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Nousua Euroopassa maaliskuussa

Tähän mennessä saadut talouden tunnusluvut 
vuodelta 2017 ovat suurelta osin yllättäneet 
positiivisesti ja edistäneet hyvää tunnelmaa 
rahoitusmarkkinoilla. Erityisen hyviä uutisia on saatu 
Euroopasta, missä ostopäälliköiden indeksi PMI 
nousi maaliskuussa korkeimmalle tasolleen lähes 
kuuteen vuoteen. Euroopan osakeindeksi Euro Stoxx 
50 kehittyi hyvin ja nousi viime kuussa kokonaista 5,5 
prosenttia.  

Alankomaiden vaalit maaliskuun puolivälissä 
päättyivät hallitsevan pääministerin Mark Rutten ja 
hänen puolueensa selvään voittoon, kun taas Geert 
Wilders vapauspuolueineen (PVV) keräsi ennakko-
odotuksia pienemmän äänisaaliin. Rahoitusmarkkinat 
näyttävät nyt suhtautuvan varsin huolettomasti 
Ranskan ja Saksan tuleviin vaaleihin. Myöskään 
Ison-Britannian ilmoitus "artiklan 50" aktivoinnista 
kaksivuotisen EU:sta eroamisprosessin 
käynnistämiseksi ei juuri vaikuttanut markkinoihin. 
Volatiliteetti-indeksi VIX osoittaa heilahtelun tason 
markkinoilla olevan edelleen matala, mikä osoittaa, 
että rahoitusmarkkinatoimijat suhtautuvat riskinottoon 
myönteisesti.

 85

 90

 95

 100

 105

28.helmi 07.maalis 14.maalis 21.maalis 28.maalis

Positive Equity Markets

Oslo Børs World Index Emerging Markets

10

15

20

25

30

maalis touko heinä syys marras tammi maalis

Low volatility - Risk on

VIX Index



3

Korkomarkkinat pysyneet melko tasaisina

Maaliskuussa amerikkalaisten valtionlainojen pitkät 
korot pysyivät ennallaan, mutta Saksan 10 vuoden 
valtionlainojen korko nousi 0,12 prosenttiyksikköä. 
Korot ovat näin ollen suurin piirtein vuodenvaiheen 
tasolla, mutta edelleen selvästi viime kesän 
pohjalukemia korkeammalla, mikä johtuu vahvasta 
talouskehityksestä sekä Yhdysvalloissa että 
euroalueella. 

Kansainväliset luottomarkkinat pitävät pintansa 
poliittisesta epävarmuudesta huolimatta, ja 
velkakirjojen kysyntä on vilkasta sekä uusmerkinnässä 
että jälkimarkkinoilla. Yhtiöiden hyvät tulokset ja 
Euroopan keskuspankin tekemät velkakirjojen 
tukiostot vaikuttavat edelleen myönteisesti 
luottomarkkinoiden kehitykseen.

Norjan luottomarkkinoilla vuosi alkoi vahvasti ja 
luottomarginaalit ovat kaventuneet sekä "investment 
grade-" että "high yield" -luokissa. Vaikka high yield -
markkinoilla tapahtuu edelleen rakenneuudistuksia 
öljysektorilla, kurssikehitys on ollut hyvä ja norjalaisia 
high yield -rahasto-osuuksia on vuoden alusta alkaen 
merkitty vilkkaasti. Viime viikkojen aikana on laskettu 
liikkeeseen monia uusia norjalaisia velkapapereita, ja 
runsas tarjonta on entisestään rajoittanut 
luottomarginaalien kasvua.
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Hidas inflaatio pitää korkoja alhaalla
Norjan keskuspankki piti maaliskuun puolivälissä 
pitämässään kokouksessa koron odotetusti 0,5 
prosentissa. Keskuspankki pitää ohjauskoron 
laskun todennäköisyyttä jatkossa on 40-
prosenttisena ja osoittaa näin, että korkotaso on 
toistaiseksi saavuttanut todennäköisen 
aallonpohjansa. Pitemmällä aikavälillä, vuosina 
2018 ja 2019, ennustetta ohjauskoron 
kehityksestä tarkistettiin kuitenkin alaspäin, ja 
keskuspankki odottaa koronnousun olevan 
ajankohtainen vasta vuoden 2019 lopulla. 
Markkinat reagoivat alentamalla korkoja ja 
ilmoituksen jälkeen Norjan kruunu heikkeni 
suhteessa euroon.

Inflaation hidastuminen on pääsyynä siihen, että 
korot ovat laskusuunnassa. Vuotuinen 
perusinflaatio oli viime mittauksessa hyvin alhaalla 
1,6 prosentissa, mikä alittaa selvästi 2,5 prosentin 
inflaatiotavoitteen. Koron jättämiseen kuitenkin 
ennalleen on useita hyviä syitä: Työttömyys on 
laskenut ja reaalitalous näyttää olevan 
piristymässä öljyn hinnasta johtuneen laantumisen 
jälkeen. Lisäksi keskuspankki on huolissaan 
rahoitustilanteen epätasapainosta, eikä halua

vilkastuttaa entisestään velkaantumista ja 
asuntojen hinnannousua laskemalla 
entisestään korkoja. Asuntojen hinnat ovat 
viime vuoden aikana nousseet jyrkästi 
varsinkin Oslossa, mutta nyt näkyvissä 
saattaa olla tilanteen rauhoittumista. 
Maaliskuulta saadut luvut osoittivat 
asuntohintojen nousseen 0,7 prosenttia, mikä 
merkitsee nousun hidastumista. Asuntojen 
vilkastuva lisärakentaminen, tiukemmat ehdot 
asuntolainoille ja kulutusluottojen 
myöntämisen vaikeutuminen voivat olla 
hintakehityksen tasoittumisen syitä.

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2017: Historiallinen ja 
odotusten mukainen ohjauskorko.
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OECD:n uudet kasvuarviot

Korkojen odotetaan pysyvän alhaisella tasolla 
vielä useiden vuosien ajan.

USA:ssa OECD odottaa kasvun nopeutuvan 2,4 
prosenttiin vuonna 2017 ja 2,8 prosenttiin 
vuonna 2018. Yhdysvaltain talouden tunnusluvut 
osoittavat edelleen vakaata talouskehitystä. 
Keskuspankki nosti 15.3. odotetusti korkoa 0,5 
prosentista 0,75 prosenttiin.

OECD julkisti maaliskuussa päivityksen 
ennusteelleen tulevasta talouskehityksestä. OECD 
odottaa, että globaali talouskasvu nopeutuu jonkin 
verran, mutta jatkuu kuitenkin heiveröisenä. Se tuo 
myös esiin joukon riskitekijöitä, jotka voivat uhata 
haurasta talouskasvua. Niihin kuuluu poliittinen 
epävarmuus ja kaupan rajoitukset, jotka voivat 
hidastuttaa kasvua. Myös korkeat asuntojen hinnat 
ja velkaantuneisuuden lisääntyminen tekee 
joidenkin maiden talouskasvusta haavoittuvaisen.

Euroalueen talouden OECD odottaa kasvavan 
1,6 % sekä vuonna 2017 että 2018. Monet talouden 
tunnusluvut ovat olleet viime aikoina positiivisia. 
Näihin kuuluvat työttömyyden lasku ja inflaation 
nopeutuminen useissa euromaissa. Maaliskuussa 
inflaatiokehitys koki kuitenkin takaiskun ja hidastui 
2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Keskuspankin 
pääjohtaja Mario Draghi on korostanut tarvetta 
inflaation muuttumiselle pysyväksi ja yhtenäiseksi 
koko euroalueella. Markkinat tulkitsevat tämän 
siten, että EKP haluaa jatkaa elvyttävää 
rahapolitiikkaa talouskasvun piristämiseksi ja 
inflaatiotason pitämiseksi koholla.



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
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