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Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Keskiviikon rymylaskun jälkeen myynti-

paine alkoi rauhoittua jenkkimarkkinoilla. 

Laskupäivä eilisestäkin tuli, mutta kulmaker-

roin oli jo huomattavasti loivempi. S&P 500         

-indeksi tuli alas 0,6 % ja Nasdaq 0,3 %. Vo-

latiliteetti-indeksi Vix laski hieman. 

 

Euroopassa todistettiin suurempaa las-

kua, kun indeksit painuivat laajalti 1-2 % Wall 

Streetin keskiviikon pudotusta seuraten. 

OMX Helsinki laski 1,4 %. Vaihdetuimpien 

yhtiöiden joukossa kovimmassa laskussa oli 

vähittäiskauppasektorin paineiden myötä 

Kesko. Sammon osakkeen voimakasta pu-

dotusta selittää puolestaan yhtiöstä irronnut 

jättiosinko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikonloppua kohti mennään toistaiseksi 

paremmissa tunnelmissa. Aasian pörssit 

ovat nousussa ja futuurit lupailevat länsi-

maihin vihreää avausta. Taustalla on 

kiinalaispankkien 5 vuoden prime-koron 

lasku, joka helpottaa lainakustannusten 

hoitoa ja voi tukea lainojen kysyntää sa-

malla, kun talous kamppailee 

kiinteistöongelmien ja koronarajoitusten 

kanssa. Sijoitusmarkkinat ovat kuitenkin 

käyttäytyneet epävakaasti viime aikoina, 

joten päivän sisälläkin tunnelma saattaa 

vaihdella suuresti. 

 

Euro on viime viikon aikana vahvistunut 

suhteessa dollariin heikennyttyään alku-

vuoden aikana huomattavasti. Krypto-

markkinoilla liike on puolestaan tasaantu-

nut toukokuun alun syöksyn jälkeen, ja 

luottamuksen palautumista selvästi jo tun-

nustellaan. Bitcoin on 30 000 dollarissa. 

 
 

Euroalueelta kuluttaja-
luottamusindeksi 
 

Euroalueella kuluttajien luottamus on las-

kenut viime vuoden kesäkuusta lähtien. 

Maalis-huhtikuussa luottamus putosi jo 

alimmilleen pandemian alkamisen jälkeen.  

 

Kuluttajien tunnelmia ovat synkistäneet 

sodan luoma epävarmuus ja sen myötä 

edelleen voimistunut inflaatio sekä nope-

asti nousevat korot. Toukokuussa myös 

osakemarkkinat ovat yhä heiluneet. Kulut-

tajaluottamuksen odotetaan pysyneen 

toukokuussa likipitäen ennallaan. 

 

Euroalueen kuluttajaluottamus 

 

   

Kiristyvä rahapolitiikka on 

haaste USA:n kasvulle 
 

Epävarmuus Yhdysvaltojen kasvunäky-

mistä on lisääntynyt selvästi. Hiipuva 

finanssi- ja rahapoliittinen elvytys yh-

dessä korkeiden energiahintojen kanssa 

iskevät amerikkalaisten kotitalouksien 

kulutukseen. Lisäksi Ukrainan sodan 

myötä pitkittyneet tarjontaongelmat ra-

joittavat kasvunäkymiä entisestään.  

 

Uskomme kuitenkin, että kasvu ei pal-

joakaan hyydy tänä vuonna, kun 

kulutusta osittain vauhdittavat vielä vii-

veellä vaikuttavat elvytystoimet. Lisäksi 

kotitalouksilla on vahva taloudellinen 

asema. Nettovarallisuus suhteessa käy-

tettävissä oleviin tuloihin on erittäin 

korkea, sillä elvyttävä finanssipolitiikka 

ja matalat korot pandemian aikana ker-

ryttivät kotitalouksille ylimääräisiä 

säästöjä. 

 

Yhdysvalloissa inflaatio on korkeimmalla 

tasolla 40 vuoteen, ja sitä ohjaavat sekä 

kysyntä- että tarjontapuolen shokit. 

Näitä ovat toimitusketjujen häiriöt, poik-

keukselliset finanssipoliittiset 

elvytystoimet, kulutuksen siirtyminen 

hyödykkeisiin ja työvoimaosuuden 

lasku. Inflaatio on jo laajalti levinnyt ta-

loudessa ja palkkojen nousu on merkki 

seurannaisvaikutuksista. Työmarkkinat 

kiristyvät edelleen, ja työttömien suhde 

avoimiin työpaikkoihin on jo alhaisin vuo-

sikymmeniin. Siten riski, että palkat 

seuraavat kohonneita hintoja ja hinnat 

mukautuvat korkeampiin kustannuksiin, 

on välitön.  

 

Uskomme, että tarjontaongelmat jatku-

vat loppuvuoden ja että energian 

hintojen aiheuttamat inflaatiopaineet ei-

vät häviä nopeasti. Työvoiman tarjonnan 

kohentuminen voisi kuitenkin lieventää 

palkkapaineita samalla kun tavaraky-

synnän nopeuttama inflaatio alkaa 

hidastua kulutustottumusten palautu-

essa ennalleen. 
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Maa Klo Tapahtuma

EMU 17:00 Kuluttajaluottamus

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,3 EUR/USD 1,057

Informaatioteknologia -1,1 EUR/SEK 10,495

Kulutustavarat ja palvelut 0,1 EUR/GBP 0,849

Perusteollisuus 0,7 EUR/JPY 134,990

Päivittäistavarat -2,0 EUR/CHF 1,026

Rahoitus ja kiinteistö -0,7 Euribor 1kk -0,54 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,9 Euribor 3kk -0,35 %

Terveydenhuolto 0,2 Euribor 6kk -0,10 %

Tietoliikennepalvelut -0,6 Euribor 12kk 0,34 %

Yhdyskuntapalvelut -0,2 EUR 5v (swap) 1,40 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,3 Öljy, Brent 111,4 -0,6

S&P 500 -0,6 Kulta 1842,4 0,0

FTSE -1,8 Hopea 21,9 -0,1

MSCI Asia Pacific 0,9 Vehnä 422,3 -1,9

Eurostoxx50 futuuri* 1,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:41

Indeksi %

Nikkei 225 1,2

Hang Seng 1,8

Shanghai 1,1

klo 7:41

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