
 

Markkinointimateriaalia 

 

5.9.2018  -  08:52 

 Pörssit laskupaineessa globaalisti 

 Ruotsin vaaleilla tuskin suuria talousvaikutuksia 

 

Tapahtuu tänään 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 
 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  
indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 
Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Aasiassa osakkeet laskivat viidettä päivää 

peräkkäin Filippiinien ja Indonesian johdolla. 

Filippiinien inflaatio ylitti 6 prosenttia elo-

kuussa ensimmäistä kertaa yhdeksään 

vuoteen. myös Etelä-Afrikan rand heikkeni 

alimmilleen kahteen vuoteen, kun maa pai-

nui taantumaan.  Tänään julkaistiin Kiinassa 

palvelualojen epävirallinen ostopäällikkö-

luku. Markkinoiden odotuksissa oli kevyttä 

heikkenemistä edelliskuusta, mutta luku tuli-

kin alas hieman enemmän. Kiinan pörssit 

reagoivat tähän laskulla. Eilinen oli länsi-

maissa laskupäivä eivätkä futuurit enteile 

nousua myöskään tälle päivälle. 

 

 

 

  

Ruotsin vaaleilla tuskin 
suuria talousvaikutuksia 
 

Ruotsissa käydään sunnuntaina valtiopäi-

vävaalit. Niihin erityistä mielenkiintoa luo 

Ruotsidemokraattien suosio mielipide-

tiedusteluissa. Jos tulos vastaa kannatus-

lukuja, hallitusneuvotteluista tulee pitkät ja 

monimutkaiset. Ruotsidemokraattien 

jyrkkä kannatuksen nousu tarkoittaa sitä, 

ettei punavihreä blokki (Sosiaalidemo-

kraatit, Ympäristöpuolue vihreät ja 

Vasemmisto), eikä myöskään porvarillinen 

allianssi (Maltillinen kokoomus, Liberaalit, 

Keskustapuolue ja Kristillisdemokraatit) 

todennäköisesti saavuta riittävästi kanna-

tusta muodostaakseen yksinään uuden 

hallituksen. 

 

Mikäli vaalitulos on kannatusmittausten 

mukainen, täytyy enemmistöhallituksen 

muodostamiseksi syntyä yhteistyötä perin-

teisten puolueblokkien välillä, eli suuri 

koalitio Sosiaalidemokraattien ja Maltilli-

sen kokoomuksen kesken tai sitten 

Ruotsidemokraatit on otettava mukaan. 

Ennen vaaleja ovat kaikki muut puolueet 

pitäneet Ruotsidemokraateilta oven tiu-

kasti kiinni hallitusyhteistyön osalta. 

Vaikka vaalien jälkeen voivat mielipiteet 

hieman lieventyä, on vaikea nähdä, että 

aika olisi vielä kypsä kummallekaan vaih-

toehdolle.  Näyttää todennäköisimmältä, 

että Ruotsiin muodostetaan lopulta vä-

hemmistöhallitus, mutta hallituksen 

muodostamisen viivästymistä tai jopa uu-

sia vaaleja ei voida sulkea kokonaan pois. 

 

Puolueiden kannatus, Novus 

 

 

 

 

  

Tuskin suurta vaikutusta talouteen 

Kaikesta huolimatta on vaikea nähdä, 

että vaalit vaikuttaisivat merkittävästi 

Ruotsin talouteen tai rahoitusmarkkinoi-

hin. Ruotsin talouskasvu on vahvaa ja 

julkinen talous hyvässä kunnossa. Jo 

vuoden 2014 hallituskriisissä, jolloin 

Ruotsidemokraatit estivät budjetin hy-

väksynnän ja pääministeri uhkasi uusien 

vaalien julistamisella, oli markkinareak-

tio varsin rajoitettu. Merkittävää reaktiota 

ei nähty myöskään silloin, kun yhteisym-

märrys asiaan löydettiin. 

 

Liioiteltua liikettä kruunussa 

Vaalipäivän lähestyessä on Ruotsin 

kruunu heikentynyt merkittävästi ja va-

luutta kävi jo heikoimmillaan euroon 

nähden yhdeksään vuoteen. Kruunun 

heikentyminen on perustunut siihen, että 

ulkomaiset sijoittajat pelkäävät Ruotsin 

irtautumista EU:sta, mikäli Ruotsidemo-

kraatit saavat riittävän suuren 

kannatuksen.  

 

Pelko Ruotsin EU-erosta on mieles-

tämme liioiteltua. On vaikea kuvitella, 

että Ruotsin EU-ero nousisi neuvottelu-

pöydälle, vaikka Ruotsidemokraatit nou-

sisivatkin suurimmaksi puolueeksi. Siinä 

tapauksessa Ruotsin kruunu saattaisi 

hetkellisesti heiketä. Emme näe, että 

Ruotsin kansa tai uudenkaan parlamen-

tin enemmistö saataisiin kannattamaan 

kansanäänestyksen järjestämistä EU-jä-

senyydestä. Arvioimmekin kruunun 

liikkeiden vakautuvan vaalien jälkeen. 

 

Ruotsin politiikassa vallitsee laaja yh-

teisymmärrys finanssipolitiikan suunta-

viivoista. Riippumatta vallassa olevasta 

hallituskoalitiosta, eivät julkisen sektorin 

leikkaukset eikä valtion velka merkittä-

västi muutu. Vastaava puoluerajoja 

ylittävä perinne koskee myös siirtolai-

suuskysymystä ja puolustuspolitiikkaa.  

 

Lue perusteellisempi analyysi vaaleista  

Handelsbankenin Markkinakatsauksesta 
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Maa Klo Tapahtuma

CHN 4:45 Caixin ostopäällikköluku, elokuu

GER 10:55 Palvelujen PMI, elokuu

EMU 11:00 Palvelujen PMI, elokuu

EMU 12:00 Vähittäiskauppa, heinäkuu

USA 15:30 Kauppatase, heinäkuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,3 EUR/USD 1,159

Informaatioteknologia -0,3 EUR/SEK 10,527

Kulutustavarat ja palvelut 0,2 EUR/GBP 0,901

Perusteollisuus 0,0 EUR/JPY 129,210

Päivittäistavarat -0,2 EUR/CHF 1,128

Rahoitus ja kiinteistö 0,5 Euribor 3kk -0,32 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,8 Euribor 12kk -0,17 %

Terveydenhuolto -0,7 EUR 5v (swap) 0,28 %

Tietoliikennepalvelut -1,1

Yhdyskuntapalvelut 0,5

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,4 Öljy, Brent 77,8 -0,5

S&P 500 -0,2 Kulta 1192,9 0,1

FTSE -0,6 Hopea 14,1 -0,2

MSCI Asia Pacific -0,3 Vehnä 200,5 -1,4

Eurostoxx50 futuuri* -1,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:51

Indeksi %

Nikkei 225 -0,3

Hang Seng -1,8

Shanghai -0,7

klo 8:51
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