + 1).

Tällöin seuraavalla periodilla osakkeiden määrän(t+1) = n(t)+m(t+1). Yrityksen

kokonaisarvoV (t) = n(t) ∗ p(t) ja periodilla t maksettujen osinkojen määräD(t) =

n(t) ∗ d(t).
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Tällöin voidaan kirjoittaa:

V (t) =
1

1 + ρ(t)
∗ [D(t) + V (t + 1) − m(t + 1)p(t + 1)] (2.7)

Tässä mallissa osingot voivat siis vaikuttaa yrityksen markkina-arvoonV (t) ja osak-

keen arvoonp(t) suoraan tekijänD(t) kautta tai sijoittajille myytävien uusien osakkeiden

arvon välityksellä−m(t + 1)p(t + 1). Tämä muodostaa Millerille ja Modiglianille osin-

kopolitiikan ongelman: onko yrityksen parempi maksaa pieniä osinkoja rahoittaakseen in-

vestoinnit vai laskea liikkeelle lisää osakkeita? Entämiksi yritys maksaa samanaikaisesti

osinkoja ja laskee liikkeelle uusia osakkeita?

Uusien liikkeelle laskettavien osakkeiden arvo on yhtä suuri kuin investoinnit miinus

nettovoittoX(t) miinus osingotD(t):

m(t + 1) ∗ p(t + 1) = I(t) − [X(t) − D(t)] (2.8)

Sijoittamalla saadaan:

V (t) =
1

1 + ρ(t)
[X(t) − I(t) + V (t + 1)] (2.9)

Tästä näemme, että yrityksen arvo ei lainkaan riipu osingostaD(t). Tämän vuoksi osin-

gonjakopolitiikka ei vaikuta yrityksen arvoon, kun markkinoilla on täysi tieto yrityksen

tulevista tuotoista, transaktiokustannuksia ei ole, eik¨a veroja makseta (Miller & Modiglia-

ni 1961, 412–426). Millerin ja Modiglianin lopputulos on luonnollinen, kun tarkastellaan

rationaalisia toimijoita täydellisillä markkinoilla:Yrityksen arvo määrittyy sen todellisen

tuottavuuden perusteella, eikä voitonjaon muoto (osinko/osakkeiden takaisinosto) vaikuta

yrityksen arvoon.

Lopuksi Miller ja Modigliani tarkastelevat vielä osinkopolitiikan vaikutusta maailmas-

sa, jossa vallitsee epävarmuus tulevaisuuden tuotoista.Tällöin arvostusperiaate (2.7) ei

enää pidä paikkaansa. Diskonttaustekijän1
1+ρ(t)

merkitys muuttuu epävarmaksi, eikä

osinkojen, yrityksen arvon ja uusien osakkeiden myyntituoton suuruus ole varma. Si-

ten myös lopputulos osinkopolitiikan irrelevanssista onkyseenalainen maailmassa, jossa

epävarmuus vallitsee.
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Tästä huolimatta Miller ja Modigliani ovat vakuuttuneita osinkopolitiikan irrelevanssis-

ta myös tulevia tuottoja koskevan epävarmuuden vallitessa. Avain tälle löytyy symmetri-

sestä markkinoiden rationaalisuuden oletuksesta: sijoittajat ovat rationaalisia ja olettavat

myös toisten sijoittajien olevan rationaalisia (eli arvostavan varallisuutta riippumatta va-

rallisuuden lisäyksen muodosta). Lisäksi Miller ja Modigliani esittävät, että myöskään

velkarahoituksen mahdollisuus epävarmuuden maailmassaei riitä kumoamaan irrelevans-

situlosta (Miller & Modigliani 1961, 426–432).

Millerin ja Modiglianin tulos osinkojen irrelevanssista on yksi keskeisiä rahoitustieteen

lähtökohtia. Kuitenkaan malli ei näytä kovin hyvin ennustavan sitä, mitä arvopaperimark-

kinoilla todellisuudessa tapahtuu. Mikäli osingot todella ovat yrityksen arvon kannalta

irrelevantteja ja samalla usein verotuksellisesti epäedullinen tapa siirtää varoja yritykseltä

omistajalle, tarvitsee osinko uskottavan mikrotaloustieteellisen selityksen.



10

3 Osingonmaksun arvoitus

3.1 Teorian ja empirian ristiriita

Osingonmaksun arvoitus syntyy osinkojen relevanssi- ja irrelevanssiteorian yh-

teentörmäyksestä. Osakemarkkinoiden käyttäytymistä koskevien empiiristen havaintojen

mukaan sekä sijoittajat että yritysjohto käyttäytyv¨at ikäänkuin osingoilla olisi väliä. Tämä

havainto on ristiriidassa Miller-Modigiliani -mallin (1961) kanssa. Taloustieteessä on vii-

den vuosikymmenen ajan yritetty selittää ristiriitaa eri tavoin.

Myös Miller ja Modigliani huomasivat, että osakemarkkinat tervehtivät yllättäviä osin-

komuutoksia kurssimuutoksilla. Miller kertoi myöhemminolleensa joulukuussa 1958

luennoimassa osinkojen irrelevanssiväittämästä er¨aässä suuressa Wall Streetin pankkiiri-

liikkeessä. Esitelmän aikana AT&T ilmoitti korottavansa osinkoa ja splittaavansa osak-

keen. Tunnin kuluessa tästä osakkeen arvo nousi yli 10 % – vaikka sekä osakkeiden

määrän että osingon pitäisi MM-mallin mukaan olla arvon kannalta täysin irrelevantte-

ja tekijöitä (Miller 1987, 37–38). Millerin ja Modiglianin mukaan tällaisissa tapauksissa

osingon muutos ei kuitenkaan ole varsinainen syy kurssimuutokselle – markkinavaikutus

on pikemminkin seurausta osinkojen informaatiosisällöstä: sijoittajat tulkitsevat osinko-

muutoksen merkiksi johdon tulevaisuutta koskevien tuottonäkemysten muutoksesta (Mil-

ler & Modigliani 1961, 430).

Epätäydellisillä pääomamarkkinoilla tilanne voi muuttua monin tavoin. Millerin ja Mo-

diglianin mukaan irrelevanssin kannalta merkityksellisiä epätäydellisyyden muotoja ovat

vain sellaiset, jotka johtavat sijoittajat systemaattisesti preferoimaan joko tämänhetkisiä

osinkoja tai tämänhetkistä pääoman kasvua. Millerinja Modiglianin mukaan merkittävin

poikkeama täydellisistä markkinoista aiheutuu verotuksesta, joka suosii pääoman kasvat-

tamista osinkomuodossa tapahtuvan voitonjaon sijaan. 1960-luvun alun Yhdysvalloissa

kuitenkin merkittävää osaa yritysten osakkeista hallitsivat institutionaaliset sijoittajat, joi-

den osalta verotus kannusti pikemminkin osinkotuottoihinkuin pääoman kasvuun. Tämän
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vuoksi Miller ja Modigliani olettavat, että matalaosinkoisten osakkeiden preemio on to-

dennäköisesti hyvin pieni (Miller & Modigliani 1961, 431–432).

Jo puoli vuosisataa sitten päätelmä oli ristiriidassa vallitsevan oletuksen kanssa: yleensä

oletettiin, että matalan osinkotuoton osakkeista ei makseta preemiota, vaan ne arvoste-

taan liian alhaiseksi. Vastaavasti oletettiin, että sijoittajat suosivat korkeaa osinkoa mak-

savia osakkeita ja ovat siksi valmiita maksamaan näistä korkeamman hinnan. Miller ja

Modigliani eivät kuitenkaan olleet tästä vakuuttuneita: “Jos näin todellakin olisi – em-

mekä me ainakaan ole valmiita myöntämään, että täm¨a olisi varmaa – siinä tapauksessa

tämän artikkelin analyysin perusteella olisi vain yksi tapa selittää asia: kyse on sijoittajien

järjestelmällisestä irrationaalisuudesta.” (Miller& Modigliani 1961, 433).

Koska sijoittajien irrationaalisuus on ollut useimmille taloustieteilijöille mahdoton ole-

tus, on osingonmaksusta muodostunut vaikeasti ratkaistava ongelma. Osinkoihin liittyviin

teoreettisiin ja empiirisiin ongelmiin kiinnitettiin huomiota jo sukupolvi sitten.

3.2 Osingonmaksuun liittyv ät ongelmat

Fischer Black esitti artikkelissaThe Dividend Puzzle(1996, alunperin 1976) tiivistetyssä

muodossa osinkoihin liittyvät taloustieteelliset ongelmat. Black aloittaa artikkelinsa ky-

symällä, miksi yritykset maksavat osinkoja ja miksi sijoittajat ovat kiinnostuneita osin-

goista.

Black ei vastannut artikkelissaan näihin kysymyksiin, vaan päinvastoin esitti joukon

lisäkysymyksiä. Samalla Black käytännössä luonnosteli tutkimusohjelman, jota on toteu-

tettu jo kymmenien vuosien ajan. Black nosti esiin erityisesti seuraavat ongelmat:

1. Verotus.Yleensä osinkoja verotetaan luovutusvoittoa voimakkaammin. Toisaalta
luovutusvoitto verotetaan vasta arvonnousun realisoinnin yhteydessä. Tämän vuok-
si verovelvollisten sijoittajien pitäisi preferoida yrityksiä, jotka eivät maksa osinko-
ja.

2. Transaktiokustannukset.Jos yritys ei maksa osinkoja, sijoittaja voi myydä osakkei-
ta saadakseen käteistä. Jos transaktiokustannukset ovat korkeita, sijoittaja voi pre-
feroida osinkotuloja. Blackin mukaan väite ei ole uskottava. Yritys voisi järjestää
automaattisen osakkeiden takaisinostosuunnitelman ja siten pienentää transaktio-
kustannukset minimiin. Tämän vuoksi transaktiokustannukset eivät selitä osingon
maksamista.
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3. Osinkomuutosten informaatiosisältö.Osinkopolitiikka voi kertoa sijoittajille tietoa,
jota johtajat eivät kerro suoraan. Yritysjohto ei mielellään päätä osinkojen alentami-
sesta. Siksi osingonkorotus paljastaa, että johto uskoo voivansa myös tulevaisuudes-
sa maksaa korkeampia osinkoja. Näin osingot voivat kertoasijoittajille informaatio-
ta, jota ei ole saatavilla muista lähteistä. Tämän vuoksi osinkopolitiikan muutok-
set vaikuttavat osakekurssiin. Tämä ei kuitenkaan Blackin mukaan riitä selittämään,
miksi yritykset maksavat osinkoja.

4. Osingot ovat hyv̈aksi omistajille, haitaksi luotottajille.Omistajille maksettu osinko
on pois varoista, joista yhtiö voi maksaa velkojaan. Muutokset ovat kuitenkin hyvin
pieniä. Jos yritys ei maksa osinkoja lainkaan, luotonantajat voisivat kenties antaa pa-
remmat luottoehdot. Tämä taas saattaa kumota osinkojen leikkauksen negatiivisen
vaikutuksen sijoittajan kannalta.

5. Osingot p̈aäoman l̈ahteen̈a. Yritys voi sijoittaa osingot sen sijaan, että maksaisi
osinkoja omistajille. Tämä olisi halpa tapa saada rahaa investointeihin. Jos yrityk-
sellä ei ole tiedossa kannattavia investointeja, voi tietenkin olla parempi maksaa
osinkoja, kuin kuluttaa rahaa huonoihin projekteihin. Black ei kuitenkaan usko, että
tämä olisi yleistä.

6. Sijoittajien preferenssit – haluavatko sijoittajat osinkoja? On mahdollista, että mo-
net sijoittajat haluavat omistaa vain osinkoja maksavia osakkeita. Mahdollisesti he
myös uskovat, että osinkoja maksamattomien osakkeiden hinnan pitää olla vastaa-
vaa osinkoa maksavaa osaketta alhaisempi. “Tämä uskomusei nähdäkseni ole ra-
tionaalinen.”, totesi Black ajatuksesta. Kuitenkin hän myönsi, että jotkut saattavat
ajatella näin.

Black nosti klassikkoartikkelissaan esiin kysymyksiä, joihin on yritetty vastata jo kol-

menkymmenenviiden vuoden ajan. Vieläkään ei tiedetä,minkälainen optimaalinen osin-

kopolitiikka olisi, tai kuinka sijoittajan tulisi suhtautua osinkoihin. Toisaalta osinkoi-

hin liittyvien ongelmien analysoinnissa on edetty monin tavoin. Keskeiset kiinnostuksen

kohteet ovat liittyneet verotuksen vaikutukseen ja osinkojen mahdolliseen informaatio-

sisältöön.

3.3 Verotus ja osingot

Steven V. Mann esitteli osinkoihin liittyvien ongelmien ratkaisuyrityksiä artikkelissaThe

Dividend Puzzle: A Progress Report. Mannin mukaan (Mann 1989, 4) kysymys osinkojen

verovaikutuksesta voidaan jakaa kahdeksi alaongelmaksi:

1. Vaikuttaako sijoittajan veroaste portfolion kokoonpanoon?
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2. Missä määrin verotus vaikuttaa yrityksen osinkotuoton ja markkina-arvon suhtee-

seen?

Jo Miller ja Modigliani esittivät, että yrityksen omistajat koostuvat sijoittajista, jotka

preferoivat yrityksen osinkopolitiikkaa. Tietty osinkopolitiikka houkuttelee tiettyä omista-

jakuntaa. Yrityksen kannalta on kuitenkin samantekevää, ketkä omistavat yrityksen. Osin-

kopolitiikan muuttaminen saa aikaan sen, että jotkut myyvät osakkeita ja toiset ostavat

niitä. Muutos on kuitenkin yrityksen kannalta yhdentekevä. Yleensä oletetaan, että sijoit-

tajien preferenssi johtuu heidän veroasteestaan – korkeaa veroa osingoista maksavat pre-

feroivat yrityksiä, jotka maksavat vain vähän osinkoja. Siten optimaalinen osinkotuotto

on hyvin erilainen piensijoittajille, suursijoittajilleja osinkoveroista vapautetuille insti-

tuutioille (Miller 1961; Kinkki 2001, 68–69).

Yleensä oletetaan, että osingon irrotessa osakkeen arvoputoaa täsmälleen osingon ver-

ran. Näin markkinat käyttäytyisivät maailmassa, jossa ei ole transaktiokustannuksia eikä

veroja. On kuitenkin havaittu, että todellisuudessa kurssi ei putoa näin paljon. Edwin El-

ton ja Martin Gruber esittivät, että kurssimuutos paljastaa sijoittajien marginaaliveroas-

teen. KunPB on ex dividend-hinta, PA on post dividend-hinta jaD on osinko, voi

heidän mukaansa suhteen

PB − PA

D
(3.1)

perusteella estimoida yrityksen omistajien keskimäär¨aisen veroasteen.

Tämän perusteella Elton ja Gruber havaitsivat, että yritysten omistajakunta näyttäisi

muodostuvan rationaalisista sijoittajista: yrityksen omistajat preferoivat yrityksen osinko-

politiikkaa(Elton & Gruber 1970, 60–74). Myöhemmin tuloson kuitenkin kyseenalais-

tettu: positiivinen korrelaatio osinkotuoton ja (PB-PA)/D -suhteen välillä voi johtua siitä,

että osakkeiden päivittäistä hintavaihtelua ei ole otettu huomioon vaan on käytetty ex-

dividend-päivän päätöskurssia (Mann 1989, 3–5; Kinkki 2001, 69).

Myös taloushistoriasta on haettu vahvistusta veroefektille. Michael Barclay tutki New

Yorkissa vuosina 1900-1910 noteerattujen osakkeiden kurssimuutosta osingon irtoamisen

yhteydessä. Tuolloin tulovero ei vielä ollut käytöss¨a. Barclay havaitsi, että osakkeiden

arvo putosi keskimäärin osingon verran. Tämä vahvistaa oletusta, että ilman tuloveroa
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sijoittajat pitävät osinkoa ja arvonnousua täydellisinä substituutteina (Barclay 1987, 31–

44). Tuloveron käyttöönoton jälkeen sijoittajat taasovat diskontanneet osinkojen arvon

suhteessa arvonnousuun (Mann 1989, 5).

Osa tutkimuksista kuitenkin kyseenalaistaa oletuksen sijoittajien jakautumisesta eri

asiakaskuntiin marginaaliveroasteen mukaan. Esimerkiksi Wilbur G. Lewellen, Ken-

neth L. Stanley, Ronald C. Lease ja Gary G. Schlarbaum havaitsivat, että 10 % nousu

marginaaliverossa saa aikaan vain 0,1 % laskun portfolion sisältämien arvopapereiden

osinkotuotossa. Tämän perusteella vaikutus näyttäisi hyvin pieneltä. Lewellenet al.

epäilivätkin, että sijoittajat eivät sittenkään erikoistuisi veroprosenttinsa mukaisesti eri

arvopapereiden omistajiksi (Lewellen 1978, 1385–1398; Mann 1989, 6). Suomessa 1990-

luvun lopulla tehdyissä empiirisissä tutkimuksissa ei kyetty havaitsemaan omistajakun-

nan määrittymistä verotuksen perusteella, vaikka kurssimuutoksen pienuus voidaankin

selittää verotuksella. Tutkimusten mukaan osakkeen arvo putosi vuosina 1960–1985 78–

92 % osingosta. Vuosina 1993–1997 muutos taas oli keskimä¨arin 70–75 % (Kinkki 2001,

68–71).

Eräät tutkijat ovat esittäneet, että osa sijoittajista preferoi osinkoja veroseuraamuksista

välittämättä (Blume 1980). Tulos on yhteensopiva perinteisen “pyy pivossa” (engl. “bird

in the hand”) -argumentin kanssa. Tällöin osa sijoittajista pitää parempana saada osin-

ko varmasti, kuin saada epävarman oikeuden sijoitusten tuleviin kassavirtoihin (Mann

1989, 6–7). Myös Black (Black 1986) on todennut 1980-luvulla, että osingot ovat tärkeitä

joillekin sijoittajille. Tällöin osingonmaksun arvoituksen ratkaisu voisi löytyä osinkojen

sisällyttämisestä sijoittajan hyötyfunktioon.

Ennen tämän vaihtoehdon esittelyä on syytä tarkastella osinkoja epäsymmetrisen infor-

maation maailmassa. Voisiko osinkojen informaatiosisältö olla ratkaisu osingonmaksun

arvoitukselle?
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4 Osingot ep äsymmetrisen informaation

maailmassa

4.1 Osinkojen informaatiosis ält ö

Millerin ja Modiglianin mallissa oletetaan informaation olevan täydellistä.

Epäsymmetrisen informaation maailmassa osingot voivat kuitenkin olla relevantteja

myös yrityksen arvon kannalta. Tällöin oletetaan, ett¨a osingot ja niistä kertominen

antavat tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Merton Miller ja Kevin Rock esittivät mallin, jossa informaation epäsymmetrialla on

keskeinen osa. Kahden periodin Miller-Rock -mallissa oletetaan, että yrityksen johdo tun-

tee sijoittajia paremmin yrityksen senhetkisen tilanteen. Osinkojulkistuksen yhteydessä

havaittavat kurssimuutokset voidaan selittää ilmoituksen tuottaman lisäinformaation avul-

la. Millerin ja Rockin mukaan osinkoinformaatio sisältää juuri sen verran tietoa yrityk-

sen senhetkisistä tuloista ja menoista, että osinkoilmoituksen perusteella voidaan saada

tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tämä taas vaikuttaa käsityksiin yrityksen tule-

vista tuotoista, mihin osakkeen markkina-arvo puolestaanperustuu (Miller & Rock 1985,

1031–1032).

Tällöin yritysjohdolla on houkutus korottaa osinkoja odotettua enemmän ja siten nostaa

yrityksen markkina-arvoa. Jos tarkoitus on antaa harhaanjohtava signaali, voidaan näin toi-

mia osakkeita myyvien omistajien eduksi. Muut taas häviävät. Kun ulkopuoliset sijoitta-

jat ymmärtävät tämän, he ottavat hinta-arviossaan huomioon todennäköisen poikkeaman

täyden informaation maailman optimaalisesta osingosta.Yritysjohto taas tietää tämän,

minkä ansiosta se myös poikkeaa optimista. Muussa tapauksessa markkinat saisivat sig-

naalin, joka kertoo huonoista tulevaisuudennäkymistä.Samalla yritys investoi vähemmän

kuin täyden informaation maailmassa. Poikkeama optimaalisesta investoinnista on sitä

suurempi, mitä enemmän arvoa yrityksessä annetaan yrityksen pörssikurssille (Miller &
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Rock 1985, 1032).

Miller-Rock -mallissa yrityksen tulos̃X määrittyy investointienI funktiona ja satun-

naiselementiñǫ kautta. Yritys tarvitsee toimintaansa varten lainarahoitustaB ja maksaa

osinkojaD. Seuraavat yhtälöt esittävät yrityksen satunnaisen tulovirran:

X̃1 = F (I0) + ǫ̃1 (4.1)

X̃2 = F (I1) + ǫ̃2 = F (X̃1 + B1 − D1) + ǫ̃2 (4.2)

Satunnaistermien osalta pätee:

E0(ǫ̃1) = E0(ǫ̃2) = E0(ǫ̃2|ǫ1) = γǫ1 (4.3)

Periodin 0 alussa odotetaan satunnaisshokkien arvoksi nolla. Toisen periodin shokin

odotetaan olevanγǫ1. Tässäγ kuvaa shokin pysyvyyttä. Josγ = 0, on shokki täysin ohi-

menevä. Josγ = 1, on ensimmäisen periodin shokki pysyvä. Juuri tähän tekijään perustuu

Millerin ja Rockin mukaan osinkojen kyky ennustaa tulevia tuottoja. Mitä suurempiγ on,

sitä pysyvämpi satunnaisen shokin tulosvaikutus on. Silloin myös osinko voi ennustaa

tulevien periodien tuottoja.

Vaikka osingot kantavat tietoa tulevaisuudesta, on tulevaisuutta koskeva tieto vain

epäsuoraa. Kyse ei välttämättä ole yritysjohdon tietoisesta signaloinnista. Osingoilla yk-

sinkertaisesti kerrotaan ennakkotietoja senhetkisestäsatunnaisesti määrittyvästä tekijästä

ǫ1 – lopullinen tietohan saadaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Uskottava signalointi

edellyttää, että signaalin antamisesta aiheutuu kustannuksia. Miller-Rock -mallissa ei kui-

tenkaan tunneta transaktiokustannuksia tai veroja. Siksiosinkojen signalointikustannus-

ta ei voida sitoa näihin. Tässä mallissa mahdollinen signalointikustannus piilee osingon-

maksun myötä menetetyissä investointimahdollisuuksissa (Miller & Rock 1985, 1033–

1037,1045).

Kustannus voidaan tuoda mukaan myös toista kautta: Avner Kalayn mukaan osingot

voivat toimia signaalina ainoastaan silloin, kun johtajateivät mielellään leikkaa osinkoja

(Kalay 1980, 855–859). Miller-Rock -mallissa tulevaisuuden tuottojen satunnainen osate-
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kijä voidaan nimittäin esittää autoregressiona:

E0(ǫ2|ǫ1) = γǫ1 (4.4)

Tällöin osingot kertovat yrityksen tämänhetkisestätilanteestaX1 ja samalla odotetus-

ta tulevaisuudentilastaX2. Tieto osingostaD1 yhdistettynä markkinoiden rationaaliseen

odotukseen yrityksen parhaasta reaali-investoinnistaI∗

1 voi paljastaa tuolloin vielä tunte-

mattomatX1 ja ǫ1 – jos ulkopuoliset sijoittajat eivät vielä ole saaneet asiasta tietoa. Tällöin

osinkosignaali parantaa ennustetta tulevista tuotoista (Miller 1987, 49–50). Osinko saat-

taa signaloida myös edellisen yhtälön pysyvyystekijääγ. Osinko paljastaa, että yritysjohto

pitää tuloksen parantumista pysyvänä, jolloinγ = 1 tai suurempi. Jos yrityksessä uskottai-

siin tuloksen parantumisen olevan ohimenevää (γ = 0), ei osinkoa nostettaisi. Tämä sopii

yhteen myös Lintnerin (1956) osinkomallin kanssa. 1980-luvulla julkaistiin empiirisissä

tutkimuksissa ensimmäisiä tuloksia, joiden mukaan osinkojen korotus olisi yhteydessä

pysyvään tulosparannukseen. Miller piti mallia kuitenkin uskottavana päätelmänä (Miller

1987, 50-51).

Miller-Rock -malli onnistuu siis selittämään osinkotiedonannon kurssivaikutuksen

epäsymmetrisellä informaatiolla: osingot paljastavatulkopuoliselle sijoittajalle tietoa, jo-

ka ei vielä näy tilinpäätöksessä tai osavuosikatsauksessa. Tieto voi koskea sekä senhet-

kistä tilannetta että yrityksen kohtaaman shokin pysyvyyttä. Miller-Rock -mallissa osin-

got sisältävät siis informaatiota, mutta niiden tarkoitus ei välttämättä ole signalointi.

Empiirisissäevent study-tutkimuksissa (ks. esim. MacKinlay 1997) ei ole saavutettu

täyttä yksimielisyyttä siitä, sisältääkö osinkoilmoitus uutta informaatiota. Osakkeen arvo

toki nousee, kun yritysjohto tiedottaa aikaisempaa korkeammasta osingosta. On kuiten-

kin vaikea sanoa, johtuuko osakkeen kurssinousu osinkoilmoituksesta vai muusta samaan

aikaan julkisuuteen päässeestä informaatiosta, kutenesimerkiksi yrityksen aikaisempaa

myönteisemmistä tulosodotuksista (Mann 1989, 13–14). Suomessa tehtyjen tutkimusten

mukaan osingon korottaminen korreloi voimakkaasti ylisuurten tuottojen kanssa. Tämä

viittaa siihen, että osingonmuutos sisältäisi tietoa yrityksen menestyksestä tulevaisuudes-

sa (Kinkki 2001, 71–75).
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4.2 Osingot signaalina

Empiirinen havainto osinkoilmoitusten arvorelevanssista voidaan selittää myös signa-

lointimallien avulla. Jo Miller ja Modigliani ehdottivat,että osingonjakoa koskeva tieto

voisi sisältää informaatiota yrityksen tulevaisuudesta (Miller & Modigliani 1961). MM-

mallissa osinkoa koskeva tiedonanto on kuitenkin eksogeeninen piirre, kuten Mann (1989)

huomauttaa. Signalointimallit taas tekevät osinkotiedonannosta endogeenisen osan mal-

lia.

Signalointi on tyypillistä markkinoille, joilla ostajatja myyjät eivät tunne yhtä hyvin

kaupankäynnin kohteena olevaa tavaraa tai palvelua. Kun ostaja ei kykene selvittämään

luotettavasti tarjolla olevan tuotteen laatua, on ostaja valmis maksamaan hyvästäkin tuot-

teesta vain keskimääräistä laatua vastaavan hinnan (Akerlof 1970).

Signaloimalla myyjä voi vakuuttaa ostajan myymänsä tuotteen laadusta. Signaloinnil-

le otollinen tilanne syntyy, kun myyjä tuntee myytävän tavaran laadun ostajaa paremmin.

Esimerkiksi yrityksen osakkeiden ostamista suunnitteleva sijoittaja ei voi tietää, onko ky-

seessä hyvä- vai huonolaatuinen yritys. Siksi sijoittaja tarjoaa vain keskimääräistä laatua

vastavan hinnan. Hyvän yrityksen johto tuntee yrityksen laadun ja haluaa vakuuttaa sijoit-

tajat yrityksen laadusta. Tämä onnistuu kustannuksia aiheuttavan signaalin (osinkojen)

avulla. Signaalin antamisen jälkeen tuotteen hinta nousee. Tämän jälkeen jäljelle jäävistä

parhaat pyrkivät jälleen antamaan signaalin erottuakseen huonommista. Lopulta kaikkien

yritysten laatu tunnetaan, ja osakkeet on hinnoiteltu oikein.

Ollakseen uskottava signaalin täytyy aiheuttaa signaloijalle kustannuksia. Muussa ta-

pauksessahan myös huonolaatuisen tuotteen myyjän kannattaisi antaa (valheellinen) sig-

naali. Signalointikustannuksen tuominen mukaan MM-malliin ei kuitenkaan ole yksinker-

taista. Koska MM-mallissa ei ole optimaalista osinkoa, ei kustannus voi syntyä optimaa-

lisesta osingosta poikkeamisen kautta. Siksi kustannus tuodaan usein malliin verotuksen

kautta (esim. Bhattacharya 1979, 259–260): osinkojen verotus on luovutusvoiton vero-

tusta alhaisempi. Siinä tapauksessa optimaalinen osinkoon D∗ = 0, ja D > 0 on aina

epäoptimaalinen. Kyse on kuitenkin Yhdysvaltain lainsäädännön erikoispiirteestä – sik-

si signalointikustannuksen tuominen MM-malliin verotuksen kautta ei toimi universaa-

listi (Miller 1987, 39–42). Esimerkiksi 1990-luvun Saksassa verojärjestelmä suosi osin-
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kojen maksamista: osinkoverotus oli luovutusvoiton verotusta edullisempaa. Tällöin ve-

rotus ei voi muodostaa kustannusta, joka tekee signaalistauskottavan. Kuitenkin myös

Saksassa markkinat reagoivat osinkoinformaatioon. YakovAmihudin ja Maurizio Mur-

gian mukaan kyse oli siitä, että kirjanpitosäädökseteivät olleet yhtä tarkkoja kuin Yh-

dysvalloissa. Tällöin yritysjohdolla on suurempi mahdollisuus vaikuttaa raportoitavaan

tulokseen. Tällöin osinkoinformaatio voi sisältää tulostiedonantoja tarkempaa informaa-

tiota. (Amihud & Murgia 1997, 397–401, 406). Millerin mukaan kustannukset onkin mah-

dollista tuoda myös yrityksen sisälle. Kustannukset koostuvat kahdesta osasta: 1) yritys

menettää mahdollisuuden kannattaviin investointeihinja 2) joutuu maksamaan transaktio-

kustannuksia osingonmaksusta (Miller 1987, 43–44).

Signaalista aiheutuu paitsi kustannuksia, myös hyötyj¨a. Millerin mukaan on vaikea

määritellä täsmällisesti, mitä nämä hyödyt ovatja kenen hyväksi ne koituvat. Tavallisesti

oletetaan, että yrityksen tavoitteena on maksimoida tämänhetkisten omistajien osakkeiden

arvo. Täyden informaation sekä täydellisten pääomamarkkinoiden tapauksessa osakkeen

arvon maksimointi on kaikkien omistajien etu – oli heidän tarkoituksenaan ostaa, pitää tai

myydä osakkeita. Kun luovutaan täyden informaation oletuksesta ja oletetaan yritysjoh-

don olevan ulkopuolisia paremmin perillä yrityksen asioista, tilanne muuttuu. Enää ei ole

yhtä ja samaa osakkeen arvoa, joka olisi kaikkien sijoittajien etujen mukaista. Nyt ne, jot-

ka haluavat myydä osakkeita, toivovat kustannuksia aiheuttavaa signalointia. Tämä taas ei

välttämättä ole muiden omistajien edun mukaista. Yksitapa ratkaista ongelma on nähdä

osakkeen arvonnousun hyödyttävän kaikkia osakkeenomistajia, kun yritys myy osakkei-

ta ulkopuolisille. Kaikkien vanhojen omistajien yhteisenedun mukaista on tietysti saada

tällöin osakkeista mahdollisimman hyvä hinta. Osakkeiden liikkeellelasku on kuitenkin

varsin harvinaista. Siksi ei ole lainkaan selvää, että jatkuvasti maksettavat osingot olisi-

vat tarpeellinen signaali osakeanteja silmällä pitäen. Tavanomaisempaan velkarahoituk-

seen liittyvä monitorointi ei myöskään edellytä osinkojen kaltaista signaalia. Miller pitää

kuitenkin mahdollisena, että jatkuva osinkovirta pitä¨a tulevaisuudessa tien auki pääoman

keräämiselle osakeannilla (Miller 1987, 44–46).

Signaalin hyödyn tunnistamiseen liittyvien ongelmien lisäksi edes signaalin sisällön

tunnistaminen ei ole ongelmatonta. Miller (1987) pitää luontevimpana vaihtoehtona tul-

kintaa, jonka mukaan osingot signaloivat tulevaisuuden tuotto-odotuksia ja sen satunnais-
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ta osaa. Tätä Miller ja Modigliani ajattelivat jo 1961 kirjoittaessaan osinkojen informaatio-

sisällöstä. Millerin itsensä mukaan tulkintaan liittyy ainakin kaksi ongelmaa. Ensinnäkin

empirian tasollaon kyseenalaista, missä määrin osingot ennustavat tulevaisuuden tuotto-

ja. Toiseksi onteorian tasollaepäselvää, miksi tulevaisuuden tuotto-odotuksista pitäisi

kertoa nostamallatämänhetkisïa osinkoja (Miller 1987; Miller & Modigliani 1961, 48–

49).

Signalointi ei kuitenkaan Millerin mukaan riitä selittämään osinkojen maksamista:

Jos selitystä vaativa ilmiö on ikiaikainen “Miksi yritykset maksavat osinko-

ja?”, vastaus on lähes varmasti, että signalointi ei voi selittää sitä. Mutta vika

on itse kysymyksessä. Laajalle levinneen käsityksen mukaan maailmassa, jos-

sa verotus rankaisee osingoista, optimaalinen osingon suuruus on mille tahan-

sa yritykselle nolla. Tämä perustuu virheelliseen osinkojen tarjonnan malliin.

Parempi tapa esittää kysymys olisi kysyä, voiko signalointi selittää ainakin

osaksi yritysten osingonjakokäyttäytymisen, siten kunmonet asiaa läheltä ha-

vainnoineet sen käsittävät. Ainakin John Lintnerin (1956) tutkimuksista al-

kaen on katsottu, että monet yritykset näyttävät maksavan enemmän osinkoi-

na kuin mitä johtajat tai akateemiset tarkkailijat voivatuskottavasti selittää.

Näin voi hyvinkin olla. Mutta sen todistaminen ei ole helppoa, sillä ei ole

suinkaan selvää, mihin tilannetta pitäisi verrata – elikuinka voisimme tietää

osinkojen suuruuden tilanteessa, jossa ei signaloida (Miller 1987, 53–54).

On helppo havaita, että markkinat reagoivat osinkoinformaatioon. Siksi pitäisi voida

selittää, miksi markkinoiden reaktio ei ole seurausta signaloinnista. Tämän todistaminen

voi olla vielä vaikeampaa kuin sen todistaminen signaloinnista johtuvaksi, huomauttaa

Miller (Miller 1987, 54).

Kenties kysymys yhdestä osinkojenmaksun syystä on väärin asetettu, kuten Miller

edellä esittää. Jos näin on, on osingonmaksulle etsittävä syitä samanaikaisesti useis-

ta suunnista. Varallisuuden maksimointioletuksesta lähtevien mallien lisäksi osinko-

jen arvoitusta voidaan valaista myös käyttäytymistieteellisen rahoituksen suunnasta.

Käyttäytymistieteellisen rahoituksen näkökulmastaosingonmaksun arvoitukseen on mah-

dollista löytää lisää ratkaisuehdotuksia.
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5 Käytt äytymistieteellinen rahoitus ja osingot

5.1 Historiallinen selitys osingonmaksulle

Ortodoksisen taloustieteen on ollut vaikea löytää osingonmaksuun liittyviin ongelmiin

ratkaisuja, jotka perustuvat rationaaliselle varallisuudenmaksimoinnille. Siksi ei ole

yllättävää, että osingot ovat kiinnostaneet myös k¨ayttäytymistieteellisen rahoituksen edus-

tajia.

Esimerkiksi George M. Frankfurter ja Elton G. McGoun suhtautuvat skeptisesti valta-

virran taloustieteessä esitettyihin malleihin, joissa osingoille esitetään rationaalinen pe-

rustelu. He eivät pidä kertomusta osinkojen välityksellä tapahtuvasta signaloinnista us-

kottavana: käytettävissä olisi edullisempia tapoja vakuuttaa sijoittajat informaation paik-

kansapitävyydestä. Lisäksi ei ole lainkaan selvää, että signaalin lähettäjä ja vastaanottaja

ymmärtäisivät signaalin samalla tavoin (Frankfurter &McGoun 2000, 148–150). Frank-

furter ja McGoun esittävät siksi oman evolutionaarisen selityksensä osingoille. Selitys on

esitetty historiallisen narratiivin muodossa eikä käyttämällä taloustieteessä tavallisia ma-

temaattisten mallien muotoon puettuja argumentteja. Kertomuksen juoni on seuraavanlai-

nen.

Yhdysvalloissa ja Englannissa sata vuotta sitten osinkojen tarkoituksena oli saada oma

pääoma näyttämään velalta. Sopimukseen perustuvantakaisinmaksun ansiosta velan arvo

oli helposti laskettavissa ja luotonantajat saattoivat luottaa saavansa tuottoa sijoituksel-

leen. Osakkeeseen ei liity samanlaisia vakaita kassavirtoja, minkä takia osakkeen arvon

määrittäminen on hankalaa. Noihin aikoihin ei vielä tunnettu tilinpäätösstandardeja tai ul-

koisia tilintarkastuksia, minkä takia tulostiedot olivat hyvin epäluotettavia. Osakkaat eivät

siksi voineet olla lainkaan varmoja siitä, että he saivatsijoitukselleen minkäänlaista tuot-

toa. “Rosvoparoneina” tunnetut yrittäjät huijasivat usein ulkopuolisten sijoittajien varoja.

Siksi osingot eivät olleet signaali, joka kertoisi tulevista tuotoista. Osingot yksinker-

taisesti osoittivat sijoittajille, että yrityksellä ylipäänsä oli liikevaihtoa ja tuloja. Nämä
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käsitettiin yrityksen arvon ainoaksi perusteeksi. Tuotantopääomaa tai tulevaisuuden tuot-

topotentiaalia ei otettu huomioon arvioitaessa yrityksenarvoa. Sen sijaan sijoitus oli mah-

dollista arvioida osinkojen perusteella – laskettiin yksinkertaisesti paljonko osinkotuottoa

yritys maksoi siihen sijoitetulle pääomalle.

Ennen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä säätelevien standardien syntyä oli tavanomaista, että

yritysjohto manipuloi kirjanpitoa. Usein johto saattoi myös ensiksi päättää maksettavasta

osingosta ja muokata tuloksen vastaamaan osinkoa. Tällöin jouduttiin ajoittain turvautu-

maan varsin “luovaan” kirjanpitoon. Sijoittajat eivät suinkaan pelänneet, että yritysjohto

sijoittaisi varat liian riskittömästi (kuten agenttiteoria olettaa). Päinvastoin he pelkäsivät

liian riskisiin kohteisiin suuntautuvia investointeja jasitä, että rahoja ei investoitaisi lain-

kaan.

Tällaisessa tilanteessa osinkoja maksettiin silloinkin, kun yritys toimi tappiollisesti.

Osinkoja voitiin maksaa myös pääomasta jakokelpoistenvoittovarojen lisäksi, koska osin-

got todistivat yritysjohdon luotettavuudesta ja siitä, että rahat oli sijoitettu kannattavaan lii-

ketoimintaan. Osingot erottivat spekulatiivisen osakekeinottelijan ja rationaalisen sijoitta-

jan toisistaan. Osinkojen ansioista osakkeille syntyi likvidit jälkimarkkinat. Tälläisessa ti-

lanteessa osinkojen leikkaus tulkittiin yrityksen epäonnistumiseksi. Osinkojen piti kasvaa

vakaasti, eikä yritysjohdon pitänyt missään nimessäpoiketa kasvusuunnasta alaspäin. Si-

joittajat, pankkiirit ja suuri yleisö pitivät tuolloin tasaisesti kasvavaa osinkovirtaa tärkeänä

sijoituskriteerinä. Yrityksen arvo perustui osinkoihin, ja osinkoja maksettiin juuri tästä

syystä – ilman osinkoa yrityksellä ei ollut arvoa.

Tilanne muuttui 1920-luvun nousukaudella. Osakkeiden hinta alkoi tuolloin erkaan-

tua osingoista: yrityksen arvo nähtiin osinkotuottojen sijaan yrityksen pysyvissä vastaa-

vissa ja osake käsitettiin osuudeksi fyysisestä pääomasta. Hinnan erkaantuminen osin-

goista jatkui lamavuosien jälkeen, kun alettiin kiinnittää huomiota kassavirtoihin ar-

von lähteenä. Frankfurter ja McGoun arvelevat tämän johtuneen siitä, että luottamus ti-

linpäätösstandardeihin ja kenties myös kauniin sään jatkumiseen parani. Tästä lopulta

syntyi osinkojen arvoitus (Frankfurter & McGoun 2000, 150–151).

Narratiivin muotoon rakennettu argumentti ei kenties vakuuta taloustieteilijöitä, jotka

etsiväthomo oeconomicus-oletukseen perustuvia rationaalisia perusteluita hankalasti se-

litettäville ilmiöille. Frankfurterin ja McGounin artikkeli on kuitenkin terve muistutus
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siitä, että nykypäivän ilmiöt voivat olla historiallisesti determinoituneita. Ilmiön syy voi-

kin piillä jossakin muualla, kuin nykyisten toimijoiden tietoisissa tai tiedostamattomissa

valinnoissa.

5.2 Osingot mukaan hy ötyfunktioon

Rahoituksen taloustieteessä oletetaan yleensä, että sijoittajia kiinnostaa pelkästään sijoi-

tuksen tuotto ja riski. Sijoittaja maksimoi hyötyfunktiota, mutta hyödyn katsotaan tulevan

pelkästään varallisuudenlisäyksestä. Osinkojen selittäminen tätä kautta on osoittautunut

vaikeaksi.

Fischer Black esitti artikkelissaanNoise(“kohina”, 1986) osinkojen arvoitukselle radi-

kaalin ratkaisun. Blackille kohina on tärkeä osa likvidien markkinoiden toimintaa. Mer-

kittävä osa markkinoiden transaktioista perustuu informaation ja signaalien sijaan kohi-

naan. Sijoittajat ostavat ja myyvät arvopapereita siksi,että heidän yksityinen informaa-

tionsa ja uskomuksensa ovat erilaisia. Lisäksi sijoittajat käyvät kauppaa kohinan perus-

teella – he joko sekoittavat kohinan ja informaatiota sisältävän signaalin keskenään tai

he yksinkertaisesti pitävät kaupankäynnistä. Jälkimmäisessä tapauksessa aktiivisen kau-

pankäynnin tuottama mielihyvä pitäisi ottaa mukaan sijoittajan hyötyfunktioon (Black

1986, 530–534).

Black ehdotti myös osinkojen ottamista mukaan sijoittajan hyötyfunktioon. Jos ihmiset

maksimoisivat verojen jälkeisen varallisuuden tuottamaa odotushyötyä, ei yritysten pitäisi

maksaa veroja. Osinkojen informaatiosisältöön perustuvat teoriat eivät myöskään vakuuta

Blackia. Erityisen omituisena hän pitää sitä, että yritykset maksavat osinkoja ja laskevat

samanaikaisesti liikkeelle uusia osakkeita. Black ei näeosinkojen arvoitukseen muuta

ratkaisua kuin osinkojen sisällyttämisen hyötyfunktioon (Black 1986, 535).

Osinkojen sisällyttäminen hyötyfunktioon ratkaisee osinkojenmaksun arvoituksen: si-

joittajat yksinkertaisesti välittävät osingoista, eivätkä maksimoi odotushyötyä. Jos sijoit-

tajat pitävät osingoista, osingonkorotus saa aikaan my¨onteisen markkinareaktion ja nos-

taa osakkeen hintaa. Näin tapahtuu, vaikka samalla osakkeen tulevaisuudessa tuottamien

osinkojen nykyarvo laskisi (Black 1986, 535–537).

Blackin ratkaisun mukaan osingot eivät siis sisällä uutta informaatiota. Koska osa
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sijoittajista preferoi osinkoja, ei sijoittajan hyötyfunktion maksimointi edellytä varalli-

suuden maksimoivaa osinkopolitiikkaa (D=0). On hyvinkin mahdollista, että sijoittajan

hyötyfunktio maksimoituu osingollaD∗ > 0 – vaikka sijoittajan varallisuus maksimoitui-

sikin osingollaD = 0.

Rationaalinenhomo oeconomicusei siis tarvitse osinkoja. Black taas esittää, että si-

joittajat pitävät osingoista. Mutta entä osinkojen tarjonta? Miten yritysjohtajat selittävät

osingonmaksun?

5.3 Kuinka yritysjohtajat selitt ävät osingot?

Laadullinen tutkimus ja haastattelututkimukset eivät ole olleet rahoituksen tutkijoiden

suosimia tutkimusmenetelmiä. John Lintnerin artikkeli 1956 oli pitkään ainoa tutkimus,

jossa selvitettiin osinkoihin liittyvää päätöksentekoa myös haastattelujen avulla.

Lintner teki useita kiinnostavia havaintoja. Hänen mukaansa osinkopäätöksille tyypil-

listä oli inertia ja konservatiivisuus. Osinkoja muutettaessa yritysjohto pohti aina, onko

muutos tarpeellinen ja kuinka suuri sen pitäisi olla. Yritysten johtajat arvelivat sijoittajien

arvostavan vakaata tai tasaisesti kasvavaa osinkoa. Siksihe välttivät lyhytaikaiseksi enna-

koituja muutoksia: osinkoa ei haluttu korottaa, jos he pitivät todennäköisenä, että osinkoa

jouduttaisiin alentamaan vuoden kuluttua. Tärkein yksittäinen tekijä osinkojen suuruuden

taustalla oli tuloksen ja osinkojen suhde. Kahdessa kolmesta yrityksessä tälle oli annettu

tietty ideaali- tai tavoitesuhde. Tämä vaihteli alimmillaan 20 prosentista aina 80 prosent-

tiin, yleisimmin osinkoina maksettiin 50 % tuloksesta (Lintner 1956, 97–103).

George Frankfurter, Arman Kosedag, Hartmut Schmidt ja Mihail Topalov lähestyivät

puoli vuosisataa myöhemmin ongelmakenttää survey-tutkimuksen avulla selvittääkseen,

mitä yritysjohto ajattelee osingoista ja mitä he arvelevat sijoittajien ajattelevan osingoista.

Tutkimuksessa keskityttiin saksalaisiin yrityksiin. Kysely osoitettiin syyskuussa kaikille

954 julkisesti noteeratulle yritykselle. Vastauksia saatiin 420 (44 %). Luku on poikkeuk-

sellisen korkea tämänkaltaiselle kyselytutkimukselle. Yritysjohtajien näkemykset olivat

seuraavanlaisia (Frankfurter et al. 2002, 202–208):

1. Omistajat pitävät säännöllisistä osingoista.

2. Rahamuotoiset osingot ovat välttämättömiä, koskasijoittajat odottavat niitä.
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3. Yrityksen on jatkettava osingonmaksua, sillä muutoin omistajat olettavat yrityksen
menestyvän heikosti.

4. Yritykset korottavat osinkoja vain tietäessään, että uusi taso on säilytettävissä.

5. Positiivinen kurssireaktio on lyhytaikainen, ja institutionaaliset sijoittajat tuntevat
reaktion.

6. Osakkeenomistajat tietävät eron käteisosingon ja osakeosingon välillä.

7. Sijoittajat eivät ajattele osingon korottamisen olevan merkki siitä, ettei rahalle ole
parempaa käyttöä.

8. Sijoittajat ovat kiinnostuneita osingoista.

Tämänkaltaisten tulosten perusteella Frankfurter ym. esittävät, että osingonmak-

sussa ei ole kyse omistajan varallisuuden maksimoinnista.Enemmistö yritysten

päätöksentekijöistä yksinkertaisesti uskoo, ettäomistajat haluavat osinkoja. Ja koska

omistajat haluavat osinkoja, niitä myös maksetaan. Siksi osingonmaksun “rationaalisiin”

selitysyrityksiin on heidän mukaansa suhtauduttava skeptisesti (Frankfurter et al. 2002,

212–213).

Onko yritysjohtajilla sitten syytä uskoa, että sijoittajat pitävät osingoista? Ilmeisesti

näin ainakin osittain on. Hersh M. Shefrin ja Meir Statman selittävät tämän psykologisten

teorioiden avulla: heidän mukaansa osa sijoittajista on valmis maksamaan osinkopree-

mion, koska osingot auttavat heitä kontrolloimaan itseään. Jos sijoittaja joutuisi repli-

koimaan osinkotuoton myymällä osakkeita, he saattaisivat toimia vastoin pitkäaikaista

säästösuunnitelmaansa. Tällöin he myisivät suunnittelemaansa enemmän osakkeita kas-

vattaakseen senhetkistä kulutusta. Lisäksi osingot auttavat sijoittajia välttämään katumus-

ta, joka aiheutuu virheellisistä osakkeiden osto- tai myyntipäätöksistä (Shefrin & Statman

1984, 255–258)

Ravi Jain (2007) puolestaan on havainnut, että huolimattakorkeasta osinkojen verorasi-

tuksesta yksityishenkilöt preferoivat korkeaa osinkotuottoa maksavien yritysten osakkeita.

Huolimatta suhteellisen alhaisesta verorasituksesta institutionaaliset sijoittajat preferoivat

osakkeita, joiden osinkotuotto on alhainen. Institutionaaliset sijoittajat hänen mukaansa

perustavat sijoituspäätöksensä informaatioon, minkä vuoksi ne preferoivat osakkeiden ta-

kaisinoston muodossa tapahtuvaa varojensiirtoa yritykseltä sijoittajalle.
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6 Yhteenveto

Osinkoihin, niiden tarjontaan ja kysyntään liittyy lukuisia ongelmia ja avoimia tutkimus-

kysymyksiä, joita tässä tutkielmassa on esitelty. Osa ongelmista on luonteeltaan teoreetti-

sia: tutkijat yrittävät perustella osinkojen maksamista sijoittajan varallisuuden maksimoin-

nilla.

Tutkielmassa esitellyissä ratkaisuehdotuksissa siirrytään Millerin ja Modiglianin

täydellisen informaation maailmasta epätäydellisen ja epäsymmetrisen informaation maa-

ilmaan. Epäsymmetrisen informaation maailmassa osinko voi toimia signaalina, jolla yri-

tyksen johto paljastaa ulkopuolisille sijoittajille tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Signaalista tulee uskottava juuri siksi, että siihen liittyy kustannuksia – joko veromenetys-

ten tai menetettyjen investointimahdollisuuksien muodossa.

Toiset osingonmaksuun liittyvät kysymykset ovat empiirisiä. Voidaan esimerkiksi tut-

kia, voidaanko osinkojen perusteella ennustaa yrityksen tulevaisuuden tuottoja, preferoi-

vat sijoittajat todellisuudessa osinkoja luovutusvoitonsijaan ja maksavatko sijoittajat pree-

miota hyvää osinkotuottoa tarjoavasta yrityksestä. N¨aihin kysymyksiin ei tässä tutkimuk-

sessa ole puututtu.

Rahoituksen tutkimus on ollut kiinnostunut lähinnä yhdysvaltalaisten arvopaperimark-

kinoiden toiminnasta. Tämän vuoksi myös teoreettisissa artikkeleissa lähtökohdaksi ote-

taan sikäläisen lainsäädännön luoma tilanne. Vähemmälle huomiolle jää, että osinkoja

maksetaan ja on maksettu myös maissa, joissa verotus luo toisenlaisia kannustimia. Ylei-

sesti pätevän selityksen tulisi nähdäkseni selittä¨a osingot erilaisissa verojärjestelmissä –

tai vaihtoehtoisesti olisi luovuttava pyrkimyksestä esittää tutkimustulos kaikkia talouksia

koskevina. Osingoilla voi olla monta funktiota eri aikoinaja eri alueilla. Vastaavasti kulla-

kin hetkellä osinkojen taustalla voi vaikuttaa monta tekijää, minkä takia monokausaalisten

selitysten etsiminen saattaa olla epäonnistumaan tuomittu yritys.

Rahoituksen taloustieteessä oletetaan yleisesti, ettäsijoittaja maksimoi pelkästään va-
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rallisuuttaan. Jos kuitenkin varallisuuden lisäksi myös osingot otetaan mukaan sijoitta-

jan hyötyfunktioon, katoaa koko osinkojen arvoitus. Tällöin sijoittajan hyötyfunktio mak-

simoituu osingollaD∗ > 0 – vaikka sijoittajan varallisuus maksimoituisikin osingolla

D = 0. Tämä ei vielä ratkaise osinkojen arvoitusta kuin osaksi: edelleen on selvitettävä,

minkä vuoksi sijoittajat preferoivat osinkoja. Tähän vastausta on epäilemättä haettava

käyttäytymistieteellisen taloustieteen suunnasta.

Osinkoihin liittyy siis lukuisia avoimia tutkimuskysymyksiä. Tässä tutkielmassa en

ole esimerkiksi esittänyt empiiristä analyysiä osingoista, niiden taustalla vaikuttavasta

lainsäädännöstä tai sijoittajien preferensseistä. Tarkoitukseni on kuitenkin jatkaa pro gra-

du -tutkielmassa osinkojen parissa. Tällöin tutkielma tulee sisältämään empiirisen analyy-

sin suomalaisyritysten osingonmaksusta.
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