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 Powell puhui edistyksestä, pörssit nousuun 

 Tänään EKP:n kokous ja suuri tulospäivä 

 

 

 

Tuloksia 

CapMan, Cargotec, Detection Technology, Kesko,      

Konecranes, Nordea, SRV Yhtiöt, UPM-Kymmene,  

Valmet 
 

USA: Alphabet, Apple, Amazon, Merck, Ford  

 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 

 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  
indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

  
 

Markkinat keskittyivät eilen seuraamaan 

keskuspankki Fedin korkopäätöstä ja kom-

mentteja. Pörsseissä odottava tunnelma 

vaihtui nousuksi, kun odotetun 25 pisteen 

koronnoston jälkeen Fedin johtaja Jerome 

Powell totesi, että keskuspankki on edistynyt 

inflaation torjunnassaan. Käytännössä tämä 

tulkittiin niin, että kun rahapolitiikan kiristys 

toimii, ei sitä ehkä tarvitse venyttää niin pit-

källe kuin on pelätty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aasian markkinoilta on saatu vaihtelevia 

signaaleja, kun sekä Japanissa että Kii-

nassa pörssi-indeksit ovat poukkoilleet 

nousun ja laskun välillä. Eurooppaan odo-

tetaan vihreänsävyistä avausta USA:n 

eilisillan nousun perässä. Euro on vahvis-

tunut Powellin kommenttien jälkeen noin 

prosentin. Öljyn hinta on puolestaan jatka-

nut laskuaan. 

 

Yhdysvalloissa on tänään varmasti tu-

loskauden kiinnostavin päivä, kun 

jättiyhtiöt Alphabet (Google), Apple ja 

Amazon julkaisevat lukunsa. Tuloskausi 

on edennyt kelvollisesti, mutta kuitenkin 

hieman keskimääräistä alavireisemmin 

voittojen ja liikevaihtojen kannalta. Tänään 

julkaistavilla tuloksilla on varmasti paljon 

painoarvoa, kun käynnissä olevaa tulos-

kautta arvioidaan kokonaisuudessaan. 

 

Euroalueen inflaatio hidastui tammi-

kuussa ennakkotiedon mukaan odotettua 

enemmän. Inflaatio oli 8,5 prosenttia, kun 

markkinoiden ennuste oli 8,9 prosenttia ja 

joulukuun taso 9,2 prosenttia. Pohjainflaa-

tio jäi kuitenkin edelliskuun tasolle 5,2 

prosenttiin, kun sen odotettiin laskeneen 

5,1 prosenttiin.  

 
 

 
 

Rahapolitiikan superviikko jatkuu tänään, 

kun USA:n Fedin kokouksen perään Eu-

roopan keskuspankki ja Englannin kes-

kuspankki järjestävät omat kokouksensa.  

 

Odotamme EKP:n nostavan keskeisiä kor-

kojaan 0,50 prosenttiyksiköllä. Tämä on 

myös markkinoiden konsensusodotus. 

Huomio kohdistuukin enemmän siihen, 

mitä EKP viestii tulevista koronnostoista. 

Joulukuun kokouksessa pääjohtaja La-

garde kertoi, että korkoja nostetaan 

tasaiseen tahtiin myös lähitulevaisuu-

dessa. Nämä haukkamaiset kommentit 

kiristivät rahoitusolosuhteita euroalueella, 

mikä saattoi olla niiden tarkoituskin. Joulu-

kuun kokouksessaan EKP myös päätti 

aloittaa maalis-kesäkuussa määrällisen 

   
kiristämisen (QT) supistamalla APP-oh-

jelman uudelleensijoituksia 15 mrd 

eurolla kuukaudessa. Tänään odotetaan 

lisätietoja osto-ohjelman supistami-

sesta. 

 

Euroalueelta on viime aikoina saatu odo-

tuksia vahvempaa talousdataa, mutta 

inflaatio on edelleen korkealla. Eilen jul-

kaistut inflaatioluvut tosin kertoivat 

kokonaisinflaation hidastuneen 8,5 pro-

senttiin edelliskuun 9,2 prosentista. 

Kokonaisinflaatio tulee tänä vuonna sel-

västi hidastumaan, mutta pohjainflaatio 

pysynee sitkeämpänä.  

 

Uusin tammikuun pohjainflaatioluku py-

syttelikin samalla tasolla 5,2 prosentissa 

kuin joulukuussa. Tämä huolestuttaa 

myös EKP:tä, ja pitänee EKP:n päättäjät 

vielä kiristävällä kannalla. Joulukuun ko-

kouksessa EKP nosti tämän vuoden 

pohjainflaatioennustettaan selvästi ylös-

päin keskimäärin 4,2 prosenttiin. 

Odotamme pohjainflaation kuitenkin ole-

van näitä ennusteita hitaampaa. 
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Maa Klo Tapahtuma

UK 14:00 BoE:n korkopäätös

EMU 15:15 EKP:n korkopäätös

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

USA 17:00 Tehdastilaukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,9 EUR/USD 1,101

Informaatioteknologia 2,3 EUR/SEK 11,372

Kulutustavarat ja palvelut 1,9 EUR/GBP 0,889

Perusteollisuus 0,7 EUR/JPY 141,580

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 0,999

Rahoitus ja kiinteistö 0,0 Euribor 1kk 2,19 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,7 Euribor 3kk 2,48 %

Terveydenhuolto 0,5 Euribor 6kk 3,01 %

Tietoliikennepalvelut 1,3 Euribor 12kk 3,41 %

Yhdyskuntapalvelut 0,2 EUR 5v (swap) 2,93 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,7 Öljy, Brent 83,2 0,4

S&P 500 1,0 Kulta 1953,6 0,2

FTSE -0,1 Hopea 24,1 0,6

MSCI Asia Pacific 1,0 Vehnä 285,3 -0,9

Eurostoxx50 futuuri* 0,7

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:01

Indeksi %

Nikkei 225 0,2

Hang Seng 0,1

Shanghai 0,1

klo 9:01

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

