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Positiiviset markkinat huhtikuussa 

Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi 

kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa 

ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan 

puolella, kun taas Japanin Nikkei-indeksi osoitti 

kuukauden lopussa 1 prosentin laskua ja Kiinan 

Shanghai-indeksi laski vastaavasti 2 prosenttia. 

Oslon pörssi kehittyi hyvin, nousua oli 5 

prosenttia kuukauden aikana. Volatiliteetti, jota on 

tässä mitattu amerikkalaisella VIX-indeksillä, 

pysyi melko alhaisella tasolla huhtikuussa. 

Öljyn tynnyrihinta nousi noin 40 dollarista vähän 

yli 45 dollariin, vaikka öljyntuottajien kokous 

Qatarissa ei ollutkaan onnistunut. Tavoitteena oli 

rajoittaa tuotantoa, mutta maat eivät päässeet 

yksimielisyyteen. Liuskeöljyn tuotannon 

väheneminen USA:ssa on kuitenkin vaikuttanut 

myönteisesti öljyn hintaan. Öljyn kysynnän ja 

tarjonnan odotetaankin tasapainottuvan 

aikaisemmin kuin mitä pari kuukautta sitten 

uskottiin. Muiden raaka-aineiden kuten metallien 

hinnat ovat myös nousseet viime kuussa, mitä 

osaksi selitetään USA:n dollarin heikkenemisellä 

sekä Kiinan talouden valoisammilla näkymillä. 
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Korko- ja luottomarkkinoiden kehitys vaisua 

Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden valtionlainojen 

korot nousivat hieman huhtikuussa, vaikka 

keskuspankit tekivät kaikkensa vakuuttaakseen 

markkinat korkojen pysymisestä pitkään alhaisina. 

Korkotaso on edelleen hyvin matala – lähes 

kevään 2015 tasolla, jolloin Euroopan 

keskuspankki aloitti määrälliseen elvytykseen 

perustuvan ohjelmansa.  

Kansainvälisillä luottomarkkinoilla kehitys oli 

vaisua viime kuukauden aikana. Vuoden kahtena 

ensimmäisenä kuukautena riskipreemiot nousivat 

vahvasti, ja kuten eurooppalaisesta iTraxx 

Crossover -luottoindeksistä käy ilmi, 

luottomarginaalit ovat nyt palautuneet vuoden alun 

tasolle. Euroopan keskuspankki ilmoitti 

maaliskuussa käynnistävänsä valtioiden 

velkakirjojen osto-ohjelman osana määrällisen 

elvytyksen ohjelmaa. Tämä on vaikuttanut 

erityisen myönteisesti eurooppalaisiin luottoihin.  
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Keskuspankki uutisia 

Keskuspankin ensimmäinen 0,25 

prosenttiyksikön koronnosto toteutettiin 

joulukuussa 2015, ja sen mahdollisti 

Yhdysvaltain taloustilanteen koheneminen. 

Työmarkkinoilla tilanne on ollut paranemaan 

päin jo kauan, mutta kasvu- ja inflaatiokehitys 

on ollut vaisua. FED onkin antanut ymmärtää, 

ettei seuraavalle koronnostolle ole kiirettä. 

Maaliskuussa käynnistettyjen elvytystoimien 

jälkeen Euroopan keskuspankilla ei juuri ollut 

uutta kerrottavaa huhtikuussa. Vaikka 

talouskehitys paranee edelleen euroalueella, 

inflaatio on vielä negatiivinen. Keskuspankin 

johtajan Mario Draghin mukaan on 

todennäköistä, että korko pysyy samalla tasolla 

tai alempana pitkän aikaa, ja hän toisti 

lupauksensa siitä, että EKP on valmis ottamaan 

käyttöön kaikki käytettävät menetelmät inflaation 

nostamiseksi 2 prosenttiin.  

Japanissa odotukset olivat korkealla uusista 

elvytystoimista keskuspankin pidettyä 

kokouksensa huhtikuun lopulla. Koron laskua ei 

kuitenkaan tullut, enempää kuin arvopaperin 

ostojakaan, heikosta kasvu- ja 

inflaatiokehityksestä huolimatta. Tämän 

ilmoituksen jälkeen japanilaiset osakkeet 

laskivat ja jeni heikkeni. 

Huhtikuun kokouksessaan Yhdysvaltain 

keskuspankki päätti odotetusti pitää FED Funds-

koron muuttumattoman 0,25 prosentissa. Mitään 

selvää viestiä seuraavasta koron nostosta 

USA:ssa ei saatu. 
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Norjan keskuspankin koronlasku? 

Maaliskuussa Norjan keskuspankki päätti 

laskea ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 

0,5 prosenttiin. Keskuspankin mukaan korkoa 

voidaan vielä laskea, jos talouskehitys on 

odotusten mukaista. Keskuspankin johtaja on 

myös todennut, ettei nolla ole mikään 

absoluuttinen raja. Jos Norjan talouteen 

kohdistuu huomattavia häiriöitä, hän ei sulje 

pois negatiivisen koron mahdollisuutta. 

Keskuspankin pääskenaarion mukaan korko 

pysyy kuitenkin positiivisena, ja ohjauskoron 

ennuste (katso kuva) näyttää pohjalukemaksi 

0,20 vuosina 2016/2017.  

Koronlaskut johtuvat ennen kaikkea Norjan 

parin viime vuoden aikana heikentyneistä 

kasvunäkymistä. Halpa öljy ja öljytoimialan 

heikko kehitys vaikuttavat merkittävästi Norjan 

talouteen. Norjassa on kuitenkin myös paljon 

hyvää, ennen kaikkea heikon Norjan kruunun 

ansiosta. Kruunun heikentyminen on 

parantanut Norjan teollisuuden kilpailukykyä, ja 

monet vientiyritykset ovat hyötyneet tästä. 

Työttömyys on lisääntynyt Norjassa parina 

viime vuotena, mutta viimeisin mittaus osoitti 

työttömyyden laskua. Öljyn hinta on noussut 

50 prosenttia tammikuun pohjalukemista, mikä 

tietysti vaikuttaa myönteisesti. Useimmat 

ekonomistit uskovat Norjan keskuspankin 

laskevan ohjauskorkoa edelleen, mutta 

nollakoron todennäköisyys on pienentynyt. 

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2016: Historiallinen ja 

odotusten mukainen ohjauskorko. 


