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 Riski alkoi taas maistua sijoittajille 

 Fediltä tulossa iso koronnosto tänään 
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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 

 

Euroopan pörssit saivat maanantain las-

kun jälkeen myönteisemmän suunnan, kun 

riskinotto vaihteeksi taas maistui sijoittajille. 

Laaja Stoxx 600 –indeksi nousi 0,5 prosent-

tia. Manner-Euroopassa oltiin selvässä 

nousussa, mutta Britanniassa meno oli hie-

man varovaisempaa. Helsingin pörssi-

indeksi kohosi 1,2 prosenttia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wall Street jatkoi maanantain loppukirin 

jälkeen myös eilen loivassa nousussa. 

S&P 500 nousi Fedin korkokokousta odo-

tellessa 0,5 % erityisesti energia- ja 

finanssiyhtiöiden johdolla. Volatiliteetti-in-

deksi Vix palautui alle 30:n tason. Jää 

nähtäväksi onko piikin huippu jo takana. 

 

 

Japanissa ja Kiinassa ollaan vielä tänään 

vapaalla juhlapyhien vuoksi, joten Aasian 

kaupankäyntivolyymit pysyttelevät selvästi 

tavallista ohuempina. Hongkongissa kaup-

paa on käyty laskeviin kursseihin. 

 
 

Fed taistelee inflaatiota vastaan: 

50 p koronnosto tulossa tänään 
 

Yhdysvaltain keskuspankki päättää tä-

nään kaksipäiväisen rahapolitiikka-

kokouksensa ja päätökset julkistetaan 

Suomen aikaa klo 21. Markkinoilla odote-

taan yleisesti, että Fed nostaa 

ohjauskorkoaan 50 pisteellä eli 0,50 pro-

senttiyksiköllä 0,875 prosenttiin. Yleensä 

korkoa muutetaan 0,25 prosenttiyksikön 

askelissa, kuten nähtiin Fediltä maalis-

kuussa, mutta nyt Fedin nähdään jääneen 

rahapolitiikan kiristämisessä jälkeen in-

flaation vastaisessa taistelussaan.  

 

Tämä näkemys on hyväksytty myös ko-

roista päättävän avomarkkinakomitean 

(FOMC) maltillisempaa kiristyslinjaa edus-

tavien jäsenten piirissä, ja sen vuoksi 

FOMC:n odotetaan tekevän kerralla puo-

len prosenttiyksikön koronnosto. 

Korkomarkkinat hinnoittelevat Fedille ag-

gressiivisia koronnostoja myös tästä 

eteenpäin. 

   

Monet avomarkkinakomitean jäsenet 

ovat siis voimistuneen inflaation takia 

kääntyneet kannattamaan aggressiivisia 

koronnostoja. Pääjohtaja Jerome Powell 

on todennut, että Yhdysvaltain työmark-

kinat ovat ylikuumentuneet, ja hän piti 

järkevänä ajatuksena korkojen nopeaa 

nostotahtia (ns. front loading). Powell 

myös mainitsi, että jo Fedin edellisessä 

korkokokouksessa monet FOMC:n jäse-

net kannattivat yhtä tai useampaa 0,50 

prosenttiyksikön koronnostoa.  

 

Onkin todennäköistä, että tänään Fed 

koronnostonsa lisäksi viestii niiden jatku-

misesta samassa tahdissa tulevissa 

kokouksissa, ja että korko nousee niiden 

myötä Fedin arvioiman, 2,4 prosentin 

neutraalin korkotason yläpuolelle. Neut-

raalilla korkotasolla tarkoitetaan korkoa, 

mikä pitää yllä täystyöllisyyttä ja vakaata 

inflaatiota.  

 

Korkomarkkinoilla on hinnoiteltu Fedille 

hyvin aggressiivista koronnostotahtia, ja 

niiden perusteella markkinat odottavat 

Fedin ohjauskoron nousevan 2,9 pro-

senttiin tämän vuoden lopussa ja lähes 

3,5 prosenttiin ensi vuoden aikana. On-

kin mielenkiintoista nähdä, hyväksyykö 

Fed näin voimakkaat korko-odotukset. 

Koronnostojen lisäksi Fed valmistautuu 

rahapolitiikan kiristämisessä myös valta-

vaksi paisuneen taseen supistamiseen. 

 

Korko-odotukset kiristyneet 
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Maa Klo Tapahtuma

JPN Markkinat kiinni

CHN Markkinat kiinni

EMU 11:00 Palvelujen PMI

EMU 12:00 Vähittäiskauppa

USA 15:15 Yksityisen sektorin työllisyys

USA 21:00 Keskuspankki Fedin korkopäätös

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 2,9 EUR/USD 1,052

Informaatioteknologia 0,2 EUR/SEK 10,385

Kulutustavarat ja palvelut -0,3 EUR/GBP 0,843

Perusteollisuus 1,1 EUR/JPY 136,940

Päivittäistavarat -0,2 EUR/CHF 1,030

Rahoitus ja kiinteistö 1,3 Euribor 1kk -0,54 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,7 Euribor 3kk -0,43 %

Terveydenhuolto 0,3 Euribor 6kk -0,20 %

Tietoliikennepalvelut 0,5 Euribor 12kk 0,23 %

Yhdyskuntapalvelut 0,4 EUR 5v (swap) 1,48 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,3 Öljy, Brent 105,9 0,9

S&P 500 0,5 Kulta 1862,8 -0,3

FTSE 0,2 Hopea 22,6 0,0

MSCI Asia Pacific 1,9 Vehnä 377,3 -0,1

Eurostoxx50 futuuri* 0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 5:49

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng -1,0

Shanghai Suljettu

klo 5:50

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts
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