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USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 

 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 
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Havaintoja markkinoilta 
 
Pörssivuosi 2021 on alkanut nousupainot-

teisesti, kun Kiinan, Korean ja Australian 

markkinat ovat nousussa. Japanissa on las-

kupäivä, mutta futuurit lupailevat 

Eurooppaan ja USA:han myönteistä pörs-

siavausta. Öljy on kallistunut OPEC:in 

kokousta odotellessa. Tuottajamaat ovat so-

pineet tuotannon kasvattamisesta 500 000 

barrelilla päivässä, mutta neuvotteluissa on 

yhä haasteensa, kun tuotanto pitää sopeut-

taa epävarmaan markkinatilanteeseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joulun välipäivinä maailman pörsseissä 

nähtiin nousuvoittoista liikettä, kun joulua 

edeltänyt skeptisyys sai väistyä hyvien uu-

tisten tieltä. Brexit-sopimuksen 

onnistuminen kaikkien vaikeuksien jälkeen 

sekä presidentti Trumpin allekirjoitus 900 

miljardin dollarin koronatukipakettiin siivit-

tivät osakemarkkinat uuteen ralliin viikon 

alussa. Myös joulukuusta ja koko vuodesta 

tuli myrskyisien vaiheiden jälkeen lopulta 

tuottoisa. 

 

Maailman osakemarkkinat nousivat jou-

lukuussa yli 4 prosenttia, tosin euron 

vahvistuminen jätti eurosijoittajien tuotot 

pienemmiksi. Marraskuussa esillä ollut 

sektorirotaatio rauhoittui hieman. Silmiin-

pistävää oli kuitenkin se, että kehittyvien 

markkinoiden tuotot ylittivät indeksitasolla 

selvästi kehittyneet markkinat. Tämä vah-

vistaa tarinaa globaalin riskinottohalun 

elpymisestä. 

 

Maailman osakemarkkinoiden vuosi 

2020 (MSCI All Country World, indeksoitu 

1.1.200=100, EUR) 

 

 

Korkomarkkinoilla taipumus riskinottoon 

näkyi edelliskuun tapaan matalan luotto-

luokituksen yrityslainojen ja kehittyvien 

markkinoiden lainojen hyvinä tuottoina. 

Myös korkean luokituksen lainat pienem-

mällä riskillä tuottivat positiivisesti. 

Euroalueen valtiolainojen tuotot jäivät kui-

tenkin nollille. 

 

  

  

Tuottoajurit voivat muut-
tua tänä vuonna 
 

Päättyneenä vuonna vahvasti nous-

seen teknologiasektorin voittokulun 

jatkuminen vielä tänä vuonnakin näyttää 

epävarmalta. Tästä saatiin esimakua jo 

marraskuussa, kun uutiset lupaavista ro-

kotteista saivat sijoittajat kärsimättö-

miksi ja kiihdyttivät pörssinousua aivan 

muilla toimialoilla.  

 

Muutoksen tuuli synnytti sektorien vä-

lille rotaatiota, jossa rahaa virtasi eniten 

kärsineille toimialoille, kuten energiaan, 

pankkeihin ja matkailuun. Heikosti me-

nestyneet arvo-osakkeet ovat alkaneet 

taas kiinnostaa sijoittajia ja kasvuosak-

keiden hohto näyttää puolestaan jo 

hieman himmenevän. 

 

Kun rokotukset saadaan vauhtiin, ro-

taatio voi jatkua ja johdatella sijoittajia 

pois tulikuumasta teknologiavetoisesta 

USA:n markkinasta kohti matalammin 

arvostettuja Aasiaa ja Eurooppaa. Eten-

kin kehittyvän Aasian kroonisesti matala 

arvostustaso on huomioitu markkinoilla 

jo pitkään. Taloudet kasvavat vauhdilla 

ja ovat ketteriä, väestö nuorta ja yritykset 

dynaamisia. Edellytykset kestävälle 

pörssinousulle ovat olemassa. Euroop-

paa ei voida kuvailla samoin edes 

hyvällä tahdolla, mutta syklisillä arvoyh-

tiöillä on täälläkin runsaasti nousuvaraa, 

kunhan ne saadaan hereille. 

 

Sijoitusvuodelle 2021 voikin olla tun-

nusomaista se, että kanveesiin lyödyt 

yhtiöt nousevat markkinoilla uudestaan 

pystyyn ja ylikuumentuneet yhtiöt siirty-

vät jäähdyttelemään. Pidemmän päälle 

sektorien väliset poikkeamat kuitenkin 

normalisoituvat, jolloin toimialojen väli-

nen kilpajuoksu voi jatkua taas 

tavanomaisissa merkeissä. 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 10:55 Teollisuuden PMI

EMU 11:00 Teollisuuden PMI

USA 17:00 Rakennusinvestoinnit

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,8 EUR/USD 1,225

Informaatioteknologia 0,3 EUR/SEK 10,052

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

Perusteollisuus 0,6 EUR/JPY 126,210

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 1,082

Rahoitus ja kiinteistö 1,3 Euribor 3kk -0,55 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,4 Euribor 12kk -0,50 %

Terveydenhuolto 1,1 EUR 5v (swap) -0,46 %

Tietoliikennepalvelut 1,0

Yhdyskuntapalvelut 1,6

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,8 Öljy, Brent 52,9 2,1

S&P 500 0,6 Kulta 1924,2 1,3

FTSE -1,5 Hopea 27,1 2,8

MSCI Asia Pacific 0,1 Vehnä 213,3 0,1

Eurostoxx50 futuuri* -0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:42

Indeksi %

Nikkei 225 -0,7

Hang Seng 0,7

Shanghai 1,0

klo 8:43
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