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Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa 
Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 

hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun 

korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa Dow Jones-indeksi nousi 7 prosenttia 

ja kiinalainen Shanghai-indeksi nousi kuukauden 

aikana 12 prosenttia. 

Öljyn tynnyrihinta on viime aikoina pysynyt melko 

vakaana noin 40 dollarissa. Monet öljymarkkinoiden 

analyytikot ovat sitä mieltä, että öljyn tarjonnan ja 

kysynnän välinen tasapaino saavutetaan vuoden 

2017 aikana, ja optimistisimmat heistä uskovat sen 

voivan tapahtua jo vuoden 2016 lopulla. Monet 

suurista öljyntuottajista kokoontuvat huhtikuun 

puolivälissä Qatariin keskustelemaan öljyn tuotannon 

rajoittamisesta. 

Rahoitusmarkkinat reagoivat kielteisesti 22.3. 

Brysselissä tapahtuneisiin terrorihyökkäyksiin, mutta 

kielteiset vaikutukset eivät muodostuneet 

pitkäaikaisiksi. Mielenkiintoista on, että Englannin 

punta heikkeni huomattavasti hyökkäysten jälkeen, 

kun markkinat pelkäsivät "Brexitin" eli Ison-Britannian 

eron EU:sta muuttuneen entistä 

todennäköisemmäksi. 
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Suotuisa kuukausi luotoille 

Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden valtionlainojen 

korot nousivat hieman maaliskuussa, vaikka 

keskuspankit tekivät kaikkensa vakuuttaakseen 

markkinat korkojen pysymisestä pitkään alhaisina. 

Korkotaso on samalla edelleen hyvin matala – lähes 

kevään 2015 tasolla, jolloin Euroopan keskuspankki 

aloitti määrälliseen elvytykseen perustuvan 

ohjelmansa.  

Luottomarkkinoilla kuukausi oli erittäin hyvä ja kuten 

eurooppalaisesta iTraxx Crossover -luottoindeksistä 

käy ilmi, vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena 

kasvanut luottomarginaali on nyt palautunut 

ennalleen. Eurooppalaiset lainat kehittyivät erityisen 

hyvin kuukauden lopulla, kun Euroopan keskuspankki 

ilmoitti aloittavansa velkakirjojen osto-ohjelman.   

Norjan öljyalaan kohdistuu suuria haasteita öljyn 

alhaisen hinnan vuoksi, ja monet öljypalveluita 

tarjoavat yritykset ovat mukauttamassa 

velkapapereitaan. Norjalaisten korkeatuottoisten (high 

yield) velkakirjojen tuotot ovat viime kuukausina 

laskeneet huomattavasti, mutta maaliskuussa myös 

Norjan high yield -markkinat kehittyvät hyvin. 
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Muiden keskuspankkien uutisia 

prosenttiyksikköä. FEDin edellinen ennuste 

joulukuulta ennakoi neljää koronnostoa tälle 

vuodelle. Keskuspankin ensimmäinen 0,25 

prosenttiyksikön koronnosto toteutettiin 

joulukuussa 2015, ja sen mahdollisti 

Yhdysvaltain taloustilanteen koheneminen. 

Työmarkkinat ovat olleet pitkään 

noususuuntaiset, ja inflaatio osoittaa myös 

piristymisen merkkejä. Keskuspankin 

pääjohtajan Janet Yellenin mukaan kuitenkin 

kansainvälisen tilanteen levottomuus, riski 

globaalin kasvun heikkenemisestä ja vahva 

dollari ovat syitä, joiden vuoksi korkoa on 

nostettava varovasti. 

Odotukset uusista elvytystoimista olivat korkealla, 

kun Euroopan keskuspankki (EKP) piti 

korkokokouksensa 10.3, ja tällä kertaa markkinat 

olivat tyytyväisiä. Korolaskun lisäksi EKP päätti 

kasvattaa kuukausittaista arvopaperien osto-

ohjelmaansa 60:stä 80:een miljardiin. Lisäksi EKP 

aikoo ulottaa tukiosto-ohjelmansa koskemaan myös 

hyvän luottoluokituksen omaavien yritysten 

velkakirjoja. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä 

keinona Euroopan keskuspankki tarjoaa pankeille 

nelivuotista lainaa negatiivisella korolla, jos pankit 

sitoutuvat lainaamaan rahat edelleen. Korot 

laskivat, euro heikkeni ja eurooppalaiset osakkeet 

kallistuivat heti ilmoituksen jälkeen. Markkinat 

kuitenkin kääntyivät laskuun, kun keskuspankin 

pääjohtaja Draghi ilmoitti, että koronlaskut ovat nyt 

todennäköisesti ohi ja keskuspankki siirtyy 

käyttämään muita vaikutuskeinoja.  

Maaliskuun kokouksessaan Yhdysvaltojen 

keskuspankki päätti pitää Federal Funds -korkonsa 

ennallaan 0,25 prosentissa. Tämä ei yllättänyt 

markkinoita. Odotusten mukaisesti keskuspankki 

(Federal Reserve, FED) päätti laskea odotuksiaan 

tulevista koronnostoista, ja nyt niitä odotetaan 

tulevan vuonna 2016 vain kaksi, kumpikin 

suuruudeltaan 0,25 
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Norjan keskuspankin koronlasku 

Norjan keskuspankki päätti torstaina 17.3. laskea 

ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä. Tämä 

merkitsee, että korko on nyt vain 0,5 prosenttia – 

alimmillaan Norjan keskuspankin koko 200-

vuotisen olemassaolon aikana. Markkinat osasivat 

odottaa koron alentamista. 

Koronlaskut johtuvat ennen kaikkea Norjan parin 

viime vuoden aikana heikentyneistä 

talousnäkymistä. Halpa öljy ja öljytoimialan heikko 

kehitys vaikuttavat merkittävästi Norjan talouteen, 

ja matalampi korko auttaa lieventämään tästä 

aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi myös 

kansainväliset korot ovat viime aikoina laskeneet, 

mikä osaltaan vaikuttaa Norjan korkopäätöksiin. 

Norjan taloudessa on muitakin puskureita kuin 

matalat korot. Norjan kruunun heikko vaihtokurssi 

on parantanut Norjan teollisuuden kilpailukykyä, 

mikä on ilahduttanut monia vientiä harjoittavia 

yrityksiä. Lisäksi julkisen kulutuksen kasvu auttaa 

pitämään yllä Norjan taloudellista toimeliaisuutta. 

On 

myös kiistatonta, että Norjassa eletään nyt 

vaikeampia aikoja. Työttömyys kasvaa ja sekä 

yksityishenkilöt että yritykset näkevät 

tulevaisuuden entistä synkempänä.  

Tätä taustaa vasten korkojen odotetaan laskevan 

entisestään tulevan vuoden aikana, ja 

keskuspankin ohjauskorko (ks. kuvio) osoittaa 

0,20 prosentin korkopohjaa. 

 

 

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2016: Historiallinen ja 

odotusten mukainen ohjauskorko. 



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. 

Tämä raportit uutiset 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

