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Iso-Britannia äänesti ei EU:lle

Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EU-

kansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen 

äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. 

kesäkuuta ”Brexitin” puolesta, toisin sanoen Ison-

Britannian eroa EU:sta kannatti 52 prosenttia 48 

prosentin kannattaessa EU:hun jäämistä. Tulos 

yllätti rahoitusmarkkinat ja markkinoiden reaktiot 

olivat rajuja. Englannin punta heikkeni 

voimakkaasti, ja USA:n dollariin nähden se oli 

kesäkuun lopussa noin10 prosenttia heikompi 

kuin ennen kansanäänestystä. Osakkeet laskivat, 

erityisesti pankkiosakkeet, ja markkinakorot 

putosivat jo entuudestaan alhaiselta tasolta. 

Kuten volatiliteettia esittävä VIX-indeksi kuvaa, 

markkinat heilahtelivat erityisen paljon heti 23.6. 

pidetyn kansanäänestyksen jälkeen, mutta 

kuukauden loppua kohden sijoittajien 

riskihalukkuus kasvoi vähitellen. Kesäkuun 

lopussa brittien kansanäänestyksestä aiheutunut 

osakekurssien lasku oli suurelta osin taittunut ja 

vaihtunut noususuuntaiseksi. Ison-Britannian 

tulevat suhteet EU:hun ovat kuitenkin vielä 

epäselvät, ja tämä epävarmuus leimaa Britannian 

rahoitusmarkkinoita jatkossa. Uuden sopimuksen 

neuvottelu kestää vähintään kaksi vuotta. 
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Korot laskevat edelleen
Saksan ja Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainojen 

korot laskivat 0,27 ja vastaavasti 0,38 

prosenttiyksikköä kesäkuussa, ja Saksan 10 

vuoden valtionlainan korko on siten ensimmäistä 

kertaa historiassa negatiivinen. Korkojen lasku, 

joka tapahtui sekä ennen Britannian EU-

kansanäänestystä että sen jälkeen, osoittaa 

markkinoiden odotuksia siitä, että keskuspankit 

pitävät korot hyvin alhaisina erittäin pitkälle 

tulevaisuuteen.

Euroopan luottomarkkinat ovat olleet volatiileja 

tänä vuonna, kuten Traxx Crossover -

luottoindeksista näkyy. Ei EU:lle -äänestystulos 

Isossa-Britanniassa johti luottomarginaalien 

nousuun, ja vaikkakin luottomarginaalit lähtivät 

hienoiseen laskuun kuukauden lopussa, erityisesti 

pankkien velkakirjojen kurssit laskivat. 

Luottoluokitusyhtiö Standard & Poor`s tarkisti Ison-

Britannian luottoluokitusta alaspäin kolmen A:n 

luokituksesta tasolle AA, kun taas EU:n luokitus 

laski AA+ tasolta AA-tasolle.

Brexit vaikutti negatiivisesti myös Norjan 

luottomarkkinoihin, mutta suurimmaksi osaksi 

tilanne on palautunut ennalleen ja kehitys on ollut 

hyvää tänä vuonna.
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Norjan keskuspankki piti kesäkuun 

kokouksessaan ohjauskoron odotusten 

mukaisesti ennallaan 0,5 prosentissa. 

Keskuspankki nosti kuitenkin hieman arviotaan 

odotettavissa olevasta tulevasta ohjauskorosta 

(katso kuva) edelliseen kertaan verrattuna. 

Keskuspankki pitää nyt todennäköisimpänä, 

että korkoa lasketaan enää vain kerran, jos 

talouskehitys on suunnilleen odotusten 

mukaista. Tämä tarkoittaa 0,25 prosentin 

korkopohjaa vuonna 2016. 

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. Korkeampi öljyn hinta vähentää 

talouskehityksen epävarmuutta ja voi lisätä 

investointeja pitkällä aikavälillä.

Työttömyys näyttää nyt tasoittuneen. 

Öljyntuotantoalalla vähennetään edelleen 

väkeä, mutta muilla sektoreilla tapahtuva 

kasvu kompensoi tätä. Elvyttävä valtion 

talousarvio ja julkisen sektorin kulutuksen 

nostaminen vaikuttavat positiiviseen suuntaan. 

Keskuspankin mukaan korot ovat alhaalla 

tänä vuonna, mutta pohja lähestyy. 

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2016: Historiallinen ja 

odotusten mukainen ohjauskorko.

Ei korkomuutoksia Norjan keskuspankilta
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Muiden keskuspankkien uutisia

että USA nostaa ohjauskorkoa tänä vuonna. 

FED pitää tärkeänä erityisesti inflaation ja 

työmarkkinoiden kehitystä, mutta myös 

kansainväliset olosuhteet otetaan huomioon. 

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. 

Britannian EU-kansanäänestyksen ”Ei”-tulos 

aiheutti alhaisen kasvun odotuksia sekä Isossa-

Britanniassa että EU:ssa. Varsinkin Englannin 

pankilta odotetaan elvyttävämpää 

rahapolitiikkaa, mutta sama koskee myös 

Euroopan keskuspankkia EKP:tä.

EKP käynnisti useita elvytystoimia 

maaliskuussa, mutta Brexitiin liittyvä 

epävarmuus aiheutti sen, että EKP:ltä odotetaan 

lisäelvytystä. Mahdollisia toimia ovat 

keskuspankin liikkeelle laskemat rahavarat, 

korkoleikkaukset ja/tai tukiostot 

arvopaperimarkkinoilla. Talouskehitys kuitenkin 

paranee edelleen euroalueella, ja inflaatio pääsi 

viime kuussa jälleen plussalle. 

Myös Yhdysvalloissa korko-odotuksia lasketaan. 

Yhdysvaltain keskuspankki on pitänyt FED 

Funds -koron samalla 0,25 prosentin tasolla siitä 

lähtien, kun ensimmäinen koronnosto tehtiin 

joulukuussa 2015. Kesäkuun kokouksessaan 

Federal Reserve (FED) laski ohjauskorkoa, 

mutta indikoi kahta koronnostoa vuonna 2016, 

kumpikin 0,25 prosenttiyksikköä. 

Rahoitusmarkkinat suhtautuvat nyt Brexitin 

jälkeen epäillen siihen,



Muistutamme …

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.

Tämä raportit uutiset kuvaavat 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

