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Maailmantalous

Maailmantalous heikosti varustautunut
Maailmantalouden kasvuvauhti on hidastunut viimeisten 12 kuukauden aikana, ja vallalla on huoli odotettua
heikommasta talousympäristöstä tulevina vuosina, kun kasvunäkymät ovat pysyneet vaisuna niin Kiinassa
kuin Euroopassa, ja USA:ssakin talouden vahvin veto näyttää olevan takanapäin. Kapasiteettirajoitteet, poliittinen epävarmuus ja kauppakonfliktit painavat kasvunäkymiä, ja kotitaloudet ovat aiempaa varovaisempia kulutuksessaan. Ennustamme, että Euroopan keskuspankki ei nosta korkoa vuosina 2019-21 ja Yhdysvaltain
keskuspankki ryhtyy laskemaan ohjauskorkoaan ensi vuonna, kun taloustilanne heikentyy tuntuvammin.
Emme kuitenkaan ennusta globaalia taantumaa; Kiinan uudet elvytystoimet ja keskuspankkien aikeet pidättäytyä rahapolitiikan kiristyksistä hillitsevät kasvun hidastumista ja vähentävät vakavan taantuman riskiä.

Maailmantalouden kasvu heikentyy
Maailmantalouden kasvu on ollut useita vuosia vahvaa, mutta näemme nyt selviä merkkejä siitä, että
edessämme on globaali laskusuhdanne. Maailmankauppa on hidastunut ja teollisuustuotanto, mikä suhdannesyklissä usein kulkee muuta taloutta edellä,
heikentyi huomattavasti viime vuonna. Samanaikaisesti useat ennakoivat indikaattorit, kuten yritysten
uudet tilaukset sekä teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat luisuneet heikommiksi, mikä enteilee globaalin teollisuussuhdanteen ja maailmankaupan heikentymistä entisestään kuluvan vuoden aikana.

tamme näiden vaikutusten näkyvän loppuvuoden aikana, mutta Kiinan BKT:n kasvun hidastumista ne
eivät estä. Kiinan kasvupudotus tuntuu erityisen voimakkaasti vientiriippuvaisessa Saksassa. Lisäksi
euroalueen kehitystä painaa poliittisen epävarmuuden jatkuminen sekä pitkän ajan kasvupotentiaalin
vaimeus. USA erottautui vahvistuvan kasvunsa ansiosta vielä vuonna 2018 ja oli maailmantalouden
valopilkku. Kasvua edesauttoi finanssipoliittinen elvytys, jossa pääosassa olivat mittavat veronkevennykset. On kuitenkin yhä selvempiä merkkejä siitä,
että korkeampi korkotaso, finanssipolitiikan elvytyksen väheneminen ja kapasiteettirajoitteet johtavat ennusteperiodillamme vuosina 2019-2021 kasvun hidastumiseen myös Yhdysvalloissa.

Globaali talous laskeutuu silti pehmeästi
Vaikka ennustamme maailmantalouden kasvun heikentyvän selvästi enemmän kuin yleisesti arvioidaan, uskomme kasvun hidastuvan silti varsin maltillisesti.1 Ennustamme globaalin kasvun hidastuvan
viime vuoden 3,7 prosentista 2,9 prosenttiin vuonna
2021, mikä on hieman hitaampi kasvuvauhti, kun
edellisten 20 vuoden keskiarvo (3,5 prosenttia).
Globaalin kasvun hidastumisen syy on pääosin tyypillinen noususuhdanteen kypsyminen, jossa resurssirajoitteet rajoittavat kasvua ja aikaisemman talouspolitiikan elvyttävät vaikutukset väistyvät. Samalla
poliittinen epävarmuus ja kauppakonfliktit ovat tehneet yrityksistä ja kotitalouksista varovaisempia investoijia ja kuluttajia.
Keskeinen tekijä teollisuustuotannon kasvun hidastumiselle on Kiinan talouskasvun heikentyminen aikaisempien raha- ja luottopolitiikan kiristystoimien
sekä Yhdysvaltain kauppakonfliktin seurauksena.
Nyt Kiinan viranomaiset ovat vaihtaneet suuntaa, ja
talouskasvua tuetaan raha- ja luottopolitiikan keinojen lisäksi myös veronkevennysten avulla. Odo-
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Ks. Bloomberg ja Consensus Economics.
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Taantumariskiä ei voi täysin sivuuttaa
Talouskasvua kohtaavat riskit painottuvat heikomman kasvun suuntaan. Euroalueella kasvu on viime
aikoina hidastunut. Sen taustalta löytyy osittain väliaikaisia tekijöitä, mutta on olemassa selvä riski, että
kyseessä on pysyvämpi ilmiö ja että talouskasvu pysähtyy ja Eurooppa ajautuu taantumaan. Lisäksi näemme riskin arvopaperihintojen jyrkälle laskulle, kun
talousnäkymät taantuvat, mikä voi entisestään voimistaa laskusuhdannetta.

Kiinassa viranomaiset ovat vaihtaneet talouspolitiikan suuntaa elvyttävämmälle linjalle. Myös USA:n
keskuspankki Federal Reserve, eli Fed, ja Euroopan
keskuspankki EKP ovat viestineet rahapolitiikan kiristysaikeista luopumisesta, mikä myös pienentää
vakavan taloustaantuman riskiä. Tämä on rauhoittanut rahoitusmarkkinoita ja edesauttanut osakemarkkinoiden toipumista tämän vuoden alussa viime vuoden lopun jyrkän pudotuksen jälkeen. Odotamme
ympäristön arvopaperihinnoille muuttuvan jälleen
vähemmän houkuttelevaksi, kun markkinat siirtyvät
odotuksissaan meidän pessimistisemmän talousnäkemyksen suuntaan. Se merkitsisi kohonneen kurssiheilunnan jaksojen yleistymistä.
Talouden kasvuvireen heikentyessä työttömyys kasvaa niin USA:ssa kuin euroalueella, mutta työttömien määrä pysyy silti suhteellisen vähäisenä. Matalasta työttömyydestä huolimatta inflaatiopaineet
pysyvät vaimeina. Tämän takia Fed ja EKP pidättäytyvät koronnostoista ja ensi vuonna rahapolitiikka
vaihtuu jälleen elvyttäväksi, kun talouden toimeliaisuus heikentyy tarpeeksi merkittävästi.

Kyky torjua maailmantalouden merkittävää laskusuhdannetta talouspolitiikan keinoin on monissa
maissa rajallista, minkä seurauksena saattaisi olla
se, että tuleva laskusuhdanne olisi normaalia syvempi ja pitkäaikaisempi. Tämä huoli koskettaa erityisesti euroaluetta, jossa korkotaso on historiallisen
matala ja valtionvelka useassa maassa suuri (ks.
englanninkielinen
teema-artikkelimme
“Global
economy poorly equipped for downturn”).
Geopoliittiset riskit ovat kevään edetessä hieman
laantuneet ja monet seikat enteilevät, että USA ja
Kiina saavuttavat lopulta jonkinasteisen kauppasovun. Epäilemme kuitenkin, että teollisuus- ja immateriaalioikeuksia koskevat kysymykset pysyvästi
ratkeavat, mikä pitkittää konfliktia ja pitää yllä epävarmuutta globaalilla tasolla. On myös olemassa riski
siitä, että kauppasota laajenee koskemaan muitakin
maita, mikä saattaisi johtaa globaaliin taantumaan.
Brexitin suhteen vallitsee suuri epävarmuus talousennusteemme julkaisun alla, eikä sopimuksetonta
eroa voida sulkea täysin pois (ks. englanninkielinen
artikkelimme “Brexit cloud still casts a dark shadow”). Myös Yhdysvaltain sisäpolitiikka on jakautunut normaalia enemmän kahteen leiriin, joten haasteet koskien velkakaton nostoa ja hallinnon uusien
sulkujen välttämistä voivat lisääntyä myöhemmin
tänä vuonna. Toteutuessaan ne rajoittaisivat USA:n
talouskasvua entisestään.
Koska odotamme maailmantalouden kasvun yhä
heikentyvän lisää tulevina vuosina, on ennusteemme hieman pessimistisempi kuin monien muiden. On tietysti mahdollista, että olemme aliarvioineet USA:n talouden kasvuolosuhteiden kestävyyden ja kasvupotentiaalin ylipäätään. Myös Kiinan viranomaisilla on edellytykset elvyttää talouttaan voimallisemminkin, joten ennustamaamme vahvempi
kasvu-ura on Kiinassakin mahdollinen.

Kiina elvyttää, mutta kasvu hidastuu silti
Kiinan talouskasvu hidastui vuoden 2018 aikana, ja
viranomaiset laskivatkin vuoden 2019 BKT:n kasvuennusteen 6,0-6,5 prosenttiin heti vuoden alussa.
Talouskasvun heikentyminen viime vuonna oli pää-
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osin seurausta kotimaisen loppukysynnän, eli investointien ja kulutuksen, kasvun hidastumisesta, joiden
taustalla taas oli viranomaisten raha- ja luottopolitiikan kiristys vuonna 2017. Tällä kiristyksellä haluttiin
rajoittaa liiallista luotonannon kasvua ja velkaantumista, erityisesti varjopankkisektorin kautta tapahtuvaa velkaantumista. Lisäksi Kiinan vienti vaimentui
heikomman globaalin kasvun ja USA:n kanssa käydyn kauppasodan takia.
Nyt kasvuvauhdin hiipumisen pelossa Kiinan viranomaiset ovat vaihtaneet talouspolitiikan suuntaa ja
ryhtyneet elvyttämään kasvua. Keinoina ovat huomattavat veronkevennykset, rahapolitiikan keventäminen lähinnä lisäämällä rahamarkkinoiden likviditeettiä matalampien korkojen kautta ja pankkien vähimmäisreservivaatimusten
alentamisella.
Uskomme elvytystoimien jatkuvan tänä vuonna, mutta
talouskasvun piristämiseen ei tällä kertaa ole viranomaisilla niin suurta liikkumatilaa kuin aiemmilla elvytyskerroilla. Talouden elvyttäminen luotonannon
kasvun tuntuvan vauhdittamisen kautta ei ole toivottavaa, mikä vaikeuttaa elvytyksen toteuttamista perinteisin keinoin, infrastruktuuri- ja kiinteistöinvestointeja lisäämällä.

Euroalue on haavoittuvainen
Euroalueen BKT:n kasvu hidastui viime vuoden toisella puoliskolla (ks. syväluotaavampi englanninkielinen teema-artikkeli euroalueesta ”European cohesion
is facing a test”). Italia ajautui taantumaan ja Saksan
talouskasvu, joka on hyvin vientiriippuvainen, heikentyi merkittävästi globaalin teollisuustuotannon pudotuksen myötä. Näemme, että taustalla on osittain tilapäisiä tekijöitä, lähinnä autoteollisuuden päästörajoituksiin liittyvät tuotanto-ongelmat. Yritysluottamus on
kuitenkin euroalueella heikentynyt merkittävästi vuoden takaisesta ja tämä on koskettanut erityisesti teollisuussektoria. Sen sijaan palvelusektorilla luottamus
on vakaantunut saaden tukea vahvasta työmarkkinakehityksestä. Siitä huolimatta kotitaloudet ovat tulleet
viime aikoina varovaisemmiksi. Kokonaisuudessaan
talouden indikaattorit ennakoivat euroalueen kuitenkin yltävän positiiviseen kasvuun tänä vuonna.

Odotamme elvytysvaikutusten näkyvän loppuvuoden aikana, mutta Kiinan BKT:n kasvun hidastumista koko vuoden osalta ne eivät estä. Odotamme
Kiinan kasvuvauhdin hidastuvan viime vuoden 6,6
prosentista 5,5 prosenttiin vuonna 2021, mikä edesauttaa globaalin talouskasvun hidastumista.

Odotamme vakaan työllisyyden ja tulojen kasvun tukevan kulutusta alkuvuonna, ja myös euroalueen
viennin hieman elpyvän sen myötä, kun euron aiemman vahvistumisen vaikutukset katoavat. Talouskasvu kuitenkin hidastuu uudelleen myöhemmin
tänä vuonna, kun merkittävä poliittinen epävarmuus,
heikompi globaali talousympäristö, jälleen vahvempi
euro ja varovaiset kotitaloudet heikentävät kysyntää.
Näemme BKT:n kasvun pysyvän vaimeana myös
vuosina 2020-21. Brexit-epävarmuus rajoittaa kasvua tulevina vuosina varsinkin Iso-Britanniassa,
mutta pienemmässä mittakaavassa myös euroalueella. Hidastuvan talouskasvun myötä euroalueen
työttömyysaste kääntyy nousuun vuonna 2020.
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USA:n tähti himmenee
USA erottautui vielä vuonna 2018 olemalla vahvistuvan kasvunsa kautta maailmantalouden valopilkku.
Hyvän talousvireen ansiosta maan työttömyysaste
on laskenut ennätysmatalille tasoille. Näemme kuitenkin entistä selvempiä merkkejä siitä, että kapasiteettirajoitukset, vähemmän elvyttävä finanssipolitiikka ja heikompi maailmantalous vievät Yhdysvallat
hitaampaan kasvuun vuosina 2019-21.
Yrityssektorilla luottamus on tämän vuoden aikana
hieman heikentynyt. Globaalin kysynnän vähentyminen vaikuttaa haitallisesti vientiin ja hallinnon osittainen sulku vuoden alussa todennäköisesti hidasti
kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kotitalouksien kulutus on myös ollut aikaisempaa vaimeampaa, ja keskuspankin aikaisempi rahapolitiikan kiristys näyttää verottavan kysyntää talouden
korkoherkillä alueilla: kotitalouksien kulutus on kasvanut selvästi vaimeammin, asuinrakennusinvestoinnit ja asuntokauppa ovat heikentyneet. Emme
usko kuitenkaan kotitalouksien kulutuksen romahdukseen, koska kuluttajat ovat vahvan työmarkkinan
ja korkeampien palkkojen takia yhä optimistisia. Silti
kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen ei näytä yltiöpäiseltä, mistä merkkinä se, että kotitalouksien
säästämisaste on yhä suhteellisen korkealla tasolla.
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Finanssipoliittinen elvytys oli yksi tärkeä tekijä
USA:n vahvan kasvun taustalla vuonna 2018. Veronkevennysten ja julkisten menojen BKT:n kasvua
lisäävä vaikutus oli USA:ssa arviomme mukaan 0,7
prosenttiyksikköä vuonna 2018 ja vaikutus on yhtä
suuri tänä vuonna. Nämäkin suotuisat vaikutukset
katoavat kuitenkin ensi vuonna, ja itse asiassa yhä
useammat tekijät alkavat rajoittaa USA:n kasvua. Siten myös työttömyysaste kääntyy vuonna 2020 nousuun ja USA:n rahapolitiikka muuttuu elvyttäväksi.
Tämän tuen myötä USA:ssa vältetään taantuma,
mutta talouskasvu pysyy hitaana vuonna 2021.

Rahapolitiikan kiristys poissa pöydältä
Euroopan keskuspankki (EKP) on viestinyt, että se pidättäytyy koronnostosta tänä vuonna ja tarjoaa pankeille uusia pidempiaikaisia kohdennettuja TLTRO-rahoitusoperaatioita, joiden avulla pyritään piristämään
luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille. Talouskasvun
hidastuminen ja inflaatiopaineiden jatkuva vaimentuminen merkitsevät mielestämme sitä, että EKP ei
nosta korkoa vuosina 2019-21. Sen sijaan EKP voi
joutua muuttamaan rahapolitiikan viritystä vielä kevyempään suuntaan ensi vuonna. Keskuspankin talletuskoron ollessa ennätysmatalalla, negatiivisella -0,4
prosentin tasolla ja EKP:n taseen ollessa huomattavan suuri, tulee keskuspankki kohtaamaan merkittäviä haasteita elvyttävämmän rahapolitiikan toteuttamisessa seuraavassa laskusuhdanteessa.
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Keskuspankki Fed on selvästi viestinyt aikovansa
olla kärsivällinen tulevien koronnostojen suhteen.
Koroista päättävän avomarkkinakomitean mediaaniarvio on, että korot pysyvät nykytasoilla tämän
vuoden ajan. Fed on myös ilmoittanut päättävänsä
taseen pienentämisen ensi syyskuussa. Emme
odota Fedin nostavan korkoa tänä vuonna ja ensi
vuonna odotamme yhteensä kolmea koronlaskua,
kun USA:n talouskasvun hidastuminen tulee aiempaa selvemmäksi.
USA:ssa pitkät korot ovat viime aikoina laskeneet
kasvunäkymän heikentymisen ja Fedin rahapolitiikan linjausten vanavedessä. Odotamme pitkien korkojen laskevan vielä vuoden toisella puoliskolla, kun
talouskasvun hidastuminen voimistuu ja korkomarkkinoilla entistä vahvemmin odotetaan Fedin toteuttavan koronleikkauksia vuonna 2020. Myös Euroopassa pitkät korot pysyvät historiallisen matalina tulevina vuosina.

USD heikentyy myöhemmin tänä vuonna
USA:n talouskasvun hidastuessa dollari alkaa heikentyä euroon nähden myöhemmin tänä vuonna, ja vuoden 2020 lopussa ennustamme EUR/USD-valuuttakurssin lähestyvän tasoa 1,25. Vuonna 2018 Kiinan
viranomaiset antoivat juanin tarkoituksellisesti heikentyä taloutta elvyttääkseen, tänä vuonna odotamme juanin vahvistuvan, mutta kuitenkin niin, että
se pysyy seuraavien vuosien ajan aliarvostettuna.
BKT:n kasvuennusteet, vuosimuutos, prosenttia
Ruotsi
Norja, (Manner-Norja)
Suomi
Tanska

2018
2,4
2,5
2,3
1,2

EMU
1,8
USA
2,9
Iso-Britannia
1,4
Alankomaat
2,5
Japani
1,1
Kiina
6,6
Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

2019e
1,5
2,6
1,5
1,6

2020e
1,1
1,6
1,0
0,8

2021e
1,0
1,2
0,8
0,8

1,1
2,1
1,2
1,5
0,8
6,0

1,0
1,3
1,1
1,0
0,4
5,7

0,7
1,3
1,2
1,1
0,4
5,5

Lisää maailmatalouden suhdannenäkymistä on luettavissa
Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista
talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta
http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/
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Suomi

Varovaiset kuluttajat ennakoivat hitaampaa kasvua
Olosuhteet Suomessa ovat edelleen suotuisat kulutuksen kasvulle, mutta jo vuoden 2018 aikana oli nähtävissä,
että kotitaloussektorin varovaisuus on lisääntynyt ja kotitaloudet ovat lisänneet säästämistään. Erityinen huolenaihe Suomen viennin osalta on päävientimarkkinan Euroopan ja erityisesti Saksan kasvunäkymien heikentymisen jatkuminen vielä tämän vuoden alussa. Vuosina 2019-21 Suomelle on luvassa selvästi vaimeampaa
kasvua, BKT kasvaa keskimäärin vain 1,1 prosenttia.

Kuluttaja on jo valmiiksi varovainen
Kuluttajaluottamus on selvästi heikentynyt viimeisten
12 kuukauden aikana, ja suomalaiset kotitaloudet
maalailevat Suomen taloudelle varsin synkkää kasvua tälle vuodelle, vaikka omaan talouteensa edelleen luottavatkin. Kuluttajien rahatilanne on kuluttajabarometrin mukaan lähes ennätyksellisen vahva ja
kotitalouksien ostovoiman kasvua tukemaan löytyy
useita tekijöitä, kuten matalat korot, kohentunut työllisyys sekä maltillisena pysyvän inflaation myötä reaalisten käytettävissä olevien tulojen hyvä kasvu. Kulutusystävälliset olosuhteet eivät kuitenkaan ole kunnolla välittyneet itse kuluttamiseen, ja vuonna 2018
yksityisen kulutuksen kasvu jäi kokonaisuudessaan
1,4 prosenttiin, kun kertakulutushyödykkeiden kasvu
pysyi negatiivisena jo toista vuotta peräkkäin. Onkin
hyvin eriskummallista, että vuodet 2016-17 olivat parempia kulutusvuosia heikommasta tulojen ja työllisyyden kasvusta huolimatta.

Kotitaloussektorin varovaisuuden lisääntyminen jo
edellisvuonna ja siitä merkkinä oleva säästämisen
kasvu vaimentaa kulutuksen kasvuodotuksiamme
vuosina 2019-21. Historia on osoittanut, että suomalaiset kuluttajat ovat olleet varsin hyviä talouden
käännepisteiden ennustajia.

Ennustamme suotuisan työllisyyskehityksen törmäävän pian resurssirajoitteisiin. Tämän puolesta puhuvat yritysten lisääntyneet rekrytointivaikeudet ja maltillistuneet työllistämisaikomukset. Perinteisesti molemmat ovat myös osaltaan enteilleet lähestyvää suhdannekäännettä. Suomen työttömyysaste käy pohjassaan 6,5 prosentissa vuonna 2019-20, ja kääntyy
nousuun muun euroalueen perässä vuonna 2021.
Vuoden 2021 heikentyvä työmarkkinatilanne tarkoittaa, että julkisen talouden tasapaino, joka seuraa vahvasti työllisyyden kasvua, ei enää kohene.
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Luottamusilmapiirin heikentyminen Euroopassa
edelleen tämän vuoden alussa uhkaa heikentää entisestään eurooppalaista investointikysyntää. Tämä
uhkaa Suomen kasvua luonnollisesti investointivientimme kautta, mutta myös oman yrityssektorimme
investointisuhdanteen kautta. Suomen yrityssektorin
(pois lukien rahoitussektorin yritykset) investointiaste on jäämässä merkittävän heikoksi tämän noususuhdanteen aikana ja investointiaste heikentyikin
selvästi edellisvuonna.

Globaali talous tuo myös vastatuulta
Suomen talouden näkökulmasta erityinen huolenaiheemme on Euroopan kasvunäkymien heikentymisen jatkuminen vielä tämän vuoden ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana, ja erityisesti Saksan teollisuuden tuotannon laaja-alainen taantuminen, jossa
käännettä parempaan ei ainakaan keskeisissä teollisuuden indikaattoreissa ole vielä selvästi nähtävissä. Suomen teollisuus on vahvasti integroitunut
Saksan teollisuuden tuotantoketjuihin, joten Saksan
teollisuuden kasvun heikentyminen iskee suoraan
Suomen vientikysyntään. Saksan vienti ylsi vuonna
2018 lähes 10 miljardiin euroon ja ylivoimaisesti suurimman vientimaan osuus oli peräti 15 prosenttia
koko Suomen tavaraviennistä. Molemmat taloudet
kärsivät yhdessä maailmantalouden ja erityisesti kehittyvän maailman hitaammasta kasvusta.

Rakennusinvestointien kasvu hidastui vuonna 2018,
mutta oli edelleen suhteellisen vahvaa, kiitos asuinrakentamisen. Vanhojen asuntojen kaupan tuntuva
lasku jo vuoden 2018 kevään jälkeen ja rakennuslupien ja aloitusten kasvun pysähtyminen jo vuosi sitten
kertoo, että rakennusinvestointien kasvu hiipuu vuosina 2019-21.
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Talouskasvu Suomessa näyttää saavan vastatuulta
niin kotimaisen kuin ulkoisen kysynnän suunnasta.
Tämän takia olemme laskeneet hieman BKT:n kasvuennusteitamme vuoden 2019 osalta. BKT kasvaa
tänä vuonna 1,5 prosenttia, vuonna 2020 1,0 ja
vuonna 2021 0,8 prosenttia.
Suomen talouden keskeiset ennusteet
Prosenttimuutos
2018
2019e
2020e
Yksityinen kulutus
1,4
1,4 (1,7)
1,3 (1,4)
Investoinnit
3,2
1,4 (0,6) -0,6 (-1,3)
Vienti
1,5
1,8 (2,4)
1,1 (0,7)
Tuonti
4,2
1,2 (1,8)
0,6 (0,2)
Nettovienti*
-1,1
0,2 (0,3)
0,2 (0,2)
BKT
2,3
1,5 (1,7)
1,0 (1,0)
Inflaatio
1,1
1,2 (1,3)
1,4 (1,2)
Työttömyysaste**
7,4
6,5 (6,9)
6,5 (6,9)
* kontribuutio BKT:n vuosikasvuun, **prosenttia työvoimasta
Handelsbankenin edelliset ennusteet suluissa
Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

,
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2021e
1,2
0,0
0,5
0,2
0,1
0,8
1,4
6,8
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Keskeiset ennusteet
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia
2017

2018

2019E

2020E

2021E

Kulutus

0,9

1,4

1,3

1,2

1,0

Yksityinen kulutus

1,5

1,4

1,4

1,3

1,2

-0,4

1,4

1,0

1,0

0,5

Investoinnit

4,3

3,2

1,4

-0,6

0,0

Vienti

7,7

1,5

1,8

1,1

0,5

T uonti

3,8

4,2

1,2

0,6

0,2

BKT

2,7

2,3

1,5

1,0

0,8

Julkinen kulutus

Lähde: Handelsbanken

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita
2017

2018

2019E

2020E

2021E

Ansiotasoindeksi

0,2

1,8

2,3

2,5

2,4

Kuluttajahintaindeksi

0,7

1,1

1,2

1,4

1,4

T yöttömyysaste, %:a työvoimasta

8,6

7,4

6,5

6,5

6,8

T eollisuustuotanto, bruttoarvonlisä

6,6

2,5

2,0

0,8

0,0

Vaihtotase, mrd EUR

-0,7

-4,4

-0,9

-1,4

-1,8

Vaihtotase, %:a BKT :sta

-0,3

-1,9

-0,4

-0,6

-0,7

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT :sta

-0,8

-0,6

0,1

0,0

-0,1

EMU-velka, %:a BKT :sta

61,3

58,9

57,1

56,5

56,2

Lähde: Handelsbanken

Valuutta- ja korkoennusteet, ennusteet periodin lopulle

EKP talletuskorko
Federal funds, USA*

2018

2019

2020

2021

-0,40

-0,40

-0,40

-0,40

2,38

2,38

1,63

1,63

-0,25

0,00

0,00

0,00

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa

0,24

0,25

0,20

0,30

10 vuoden obligaatiokorko, USA

2,68

2,30

2,00

2,10

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi

0,45

0,50

0,50

0,65

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi

0,54

0,50

0,45

0,55

Repo-korko rate, Ruotsi

30

25

25

25

EURUSD

korkoero Saksaan, korkopistettä

1,14

1,18

1,25

1,25

USDJPY

109,77

103,00

110,00

112,00

EURGBP

0,90

0,87

0,88

0,86

EURSEK

10,28

10,00

9,90

9,80

Lähde: Handelsbanken

11

Talousennuste, 9. huhtikuuta 2019

Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla)
2018

2019E

USA

2,9

2,1

2,3

1,3

1,3

1,3

Euroalue

1,8

1,1

1,3

1,0

1,2

0,7

Kiina

6,6

6,0

6,0

5,7

5,7

5,5

Iso-Britannia

1,4

1,2

1,4

1,1

1,3

1,2

Alankomaat

2,5

1,5

1,6

1,0

1,0

1,1

Ruotsi

2,4

1,5

1,5

1,1

1,6

1,0

T anska

1,2

1,6

1,5

0,8

0,8

0,8

Suomi

2,3

1,5

1,7

1,0

1,0

0,8

Norja pl. öljyteollisuus

2,5

2,6

2,3

1,6

1,4

1,2

Lähde: Handelsbanken
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2021E
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Tutkimuksen vastuuvapauslauseke
Varoitus riskistä
Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Sijoittajia kehotetaan tekemään oma päätöksensä siitä, kuinka tarkoituksenmukaista on sijoittaa tässä raportissa viitattuihin arvopapereihin. Päätöksen tulee perustua sijoittajien omiin
sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilaan ja riskinsietokykyyn. Rahoitusvälineen aiempi tuotto ei takaa tulevia
tuottoja. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea, eikä kaiken sijoitetun pääoman takaisin saaminen ole
varmaa.

Tutkimuksen vastuuvapauslausekkeet
Handelsbanken Capital Markets, joka on Svenska Handelsbanken AB (publ):n (jäljempänä ”SHB”) yksikkö,
vastaa tutkimusraporttien laatimisesta. SHB:n valvova viranomainen on Ruotsissa Ruotsin Finanssivalvonta,
jonka lisäksi paikallinen viranomainen Norjassa Norjan Finanssivalvonta, Suomessa Suomen Finanssivalvonta ja Tanskassa Tanskan Finanssivalvonta voi antaa paikallisia ohjeita. Kaikki tutkimusraportit laaditaan
kauppa- ja tilastopalveluiden sekä muiden SHB:n luotettavina pitämien tietojen pohjalta. SHB ei ole erikseen
tarkistanut tietoja eikä takaa, että sellaiset tiedot ovat tosia, tarkkoja tai täydellisiä.
SHB tai mikään sen tytäryhtiöistä tai kukaan sen toimihenkilöistä, johtajista tai työntekijöistä ei ole missään
tilanteessa korvausvelvollinen kenellekään henkilölle mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tutkimusraporttien sisältämien tietojen käytöstä, mukaan lukien muun muassa tuottojen menetys
vaikka SHB:lle nimenomaan on annettu tiedoksi tällaisten vahinkojen mahdollisuus tai todennäköisyys
SHB:n tutkimusraporttien sisältämät näkemykset ovat SHB:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöiden mielipiteitä.
Ne kuvastavat kunkin analyytikon henkilökohtaista näkemystä tällä hetkellä ja voivat muuttua. Ei ole olemassa takuita siitä, että tulevat tapahtumat ovat yhteneväiset näiden näkemysten kanssa. Jokainen raportissa nimetty analyytikko vakuuttaa myös, että näkemykset, jotka tässä esitetään ja jotka kuuluvat analyytikolle, kuvastavat tarkoin hänen henkilökohtaisia käsityksiään niistä yrityksistä tai arvopapereista, jotka tutkimusraportissa mainitaan.
SHB laatii tutkimusraportit vain tiedottavassa tarkoituksessa. Tutkimusraporttien sisältämää tietoa ei tule pitää henkilökohtaisena suosituksena tai yksilöitynä sijoitusneuvona eikä sellaisia raportteja tai mielipiteitä saa
pitää investointien tai strategisten päätösten tekemisen perustana. Tämä asiakirja ei myöskään ole itsessään
tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä osa tällaista tarjousta eikä kehotus tehdä arvopapereiden myyntiä
tai ostoa koskeva tarjous. Asiakirjaa ei myöskään, kokonaan tai osittain, tule käyttää pohjana mahdolliselle
sopimukselle tai muulle sitoumukselle eikä sitä tule käyttää tällaisen sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä. Aiempi tuotto ei välttämättä toistu eikä sitä tule pitää merkkinä tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja
niistä saatava tuotto saattaa laskea tai nousta ja sijoittajat saattavat menettää kaiken alun perin sijoittamansa pääoman. Sijoittajille ei anneta takuuta voiton tekemisestä sijoituksilla, ja he voivat menettää rahaa.
Vaihtokurssien vuoksi ulkomaille tehtyjen investointien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea.
Tätä tutkimustuotetta päivitetään säännöllisesti.
Mitään SHB:n tutkimusraporttien osaa ei saa jäljentää tai jakaa kenellekään muulle henkilölle ilman SHB:n
etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Laki saattaa rajoittaa tämän asiakirjan jakamista tietyillä lainkäyttöalueilla. Henkilöt, joiden haltuun tämä asiakirja tulee, tulisi ottaa selvää sellaisista rajoituksista ja noudattaa
niitä.
Raportti ei kata oikeudellisia tai verotuksellisia näkökohtia, jotka liittyvät osakkeita liikkeelle laskevan tahon
suunniteltuihin tai olemassa oleviin velkaemissioihin.

Huomaa seuraavat tärkeät tutkimusta koskevat tiedonannot:
SHB:n työntekijät, analyytikot mukaan lukien, saavat korvausta, jonka perustana on yrityksen kokonaiskannattavuus. Analyytikoille suoritettava korvaus ei perustu yksittäisiin corporate finance- tai joukkovelkakirjamarkkinapalveluihin. Mitään osaa analyytikkojen korvauksesta ei ole kytketty tai tulla kytkemään suoraan
tai epäsuorasti tutkimusraporteissa ilmaistaviin yksittäisiin suosituksiin tai käsityksiin.
.
SHB ja/tai sen tytäryhtiöt saattavat tarjota investointipankkipalveluita ja muita palveluita, mukaan lukien corporate finance palveluita ja arvopaperineuvontaa mille tahansa tutkimuksessamme mainitulle yritykselle.
Voimme toimia neuvonantajana ja/tai välittäjänä niille yrityksille, jotka analyysissamme mainitaan. SHB voi
myös tavoitella corporate finance -toimeksiantoja näistä yrityksistä.
Käymme omissa nimissämme asiakkaiden kanssa arvopaperikauppaa niillä arvopapereilla, jotka mainitaan
analyyseissamme. Siksi meillä voi eri ajankohtina olla joko pitkä tai lyhyt positio tällaisissa arvopapereissa.
13
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Voimme myös toimia arvopapereiden markkinatakaajana kaikkien niiden yritysten osalta, jotka mainitaan
analyysiraporteissamme. [Lisätietoa ja - selvityksiä on saatavilla analyysiraporteissamme.]
SHB tai sen tytäryhtiöt, niiden asiakkaat, toimihenkilöt, johtajat tai työntekijät saattavat omistaa tai niillä saattaa olla positiot tutkimusraporteissa mainituissa arvopapereissa.
Yhdessä rahoitusvälineisiin liittyvien palveluiden kanssa pankki saattaa tietyissä olosuhteissa saada tai
maksaa kannustimia, ts. palkkioita ja provisioita muilta osapuolilta kuin asiakkaalta tai vastaanottaa sellaisia
näiltä tahoilta. Kannustimet voivat olla sekä rahallisia että ei-rahallisia etuja. Jos kolmannelle osapuolelle
maksetaan kannustimia tai siltä saadaan kannustimia, maksun tulee pyrkiä parantamaan palvelun laatua,
eikä maksu saa estää pankkia turvaamasta asiakkaan etuja. Asiakkaalle on ilmoitettava tällaisesta pankin
saamasta korvauksesta. Kun pankki tarjoaa sijoitustutkimusta, pankki saa vähäisiä ei-rahallisia etuja. Vähäiset ei-rahalliset edut koostuvat seuraavista:
 Yleisluontoinen tieto tai asiakirja rahoitusvälineestä tai sijoituspalvelusta.
 Kolmannen osapuolen, joka on liikkeelle laskija, tuottama kirjallinen materiaali uuden annin markkinoimiseksi.
 Osallistuminen tiettyyn rahoitusvälineeseen tai sijoituspalveluun liittyviin konferensseihin ja seminaareihin
 Vieraanvaraisuus kohtuulliseen määrään asti.
Pankilla on käytössään tutkimusta koskeva ohjeistus, jonka tarkoitus on varmistaa tutkimusanalyytikoiden ja
tutkimusosaston loukkaamattomuus ja riippumattomuus sekä tunnistaa todelliset ja mahdolliset eturistiriidat,
jotka koskevat analyytikoita tai pankkia sekä ratkaista sellaiset ristiriidat poistamalla ne tai vähentämällä niitä
ja/tai soveltuvin osin julkistaa ne. Osana eturistiriitojen hallintaansa pankki on ottanut käyttöön rajoituksia (”tietosulkuja”) tutkimusosaston ja pankin muiden osastojen välillä. Lisäksi pankin organisaatiorakenteessa tutkimusosasto pidetään erillään corporate finance-osastosta ja muista samanlaisten vastuualueiden osastoista. Tutkimusta koskeva ohjeistus sisältää sääntöjä siitä, miten analyytikoille saa maksaa korvauksia,
bonuksia ja palkkaa, millaisiin markkinointiaktiviteetteihin analyytikko saa osallistua, miten analyytikon tulee
hoitaa omat ja lähipiirinsä arvopaperikaupat jne. Lisäksi analyytikon ja analyysin kohteena olevan yhtiön
välistä viestintää on rajoitettu. Handelsbanken konsernin eettisen ohjeistuksen mukaisesti pankin hallituksen
ja kaikkien työntekijöiden on noudatettava korkeita eettisiä periaatteita omassa toiminnassaan pankin sisällä
ja muita toimeksiantoja hoitaessaan. Katso pankin eettinen ohjeistus osoitteessa www.handelsbanken.com
ja valitse About the bank – Sustainability at Handelsbanken – Sustainability – Policy documents and guidelines – Policy documents – Policy for ethical standards in the Handelsbanken Group. Handelsbankenilla on
nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Se on määritetty pankin lahjontaa ja korruptiota koskevassa
konsernin periaatteissa. Lahjontakielto sisältää myös työntekijän perheelle, ystäville, kumppaneille tai tuttaville tarkoitettujen lahjusten pyytämisen, järjestämisen tai hyväksymisen. Katso pankin korruption vastainen
periaate pankin verkkosivuilta osoitteesta www.handelsbanken.com ja napsauta About the bank – Sustainability at Handelsbanken – Sustainability – Policy documents and guidelines – Policy documents – Policy
against corruption in the Handelsbanken Group.

Jakaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa
SHB jakaa tutkimusraportteja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
SHB toimii Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvakauden valvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) antaman luvan puitteissa ja Yhdistyneen
kuningaskunnan Finanssivalvonnan (Financial Conduct Authority) ja rahoitusvakauden valvontaviranomaisen rajoitetun sääntelyn alaisena. Tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvakauden valvontaviranomaisen valtuutuksen ja sääntelyn laajuudesta ja Finanssivalvonnan sääntelyn laajuudesta ovat saatavana pyynnöstä.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien asiakkaiden tulee huomata, että sijoitusliiketoiminnalle laaditun
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluiden korvausjärjestelmän (Financial Services Compensation
Scheme) tai Finanssivalvonnan säännöt, jotka on laadittu yksityisasiakkaiden suojaamiseksi Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and
Markets Act) (sellaisena kuin se on muutettuna) mukaan, eivät koske tätä tutkimusraporttia ja sen mukaisesti
kyseinen järjestelmä ei suojaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevia asiakkaita.
Tätä asiakirjaa saa jakaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain henkilöille, jotka ovat valtuutettuja tai vapautettuja henkilöitä vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and
Markets Act) (sellaisena kuin se on muutettuna) (tai sen nojalla annetun määräyksen) merkityksessä tai (i)
henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain
(Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005)
(”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvista investoinneista, (ii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema, tai (iii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan
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Finanssivalvonnan Conduct of Business Sourcebookin luvun 3 mukaisia ammattimaisia asiakkaita (kaikkia
sellaisia henkilöitä kutsutaan yhteisnimityksellä ”Asiaankuuluvat henkilöt”).

Jakaminen Yhdysvalloissa
Tärkeitä kolmannen osapuolen tutkimusilmoituksia:
SHB:n tutkimus ei ole ”globaalisti tuotteistettu” tutkimus, ja kaikille SHB:n tutkimuksen vastaanottajille kerrrotaan, että Yhdysvalloissa SHB:n tutkimusta jakaa Handelsbanken Markets Securities, Inc. (”HMSI”), joka
on SHB:n tytäryhtiö. HMSI ei tuota tutkimusta eikä työllistä tutkimusanalyytikoita. SHB:n tutkimus ja SHB:n
tutkimusanalyytikot ja työntekijät eivät ole FINRAn tutkimusanalyytikkosääntöjen alaisia. Nämä säännöt on
tarkoitettu ehkäisemään eturistiriitoja muun muassa kieltämällä tiettyjä korvauskäytäntöjä, rajoittamalla analyytikoiden käymää kauppaa ja rajoittamalla viestintää tutkimusraportin kohteena olevien yritysten kanssa.
SHB:lla ei ole kytköstä, liiketoimintaa tai sopimussuhdetta HMSI:n kanssa, joka todennäköisesti antaisi tietoa
SHB:n tutkimusraporttien sisällöstä. SHB tekee kaikki tutkimussisältöä koskevat päätökset ilman HMSI:n
panosta.
SHB:n tutkimusraportit on tarkoitettu jaettavaksi Yhdysvalloissa ainoastaan ”suurille yhdysvaltalaisille institutionaalisille sijoittajille” vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) säännössä 15a-6
(Rule 15a-6) määritetyllä tavalla. Jokainen suuri yhdysvaltalainen suursijoittaja, joka saa kopion tutkimusraportista, ilmaisee ja hyväksyy vastaanottamalla tutkimusraportin kopion, ettei se jaa tai toimita tutkimusraportteja kenellekään muulle henkilölle.
Kaikki yhdysvaltalaiset henkilöt, jotka saavat SHB:n tutkimusraportteja ja haluavat suorittaa transaktioita tutkimusraporteissa käsitellyillä osakkeilla, tulee soittaa tai kirjoittaa HMSI:lle. HMSI on FINRAn jäsen; puhelinnumero +1-212-326-5153.
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