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Havaintoja markkinoilta 
 

Euroopan pörssit sahasivat eilen ylös ja 

alas. Lopulta indeksit sulkeutuivat päiväta-

solla tappiolle. USA:ssa nähtiin myös 

vastaavaa liikettä, mutta lopputulos oli 

myönteisempi ja S&P 500 -indeksi nousi 

taas uuteen ennätykseen Fedin muokattua 

tavoitteitaan elvyttävämpää politiikkaa tuke-

vaan suuntaan. 

 

 

  

Aasian pörssit ja Euroopan futuurit ovat 

nousseet tänään USA:n ja Fedin puheiden 

tukemana. Globaalisti osakemarkkinoilla 

on tulossa viiden peräkkäinen nousu-

viikko, jonka ajurina jatkaa yhä 

teknologiasektori. 
 

 
Fed asetti uusia askel-

merkkejä politiikalleen 
 

USA.n keskuspankki Fedin johtaja Jerome 

Powell totesi eilisessä puheessaan Jack-

son Holen konferenssissa, että Fed ottaa 

käyttöön ”joustavan keskiarvoinflaation ta-

voitteen”. Tämä voi myös laukaista lisää 

rahapoliittista elvytystä uusien ohjeistuk-

sien ja mahdollisesti uusien arvo-

paperiostojen muodossa. Pitkät korot ovat 

kuitenkin jo erittäin alhaalla eikä Fed halua 

negatiivista korkoympäristöä, joten korko-

politiikan osalta sen kädet ovat sidotut. 

 

Fed ilmoitti eilen päivittäneensä pitkän ai-

kavälin strategiansa ja tavoitteensa. 

Lausunnossa todettiin, että ”keskuspankki 

tavoittelee inflaatiota, joka on keskimäärin 

2 prosenttia pitkällä aikavälillä”. Nyt kun in-

flaatio on jäänyt jo pitkän aikaa perinteisen 

2 prosentin tavoitetason alle, sallii Fed sen 

ylittävän 2 prosenttia jonkin aikaa. Lau-

sunto oli kuitenkin melko epämääräinen 

eikä Powell kertonut kuinka paljon yli 2 

prosentin inflaatiovauhtia keskuspankki 

nyt tavoittelee ja millä tasolla inflaatio näh-

täisiin liian korkeana. Fed teki päivityksiä 

myös työllisyystavoitteeseensa, ja aikoo 

keskittyä nyt pelkän työttömyysasteen si-

jaan työmarkkinoihin kokonais-

valtaisemmin. 

 

Nyt kun uudet raamit on rakennettu, Fedin 

täytyy miettiä kuinka politiikka säädetään 

vastaamaan tavoitteiden toteutumista. 

Viime korkokokouksen pöytäkirjan mu-

kaan avomarkkinakomitean jäsenet 

tuntuivat päässeen lähelle yhteisymmär-

rystä siitä, että rahapolitiikan ohjeistusta 

täytyy vahvistaa.  

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

UPM:n toimet leikkaavat Euroopan 

paperikapasiteettia entisestään 

 

Kävimme eilisessä Aamupalassa läpi 

SCA:n ilmoitusta paperitehtaan konve-

toinnista mekaanisen massan valmis-

tukseen. UPM suunnitelma Jämsän Kai-

polan tehtaan lopullisesta sulkemisesta 

ja lukuisista muista tehostustoimista 

saatiin samoihin aikoihin. Yhtiö tähtää 

tällä vuosittaisiin 75 miljoonan euron 

säästöihin. Uudelleenjärjestelyn kustan-

nukset yltävät 115 miljoonaan euroon. 

 

Graafisen paperin kysyntä on hiipunut jo 

pitkään, ja sen lisäksi talouden näkymät 

ovat hiipuneet, joten UPM sopeutuu toi-

millaan uudenlaiseen tilanteeseen ja 

tähtää toimintansa tehokkuuden kasvat-

tamiseen. Kaipolan sulkeminen 

pysäyttää kolme paperikonetta, ja johta-

nee 450 työntekijän irtisanomiseen. 

Lisäksi UPM:n muut tehostustoimet 

Suomessa, Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa vaikuttavat satoihin työpaik-

kaan yli kymmenessä maassa. 

 

UPM:n ja ruotsalaisen SCA:n ilmoitukset 

tarkoittavat, että paperituotannon kapa-

siteetti vähenee Euroopassa 

huomattavasti. Uskomme, että lisää leik-

kauksia on vielä luvassa, sillä paperin 

kysyntä vähenee rakenteellisesti edel-

leen.   
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Alkuperäinen analyysi:  

Markku Järvinen 26.8.2020 klo 14:01 CET 
 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 8:00 Bkt, Q2

GER 9:00 Kuluttajaluottamus

EMU 12:00 Luottamuslukuja

USA 15:30 Yksityinen kulutus

USA 16:45 Michigan-luottamusindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,3 EUR/USD 1,187

Informaatioteknologia 0,0 EUR/SEK 10,310

Kulutustavarat ja palvelut -0,7 EUR/GBP 0,895

Perusteollisuus 0,3 EUR/JPY 126,650

Päivittäistavarat 0,6 EUR/CHF 1,075

Rahoitus ja kiinteistö 1,7 Euribor 3kk -0,48 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,2 Euribor 12kk -0,36 %

Terveydenhuolto 0,8 EUR 5v (swap) -0,36 %

Tietoliikennepalvelut -1,3

Yhdyskuntapalvelut 0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,3 Öljy, Brent 45,1 0,0

S&P 500 0,2 Kulta 1941,4 0,6

FTSE -0,8 Hopea 27,3 0,9

MSCI Asia Pacific -0,4 Vehnä 186,8 1,5

Eurostoxx50 futuuri* 0,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:54

Indeksi %

Nikkei 225 0,4

Hang Seng 0,9

Shanghai 0,5

klo 7:54
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