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Markkinat elokuussa epävakaita 

Finanssimarkkinoihin löi leimansa geopoliittinen 

levottomuus etenkin elokuun alkupuolella, mutta ne 

alkoivat kehittyä jälleen positiivisesti kuukauden 

jälkipuoliskolla. Globaalit osakkeet, joita mitataan MSCI 

World -indeksillä, nousivat elokuussa pari prosenttia. 

Islamilaisen valtion (IS, Islamic State) Irakissa 

saavuttama menestys ja Venäjän negatiivien kehitys 

sekä Ukrainan konflikti olivat merkittäviä 

markkinalevottomuuden taustatekijöitä. Viimeksi 

mainitun konfliktin molempien osapuolten asettamat 

pakotteet laajenivat. Venäjän pakotelistalle joutui myös 

norjalainen lohi. Venäjälle vietävä osuus Norjan 

kalanviennistä on noin 10 prosenttia. Tuontikiellon 

seurauksena kala- ja äyriäistuotteita valmistavien 

yhtiöiden osakekurssit laskivat Oslon pörssissä. 

Amerikan osakemarkkinoiden riskinottohalukkuutta 

mittaavan VIX-indeksin volatiliteetti oli elokuun alussa 

suhteellinen korkea, mutta se laski kuukauden 

loppupuolella takaisin alemmalle tasolle.  
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Pitkät korot laskivat elokuussa 

Pitkät korot jatkoivat elokuun aikana laskuaan USA:ssa 

ja Euroopassa, ja kuukauden puolenvälin jälkeen 

Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko laski alle yhden 

prosentin. Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko on 

siten lähes puolittunut vuodenvaihteen jälkeen. Myös 

Espanjan ja Italian korot ovat ennätyksellisen alhaisella 

tasolla, mihin on osaltaan vaikuttanut se, että Euroopan 

keskuspankki on väläytellyt mahdollisuutta ryhtyä 

valtionlainojen tukiostoihin tilanteen niin vaatiessa. 

Kansainväliset luottomarkkinat tekivät elokuun alussa 

korjausliikkeen, joka osoittautui kuitenkin lyhytaikaiseksi, 

ja luottospreadit kasvoivat jälleen kuun loppupuolella. 

Luottomarkkinoiden levottomuuden taustalla oli monia 

syitä, muun muassa se, että amerikkalaisista high yield -

rahastoista tehtiin kesän aikana huomattavia 

lunastuksia. Elokuun lopussa näihin rahastoihin tehtiin 

kuitenkin jälleen nettomääräisesti katsoen runsaasti 

uusmerkintöjä. 

Myös geopoliittiset jännitteet, Argentiinan konkurssi ja 

portugalilaisessa Banco Espirito Santossa tapahtuneet 

uudelleenjärjestelyt aiheuttivat luottomarkkinoille huolta 

kuukauden alussa, mutta USA:n ja Euroopan 

korkotason alenemisen ansiosta luottospreadit 

supistuivat elokuun loppupuolella. 

 

 

 

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

elo.13 marras.13 helmi.14 touko.14 elo.14

10 Year Bond Yield, US and Germany 

US 10 Yr Germany 10 Yr

200

250

300

350

400

450

elo.13 marras.13 helmi.14 touko.14 elo.14

Credit Spreads Tighter 

iTraxx Europe Crossover



4 

Korot pysyvät alhaisella tasolla vielä pitkään 

Japanin toisen vuosineljänneksen BKT-luvut olivat 

hyvin heikkoja ja laskivat 1,7 prosenttia 

ensimmäisestä neljänneksestä. Tämä oli jotakuinkin 

odotettua vuosineljänneksen alussa tapahtuneen 

arvonlisäveron noston jälkeen, eikä sillä odoteta 

olevan kovinkaan suurta vaikutusta Japanin 

keskuspankin toimiin.  

Euroopan keskuspankki (EKP) piti ohjauskoron 

heinäkuussa ennallaan otettuaan edellisessä 

korkokokouksessa käyttöön uuden toimenpidepaketin 

talouden elvyttämiseksi. Euroalueen jatkuvasti alhaisena 

pysyvä inflaatio, heikko kasvu ja korkea työttömyys 

edellyttävät toimia, ja EKP on ensimmäisenä suurista 

keskuspankeista ottanut käyttöön negatiivisen 

talletuskoron.  EKP viestittää, että korot pysyvät 

nykyisellä alhaisella tasolla vielä pitkään. 

Euroalueelta saatiin elokuussa kehnoja 

makrotaloudellisia lukuja. Keskuspankin pääjohtaja 

Mario Draghi ilmaisi huolensa inflaatio-odotusten 

alenemisesta ja vaati finanssipoliittisin keinoin 

annettavaa apua. Syyskuun alussa pitämässään 

korkokokouksessa EKP lisäsi rahapoliittisia 

elvytystoimiaan muun muassa laskemalla ohjauskorkoa 

0,10 prosenttia. Keskuspankki kertoi myös aloittavansa 

arvopapereiden tukiostot jo lokakuussa. 

USA:n talous on odotusten mukaisesti elpymässä. 

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve (FED) 

lopettaa velkakirjojen tukiostonsa nyt syksyllä, ja 

ensimmäistä koronnostoa voidaan odottaa keväällä tai 

kesällä 2015.  

 

Mario Draghi July 2012: ”The ECB is ready to do 

whatever it takes to preserve the Euro” 
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Muistathan, että… 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien 

ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa 

tuoton negatiiviseksi.  

Tässä raportissa esitetyt asiat kuvaavat ODINin markkinanäkemystä kirjoitushetkellä. Niiden taustaksi on tutkittu luotettavina 

pidettyjä lähteitä, mutta emme silti voi taata, että näistä lähteistä saadut tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä. 

ODIN Forvaltning AS:n työntekijät voivat käyttää omaan laskuunsa monentyyppisiä taloudellisia instrumentteja.  Tämä tarkoittaa, 

että he voivat omistaa arvopapereita yrityksissä, joista puhutaan tässä raportissa, samoin kuin osuuksia ODINin 

arvopaperirahastoissa. Työntekijöiden omien kauppojen tulee noudattaa ODIN Forvaltning AS:n sisäisiä toimintaperiaatteita, jotka 

on laadittu arvopapereita koskevan lainsäädännön ja Norjan Verdipapirfondenes foreningin toimialastandardien mukaisesti. 

Lisätietoja meistä: www.odin.fi 

http://www.odin.fi/


Arvoa tulevaisuudelle 


