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 Pörssiviikko alkanut myönteisesti, G7 odotuksissa 

 Tänään PMI-lukuja ympäri maailmaa 

 Havaintoja kehittyvien markkinoiden turbulenssista  

 

Tapahtuu tänään 
Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 

 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
 

Lähde: Bloomberg 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssiviikko alkoi Aasian lisäksi myös Eu-

roopassa ja Yhdysvalloissa nousu-

tunnelmissa, erityisesti teknologiaosakkei-

den ansiosta. Samalla volatiliteetti-indeksi 

laski. Tänään markkinaliike on ollut jälleen 

myönteistä Aasiassa. Sekä Japanissa että 

Kiinassa indeksit ovat kääntyneet pörssipäi-

vän lopulla nousuun. Sijoittajien suurimmat 

odotukset ovat tällä viikolla Kanadassa jär-

jestettävässä G7-maiden kokouksessa. 

Sieltä odotetaan lisätietoja ja toivotaan mah-

dollista liennytystä USA:n ja muiden 

talousmahtien välejä hiertäviin kauppakiis-

toihin. Jos tilanne ei hellitä, käynnistää EU 

vastatoimia USA:n asettamille tulleille. 

 

 

  

Ostopäällikköluvut tapetilla 
 

Tänään julkaistaan maailmalla useita pal-

velualojen ostopäällikkölukuja. Kiinassa jo 

julkaistu palvelujen PMI pysyi täysin odo-

tetusti edelliskuun tasolla 52,9:ssä. 

 

Kiinan palvelualojen PMI 

 

 

Euroalueen vastaavat toukokuun lopulliset 

luvut näkevät päivänvalon aamupäivällä. 

Palvelualojen PMI on tullut alas tammi-

kuun huipun jälkeen neljän kuukauden 

ajan, mutta on silti edelleen vahvalla ta-

solla 53,9.ssä. Euroalueen 

palveluindeksiin ei odoteta muutosta en-

nakkolukuihin verrattuna. 

 

Euroalueen palvelualojen PMI 

 

 

Myöhemmin tänään myös USA:ssa jul-

kaistaan vastaava palvelualojen ISM-

ostopäällikköluku. Sen odotetaan nouse-

van tasolle 57,6 edelliskuun 56,8:sta. 

 
Kuvat: Bloomberg 

 

 

  

Havaintoja EM-turbulenssista 
 

Muutamien kehittyvien talouksien (EM) 

osake-, korko- ja valuuttamarkkinoilla on 

tänä vuonna nähty merkittävä heikenty-

minen, joka viime kuukausina on vain 

voimistunut. Myrskyn silmässä ovat ol-

leet erityisesti Argentiina ja Turkki, 

joiden valuutat ovat heikentyneet vuo-

den alusta peräti 30 ja 25 prosenttia 

Yhdysvaltain dollaria vastaan.  
 

Pääsyy tälle turbulenssille kehittyvissä 

talouksissa on kiristynyt rahapolitiikka, 

erityisesti Yhdysvalloissa, ja sen myötä 

tiukentunut globaali likviditeetti. Yhdys-

valtain keskuspankki Fed on nyt 

nostanut ohjauskorkoaan yhteensä 

kuusi kertaa viimeisen kahden ja puolen 

vuoden aikana sekä viestinyt selvästi 

markkinoille, että lisää koronnostoja on 

luvassa. Tämän seurauksena Yhdysval-

tain valtion 10 vuoden lainakorko on 

käynyt jo selvästi päälle 3 prosentissa, 

ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011. 

Kun korot kehittyneessä maailmassa 

nousevat, vähenee samalla sijoittajien 

halu sijoittaa kehittyvien talouksien kor-

keampiriskisiin sijoitusinstrumentteihin. 

Vaarana yksittäisten kehittyvien talouk-

sien ongelmissa on se, että ne voisivat 

levitä laajemmalle muihin kasvutalouk-

siin, jos globaalien sijoittajien kiinnostus 

kehittyvien markkinoiden sijoitusmarkki-

noihin vähenee tuntuvasti siitä 

huolimatta, että ongelmien syntyperä on 

yksittäisten maiden kriisiytyminen. 
 

Kokonaisuutena kehittyvät taloudet ovat 

suurin piirtein yhtä vakaita kuin vuonna 

2013, kun USA:n ja muiden länsimaiden 

korot edellisen kerran nousivat tuntu-

vammin. Toisaalta kehittyvien talouksien 

vaihtotase on kokonaisuutena heikenty-

nyt finanssikriisin jälkeen. Vuonna 2008 

blokilla oli vielä tuntuva ylijäämä, joka 

sittemmin on vaihtunut pieneksi alijää-

mäksi. Tämä heikentyminen heijastelee 

merkittävässä määrin sitä, että Kiinan 

vaihtotaseen ylijäämä suhteessa 

BKT:een on merkittävästi pienentynyt 

tuona aikana. 
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Maa Klo Tapahtuma

CHN 4:45 Palvelualojen PMI, toukokuu

GER 10:55 Palvelualojen PMI, toukokuu

EMU 11:00 Palvelualojen PMI, toukokuu

EMU 12:00 Vähittäiskauppa, huhtikuu

USA 17:00 Palvelualojen ISM, toukokuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,9 EUR/USD 1,170

Informaatioteknologia 0,8 EUR/SEK 10,236

Kulutustavarat ja palvelut 1,1 EUR/GBP 0,878

Perusteollisuus -0,1 EUR/JPY 128,500

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 1,156

Rahoitus ja kiinteistö 0,3 Euribor 3kk -0,32 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,6 Euribor 12kk -0,18 %

Terveydenhuolto 0,4 EUR 5v (swap) 0,32 %

Tietoliikennepalvelut -0,1

Yhdyskuntapalvelut -0,8

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,7 Öljy, Brent 75,5 0,2

S&P 500 0,4 Kulta 1291,8 0,0

FTSE 0,5 Hopea 16,4 0,0

MSCI Asia Pacific 1,4 Vehnä 182,5 -1,4

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:17

Indeksi %

Nikkei 225 0,2

Hang Seng 0,4

Shanghai 0,5

klo 9:17
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