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Osakkeet nousivat toukokuussa 

Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös 

toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn 

tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden 

lopussa noin 50 USD. Isossa-Britanniassa ja 

USA:ssa pörssin tuotto jäi nollaan viime kuussa, 

kun taas Euro Stoxx -indeksi nousi 1,2 prosenttia 

ja Japanin Nikkei-indeksi 3,4 prosenttia. 

Kehittyvissä maissa talouskehitys oli heikkoa, 

varsinkin Etelä-Afrikan ja Brasilian osalta, joissa 

mentiin 10 % ja vastaavasti 12 % miinukselle. 

Markkinoiden volatiliteetti, jota on tässä mitattu 

amerikkalaisella VIX-indeksillä, pysyi melko 

alhaisella tasolla toukokuussa. 

Euromaiden valtiovarainministerit sopivat kuun 

lopussa uusista rahansiirroista Kreikalle, 

yhteensä 10,3 miljardia euroa. Edellytyksenä on, 

että Kreikka jatkaa talousuudistusten 

toteuttamista. Toisin sanoen näyttää siltä, ettei 

Kreikka ole jättämässä euroaluetta, ja Ison-

Britannian ero EU:sta eli Brexit saa nyt enemmän 

huomiota osakseen. Britit äänestävät 23. 

kesäkuuta EU-jäsenyyden jatkamisesta, ja 

äänestystuloksella on varmasti huomattava 

vaikutus Britannian rahoitusmarkkinoihin. 
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Korot laskivat Euroopassa 
Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski 0,13 

prosenttiyksikköä toukokuussa ollen nyt lähes 

kevään 2015 tasolla, jolloin Euroopan 

keskuspankki käynnisti määrälliseen elvytykseen 

perustuvan ohjelmansa. USA:ssa 10 vuoden 

valtionlainan korko junnasi lähes paikallaan viime 

kuussa. 

Riskipreemioissa oli vahvaa nousua vuoden 

ensimmäisinä kuukausina, mutta nyt Euroopan 

luottomarginaalit ovat palautuneet alkuvuoden 

tasolle. Eurooppalainen iTraxx Crossover -

luottoindeksi kuvaa tätä kehitystä. Euroopan 

keskuspankki ilmoitti maaliskuussa 

käynnistävänsä valtion velkakirjojen osto-ohjelman 

osana määrällisen elvytyksen ohjelmaa, millä oli 

merkittävä vaikutus luottomarginaaleihin. Parin 

viime kuukauden aikana kehitys on ollut vakaata.  

Norjan luottomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui 

toukokuussa sekä korkeatuottoisissa (high yield) 

että hyvän luottoluokitustason (investment grade) 

velkakirjoissa. Hyvän kysynnän ja velkakirjojen 

rajallisen tarjonnan takia kurssikehitys on ollut 

mukavaa tänä keväänä. Norjassa tehtiin 

toukokuussa nettomääräisiä uusmerkintöjä 

korkean koron rahastoihin ensimmäisen kerran 

kesän 2015 jälkeen.  
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Lisää koronlaskuja Norjan keskuspankilta? 

Norjan keskuspankki piti toukokuun 

kokouksessaan ohjauskoron odotusten 

mukaisesti ennallaan 0,5 prosentissa. Aiemmin 

keskuspankki on ilmoittanut, että korkoa 

voidaan vielä laskea, jos talouskehitys on 

suunnilleen odotusten mukaista. Keskuspankin 

pääskenaarion mukaan korko pysyy kuitenkin 

positiivisena, ja ohjauskoron ennuste (katso 

kuva) näyttää pohjalukemaksi 0,20 vuosina 

2016/2017.  

Koronlaskut johtuvat ennen kaikkea parin viime 

vuoden aikana heikentyneistä Norjan 

talousnäkymistä. Lisäksi Norjan korkotasoon 

vaikuttaa se, että kauppakumppaneiden 

odotettu ohjauskorko on laskenut. 

Monet kysyvät nyt, onko Norjan talouden pohja 

saavutettu ja joko kehityksen suunta olisi 

kääntynyt. Norjan kruunun heikkeneminen on 

parantanut Norjan teollisuuden kilpailukykyä, 

mikä on ilahduttanut monia vientiä harjoittavia 

yrityksiä. Vaikka öljyn hinta on noussut hyvän 

matkaa, kruunu on edelleen heikko. Öljyn hinta 

on noussut 50 prosenttia tammikuun 

pohjalukemista,  

mikä tietysti vaikuttaa erittäin myönteisesti 

Norjan talouteen. Työttömyys näyttää nyt 

tasoittuneen ja se on Norjan keskuspankin 

arvioita alhaisempi. Öljyntuotantoalalla 

vähennetään edelleen väkeä, mutta muilla 

sektoreilla tapahtuva kasvu kompensoi tätä. 

Useimmat ekonomistit uskovat edelleen, että 

Norjan keskuspankki laskee ohjauskorkoa 

syksyllä, mutta sen todennäköisyys on 

pienentynyt. 

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2016: Historiallinen ja 

odotusten mukainen ohjauskorko. 
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Muiden keskuspankkien uutisia 

aivan lähikuukausien aikana. Monet 

analyytikot tulkitsevat tämän tarkoittavan 

kesää, toisin sanoen joko keskuspankin 

kesäkuun tai heinäkuun kokousta. Erityisesti 

inflaatiokehitys ja työmarkkinat ovat tärkeitä 

FEDille. USA:n työmarkkinoiden tilanne on jo 

pitkään ollut paranemaan päin, mutta 

viimeisimmät luvut olivat vähän vaimeita, ja 

inflaatio on myös hyvän matkaa 2 prosentin 

tavoitteen alla.  

Maaliskuussa käynnistettyjen elvytystoimien 

jälkeen Euroopan keskuspankilla ei juuri ollut 

uutta kerrottavaa huhti–toukokuussa. Vaikka 

talouskehitys paranee edelleen euroalueella, 

inflaatio on vielä negatiivinen. Tulevan 

inflaatiokehityksen ennusteita korjattiin ylöspäin 

ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. EKP arvioi 

nyt, että hintojen nousu on tänä vuonna 0,2 

prosenttia ja 1,7 prosenttia vuonna 2017 sekä 

1,6 prosenttia vuonna 2018. Keskuspankin 

pääjohtaja Mario Draghi ilmaisi toistamiseen 

EKP:n kokouksessa toukokuussa, että korot 

pidetään matalina. 

Amerikan keskuspankki on pitänyt FED Funds -

koron samalla 0,25 prosentin tasolla siitä 

lähtien, kun ensimmäinen koronnosto tehtiin 

joulukuussa 2015. Federal Reserve (FED) on 

indikoinut, ettei koronnostolla ole kiirettä 

USA:ssa. Aiemmin on annettu viitteitä siitä, että 

vuonna 2016 korkoa nostetaan kahdesti 0,25 

prosenttiyksiköllä. Rahoitusmarkkinat 

suhtautuvat tähän epäillen ja varautuvat 

harvempiin ja myöhäisempiin koronnostoihin 

kuin mitä FED indikoi. Mutta toukokuun lopussa 

pitämässään puheessa keskuspankin 

pääjohtaja Janet Yellen antoi ymmärtää, että 

korko nousee 


