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Oslon pörssi nousi huhtikuussa

Huhtikuun alkupuolella päähuomion kohteena oli 

edelleen mahdollinen Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen 

kauppasota, mutta kuukauden lopussa huolet 

hellittivät hieman. Todennäköisemmältä vaikuttaa, 

että maat saavat aikaan kauppasopimuksen, mutta 

neuvottelujen tulokset jäävät nähtäväksi. 

Geopoliittiset jännitteet olivat vallitsevina varsinkin 

Syyrian levottomuuksien muodossa, ja tilanne on 

vaikuttanut myös öljyn tynnyrihintaan, joka nousi 

kuukauden aikana 69 dollarista 75 dollariin. Tämä on 

hyvä uutinen monille Norjan markkinoilla toimiville 

yhtiöille, ja Oslon pörssi nousi huhtikuussa 

kokonaista 6,8 prosenttia.

Myös muun Euroopan pörsseissä on ollut hyvä vire ja 

indeksit nousivat viime kuussa, Euro Stoxx 50 5 % ja 

FTSE100 6 %. Raportointikausi on ollut yleisesti hyvä 

sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, mutta 

Yhdysvalloissa korkojen nousu on jarruttanut 

kehitystä ja osakemarkkinat pysyivät huhtikuussa 

ennallaan. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean 

rauhansopimuksen vaikutus rahoitusmarkkinoihin jäi 

varsin rajalliseksi. Volatiliteetti-indeksi VIX on pysynyt 

koholla, mutta laski hieman huhtikuun lopulla.
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Pitkät korot nousivat

Pitkät korot nousivat huhtikuussa, Saksan 10 vuoden 

valtionlainat 6 peruspistettä ja Yhdysvaltojen 

vastaavat lainat 21 peruspistettä. Jonkin verran 

huomiota herätti se, että Yhdysvaltain 10-vuotinen 

korko ylitti 3 % ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. 

Tosin korot laskivat hieman kuun lopussa, mutta 

korkotason vakiintumisesta entistä korkeammalle ei 

ole epäilystäkään. Yhdysvaltain inflaatio on suurin 

piirtein tavoitetasolla, talous kasvaa hyvin ja 

työttömyys on alhainen. Kireät työmarkkinat voivat 

nostaa palkkatasoa ja kiihdyttää inflaatiota pitkällä 

aikavälillä, ja juuri suuremmat inflaatio-odotukset ovat 

tärkeä syy nykyiseen korkojen nousuun. 

Samansuuntaista kehitystä aiheuttaa Yhdysvaltain 

valtionobligaatioiden tarjonnan lisääntyminen 

Yhdysvaltain valtion kasvavan ottolainauksen myötä. 

Ellei kysyntä kasva vastaavasti, kurssit laskevat, ja 

samalla Yhdysvaltain valtionobligaatioiden korot 

nousevat.

Euroopan luottomarkkinat kehittyivät huhtikuussa 

hyvin, ja luottomarginaalit laskivat kuukauden aikana. 

Monet espanjalaiset pankit, kuten Bankia ja Banco 

Santander, saivat Moody’silta luottoluokituksen 

korotuksen samalla, kun Espanjan valtion luokitus 

nousi.
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Norjan keskuspankki nostaa syyskuussa?

Norjan keskuspankki on pitänyt koron ennallaan 

0,5 prosentissa maaliskuusta 2016, mutta 

ilmoittaa nyt ensimmäisen koronnoston olevan 

tulossa kesän jälkeen, todennäköisimmin 

syyskuussa. Talouden elpyminen, kasvun 

nopeutuminen sekä kansainvälisesti että 

Norjassa, vähentää jatkossa rahapolitiikan 

elvyttävyyttä. Keskuspankki toteaa kuitenkin, että 

epävarmuus koronnostojen vaikutuksista saa 

pankin etenemään varovasti sitten, kun korkoa on 

joka tapauksessa nostettava.

Toukokuun alussa pitämässään kokouksessa 

Norjan keskuspankin johtokunta totesi, että Norjan 

talouskasvu näyttää jatkuvan odotusten 

mukaisena. Se kommentoi edelleen, että yleinen 

hintakehitys alittaa inflaatiotavoitteen, mutta 

taustatekijät viittaavat inflaation nopeutumiseen. 

Norjan rahoitusmarkkinoilla korkomarginaalit ovat 

nousseet, mikä sinänsä vähentää 

koronnostotarvetta. Keskuspankki huomauttaa 

myös, että tämä johtuu kansainvälisistä tekijöistä, 

ja uskoo NIBOR-marginaalin jatkossa laskevan. 

Lisäksi vahvat työmarkkinat, öljyn hinnannousu ja

asuntomarkkinoiden vakiintuminen vaikuttavat 

koronnoston todennäköisyyttä lisäävästi. Norjan 

keskuspankki on suhtautunut myönteisesti 

asuntomarkkinoilla tapahtuneeseen 

korjausliikkeeseen, joka vähentää Norjan 

talouden haavoittuvuutta, mutta nyt alamäki 

näyttää päättyneen. Huhtikuussa hintakehitys oli 

hyvä, kun asuntojen hinnat nousivat 1,8 %. 

Kausivaihteluilla korjattuna nousu oli 0,9 %.

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2018: Historiallinen ja odotusten 

mukainen ohjauskorko.
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Keskuspankkien uutisia

Toukokuun alussa pidetty Fedin kokous aiheutti 

vähäisiä markkinareaktioita, ja nyt markkinat 

sisällyttävät hintoihinsa täysimääräisenä 

kesäkuista koronnostoa. Enemmän jännitystä 

liittyy siihen, toteutetaanko toisella 

puolivuotiskaudella yksi vai kaksi koronnostoa, ja 

tähän Fedin kesäkuisen kokouksen odotetaan 

tuovan lisäselvitystä. 

Euroopan keskuspankki (ECB) piti huhtikuisessa 

kokouksessaan koron ja rahapoliittisen lausuntonsa 

ennallaan. Talouskasvun nopeutumisesta ja 

työttömyyden vähenemisestä huolimatta 

koronnostot euroalueella antavat ilmeisesti odottaa 

itseään. Inflaatio osoittaa kiihtymisen merkkejä -

pohjainflaatio on pysynyt noin 1 prosentissa, kun 

inflaatiotavoite on 2 %. Keskuspankin pääjohtaja 

Mario Draghi on aiemmin ilmoittanut, että inflaation 

on oltava luonteeltaan pysyvää ja yhteistä koko 

euroalueelle, ennen kuin rahapolitiikka selvästi 

kiristyy. EKP pysyttelee odottavalla kannalla myös 

arvopaperien osto-ohjelman, määrällisen 

elvytyksen osalta. Nykyinen arvopapereiden osto-

ohjelma päättyy syyskuussa 2018, ja mahdolliset 

koronnostot toteutuvat vasta myöhemmin.

Ruotsin keskuspankki piti ohjauskorkonsa 

odotusten mukaan ennallaan -0,5 prosentissa ja 

korjasi alaspäin ennustettaan tulevista ohjauskoron 

muutoksista. Ensimmäinen koronnosto siirrettiin 

suunnilleen vuodenvaihteeseen 2018/2019 Ruotsin 

heikkojen inflaatiolukujen vuoksi.  

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve (Fed) 

muistuttaa, että inflaatio on lähellä 2 %:n tavoitetta, 

joten keskuspankilla ei ole erityisiä esteitä 

suunnitelman mukaisille koronnostoille.



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: www.odin.fi

http://www.odinfond.no/?utm_source=Weekly&utm_medium=pdf&utm_campaign=Weekly

