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 Korkonäkymät mietityttävät sijoittajia 

 EKP haukkamaisena – korot euroalueellakin ylös nopeammin? 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

Alma Media, Elisa, QPR Software, Scanfil 
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Tapahtumia ja tilastoja 

  

 
 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Euroopassa osakkeet pyristelivät eilen 

nousuun, kun hyvät tulokset peittivät alleen 

huolet EKP:n rahapolitiikan kiristyksestä. 

Saksassa, Ranskassa ja Suomessa nousua 

tuli indeksitasolla prosentin verran. Yhdys-

valloissa pörssien nousuavaus ei pitkälle 

kantanut, sillä indeksit laskettelivat sen jäl-

keen koko päivän, päätyen 1-2 % laskuun. 

Teknologiavetoinen Nasdaq painui taas mui-

ta indeksejä enemmän, kun huolet korkojen 

noususta palasivat sijoittajien tajuntaan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korot ovat nousseet USA:ssa laaja-alai-

sesti. Rahapolitiikalle sensitiivinen 2 

vuoden valtiolainan korko nousi 15 pistettä 

yli 2,7 prosenttiin, kun markkinat hinnoitte-

levat 50 pisteen koronostoa kaikissa Fedin 

kolmessa seuraavassa kokouksessa. 

 

Aasian pörsseissäkin on laskupäivä. Ja-

panin Nikkei on painunut yli 1,7 %, 

kiinalaisindeksit vähemmän. Myös Euroo-

pan ja USA:n futuurit osoittavat alaspäin. 

 

 
 

EKP haukkamaisena – Korot 

voivat nousta nopeastikin 

 

Euroopan keskuspankki on ottamassa yhä 

haukkamaisempaa eli kiristävämpää 

otetta rahapolitiikkaansa inflaation nopean 

kiihtymisen seurauksena. Useat EKP:n 

kärkinimet, kuten keskuspankin varapää-

johtaja Luis de Guindos, ja  neuvoston 

jäsen, Belgian keskuspankin pääjohtaja 

Pierre Wunsch, puhuivat eilen aamulla en-

nusteita nopeammasta talletuskoron 

noususta kuluvan vuoden aikana. 

 

Rahamarkkinat hinnoittelevat nyt jo kol-

mea 25 pisteen koronnostoa tälle 

vuodelle, kun vielä jonkin aikaa sitten kon-

sensusodotus oli, ettei ohjauskorkoihin 

kosketa tänä vuonna ollenkaan. Ensim-

mäinen koronnosto voisi tulla tämän 

hetken arvioiden mukaan jo heinäkuussa. 

Päätökset tehdään kuitenkin talouden da-

tasta riippuen, tilanteen mukaan. 

 

Talletuskorko voi palata plussalle 

EKP:n talletuskorko on nyt -0,5 prosen-

tissa, joten kolme 25 pisteen nostoa 

palauttaisivat sen takaisin positiiviseksi 

ensimmäistä kertaa vuoden 2012 jälkeen. 

Toki rahapolitiikka olisi edelleen hyvin el-

vyttävää, mutta kiristymään päin oleva 

suunta saa silti markkinat mietteliäiksi. 

Käytännössä tämä näkyi eilen euron vah-

vistumispiikkinä suhteessa dollariin. Tämä 

kuitenkin korjautui iltaa kohden, kun myös 

USA:n korkonäkymät kiristyivät. 

 

 

   

Yleisesti ottaen hyvin matalan koron ym-

päristöön tottuneilla markkinoilla 

voitaisiin joutua pohtimaan sijoituskoh-

teiden mielekkyyttä uudessa valossa, 

jos inflaatio jääkin odotettua sitkeämmin 

koholle ja korkoja nostetaan sen myötä 

ennusteita nopeammin. Paluu kohti nor-

maalimpaa korkotasoa vähentäisi 

ajatusta, jonka mukaan ”koroista ei saa 

tuottoa, joten sijoittajan kannattaa pitää 

rahojaan vain osakemarkkinoilla”. 

 

Korkohuippua vaikea ennustaa 

Vielä tällä hetkellä on kuitenkin hyvin 

vaikea ennustaa seuraavan korkohui-

pun tasoa – eli sitä, kuinka korkealle 

EKP:n korkotaso tässä syklissä voi 

nousta. Täytyy muistaa, että kiihtyvän in-

flaation vastapainoksi kehnot 

talousnäkymät jarruttavat halukkuutta 

nostaa korkoja. 

 

USA:ssa ollaan Eurooppaa edellä. Kes-

kuspankki Fed nostaa korkotasoa 

aiemmin ja nopeammin kuin EKP. Tämä 

on kuitenkin jo pitkälti hinnoiteltu markki-

noilla, kun taas euroalueella nopeammin 

kiristyvää rahapolitiikkaa voidaan pitää 

hieman yllättävämpänä. 

 

EKP:n talletuskorko vuodesta 2005 
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Maa Klo Tapahtuma

JPN 2:30 Kuluttajahinnat

GER 10:30 Ostopäällikköindeksit

EMU 11:00 Ostopäällikköindeksit

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -3,1 EUR/USD 1,085

Informaatioteknologia -1,7 EUR/SEK 10,300

Kulutustavarat ja palvelut -1,2 EUR/GBP 0,833

Perusteollisuus -1,7 EUR/JPY 138,970

Päivittäistavarat -0,1 EUR/CHF 1,034

Rahoitus ja kiinteistö -1,5 Euribor 1kk -0,54 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,0 Euribor 3kk -0,46 %

Terveydenhuolto -1,1 Euribor 6kk -0,31 %

Tietoliikennepalvelut -2,4 Euribor 12kk 0,02 %

Yhdyskuntapalvelut -1,6 EUR 5v (swap) 1,39 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,3 Öljy, Brent 107,4 -0,8

S&P 500 -1,5 Kulta 1952,1 0,0

FTSE 0,0 Hopea 24,6 -0,3

MSCI Asia Pacific -0,7 Vehnä 405,8 1,8

Eurostoxx50 futuuri* -1,9

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:18

Indeksi %

Nikkei 225 -1,7

Hang Seng -0,6

Shanghai 0,0

klo 8:19

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts
https://reon.researchonline.se/login#rechist

