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Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla

Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla 

osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset 

osakeindeksit nousivat 7–8 prosenttia. Myös 

Yhdysvalloissa ja Japanissa markkinoilta saatiin 

positiivista tuottoa, mutta Kiinassa kehitys oli 

negatiivista ja Shanghain pörssi laski 4,5 prosenttia 

kuukaudessa. Markkinoiden volatiliteetti, jota on 

tässä esitetty amerikkalaisella VIX-indeksillä, pysyi 

melko alhaisella tasolla, mikä viittaa sijoittajien 

hyvään riskinottohalukkuuteen rahoitusmarkkinoilla.

Italiasta kuultiin juuri ennen joulua, että Italian 

viranomaiset pelastavat maailman vanhimman 

pankin Monte dei Paschi di Sienan sen jälkeen, kun 

yksityiset ratkaisut epäonnistuivat. Pankki, jonka 

historia ulottuu aina vuoteen 1472, pelastetaan 

italialaisille pankeille suunnatun uuden 20 miljardin 

euron apupaketin avulla. Toinen hyviä uutisia saanut 

pankki oli saksalainen Deutsche Bank. Pankki teki 

sovitteluratkaisun amerikkalaisten viranomaisten 

kanssa toiminnasta määrätystä sakosta, joka koski 

talouskriisiä edeltäviä asuntolainavelkakirjoja. 

Lopullinen sakko oli 7,2 miljardia Yhdysvaltain 

dollaria eli vain puolet alkuperäisestä vaatimuksesta, 

joka oli 14 miljardia USD.
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Korkomarkkinoilla vakaata

Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainan korko pysyi 

vakaana joulukuussa ja nousi vaatimattomat 0,06 

prosenttiyksikköä verrattuna edeltävien kuukausien 

voimakkaaseen korkojen nousuun. Viime aikoina 

inflaatio on nopeutunut Yhdysvalloissa, ja Donald 

Trumpin ollessa presidenttinä talouspolitiikan 

odotetaan olevan entistä elvyttävämpää. Tämä on 

lisännyt kasvu- ja inflaatio-odotuksia, mistä johtuen 

pitkät korot ovat nousseet Yhdysvalloissa.

Myös Saksassa korot ovat nousseet jonkin verran 

syksyn kuluessa ja Saksan 10 vuoden valtionlainan 

korko on pysynyt plussan puolella lokakuusta lähtien. 

Joulukuussa Saksan 10 vuoden valtionlainan korko 

laski kuitenkin 0,07 prosenttiyksikköä. Euroalueen 

inflaatio- ja kasvuodotukset ovat heikommat kuin 

USA:ssa, ja ekspansiivinen rahapolitiikka sekä 

Euroopan keskuspankin määrällinen elvytys pitävät 

sekä lyhyet että pitkät korot alhaalla. 

Luottomarginaalit laskivat joulukuussa kuten 

eurooppalainen iTraxx Crossover -luottoindeksi 

osoittaa. Korkeampi öljyn hinta, odotukset 

elvyttävämmästä talouspolitiikasta lähitulevaisuudessa 

sekä yritysten hyvät tulokset vauhdittavat hyvää 

kehitystä luottomarkkinoilla.
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Korot saavuttaneet aallonpohjan Norjassa

Norjan keskuspankki piti odotetusti ohjauskoron 

0,5 prosentissa joulukuun puolivälissä pidetyssä 

kokouksessaan. Keskuspankki katsoo myös 

edelleen 40 prosentin todennäköisyydellä, että 

sen korkotaso laskee, mutta pitää siis kaikkein 

todennäköisimpänä, että aallonpohja on jo 

saavutettu. Kauimpana korkokäyrällä vuonna 

2019 ohjauskorkoa on tarkistettu hieman ylöspäin 

syyskuuhun verrattuna.

Talouskasvu on ollut Norjassa parin viimeisen 

vuoden ajan hidasta varsinkin öljyyn liittyvissä 

toiminnoissa, mutta nyt talouskehitys näyttää 

olevan menossa myönteiseen suuntaan. Tilanne 

on kuitenkin edelleen haastava öljyalalla, jonka 

investoinnit supistuvat edelleen vuonna 2017. 

Norjan talous näyttää toipuvan hitaammin kuin 

Norjan keskuspankki oli odottanut, ja hidastunut 

inflaatio sekä vahvistunut kruunu ovat perusteita 

korkojen laskulle,  

Päinvastaiseen suuntaan vievät kuitenkin 

kansainvälisten korkojen nousu, öljyn 

kallistuminen ja Norjassa sitkeästi nousevat 

asuntojen hinnat Kotitalouksien velkaantuminen 

on lisääntynyt, ja

Norjan keskuspankki on huolissaan rahoituksen 

epätasapainosta eikä halua entisestään vauhdittaa 

velkaantumisen lisääntymistä ja asuntojen 

hinnannousua laskemalla nyt korkoja. Uutta on myös 

se, että Norjan valtionvarainministeriö on Norjan 

keskuspankin neuvosta nostanut vastasyklisen 

pääomapuskurin tason vaatimusta 1,5 prosentista 2 

prosenttiin vuoden 2017 lopusta. Tavoitteena on 

parantaa pankkien kykyä selvitä mahdollisista 

antolainaustappioista tulevaisuudessa.

Norjan keskuspankki syyskuussa 2016: Historiallinen ja odotusten 

mukainen ohjauskorko.



5

Keskuspankkien uutisia

FED ennakoi kolmea koronnostoa, kukin 0,25 

prosenttiyksikköä, vuosina 2017, 2018 ja 2019. 

Tämä oli jokseenkin odotettua, ja markkinakorot 

nousivat huomattavasti ilmoituksen jälkeen. 

Yhdysvaltain talouskasvun odotetaan nousevan 

lähivuosina 1,5 prosentista vuonna 2016, aina 

2,3 prosenttiin vuonna 2017 ja edelleen 3,0 

prosenttiin vuonna 2018 (OECD). 

Euroopan keskuspankki ei tehnyt joulukuun 

kokouksessaan muutoksia korkoihin, mikä oli 

odotettua, ja talletuskorko pysyi muuttumattomana -

0,4 prosentissa. Enemmän jännitystä aiheutti EKP:n 

päätökset arvopaperien osto-ohjelmasta, jonka 

pitäisi päättyä maaliskuussa 2017. Siltä osin EKP 

ilmoitti sekä ohjelman jatkamisesta että 

supistamisesta. Arvopaperin ostot jatkuvat koko 

vuoden 2017 ajan ja pitemmälle, jos tarpeellista, 

mutta kuukausittaista määrää tarkistetaan alaspäin 

80 miljardista eurosta 60 miljardiin euroon. 

Euroalueen inflaatio on viime kuukausina jonkin 

verran nopeutunut, ja EKP

arvioi inflaation nousevan 1,3 prosenttiin vuonna 

2017, 1,5 prosenttiin vuonna 2018 ja 1,7  

prosenttiin vuonna 2019.  EKP:n inflaatiotavoite on 

2 prosenttia. 

Yhdysvaltain keskuspankki FED nosti ohjauskorkoa 

0,25 prosenttiyksiköstä 0,5 prosenttiin tarkalleen 

vuosi ensimmäisen koronnoston jälkeen. Vakaa 

kasvu työmarkkinoilla ja korkeammat kasvu- ja 

inflaationäkymät ovat koron nostopäätöksen 

taustalla, ja keskuspankki nosti myös odotuksia 

tulevasta FED Funds -viitekorosta. 



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.odin.fi/

