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Markkinoiden kehitys vaihtelevaa kesäkuussa

Globaalit osakemarkkinat kehittyivät verrattain vaisusti 

kesäkuussa, joskin muutamia maantieteellisiä 

eroavaisuuksia esiintyi. Pörsseistä suurin nousu oli 

kiinalaisilla Shanghai- ja Shenzhen-pörsseillä, joiden 

nousu oli 2,4 ja 5,0 prosenttia. Euroopassa kehitys oli 

huonompi, ja FTSE100 laski 2,8 prosenttia, kun taas 

eurooppalainen Euro Stoxx-indeksi laski 3,2 prosenttia. 

Öljyn tynnyrihinta laski kuukauden aikana 51 dollarista 49 

dollariin. 

Iso-Britanniassa Theresa May ja konservatiivit menettivät 

parlamentissa enemmistön 8. kesäkuuta pidettyjen 

vaalien jälkeen, ja Theresa May epäonnistui sen jälkeen 

Brexit-neuvotteluissa EU:n kanssa yrittäessään saada

parempia ehtoja. Britannian punta heikentyi huomattavasti 

vaalitulosten selvittyä, mutta vakiintui kuukauden aikana. 

Britannian vaaleilla oli rahoitusmarkkinoihin yleisesti 

vähäinen vaikutus, ja volatiliteettia kuvaava”riski-indeksi” 

VIX-indeksi pysyi matalalla tasolla. 
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Pitkät korot nousivat

Saksan 10 vuoden valtionlainojen korot nousivat 16 

peruspistettä, kun taas Yhdysvaltojen 10 vuoden korot 

nousivat 10 peruspistettä kesäkuun aikana. Korot nousivat

kuun lopussa, mikä liittyy suurelta osin EKP-johtajan Mario 

Draghin kommentteihin Euroopan positiivisesta 

kasvukuvasta ja kasvavasta inflaatiosta. Draghi korostaa 

kuitenkin, että euroalue tarvitsee edelleen ekspansiivista

finanssipolitiikkaa. Markkinat uskovat nyt, että Euroopan 

keskuspankki valmistautuu viime vuosien poikkeuksellisen

ekspansiivisen rahapolitiikan hillitsemiseen. Euro vahvistui 

tämän seurauksena.

Eurooppalaisilla luottomarkkinoilla saatiin kesäkuussa 

testattua ensimmäisen kerran EKP:n pankeille suunnatun 

kriisinratkaisuneuvoston toimivuutta. Espanjalainen Banco 

Popular -pankki todettiin maksukyvyttömäksi, minkä 

jälkeen suurpankki Banco Santander otti pankin haltuunsa 

symbolisella yhdellä eurolla. Osakkeenomistajat ja pankin

muihin pääomainstrumentteihin sijoittaneet velkojat 

menettivät rahansa, mutta talletukset ja 

joukkovelkakirjalainoihin sijoittaneet velkojat seurasivat 

uuden omistajan mukana. 

Italiassa valtio päätti sen sijaan toteuttaa kesäkuussa 

pelastusoperaation Veneto Banca- ja Banca Populare di 

Vicenza -ongelmapankeille.
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Taloudelliset näkymät – paremmat, mutta eivät kuitenkaan hyvät

OECD odottaa euroalueelta hidasta kasvua seuraavilta

parilta vuodelta, alle 2 prosenttia. Euroopan 

keskuspankki piti ohjauskoron muuttumattomana 

kesäkuun kokouksessaan. Markkinat kuitenkin 

odottavat, että syksyn aikana voi tulla merkkejä 

määrällisistä elvytystoimista, joilla pitkät eurokorot 

pidetään alhaisina. Yhdysvalloissa odotetaan jatkossa 

suurempaa talouskasvua, ja Federal Reserve nosti 

korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 1 prosenttiin 

14. kesäkuuta.

”Better, but not good enough”, oli OECD:n uuden 

raportin otsikko maailmatalouden näkymistä. OECD 

huomauttaa, että maailmantalous on parantunut viime 

vuoden aikana, ja että nousu on kattavaa, mutta ei ole 

vielä kuitenkaan riittävän vakaata. Se tuo myös esiin 

joukon riskitekijöitä, jotka voivat uhata haurasta 

talouskasvua. Niihin kuuluu poliittinen epävarmuus ja 

kaupan rajoitukset, jotka voivat hidastuttaa kasvua. 

Myös korkeat asuntojen hinnat ja velkaantuneisuuden 

lisääntyminen tekevät joidenkin maiden talouskasvusta 

haavoittuvaisen.

OECD osoittaa, että BKT-kasvu asukasta kohden oli 

matalampi kuin koskaan historiassa, ja että tuloerot 

kasvavat. Teknologian kehitys pienentää teollisuuden 

työvoiman tarvetta, ja työpaikkoja katoaa pääasiassa

keskiluokan osaamisen alueelta. OECD korostaa, että 

tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä, jotta 

työmarkkinoilta pudonneille ihmisille voidaan tarjota 

uusia mahdollisuuksia.
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Norja - asuntojen hinnat laskussa

Norjan keskuspankki piti 22.6. järjestetyssä 

kokouksessaan ohjauskoron odotusten mukaisesti 

ennallaan 0,5 prosentissa. Ennustettavissa olevaan 

ohjauskorkoon tuli kuitenkin muutamia muutoksia. 

Lyhyen aikavälin arviota muutettiin; todennäköisyys 

laskuun poistui ja keskuspankin mukaan ohjauskorko 

on nyt saavuttanut tällä ennustekaudella alhaisimman 

tasonsa. 

Keskuspankki osoittaa, että pohjoismaisen talouden 

kasvu on kohentunut muutaman heikon vuoden 

jälkeen, ja ennuste on, että tulevina vuosina 

kapasiteettia hyödynnetään enemmän. Pidemmällä 

aikavälillä ohjauskorkoa on laskettu, suurelta osin 

kansainvälisestä kehityksestä johtuen. Vaikka kasvusta 

tuli kansainvälisesti hieman korkeampi kuin aiemmin 

arvioitiin, hintojen noususta tulee todennäköisesti 

heikompi, ja korot nousevat enemmän asteittain kuin 

aiemmin. Inflaatio on myös Norjassa alhaisempi kuin 

inflaatiotavoite, ja tämän vuoksi ohjauskorolla on 

laskupaineita.

Norjan asuntojen hintojen kehitys on viime aikoina ollut 

heikkoa, ja hinnat laskivat 1,6 prosenttia kesäkuussa, 

mikä tarkoittaa 0,7 prosentin laskua sesongin vaihtelu 

huomioon ottaen. 

Asuntojen hinnat laskivat eniten Oslossa, jossa lasku 

oli 3,1 prosenttia. Vaikka asuntojen hintojen kehitys on 

ollut heikkoa viimeisten kuukausien ajan, hinnat ovat 

kuitenkin 6,3 prosenttia korkeammat nyt verrattuna 

vuodentakaiseen tilanteeseen.

Norjan keskuspankki maaliskuussa 2017: Historiallinen ja 

odotusten mukainen ohjauskorko.


