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 Nasdaqilla heikoin päivä kahteen vuoteen 

 Saksasta tänään teollisuustuotannon luvut 

 USA:sta odotetaan vahvaa työmarkkinaraporttia 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

Componenta, Kempower, Martela, Taaleri,  
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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 avautuivat eilen USA:n 

rallin vanavedessä nousuun. Päivän aikana 

meno kuitenkin happani samalla, kun USA:n 

markkina kääntyi omassa avauksessaan 

selvään laskuun. Sijoittajien mieleen palasi-

vat keskiviikon helpotuksen jälkeen tutut 

epävarmuustekijät. S&P 500 vajosi 3,5 % ja 

Nasdaq jopa 5 % eli päivätasolla eniten ke-

vään 2020 jälkeen. Markkinaheiluntaa 

kuvaava Vix-indeksi palasi päälle 30:een 

hermostuneisuuden merkkinä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vixissä uusi loikka 

 
 

Japanin markkinat avautuivat tänään 

muutaman päivän tauolta vailla selvää 

suuntaa. Kiinassa on en sijaan laskupäivä. 

Myös Euroopan pörssifutuurien mukaan 

odotettavissa olisi tänään laskupaonottei-

nen avaus. Inflaation kiihtyminen, korkojen 

nousuodotukset ja Kiinan pahentuneen 

koronatilanteen vaikutukset toimitusketjui-

hin vaivaavat markkinoita globaalisti. 

 

Saksan tehdastilaukset laskivat maalis-

kuussa 4,7 prosenttia edelliskuusta. Lasku 

oli odotettua suurempi, sillä markkinaen-

nusteissa oli 1,1 prosentin lasku. Tänään 

aamulla julkaistaan Saksan teollisuustuo-

tannon luvut. Tuotannon odotetaan 

supistuneen kuukausitasolla 1,3 prosent-

tia, mutta jää nähtäväksi onko tämäkin 

luku odotettua heikompi. Ukrainan sota 

heijastuu Saksan talouteen yleisen epä-

varmuuden kautta. Tämä näkyy myös 

Euroopan teollisuusmoottorina tunnetun 

Saksan talouden luvuissa. 

 

Saksan teollisuustuotanto  

kuukausimuutos (%) 

 

   

USA:sta odotetaan vahvaa 

työmarkkinaraporttia 
 

USA:ssa syntyi maaliskuussa nettomää-

räisesti 431 000 maatalouden 

ulkopuolista uutta työpaikkaa. Myös 

huhtikuulta odotetaan vahvaa työmark-

kinaraporttia, kun konsensusodotus 

uusien työllisten määräksi on 390 000 

henkilöä.  

 

Silti työllisyyden kasvu näyttää viime 

kuukausina hieman hidastuneen. Pie-

nimmät yritykset raportoivat vähenevistä 

ongelmista työntekijöiden löytämisessä 

ja työpaikkailmoituksissa on havaittu 

pientä maltillistumista.  

 

Työttömyysasteen odotetaan kuitenkin 

laskevan huhtikuussa 3,5 prosenttiin, 

mikä vastaisi juuri ennen pandemian is-

kemistä helmikuussa 2020 nähtyä alinta 

lukemaa sitten vuoden 1969. Lisäksi 

keskituntipalkkojen odotetaan nousseen 

0,4 prosenttia edelliskuusta ja 5,5 pro-

senttia vuoden takaa. Työllisyyden 

kasvun hidastuessa saattaa myös palk-

kojen nousuvauhti jatkossa hidastua. 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 9:00 Ulkomaankaupan ennakko

GER 9:00 Teollisuustuotanto

USA 15:30 Työllisyystilastot

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,4 EUR/USD 1,053

Informaatioteknologia -4,9 EUR/SEK 10,488

Kulutustavarat ja palvelut -5,8 EUR/GBP 0,852

Perusteollisuus -3,1 EUR/JPY 137,540

Päivittäistavarat -1,9 EUR/CHF 1,039

Rahoitus ja kiinteistö -2,9 Euribor 1kk -0,55 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -2,7 Euribor 3kk -0,42 %

Terveydenhuolto -2,0 Euribor 6kk -0,21 %

Tietoliikennepalvelut -4,1 Euribor 12kk 0,25 %

Yhdyskuntapalvelut -1,1 EUR 5v (swap) 1,52 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,3 Öljy, Brent 111,4 0,4

S&P 500 -3,6 Kulta 1875,4 -0,1

FTSE 0,1 Hopea 22,4 -0,6

MSCI Asia Pacific -0,1 Vehnä 398,0 2,7

Eurostoxx50 futuuri* -0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 5:57

Indeksi %

Nikkei 225 0,1

Hang Seng -3,0

Shanghai -1,4

klo 5:57

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

