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 Japanilaisosakkeilla voitokas syyskuu 

 Italian alijäämästä odotettua suurempi 

 Euroalueelta tänään inflaatioluvut 

 

Tapahtuu tänään 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 

 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Aasian osakemarkkinoiden volatiili kuu-

kausi päättyi tänään nousuvoittoisesti. 

Erityisesti japanilaisyhtiöt ovat olleet nos-

teessa jenin heikennyttyä alimmalle 

tasolleen tänä vuonna. Koko syyskuu on 

päättymässä Japanin osakemarkkinoilla voi-

tokkaana (Nikkei +5,5 %, euroissa +2,8 %). 

Kiinassa indeksien kuukausituotot ovat hie-

man vaihtelevampia. 

 

Eilen Wall Streetillä oli myös nousutun-

nelma ja futuurien mukaan on odotettavissa 

nousuavaus myös tälle päivälle. Dollarin 

kurssi on tasaantunut vahvistuttuaan eilen. 

 

 

 

  

Italiassa hyväksyttiin 2,4 prosentin bud-

jettialijäämä. EU:n puolelta tullut vaatimus 

siitä, että alijäämän pitäisi olla 1,6-2,4 pro-

sentin luokkaa täyttyy siis niukasti, eivätkä 

kurinalaista talouspolitiikkaa toivoneet ta-

hot voi olla tähän päätökseen tyytyväisiä. 

Siten voidaan myös odottaa, että Italian ja 

Saksan valtiolainojen korkoero tulee kas-

vamaan, koska markkinoilla on odotettu 

pienempää alijäämää. Italian tulisi esitellä 

luonnos budjetista lokakuun puoliväliin 

mennessä. 

 

Viikonloppuna saadaan Kiinasta uusia 

teollisuuden ostopäällikkölukuja. Markki-

noilla odotetaan, että sekä virallinen että 

epävirallinen luku painuisivat laskuun 

merkkinä teollisuusyhtiöiden näkymien 

heikkenemisestä. Kaupan jännitteet ja ta-

louskasvun hidastuminen ovat 

vaikuttaneet kiinalaisiin yrityksiin. 

 

Kiinan teollisuuden PMI (Caixin) 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Kuluttajaluottamus heikkeni Suomessa 

hieman syyskuussa, mutta pysyy silti vah-

vana. Luottamus Suomen talouteen on 

heikentynyt tänä vuonna enemmän kuin 

luottamus omaan talouteen. 
 

 
Lähde: Tilastokeskus 

 

 

  

Euroopan keskuspankin pääekono-

misti Peter Praet sanoi, että korkotason 

pitäminen ennätyksellisen matalalla pit-

kään voi kasvattaa riskejä markkinoilla. 

Tosin hän totesi myös, ettei ole vaati-

massa politiikan kiristämistä nyt, sillä 

euroalue tarvitsee yhä ”merkittävää elvy-

tystä”. Vaikka matalan korkotason 

riskejä ei juuri nyt ole esillä, voi tilanne 

muuttua. 

 
 

Euroalueelta tänään  
inflaatioluvut 
 

Tänään julkaistaan euroalueen talousvii-

kon mielenkiintoisimmat tilastot eli 

inflaatioluvut. Inflaatio oli elokuussa 2,0 

prosenttia, mutta odotamme sen syys-

kuussa hidastuvan 1,9 prosenttiin, kun 

ruoan hintojen nousu ei enää kiihdytä in-

flaatiota niin paljon. Toisaalta energian 

hinnat yhä nousevat ja pitävät yllä koko-

naisinflaation merkittävää nousua.  

 

Energian ja ruoan hinnoista puhdistetun 

pohjainflaation odotamme sen sijaan 

kiihtyvän 1,1 prosenttiin ja jatkavan kiih-

tymistään myös loppuvuoden aikana. 

 

Euroalueen inflaatio, prosenttia 

 
Lähde: Macrobond 
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Maa Klo Tapahtuma

JPN 2:50 Teollisuustuotanto, elokuu

FIN 9:00 Ulkomaankauppa, heinäkuu

GER 10:55 Työttömyysaste, syyskuu

UK 11:30 Bkt, Q2

EMU 12:00 Kuluttajahinant, syyskuu

USA 15:30 Yksityinen kulutus, elokuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,0 EUR/USD 1,165

Informaatioteknologia 0,5 EUR/SEK 10,299

Kulutustavarat ja palvelut 0,5 EUR/GBP 0,890

Perusteollisuus 0,1 EUR/JPY 132,190

Päivittäistavarat -0,2 EUR/CHF 1,137

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,0 Euribor 12kk -0,16 %

Terveydenhuolto 0,4 EUR 5v (swap) 0,40 %

Tietoliikennepalvelut 0,8

Yhdyskuntapalvelut 1,0

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,3 Öljy, Brent 81,8 0,1

S&P 500 0,3 Kulta 1183,9 0,1

FTSE 0,5 Hopea 14,3 0,3

MSCI Asia Pacific -0,6 Vehnä 200,8 -0,2

Eurostoxx50 futuuri* 0,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:07

Indeksi %

Nikkei 225 1,4

Hang Seng 0,4

Shanghai 0,8

klo 9:07
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