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Myönteinen ilmapiiri rahoitusmarkkinoilla

Globaalit osakemarkkinat kehittyivät huhtikuussa 

enimmäkseen myönteisesti. Hyvät makrotalouden 

tunnusluvut ja monien yhtiöiden tekemät hyvät 

neljännesvuositulokset piristivät osaltaan 

markkinoita, samoin kuin Ranskan presidentinvaalien 

ensimmäisen kierroksen tulokset. Ennen vaaleja 

herätti jonkin verran huolta mahdollisuus, että kaksi 

äärilaitoja edustavaa, EU-skeptistä ehdokasta 

pääsisivät toiselle kierrokselle. Kun vaalitulos osoitti, 

että ratkaisevalla vaalikierroksella 7. päivänä 

toukokuuta vastakkain olisivat Macron ja Le Pen, 

rahoitusmarkkinat olivat helpottuneita. Euroopan 

osakemarkkinat nousivat jyrkästi ja euro vahvistui. 

Mielipidemittaukset osoittivat, että näistä kahdesta 

Macron oli selvästi johdossa, ja markkinat eivät 

kuukauden vaihteessa olleet juuri huolissaan siitä, 

että lopullinen vaalitulos vaarantaisi EU-yhteistyön tai 

euron.

Volatiliteetti-indeksi VIX nousi hieman huhtikuun 

puolivälissä, mutta laski jälleen kuukauden lopulla 

alimmilleen sitten vuoden 2007. Kasvaneet 

geopoliittiset jännitteet Lähi-idässä ja Pohjois-

Koreassa ovat lisänneet vain rajallisesti 

riskimielialoja, ja rahoitusmarkkinatoimijat 

suhtautuvat riskinottoon yleensä myönteisesti.
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Korkomarkkinat pysyneet melko tasaisina

Saksan 10 vuoden valtionlainojen korot pysyivät 

suurin piirtein ennallaan huhtikuussa. Kuukauden 

alkupuolella ne laskivat hieman, mutta Ranskan 

presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tuloksen 

selvittyä korot jälleen nousivat. Korkoero tai riskilisä 

Ranskan ja Saksan välillä laski 0,5 prosenttiyksikköön 

ja on näin ollen palannut vuoden alun tasolle.

Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlainojen korko laski 

huhtikuussa 0,11 prosenttiyksikköä. Viime syksynä 

korot nousivat jyrkästi Yhdysvalloissa inflaatio-

odotusten kasvaessa ja oletettavasti taustalla 

vaikuttivat myös hieman presidentti Trumpin 

talouspolitiikkaan kohdistuneet odotukset. Tämän 

vuoden puolella on sen sijaan esiintynyt enemmän 

epävarmuutta Trumpin kyvystä täyttää lupauksiaan 

kasvua edistävistä toimista, mikä on hidastanut 

korkojen nousua. Sekä Yhdysvaltojen että Saksan 

korot ovat kuitenkin nousseet hyvin viime kesän 

pohjanoteerauksista Yhdysvaltain ja euroalueen 

vakaan talouskehityksen ansiosta. 

Euroopassa ovat monet yritykset yltäneet odotettua 

parempiin neljännesvuosituloksiin, mikä on 

vauhdittanut luottomarkkinoiden kehitystä 

huhtikuussa. 
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Ei korkomuutoksia Norjan keskuspankilta

Norjan keskuspankki piti toukokuun alun 

kokouksessaan ohjauskoron odotusten mukaisesti 

ennallaan 0,5 prosentissa. Samassa yhteydessä 

ei julkistettu uutta korkoennustetta – sen aika 

tulee vasta, kun uusi rahapoliittinen raportti 

julkaistaan kesäkuun korkokokouksessa.

Keskuspankki odottaa näin ollen edelleen 40 

prosentin todennäköisyydellä laskevansa 

ohjauskorkoa ennustettavissa olevassa 

tulevaisuudessa, ja arvioi koron nousevan vasta 

vuoden 2019 lopulla. Inflaation hidastuminen on 

pääsyynä siihen, että korot ovat laskusuunnassa. 

Vuotuinen pohjainflaatio oli viimeisimmässä 

mittauksessa 1,7 %, eli se alitti selvästi 2,5 %:n 

inflaatiotavoitteen. Norjan keskuspankki odottaa 

inflaation vielä jonkin aikaa jatkuvan tavoitetta 

hitaampana.

Siihen, että keskuspankki hitaasta inflaatiosta ja 

kansainvälisesti matalista koroista huolimatta 

haluaa pitää koron ennallaan, on monta hyvää 

syytä. Työttömyys on laskenut ja reaalitalous 

näyttää olevan piristymässä öljyn hinnasta 

johtuneen laantumisen jälkeen. Lisäksi Norjan 

kruunu on pysynyt suhteellisen heikkona. Tärkeä 

näkökohta on myös,

että keskuspankki on huolissaan rahoituksen 

epätasapainosta eikä halua entisestään 

vauhdittaa velkaantumisen lisääntymistä ja 

asuntojen hinnannousua laskemalla korkoja. 

Asuntojen hintakehitys näyttääkin olevan 

tasaantumassa. Huhtikuussa hinnat nousivat 0,5 

prosenttia, mutta kausivaihteluista puhdistettuna 

tämä merkitsee pysymistä ennallaan. Asuntojen 

vilkastuva lisärakentaminen, tiukemmat ehdot 

asuntolainoille ja kulutusluottojen myöntämisen 

vaikeutuminen ovat todennäköisesti hillinneet 

hintojen nousua.

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2017: Historiallinen ja 

odotusten mukainen ohjauskorko.
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Talouden kasvunäkymät

vuonna 2018. Yhdysvaltain talouden tunnusluvut 

osoittavat edelleen vakaata talouskehitystä. 

Keskuspankki nosti maaliskuussa odotetusti 

korkoa 0,5 prosentista 0,75 prosenttiin. 

Työttömyys laski huhtikuussa alas 4,4 prosenttiin 

ja palkat nousevat edelleen. Yhdysvaltain 

keskuspankki piti toukokuun alun 

kokouksessaan koron ennallaan, mutta 

markkinat odottavat koronnostoa kesäkuussa.

Euroopan makrotalousnäkymät ovat parantuneet 

sitä mukaa, kun kevät on tuonut tullessaan monia 

hyviä talouden tunnuslukuja. Esimerkiksi työttömyys 

on laskenut ja inflaatio nopeutunut monissa 

euromaissa. Samoin on ostopäälliköiden indeksi 

(PMI) noussut korkeimmalle tasolleen lähes 

kuuteen vuoteen. OECD:n kasvuodotukset parille 

seuraavalle vuodelle ovat kuitenkin vain 1,6 %. 

Inflaatio alittaa yhä Euroopan keskuspankin 

(EKP:n) inflaatiotavoitteen, ja keskuspankin 

pääjohtaja Mario Draghi on korostanut tarvetta 

saada inflaatio koko euroalueella kestävälle tasolle. 

Huhtikuun lopun korkokokouksessaan EKP piti 

koron ennallaan ja ilmoitti samalla, että korko pysyy 

nykyisellä tasollaan tai sitä alempana vielä pitkään. 

Keskuspankki jatkaa myös arvopaperien osto-

ohjelmaansa ostamalla velkakirjoja 60 miljardilla 

eurolla kuukaudessa (tosin määrää on alennettu 

huhtikuuhun sovelletusta 80 miljardista eurosta 

kuukaudessa) pitkien korkojen pitämiseksi 

matalina.

Yhdysvalloissa OECD odottaa kasvun nopeutuvan 

jatkossa niin, että se on 2,4 % vuonna 2017 ja 

2,8 %



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 kuvastavat 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

