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Levottomuutta markkinoilla syyskuussa
Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki 
syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista 
levottomista jaksoista huolimatta. 
Rahoitusmarkkinatoimijat haluavat keskuspankeilta 
lisää elvytystoimia ja olivat pettyneitä monista 
pankkien antamista (tai antamatta jättämistä) tulevaa 
rahapolitiikkaa koskevista signaaleista. Lisäksi 
markkinoilla herätti erittäin suurta huolta Deutsche 
Bank, jota uhkaavat Yhdysvaltain viranomaisten 
asettamat 14 miljardin dollarin sakot. Deutsche Bank 
ei missään tapauksessa halua maksaa tätä sakkoa 
kokonaan, mutta lopullisen sakon ja pankin 
mahdollisesti tarvitseman lisäpääoman määrästä 
vallitsee huomattava epävarmuus.

Öljyn tynnyrihinta nousi syyskuussa 47 dollarista 50 
dollariin sen jälkeen, kun OPEC oli yllättäen 
ehdottanut päivätuotantomäärien alentamista. 
Sopimusehdotuksesta vallitsee myös jonkin verran 
epävarmuutta ja huolta siitä, onko ehdotuksella 
mahdollisuuksia toteutua käytännössä. OPECin 
uudet signaalit tulkitaan kuitenkin positiivisiksi ja 
tuotantokiintiöiden käyttöönotto OPECin 
marraskuisessa kokouksessa voi parantaa tarjonnan 
ja kysynnän välistä tasapainoa öljymarkkinoilla.

 85

 90

 95

 100

 105

31.aug 07.sep 14.sep 21.sep 28.sep

Flat Equity Markets

Oslo Børs World Index Emerging Markets

10

15

20

25

30

sep nov jan mar maj jul sep

Risk off / Risk on

VIX Index



3

Pitkät korot edelleen alhaiset
Saksan ja Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainojen 
korot muuttuivat syyskuussa vähän. Saksan 10 
vuoden korko, joka oli painunut negatiiviseksi 
kesäkuussa Brexit-kuukauden aikana, on edelleen 
alle nollassa. Historiallisen alhainen korkotaso kertoo 
markkinoiden odotuksista siitä, että keskuspankit 
pitävät korot erittäin alhaisina pitkälle tulevaisuuteen.

Euroopan luottomarkkinat ovat viimeksi kuluneen 
vuoden ajan vaihdelleet, kuten Traxx Crossover -
luottoindeksi osoittaa. Viime kuussa luottomarginaalit 
nousivat hieman samalla, kun velkapapereiden arvo 
vastaavasti laski. Epäilykset keskuspankkien halusta 
ja kyvystä ottaa käyttöön uusia elvytystoimia sekä 
huolet Deutsche Bankin tilanteesta aiheuttivat 
syyskuussa volatiliteettia markkinoilla. 

Norjan luottomarkkinoilla on herättänyt paljon 
huomiota niin kutsuttujen "varjoreittausten" 
poistuminen. European Securities and Market 
Authority ESMA on ilmoittanut, että vain säännellyt 
luottoluokitusyhtiöt saavat antaa luottoluokituksia, 
eikä Norjan pankeilla tai meklariliikkeillä ole enää 
oikeutta siihen. Tämä muutos edellyttää muutoksia 
Norjan velkapaperimarkkinoilla.
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Norjan talousnäkymät entistä valoisammat
Norjan keskuspankki piti syyskuun 
kokouksessaan ohjauskoron ennallaan 0,5 
prosentissa, kuten useimmat analyytikot olivat 
odottaneet. Keskuspankki nosti myös arvioitaan 
ohjauskoron tulevasta kehityksestä (ks. kuvio) ja 
nyt vaikuttaa siltä, että mitä todennäköisimmin 
Norjan korkotaso on nyt alimmillaan. Norjan 
kruunu vahvistui ja markkinakorot nousivat 
hieman keskuspankin ilmoituksen jälkeen.

Öljyn alhainen hinta ja öljyyn liittyvien toimintojen 
laantuminen on pitänyt Norjan talouskasvun 
hitaana parin viime vuoden ajan. Nyt talous siis 
on kehittymässä positiiviseen suuntaan. 

Työttömyyden kasvu näyttää tasoittuneen, 
vaikka työttömyyden eri mittareiden tuloksissa 
on jonkin verran eroja. Vaikka Norjan kruunu on 
viime aikoina hieman vahvistunut, Norjan 
kruunun heikkous on parantanut Norjan vientiin 
suuntautuneen teollisuuden ja varsinkin 
matkailuelinkeinon kilpailukykyä. Norjan 
inflaatiovauhti ylittää Norjan keskuspankin 
tavoitteen. Pohjainflaatio oli viime kuussa

3,3 prosenttia, kun inflaatiotavoite on 2,5 
prosenttia. 

Lisäksi keskuspankki pelkää, että matalat korot 
aiheuttavat asuntojen hintojen jyrkkää nousua ja 
horjuttaa kotitalouksien rahoituksellista 
tasapainoa. Norjan keskuspankki katsoo edelleen 
40 prosentin todennäköisyydellä, että sen 
korkotaso laskee, mutta pitää siis kaikkein 
todennäköisimpänä, että aallonpohja on jo 
saavutettu.

Norjan keskuspankki syyskuussa 2016: Historiallinen ja odotusten 
mukainen ohjauskorko.
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Keskuspankkien uutisia
Yhdysvalloissa korko ei noussut syyskuussa ja 
Yhdysvaltain keskuspankki piti koron ennallaan 
0,25 prosentissa. Federal Reserve (FED) 
kuitenkin ennakoi, että korko nousee 
joulukuussa prosenttiyksikön neljänneksellä, ja 
sen jälkeen korkoa nostetaan edelleen varovasti 
kaksi kertaa vuonna 2017 ja kolme kertaa 
vuonna 2018. Tämä riippuu luonnollisesti 
Yhdysvaltain talouden myönteisen kehityksen 
jatkumisesta.

Euroopan keskuspankki ei syyskuun 
kokouksessaan odotetusti muuttanut 
rahapolitiikkaansa. Markkinat kaipaavat 
kuitenkin signaaleja tulevista toimista, ja euro 
vahvistui ja Saksan pitkät korot nousivat 
keskuspankin ilmoituksen jälkeen. Euroalueen 
inflaatio on edelleen alhainen, vaikka nyt on 
päästy plussan puolelle.

Bank of England piti syyskuussa 
ohjauskorkonsa 0,25 prosentissa. Ison-
Britannian talouskasvunäkymät heikkenivät 
Brexit-päätöksen jälkeen, mutta toistaiseksi 
merkit negatiivisesta kehityksestä Britannian 
taloudessa ovat vähäisiä. Talouden avainluvut 
parilta viime kuukaudelta ovat yllättävän 
myönteisiä ja antavat Britannian taloudesta 
odotettua myönteisemmän kuvan. Brexitin 
seuraukset pitemmällä aikavälillä riippuvat siitä, 
millaiseksi Ison-Britannian ja EU:n tuleva 
yhteistyö muodostuu.

Myös Japanissa keskuspankki piti syyskuussa 
ohjauskoron ennallaan, mutta ilmoitti 
tavoitteekseen pitää pitkät korot alhaalla. 
Tavoitteena on pitää valtionlainojen 10 vuoden 
korko lähellä nykyistä 0,0 prosentin tasoa.
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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.

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
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