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Osakevuosi käynnistyi mukavissa merkeissä 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

Korot laskivat, ja osakkeet lähtivät vuoden alussa nousuun 

Euroopassa. Poikkeuksen muodostivat Kreikka, jonka 

vaalitulos vaikutti osakkeisiin negatiivisesti, sekä Sveitsi, 

jossa valuutan vahvistuminen painoi osakemarkkinoita. Myös 

Amerikan osakemarkkinat putosivat tammikuussa pari kolme 

prosenttia, kun taas Helsingin pörssi nousi noin 10 prosenttia 

tammikuussa. 

Markkinat olivat melko epävakaita, kuten Yhdysvaltojen 

osakemarkkinoiden volatiliteettia kuvaavasta VIX-indeksistä 

käy ilmi. Tammikuuhun löivät leimansa keskuspankin useat 

toimenpiteet.  

Vasemmistoradikaali Syriza-puolue voitti vaalit ja se muodosti 

hallituksen oikeistolaisen Itsenäiset kreikkalaiset -puolueen 

kanssa. Molemmat puolueet suhtautuvat kielteisesti 

Kreikassa käyttöön otettuihin talouden kiristystoimiin ja 

haluavat neuvotella velkasopimuksesta EU:n kanssa 

uudelleen. Kreikan uuden hallituksen mahdollisuudet 

saavuttaa tuloksia EU:n kanssa käytävissä tulevissa 

neuvotteluissa lienevät rajalliset, ja markkinat pelkäävät 

maan laiminlyövän velanmaksunsa ja sen irtautumista 

euroalueesta, ”Grexitiä”. Sekä kreikkalaiset että Kreikan 

hallitus haluavat kuitenkin pysyä EU:ssa ja eurossa, ja 

euromaissa vallitsee hyvin vahva halu säilyttää euroalueen 

yhtenäisyys. 
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Pitkät korot laskivat entisestään 

Pitkät korot, jotka laskivat tasaiseen tahtiin koko vuoden 

2014 ajan, jatkoivat alamäkeään tammikuussa 2015. 

Markkinoiden viimeaikainen levottomuus on lisännyt 

pyrkimystä löytää ”turvallisia satamia” kuten esimerkiksi 

saksalaisia ja amerikkalaisia valtionvelkakirjoja. Tämän 

seurauksena näiden valtionvelkakirjojen hinta nousee ja 

vastaavasti korot laskevat. 

Alhainen korkotaso vaikuttaa myönteisesti riskialttiimpiin 

omaisuusluokkiin kuten osakkeisiin, kiinteistöihin ja luottoihin.  

Luottomarginaalit, joita kansainväliset yhtiöt joutuvat 

maksamaan lainatessaan rahaa high yield -markkinoilta, 

laskivat viime kuussa aavistuksen verran. Norjassa high yield 

-segmentin näkymät eivät ole kuitenkaan kovin valoisat. 

Tähän mennessä on jo nähty konkursseja ja yhtiöissä 

toteutettuja uudelleenjärjestelyjä, ja niitä voi nopeasti tulla 

lisää, mikäli öljyn hinta pysyy pitkään alhaisella tasolla. 

Lisäksi norjalaisista high yield -rahastoista on koko syksyn 

ajan tehty runsaasti nettolunastuksia. Se on painanut korkoja 

ja aiheuttanut tappioita tähän markkinasegmenttiin 

sijoittaneille. 
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Norjan taloudessa muutos 

Öljyn hinta putosi tammikuussa, ja tynnyrihinta oli parin 

viikon ajan alle 50 dollaria mutta nousi kuukauden 

päätteeksi noin 52 dollariin. Öljyn hintaan on kiinnitetty 

Norjassa viime aikoina runsaasti huomiota, koska 

öljytoiminnan merkitys Norjan taloudelle on huomattava. 

Norjan keskuspankki laski ohjauskorkoaan 0,25 prosenttia 

1,25 prosenttiin joulukuussa pitämässään kokouksessa 

öljysektorin toiminnan hiipumisen ja öljyn rajun 

hinnanlaskun takia. Uusi korkopäätös antoi aiheen odottaa, 

että ohjauskorko pysyy tällä tai vieläkin alemmalla tasolla 

parin seuraavan vuoden ajan. Korkomarkkinat varautuvat 

hinnoittelussaan kahteen tai kolmeen 0,25 prosentin 

suuruiseen koronleikkaukseen vuoden aikana. Tämä on 

huomattavasti enemmän kuin mitä Norjan keskuspankki 

ennakoi joulukuussa, ja keskuspankin seuraavaa päivitystä 

odotetaan 19. maaliskuuta pidettävän korkokokouksen 

jälkeen. 

Norjan työttömyys on lisääntynyt jonkin verran viime 

kuukausien aikana, mikä olikin odotettavissa öljysektorilla 

tähän mennessä tapahtuneiden muutosten jälkeen. 

 

 

Rekisteröity työttömyys kasvoi joulukuusta tammikuuhun 

0,4 prosenttiyksikköä 3,1 prosenttiin, ja norjalaiset 

kuluttajat ovat alkaneet suhtautua tulevaisuuteen 

aiempaa pessimistisemmin. Asuntomarkkinoilla ei 

kuitenkaan näy pessimismin häivääkään. Asuntojen 

hinnat olivat tammikuun lopussa 8,5 prosenttia 

korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten ja nousivat 

tammikuussa peräti 2,9 prosenttia. 
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60 miljardia kuukaudessa 

Markkinoille melkoisen yllätyksen tarjonnut keskuspankki oli 

Euroopan keskuspankki EKP. EKP ilmoitti 22. tammikuuta 

pitämänsä kokouksen jälkeen aloittavansa odotusten 

mukaisesti jäsenmaiden valtionvelkakirjojen tukiostot eli niin 

kutsutun määrällisen elvytyksen. Velkakirjojen ostaminen 60 

miljardilla eurolla kuukaudessa vähintään puolentoista vuoden 

ajan oli mittavampi elvytystoimi kuin markkinat olivat 

odottaneet, minkä seurauksena eurooppalaiset korot laskivat ja 

euro heikkeni.    

Sveitsin keskuspankki SNB aiheutti yllätyksen ilmoittaessaan 

15. tammikuuta, että se luopuu syksyllä 2011 asettamastaan 

niin sanotusta valuuttalattiasta suhteessa euroon. 

Keskuspankki poisti siten kytköksen, jonka mukaan yhdellä 

eurolla sai 1,20 Sveitsin frangia. Samalla keskuspankki alensi 

ohjauskorkonsa miinus 0,75 prosenttiin. Ohjauskoron 

laskeminen reippaasti alle nollan ei kuitenkaan riittänyt 

estämään Sveitsin frangin huomattavaa vahvistumista, ja 

tiedon julkistamisen jälkeen frangi vahvistui lyhyessä ajassa 

peräti 30 prosenttia euroa vastaan.  Sittemmin kurssi laski 

jälleen jonkin verran, ja yksi euro maksoi kuun vaihteessa noin 

1,05 Sveitsin frangia, eli frangi oli 13 prosenttia vahvempi 

aiempaan valuuttalattiaan nähden. 
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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 


