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Positiivista markkinakehitystä helmikuussa

Osakkeet kehittyivät pääasiassa mukavasti 

helmikuussa, ja nousua tapahtui sekä kehittyneillä 

että kehittyvillä markkinoilla. Poikkeuksena oli Oslon 

pörssi, jossa laskua oli 0,4 prosenttia öljyn hinnan 

pysyessä 56 dollarin tasolla kuukauden aikana. 

Yhdysvalloissa tehtiin uusia ennätyksiä ja sekä Dow 

Jones, S&P 500 että Nasdaq-indeksi kipusivat all 

time high -tasolle. Amerikkalaisten pörssien tuotto oli 

noin 4–5 prosenttia, kun taas Euroopan, Kiinan ja 

Brasilian suurimmat pörssit pääsivät 2–4 prosentin 

tuottoon helmikuussa.

Tähän mennessä saadut talouden tunnusluvut 

vuodelta 2017 ovat suurelta osin yllättäneet 

positiivisesti ja edistäneet hyvää tunnelmaa 

rahoitusmarkkinoilla. Vaikka Euroopan ja 

Yhdysvaltain poliittisilla riskeillä on huomattava 

potentiaalinen vaikutus markkinoihin, nyt ei näy 

merkkejä suuremmasta levottomuudesta 

markkinoilla. Volatiliteettia kuvaava VIX-indeksi 

näyttää markkinoilla vain pientä heilahtelua, joka 

kuitenkin lisääntyi kuukauden loppua kohti. 

Heilahtelun taso on kuitenkin edelleenkin matala, 

mikä osoittaa, että rahoitusmarkkinatoimijat 

suhtautuvat myönteisesti riskin ottoon.
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Korot alas kuukauden lopussa

Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski 0,23 

prosenttiyksikköä helmikuussa, ja on siten taas 

vuoden alun tasolla. Euroopassa keväällä 

järjestettävien vaalien tuloksiin liittyvä epävarmuus voi 

olla osasyy tähän. Saksan valtionvelkakirjat toimivat 

turvasatamana epävarmoina aikoina siten, että niiden 

kurssit nousevat ja korot laskevat. Ranskan 

valtionvelkakirjojen kohdalla kehitys on ollut 

päinvastaista: Korko on noussut ja kurssit laskeneet 

viime aikoina. Tätä osattiin odottaa ottaen huomioon 

Ranskan presidentinvaaleihin liittyvä lisääntyvä 

levottomuus. 

Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korko laski myös 

helmikuussa, ja päätyi kuukauden lopussa 0,06 

prosenttiyksikköä alemmaksi. Pitkät korot ovat 

kuitenkin nousseet hyvin viime kesän 

pohjanoteerauksesta Yhdysvaltain ja euroalueen 

vakaan talouskehityksen ansiosta. 

Kansainväliset luottomarkkinat pitävät pintansa 

poliittisesta levottomuudesta huolimatta, ja 

velkakirjojen kysyntä on vilkasta sekä uusmerkinnässä 

että jälkimarkkinoilla. Yhtiöiden hyvät tulokset ja 

Euroopan keskuspankin tekemät velkakirjojen 

tukiostot ovat vaikuttaneet myönteisesti 

luottomarkkinoiden kehitykseen.
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Uusi toimintasääntö öljyrahojen käytölle

Norjan hallitus on ehdottanut öljyrahaston 

osakkeiden osuuden nostamista 70 prosenttiin ja 

öljyrahaston varojen käytön vähentämistä 4 

prosentista 3 prosenttiin. Vaikka tällä on vain 

vähäinen vaikutus pitkällä aikavälillä, se merkitsee 

tiukempaa talouspolitiikkaa lähivuosina. Viime 

vuosina öljyrahaston varojen käyttöä on lisätty, 

mikä on vaikuttanut myönteisesti Norjan talouden 

kasvuun, mutta nyt tämä kasvutekijä siis häviää. 

Vuotuisessa puheessaan keskuspankin pääjohtaja 

Øystein Olsen ilmoitti, että öljyrahaston käytön 

lisääminen päättyy nyt. Viime vuonna Olsen 

ilmoitti, että ”talvi alkaa Norjan taloudessa”, kun 

taas tänä vuonna hän totesi talven olleen leudon 

ja lämmitykseen käytetyn suhdannepolitiikkaa ja 

korkoleikkauksia. Hän korostaa kuitenkin, että 

tämä ei ratkaise pitkällä aikavälillä Norjan taloutta 

uhkaavia haasteita.

Norjan keskuspankki on pitänyt koron 0,5 

prosentissa maaliskuusta 2016 lähtien. Norjan 

keskuspankki arvioi uusia koronlaskuja tulevan 40 

prosentin todennäköisyydellä.

Koronlaskun osalta arvioidaan, että korkojen 

aallonpohja on nyt todennäköisesti saavutettu.  

Norjan keskuspankki on huolissaan rahoituksen 

epätasapainosta eikä halua entisestään vauhdittaa 

velkaantumisen lisääntymistä ja asuntojen 

hinnannousua korkoja laskemalla. Pienempi tarve 

käyttää öljyrahoja, öljyalan investointien lasku, 

hidastunut inflaatio ja vahvistunut Norjan kruunu ovat 

tekijöitä, jotka puhuvat korkojen laskun puolesta.

Norjan keskuspankki syyskuussa 2016: Historiallinen ja odotusten 

mukainen ohjauskorko.
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Keskuspankkien uutisia

ja kasvu- sekä inflaatio-odotukset ovat nousseet. 

Lisäksi odotetaan aikaisempaa ekspansiivisempaa 

talouspolitiikka, veroleikkauksia ja julkisten 

kulutusmenojen kasvua. Markkinat pitävät nyt hyvin 

todennäköisenä, että Yhdysvaltain keskuspankki 

FED nostaa korkoja 15. maaliskuuta. Yhdysvalloissa 

odotetaan useita koronnostoja tulevina vuosina, ja 

FED on antanut viitteitä siitä, että korkoa nostetaan 

0,25 prosenttiyksikköä kerrallaan vuosina 2017, 

2018 ja 2019. 

Inflaatio on nopeutunut jonkin verran 

eurovyöhykkeellä, ja vuotuinen inflaatio oli 

helmikuussa 2,0 prosenttia – toisin sanoen 

Euroopan keskuspankin inflaatiotavoite on 

saavutettu. Inflaatiota ovat vauhdittaneet ennen 

kaikkea energian ja elintarvikkeiden hinnat, kun 

taas pohjainflaatio on hieman alhaisempi. 

Keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi korosti 

helmikuussa sitä, että inflaation tulee olla pysyvää 

ja yhteistä koko euroalueelle. Markkinat tulkitsevat 

tämän siten, että EKP haluaa jatkaa ekspansiivista 

rahapolitiikkaa talouden elvyttämiseksi ja 

inflaatiotason säilyttämiseksi. Myös korkojen 

odotetaan pysyvän alhaisella tasolla 

lähitulevaisuudessa.

Ruotsin keskuspankki piti koron samana -0,5 

prosentissa helmikuussa, ja velkakirjojen osto-

ohjelma säilytettiin suunnitelman mukaisesti. 

Ruotsin talouden hyvästä kehityksestä huolimatta 

keskuspankki pitää koronlaskua edelleen jossain 

määrin todennäköisenä. 

Yhdysvaltain talouden tunnusluvut osoittavat 

edelleen vakaata talouskehitystä, työmarkkinat ovat 

kehittyneet myönteisesti



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.

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 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

