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Suuria markkinaheilahteluja Yhdysvaltain vaalien 

jälkeen

Rahoitusmarkkinat yllätti Donald Trumpin voitto 

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja vaalituloksen 

selvittyä markkinat reagoivat voimakkaasti. 

Markkinoiden ensireaktio oli jyrkkä lasku, mutta se 

kääntyi nopeasti päinvastaiseksi ja suurimmassa 

osassa maailman pörsseistä kurssit nousivat. 

Markkinoiden heilahtelut olivat voimakkaita vaalien 

aikaan, kuten amerikkalainen VIX-indeksi osoittaa, 

mutta tilanne palasi normaaliksi jo vaaleja 

seuraavana päivänä. 

Kaikissa maissa pörssit eivät kuitenkaan reagoineet 

myönteisesti Donald Trumpin valintaan Yhdysvaltain 

45. presidentiksi. Trumpin vaalilupaukset 

tullimuureista, kaupan esteistä ja Meksikon rajalle 

rakennettavasta muurista ovat johtaneet osakkeiden 

huomattavaan laskuun kehittyvissä talouksissa. 

Erityisen ankarasti tämä on koetellut Meksikoa, 

missä osakemarkkinat laskivat marraskuun aikana 

kokonaista 10 prosenttia. 

Öljyn tynnyrihinta nousi marraskuussa 49 dollarista 

52 dollariin. Nousu tapahtui kuukauden lopussa, 

jolloin saatiin ilmoitus OPEC-maiden öljyntuotannon 

leikkauksista 1,2 miljoonalla tynnyrillä päivää kohti 

tammikuusta 2017 alkaen. Myös yksittäiset OPECin 

ulkopuoliset maat kuten Venäjä osallistuvat 

tuotannon supistamiseen lisäleikkauksilla.
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Korot nousevat USA:ssa

Viime kuussa Yhdysvaltain korot nousivat 

voimakkaasti. 10-vuotisten valtionlainojen nousi 

kokonaista 0,56 prosenttiyksikköä ja oli marraskuun 

lopussa 2,4 prosenttia. Korkoja nosti ennen kaikkea 

Trumpin vaalivoitto. Markkinat odottavat hänen 

harjoittavan ekspansiivista rahapolitiikkaa laskemalla 

veroja ja lisäämällä rahan määrää, mikä nopeuttaa 

inflaatiota ja nostaa korkoja. 

Kansainvälisesti korot alkoivat tosin nousta jo aiemmin 

syksyllä. Inflaatio on Yhdysvalloissa ja Euroopassa 

nopeutunut – kylläkin hyvin alhaisilta tasoilta, mutta 

suuntaus on kuitenkin selvä. Lisäksi keskuspankkien 

kyky ja tahto jatkaa kannustavia toimia korkojen 

pitämiseksi alhaalla on kyseenalainen. Myös Saksan 

korot nousivat marraskuussa, vaikka eivät läheskään 

yhtä paljon kun Yhdysvalloissa. Saksan 10-vuotisten 

valtionlainojen korko nousi kuukauden aikana 0,11 

prosenttiyksikköä. 

Tuottomarginaalit kasvavat helposti aikoina, jolloin 

korot ovat nousussa. Kuten eurooppalainen iTraxx 

Crossover -luottoindeksi osoittaa, tällä oli kuitenkin nyt 

vain vähän merkitystä. Luottomarkkinat ovat pysyneet 

syksyllä aika vahvoina.
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Korot saavuttaneet aallonpohjan Norjassa

Norjan keskuspankin uusi korkokokous on 

lähestymässä, ja ohjauskoron odotetaan pysyvän 

ennallaan 0,5 prosentissa. Keskuspankki on 

syyskuusta alkaen pitänyt korkojen laskua 40-

prosenttisesti todennäköisenä, mutta on 

ilmoittanut todennäköisimmäksi tilanteeksi, että 

korot ovat jo saavuttaneet pohjalukemat.

Talouskasvu on ollut Norjassa parin viimeisen 

vuoden ajan hidasta varsinkin öljyyn liittyvissä 

toiminnoissa, mutta nyt talouskehitys näyttää 

olevan menossa myönteiseen suuntaan. Vaikka 

työttömyyslukujen eri mittarit antavat vaihtelevia 

tuloksia, työttömyys näyttää tasaantuneen. 

Tilanne on kuitenkin edelleen haastava öljyalalla, 

jonka investoinnit supistuvat edelleen vuonna 

2017. Siksi on myönteistä nähdä muiden 

elinkeinojen kasvavan, missä kruunun 

heikkenemisestä on ollut parin viime vuoden 

aikana ollut apua. Vaikka kruunu on viime aikoina 

vahvistunut hieman, heikko kruunu parantaa 

edelleen Norjan vientiteollisuuden ja matkailun 

kilpailukykyä. 

Pohjainflaatio on jonkin verran hidastunut viime 

kuukausina, vaikka se viime kuussa ylitti

Norjan keskuspankin inflaatiotavoitteen (2,9 

prosenttia suhteessa 2,5 prosenttiin) Vahvistunut 

kruunu ja hidastunut inflaatio ovat tosin perusteita 

korkojen laskulle, mutta päinvastaiseen suuntaan 

vievät öljyn kallistuminen ja Norjassa sitkeästi 

nousevat asuntojen hinnat Norjan keskuspankki 

on huolissaan rahoituksen epätasapainosta eikä 

halua entisestään vauhdittaa asuntojen 

hinnannousua laskemalla nyt korkoja.

Norjan keskuspankki syyskuussa 2016: Historiallinen ja odotusten 

mukainen ohjauskorko.
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OECD:n kasvunäkymät kohenevat

USA:ssa OECD odottaa BKT:n kasvun nopeutuvan 

1,5 prosentista vuonna 2016 2,3 prosenttiin vuonna 

2017 ja edelleen 3,0 prosenttiin vuonna 2018. Kun 

työmarkkinat pysyvät vakaina ja inflaatio lähestyy 

tavoitetta, ei ole epäilystä siitä, että Federal Reserve 

(FED) nostaa korkoja keskuspankin viimeisessä 

kokouksessa vuonna 2017. FED korotti edellisen 

kerran korkoja vuosi sitten, kun Fed Funds -korko 

nousi 0:sta 0,25:een prosenttiin.

OECD julkisti marraskuun lopussa talousnäkymiä 

koskevan puolivuotiskatsauksensa. Järjestö 

ennustaa maailmantalouden kasvuksi 3,3 

prosenttia vuodelle 2017 ja 3,6 prosenttia vuodelle 

2018. OECD:n mukaan kasvu jatkuu hitaana 

monilla alueilla, mutta kasvumyönteisempi 

talouspolitiikka voi nopeuttaa kasvua hieman. 

Kasvuennusteita on yleisesti korotettu hieman 

syyskuun edellisistä arvioista sekä tälle vuodelle 

että vuodelle 2017.

Euroalueen talouden odotetaan kasvavan 1,7 

prosenttia vuonna 2016 ja odotukset ovat 

suunnilleen samankaltaiset vuosille 2017 ja 2018. 

Euroalueen inflaatio on viime kuukausina jonkin 

verran nopeutunut. Se alittaa 0,6 prosentissa 

kuitenkin edelleen selvästi Euroopan keskuspankin 

(EKP:n) 2 prosentin inflaatiotavoitteen. EKP:n 

talletuskorko on tällä hetkellä -0,4 prosenttia ja EKP 

jatkaa ainakin maaliskuuhun 2017 asti 

arvopapereiden ostoja 80 miljardilla eurolla 

kuukaudessa. Joulukuussa EKP:n odotetaan 

ilmoittavan osto-ohjelman jatkosta julkistamalla 

mahdollisesti näiden määrällisten elvytystoimien 

supistamisohjelman.



Muistutamme…
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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 kääntää tuoton negatiiviseksi.

Tämän raportin lausunnot kuvaavat ODINin markkinanäkemystä niiden 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 ostaa omaan laskuunsa monen tyyppisiä 

rahoitusinstrumentteja. Tämä tarkoittaa, että he voivat omistaa arvopapereita yrityksissä, joista 

puhutaan tässä raportissa, samoin kuin osuuksia ODINin arvopaperirahastossa. Työntekijöiden omien 

kauppojen yhteydessä tulee noudattaa ODIN Forvaltning AS:n sisäisiä toimintaperiaatteita, jotka on 

laadittu arvopapereita koskevan lainsäädännön ja Norjan arvopaperirahastojen yhdistyksen 

(Verdipapirfondenes forening) toimialastandardien mukaisesti.

Lisätietoja meistä osoitteessa www.odin.fi 

http://www.odinfond.no/?utm_source=Weekly&amp;utm_medium=pdf&amp;utm_campaign=Weekly

