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Kehitys oli joulukuussa vaihtelevaa 

Osakemarkkinoiden kehitys oli joulukuussa vaihtelevaa. Öljyn 

hinta laski joulukuun aikana noin 70 dollarista 57 dollariin 

tynnyriltä.   

Kehittyvillä markkinoilla negatiivisesta kehityksestä vastasi 

erityisesti Venäjä. Rupla jatkoi heikentymistään joulukuussa. 

Venäjän taloudelle ongelmia tuottivat sekä öljyn hinnan 

halpeneminen että Ukrainan konfliktin seurauksena asetetut 

pakotteet. Pääomaa virtasi pois maasta ja inflaatio lisääntyi ruplan 

heikkenemisen takia. Venäjän keskuspankki yritti jarruttaa tätä 

kehitystä nostamalla ohjauskoron 10,5 prosentista 17 prosenttiin.  

Kreikassa kävi joulukuun lopussa selväksi, että maassa on 

järjestettävä uudet vaalit, koska hallituksen presidenttiehdokas ei 

onnistunut saamaan riittävästi tukea parlamentissa. Suurin puolue 

on nyt Syriza, joka suhtautuu kielteisesti säästötoimiin ja Kreikassa 

käyttöön otettuun uudistusohjelmaan.  Puolue haluaa myös 

neuvotella uudelleen EU:n kanssa tehdyn velkasopimuksen. 

Kreikan valtionlainojen korot nousivat noin prosentilla vaalien 

varmistumisen jälkeen.   
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Pitkät korot laskivat entisestään 

Saksan pitkät korot laskivat edelleen, kun taas Amerikan korot 

pysyivät suhteellisen vakaina joulukuussa. Kreikan poliittisen 

tilanteen aiheuttama epävarmuus johti siihen, että Saksan ja 

Amerikan valtionvelkakirjojen kaltaisten varmojen arvopaperien 

kysyntä lisääntyi ja korot laskivat joulukuun viimeisellä viikolla. 

Euroalueen kasvu jäi toteutumatta, ja inflaatio sekä inflaatio-

odotukset laskivat.  Vaikka öljyn hinnan alennus saattaa jatkossa 

osaltaan piristää Euroopan taloutta, se vaikutti ensimmäiseksi 

kielteisesti nimenomaan inflaatioon. Amerikan ja Saksan pitkien 

korkojen ero on nyt suurimmillaan sitten 1990-luvun lopun. 

Luottomarginaalit, joita kansainväliset yhtiöt joutuvat maksamaan 

lainatessaan rahaa velkakirjamarkkinoilta, nousivat syksyn aikana.  

Sama suuntaus jatkui joulukuussa ja vielä voimakkaammin 

Norjassa, jossa tehtiin edelleen suuri määrä lunastuksia 

rahastoista, jotka sijoittavat high yield - tai korkean koron 

segmenttiin.  
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USA:n suotuisa tilanne jatkui 

USA:sta saatiin edelleen työmarkkinoita, kulutusta ja 

talouskasvua kuvaavia vakaita lukuja. Velkakirjamarkkinoiden 

tukiostot lopetettiin lokakuussa, ja markkinat odottavat nyt 

mielenkiinnolla, milloin keskuspankki ryhtyy koronnostoihin. 

Federal Reserve poisti joulukuun korkokokouksessaan pidetystä 

pöytäkirjasta sanamuodon «a considerable time», jolla viitattiin 

siihen, kuinka kauan korko on määrä pitää nykytasolla. 

Sanamuoto korvattiin toteamuksella, jonka mukaan keskuspankin 

on syytä olla kärsivällinen («be patient»). 

Euroalueella on edelleen nähtävissä runsaasti heikkoja 

makrotalouden avainlukuja. Euroopan keskuspankki (ECB) ostaa 

tällä hetkellä asuntolainavelkakirjoja talouden piristämiseksi ja 

jatkuvasti alhaisella tasolla pysyneen inflaation vauhdittamiseksi. 

Nyt kaivataan lisätoimia, esimerkiksi jäsenmaiden 

valtionvelkakirjojen ostoja. Euroopan keskuspankin sisällä ajatusta 

on vastustettu, mutta keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi 

suhtautuu nyt aiempaa myönteisemmin tämän elvytystoimen 

käyttöönottoon.  

Kiinan talouskasvu hidastui entisestään, ja asuntomarkkinat 

laskivat seitsemättä kuukautta peräkkäin. Kiinan kasvu oli 

kuitenkin edelleen vahva maailmanlaajuisen mittapuun mukaan, ja 

bruttokansantuotteen vuotuinen kasvu oli yli 7 prosenttia.  

Japanissa pääministeri Abe saavutti uudelleen kansan 

luottamuksen voitettuaan joulukuussa järjestetyt parlamenttivaalit, 

ja hän voi nyt jatkaa uudistusohjelmansa toteuttamista.  Japanin 

bruttovelan osuus bruttokansantuotteesta on peräti 245 prosenttia, 

ja valtio tarvitsee kipeästi lisätuloja. Arvonlisäveron huhtikuussa 

tapahtunut nosto 5 prosentista 8 prosenttiin oli kova pala maan 

taloudelle. Japanin keskuspankki joutui muuttamaan 

rahapolitiikkaansa aiempaa ekspansiivisempaan suuntaan. 

Keskuspankki päätti näin ollen laajentaa Japanin valtion 

velkakirjojen osto-ohjelmaansa. 
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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 


