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Toukokuun kehitys melko vaisua 

Maailman osakemarkkinat kehittyivät kokonaisuutena 

katsoen melko vaisusti huolimatta siitä, että useilla 

markkinoilla oli toukokuussa nähtävissä paljon liikehdintää. 

Kehittyvien talouksien maista etenkin Kiinan ja Brasilian 

osakemarkkinat painoivat indeksiä alaspäin. Oslon pörssi 

nousi noin prosentin verran, ja öljyn tynnyrihinta pysytteli 

toukokuussa suhteellisen vakaasti 65 dollarissa. 

Euroopassa toukokuuta leimasivat yhä Kreikan ja sen 

velkojien väliset neuvottelut, ja rahoitusmarkkinoiden 

tunnelmat aaltoilivat laidasta laitaan riippuen siitä, saatiinko 

neuvotteluista hyviä vai huonoja uutisia. Kreikan rahat 

loppuvat pian, ja IMF:lle maksettavat suuret velat erääntyvät 

kesäkuun lopussa, johon mennessä asiaan on pakko löytyä 

ratkaisu. 

Konservatiivien saama vaalivoitto poisti poliittisen 

epävarmuuden Isossa-Britanniassa, mihin markkinat 

reagoivat suopeasti. Ison-Britannian EU-jäsenyyttä koskevat 

keskustelut, joita käydään ennen vuodeksi 2017 luvattua 

kansanäänestystä, saattavat kuitenkin jatkossa aiheuttaa 

levottomuutta brittimarkkinoilla. 
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Pitkät korot nousivat pohjalukemista 

Yleinen korkotaso on edelleen alhainen etenkin Euroopassa, 

jossa keskuspankit tekevät aktiivisesti työtä matalien 

korkojen puolesta talouden piristämiseksi ja inflaation 

kiihdyttämiseksi. Saksan korot laskivat alimmalle tasolleen 

huhtikuun puolivälissä, jolloin Saksan 10 vuoden 

valtionlainan korko laski 0,05 prosenttiin. Euroalueen 

talouskehitys on kuitenkin viime kuukausien aikana kulkenut 

myönteiseen suuntaan. Saksan 10 vuoden valtionlainan 

korko on kymmenkertaistunut alimmasta noteerauksestaan ja 

oli toukokuun lopussa 0,5 prosenttia.  

Kuten oheisesta eurooppalaisesta Traxx Crossover -

luottoindeksistä käy ilmi, eurooppalaiset luottomarginaalit 

ovat nousseet viime aikoina. Entistä korkeammat 

markkinakorot sekä Kreikan tilanteeseen liittyvä epävarmuus 

ovat osaltaan nostaneet luottomarkkinoiden riskipreemioita. 

Norjassa high yield eli korkean koron markkinat ovat 

pysyneet hyvällä tolalla, mitä ovat edesauttaneet high yield -

rahastoihin talven ja kevään 2015 aikana tehdyt 

nettomääräiset uusmerkinnät. High yield -segmentin yhtiöt 

käyttävät hyväkseen mahdollisuuttaan laskea liikkeelle 

velkakirjoja, ja kevään aikana on tapahtunut runsaasti 

liikkeeseenlaskuja. 
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OECD:n uudet kasvuarviot 

OECD arvioi Kiinan talouskasvun olevan tänä vuonna 6,8 

prosenttia ja ensi vuonna 6,7 prosenttia. Kiinan talous-

kasvu on hidastunut viime vuosien aikana, ja Kiinan 

keskuspankki laski toukokuussa ohjauskoron 5,1 

prosenttiin odotettua heikomman talouskehityksen takia. 

Kiinassa on odotettavissa lisää koronleikkauksia vuoden 

kuluessa. 

OECD:n tuoreimmassa World Economic Outlook -raportissa 

euroalueen kasvuarvioita nostettiin, kun taas USA:n ja Kiinan 

kasvuarvioita alennettiin. OECD ennustaa maailmantalouden 

kasvuksi 3,1 prosenttia vuonna 2015 ja 3,8 prosenttia vuonna 

2016. 

Euroalueen talouskasvun OECD arvioi olevan 1,4 prosenttia 

vuonna 2015 ja 2,1 prosenttia vuonna 2016. Euroalueella on 

viime aikoina nähty useita valopilkkuja: inflaatio on kiihtynyt, 

työttömyys pienentynyt ja kysyntä sekä taloudellinen 

toimeliaisuus ovat lisääntyneet. Euroopan keskuspankki EKP 

on pitänyt koron ennallaan aina syyskuusta 2014 lähtien, 

jolloin se laski ohjauskoron 0,05 prosenttiin. Määrälliseen 

elvytykseen tähtäävä EKP:n ohjelma on hyvässä vauhdissa, 

ja EKP ostaa sen puitteissa pitkäaikaisia velkakirjoja 

pitääkseen korkotason alhaisena ja piristääkseen taloutta.  

OECD:n ennustaa USA:n talouskasvuksi 2,0 prosenttia 

vuonna 2015 ja 2,8 prosenttia vuonna 2016. Se alensi näin 

aiempia 3,1 ja 3,0 prosentin arvioitaan.  
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Muistathan, että… 

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 muuttaa 

tuoton negatiiviseksi.  

Tässä raportissa esitetyt asiat kuvaavat ODINin markkinanäkemystä 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 käyttää omaan laskuunsa monentyyppisiä taloudellisia instrumentteja.  Tämä tarkoittaa, 

että he voivat omistaa arvopapereita yrityksissä, joista puhutaan tässä raportissa, samoin kuin osuuksia ODINin 

arvopaperirahastoissa. Työntekijöiden omien kauppojen tulee noudattaa ODIN Forvaltning AS:n sisäisiä toimintaperiaatteita, jotka 

on laadittu arvopapereita koskevan lainsäädännön ja Norjan Verdipapirfondenes foreningin toimialastandardien mukaisesti. 

Lisätietoja meistä: www.odin.fi 

http://www.odin.fi/


Arvoa tulevaisuudelle 


