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Maailmantalous 

Luottamus elpynyt – väliaikainen vai pysyvä 
käänne?  
Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2019 mittaan, mutta nyt näköpiirissä on varovaisia 

elpymisen merkkejä. Orastavan käänteen voi kuitenkin helposti näivettää esimerkiksi 

geopoliittisten riskien voimistuminen, mutta uskomme silti talouden aktiviteetin alkavan elpyä jo 

tämän vuoden aikana. Kasvuvauhti jää kuitenkin tänä ja ensi vuonna keskimääräistä hitaammaksi, 

ja keskuspankit ovat täydessä valmiudessa. Emme kuitenkaan odota ohjauskorkoihin muutoksia 

vuosina 2020-21, mikä merkitsee jatkoa matalien korkojen ympäristölle.  

Maailmantalouden kasvu hidastui 2019  

Maailmantalouden kasvu jatkoi hidastumistaan 

vuoden 2019 mittaan. Kiinassa ja Euroopassa kasvu 

alkoi sakata jo alkuvuodesta 2018. Samaan aikaan 

USA:ssa talouden aktiviteetti kiihtyi ja hyvä tahti 

jatkui vielä alkuvuoteen 2019. Vuoden 2019 

kuluessa kävi kuitenkin ilmeiseksi, että talouskasvun 

heikkeneminen kosketti laajasti koko maailmaa. 

 

Talouskasvun hidastumisen käynnistivät 

rakenteelliset tekijät, kuten Kiinan muuttuminen 

investointivetoisesta taloudesta kulutusvetoiseksi. 

Laskua syvensi ajoneuvojen tuotannon yleinen 

heikkeneminen.    

Talouskasvu hidastui 

yhtenäisesti vuonna 2019 

USA:n ja Kiinan kauppasodan kiihtyminen sekä 

pelko sopimuksettomasta Brexitistä nostivat 

geopoliittiset kysymykset keskiöön. Riski 

talouskehityksen heikkenemisestä vaimensi 

globaalin kysynnän kasvua ja vuonna 2019 

maailmankauppa otti tosissaan takapakkia 

ensimmäisen kerran sitten finanssikriisin. 

Teollisuudessa koettiin suurimmat iskut, ja globaalin 

teollisuustuotannon vuotuinen kasvuvauhti laski alle 

prosenttiin viime vuoden kolmannella 

neljänneksellä. 

 

Elpymisen merkkejä ilmassa 

Juuri nyt näkyvissä on kuitenkin orastavia elpymisen 

merkkejä.  Teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat 

jossain määrin vahvistuneet maailmanlaajuisesti 

viime aikoina, ja globaali teollisuuden 

ostopäällikköindeksi ylitti marraskuussa 50 pisteen 

tason ensimmäisen kerran sitten huhtikuun 2019. 

Vaikka teollisuussektorin sentimentti on edelleen 

heikko, saattaa barometrien valossa teollisuuden 

synkin vaihe olla maailmanlaajuisesti jo ohi.  
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USA:ssa ja euroalueella rahapolitiikka keveni 

vuonna 2019, ja myös Kiina tukeutui finanssi- ja 

rahapoliittiseen elvytykseen. Näiden odotetaan 

tukevan talouden aktiviteettia myös jatkossa. 

Myönteisiä signaaleja on jo havaittavissa USA:n 

asuntomarkkinoilla sekä Kiinan talousaktiviteettia 

kuvaavissa kuukausitilastoissa.  

Pääministeri Boris Johnsonin murskavoitto Ison-

Britannian vaaleissa siirsi sopimuksettoman Brexitin 

uhkaa  ainakin toistaiseksi. Myös USA ja Kiina 

pääsivät viimein sopuun kauppasopimuksen 

ensimmäisestä vaiheesta. Tulleihin ei 

lähitulevaisuudessa ole luvassa uusia korotuksia, ja 

osaa tulleista leikataan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myönteinen kehitys on piristänyt markkina-

sentimenttiä saaden osakekurssit nousuun. Myös 

pitkien joukkolainojen tuotot ovat USA:ssa, 

Euroopassa ja Japanissa jälleen nousseet parin 

viime kuukauden aikana.  

 

Palvelusektorin heikentyminen 

huomattavasti vähäisempää 

Viime vuosikymmeninä teollisuuden osuus on 

trendinomaisesti pienentynyt maailmanlaajuisesti  

suhteessa palvelusektoriin. Teollisuuden 

laskusuhdanne on kuitenkin nakertanut talouden 

yleistä sentimenttiä. Vuoden 2019 aikana myös 

palveluiden kysynnän kasvu on hieman taittunut, 

vaikkakin palvelujen tuotannon kasvu maltillistui 

vain vähän. Jos teollisuuden luottamuksen 

elpyminen jää kestävän käänteen sijaan 

väliaikaiseksi, voi yleinen heikkous heijastua 

jatkossa vahvemmin myös palvelusektoriin.    

Arvioimme taloussuhdanteen vakaantuvan, mutta 

emme näe edessä nopeaa käännettä ylöspäin. 

Tämän mukaisesti uskomme teollisuuden 

Ensimmäisen vaiheen kauppasopimus sisältää 

seuraavia yksityiskohtia:  

Kiina lisää amerikkalaisten tavaroiden ja 

palvelujen ostoja 200 miljardilla dollarilla seuraavan 

kahden vuoden aikana verrattuna vuoden 2017 

tasosta. Ostoja lisätään erityisesti teollisuuden 

tuotteissa, energiassa, maataloustuotteissa sekä 

teknologiaan liittyvissä palveluissa.  

Tullien pienentäminen: Vaikka sopimustekstiin ei 

asiaa sisällytetty, tulee USA sopimuksen myötä 30 

päivän kuluessa puolittamaan Kiinan 120 miljardin 

arvoiseen tuontiin kohdistuvia tulleja 7,5 prosenttiin, 

ja luopumaan muista uusista tulleista. Sopimuksesta 

huolimatta valtaosa 360 miljardin dollarin arvoiseen 

Kiina-tuontiin, mikä on noin kolme neljäsosaa koko 

Kiinan tuonnista, kohdistuvista tulleista jää edelleen 

voimaan.  

 

Muut sopimuskohdat: Sopimus sisältää myös 

kirjauksia, millä pyritään estämään teollisuusvakoilua 

sekä rankaisemaan siitä. Helpottaa yhdysvaltalaisten 

rahoitussektorin yritysten mahdollisuutta laajentaa 

toimintaa Kiinan markkinoille. Perustetaan riitojen 

ratkaisuun toiminto, joka käsittelee amerikkalaisten 

yritysten pitkään vireillä olleet valitukset kiinalaisista 

kumppaneista. Lisäksi Kiina sitoutuu, että se välttää 

valuuttansa devalvoinnin tai pysyvät 

valuuttainterventiot. 
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ostopäällikköindeksien maltillisesti elpyvän tänä 

vuonna. 

Globaali talouskasvu suhdannepohjilla 

Kaiken kaikkiaan uskomme maailmantalouden 

kasvun jatkavan heikentymistä vielä hetken aikaa 

vuoden 2020 aikana, koska esimerkiksi yritysten 

tilauskannat osoittavat pehmenemisen merkkejä ja 

USA:n aiemmin tekemien verohelpotusten 

vaikutukset hiipuvat. Uskomme kuitenkin, että 

kevyt rahapolitiikka ja toivottavasti myös 

suotuisampi geopoliittinen ympäristö johtavat pian 

talouskasvun vakaantumiseen ja asteittaiseen 

piristymiseen myöhemmin vuoden 2020 aikana. 

Arvioimme maailmantalouden kasvun olevan tänä 

vuonna vain 3,0 prosenttia ja nopeutuvan ensi 

vuonna 3,1 prosenttiin. 

 

Geopoliittiset riskit yhä läsnä… 

Kokonaisuudessaan uskomme geopoliittisen 

epävarmuuden pysyvän läsnä tänäkin vuonna ja 

vaimentavan investointeja. Siitä huolimatta 

odotamme, että poliittinen epävarmuus säilyy 

enemmän taka-alalla kuin vuonna 2019. 

Näemme, että talouden ennakoivissa 

indikaattoreissa nähty orastava elpyminen voi 

helposti luhistua esimerkiksi USA:n ja Iranin välisen 

konfliktin tai USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan 

uudelleen eskaloitumiseen.  

 Rahoitusmarkkinoihin ei USA:n ja Iranin välinen 

konflikti ole merkittävästi vaikuttanut. Mikäli 

tilanne ei uudestaan eskaloidu ja öljyn hinta 

nouse sen myötä huomattavasti, jäävät talouteen 

kohdistuvat suorat vaikutukset rajallisiksi.  

 Näemme Kiinan ja USA:n olevan ensimmäisen 

vaiheen kauppasovusta huolimatta perustavan-

laatuisella törmäyskurssilla, sillä Kiina haastaa 

USA:n määräävän aseman niin talouden, 

teknologian, geopolitiikan kuin asevoimien 

saralla. Kauppasota näyttäytyykin vain jäämeren 

huippuna. On enemmän kuin todennäköistä, että 

kilpailevien titaanien poliittiset ja taloudelliset 

erimielisyydet vaikuttavat kulisseissa myös 

tulevaisuudessa.  

 Näemme myös riskinä, että presidentti Donald 

Trump kääntää katseensa Eurooppaan, jos 

Kiinan vastaisella rintamalla hiljenee. Trump on 

jo varoittanut tulleista useille ranskalais-

hyödykkeille vastatoimena Ranskassa äskettäin 

lanseeratulle digiverolle, joka vaikuttaa myös 

amerikkalaisiin teknologiajätteihin. Myös 

autotullien uhka on yhä olemassa. 

 On myös epävarmaa, miten marraskuun USA:n 

presidentinvaaleissa käy ja mihin päätyvät 

demokraattien yritykset nostaa virkasyyte 

Trumpia vastaan. Kun senaatti todennäköisesti 

kieltäytyy jatkamasta virkarikossyytteen 

käsittelyä, voi itseluottamuksen puuska saada 

Trumpin viemään kauppasuhteet Kiinan kanssa  

mihin suuntaan tahansa. 

Geopoliittiset riskit yhä läsnä, 

vaikkakin enemmän taka-alalla 

…on myös mahdollisuus parempaan kasvuun 

Vaikka riskit hallitsevat maailmantaloutta, on myös 

mahdollista, että talous kasvaa ennustettamme 

nopeammin. Epävarmuuden väheneminen 

merkitsee investointien uutta elpymistä. Näemme 

positiivisten kasvuyllätysten suurimman 

mahdollisuuden kohdistuvan USA:han.  

Rakenteellisista tekijöistä vahvempaan globaaliin 

kasvuun voi vaikuttaa erityisesti työmarkkinat. 

Useissa OECD-maissa työttömyys on laskenut 

historiallisen alas. Näin on käynyt ilman inflaatio- ja 

palkkapaineiden merkittävää nopeutumista. 

Keskeinen syy tähän näyttää olevan työvoiman 

paluu työmarkkinoille. Työmarkkinoilla saattaakin 

olla ennakoitua enemmän vapaita resursseja, sillä 

sekä USA:ssa että Euroopassa työttömyysasteet 

ovat jo hetken aikaa alittaneet OECD:n 

määrittelemän luonnollisen työttömyysasteen, 

minkä seurauksena palkkainflaation pitäisi 

tuntuvammin kiihtyä. Inflaation vaimea kiihtyminen 

kuitenkin viittaa siihen, että luonnollinen 

työttömyysaste saattaa olla niin USA:ssa kuin 

Euroopassa matalampi kuin on arvioitu. 

Lyhyellä aikavälillä ennustamme työmarkkinoiden 

pysyvän yhä melko sitkeinä. Odotamme 
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työttömyysasteiden kuitenkin vähitellen kipuavan 

vuoden 2020 kuluessa, sillä työmarkkinoiden 

kehitys seuraa yleensä viiveellä BKT:n kasvua. 

Laskemme kuitenkin hieman työttömyysaste-

ennusteitamme niin USA:n kuin euroalueen osalta. 

 

USA:ssa kasvun huippu jo takana 

Viime vuosina USA:n talouskasvu on ollut vahvaa, ja 

työttömyys on laskenut historiallisen matalaksi.  

Työvoiman kova kysyntä synnytti lievää palkkojen 

nousua vuoden 2019 aikana, mutta inflaatiopaineet 

eivät ole merkittävästi lisääntyneet. Kuluttajien 

luottamus on edelleen tavanomaista korkeampi, ja 

kulutus kasvoi vahvasti kolmannella neljänneksellä. 

Kotitalouksien luottamusta ovat lujittaneet vahvat 

työmarkkinat ja palkkojen lievä nousu. Lyhyellä 

aikavälillä uskomme kotitalouksien optimismin 

säilyvän hyvänä, mikä takaa kulutuksen vakaan 

kasvun. Teollisuussektorilla luottamus heikentyi viime 

vuonna, mutta viime aikoina on nähty eriytymistä ISM- 

ja PMI -indekseissä. Globaali kysynnän 

heikkeneminen ja vahva dollari ovat kuitenkin 

teollisuudelle taakka ja vaimentavat 

yritysinvestointeja.  

 

Myös palvelusektorin luottamus on hieman 

vaimentunut. Lisäksi vuonna 2018 toteutettujen 

veronkevennysten myönteiset vaikutukset ovat 

hiipumassa, ja tämä hidastaa osaltaan kysynnän 

kasvua. Näyttää kuitenkin siltä, että matala 

korkotaso, vahvana pysyvät työmarkkinat ja 

kotitalouksien optimismi pitävät kotimaisen 

kysynnän voimissaan. Uskommekin, että USA:n 

talouskasvu pysyy lähiajat aiemmin 

ennakoimaamme korkeampana ja USA:n talouden 

laskusuhdanne jää todennäköisesti loivaksi.  

Ennusteemme mukaan USA:n talouskasvu hidastuu 

viime vuoden 2,3 prosentista 1,6 prosenttiin tänä 

vuonna. Kasvun vähittäin hidastuessa odotamme 

myös työmarkkinatilanteen heikkenevän, joskin 

työttömyys pysyy matalana lähivuodet. Elvyttävä 

rahapolitiikka hillitsee osaltaan  talouden aktiviteetin 

hidastumista ja edistää kasvun normalisoitumista 

vuonna 2021. 

Kiinan lohikäärmeen tulivoima ehtymässä 

Kiinan talouden kasvuvauhti hidastui vuoden 2019 

aikana, mutta hidastumista lievensivät jossain 

määrin elvyttävä finanssi- ja rahapolitiikka sekä 

sääntelyn keventäminen. Elvytyksen laajuus on 

kuitenkin jäänyt vaimeammaksi kuin aiemmin 

suhdanteen notkahtaessa. Jatkossakaan ei ole 

juurikaan syytä odottaa, että maan viranomaiset  

merkittävässä määrin tehostaisivat elvytyspanoksia.  
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Yksi parhaista indikaattoreista Kiinan talouspolitiikan 

suunnan ennakoinnissa on luotonannon kasvu, 

tarkemmin pankkilainat, joukkovelkakirjalainat ja 

varjopankkien luotonannon eri muodot. Rajallisiksi 

jääneet toimet korkojen leikkaamiseksi sekä 

likviditeettitilanteen ja luotonannon sääntelyn 

keventämiseksi eivät ole kasvattaneet luotonantoa 

samassa määrin kuin aiempien laskusuhdanteiden 

aikana. Tämä osoittaa, että viranomaiset ovat 

haluttomia turvautumaan laajapohjaiseen 

luottovetoiseen elvytykseen. Tärkein syy lienee se, 

että luotonannon kiihdyttäminen uhkaa kasvattaa 

uudelleen luottokuplaa ja viedä pohjan jo tehdyiltä 

valtavilta ponnisteluilta rahoitusjärjestelmän 

vakauden takaamiseksi ja varjopankkitoiminnan 

hillitsemiseksi. Toinen syy laajamittaisen elvytyksen 

välttämiseen lienee kuluttajahintainflaation 

kiihtyminen,  olkoonkin, että hintojen nousu ei ole ollut 

kysyntätekijöiden aiheuttamaa. Myös asuntojen 

hintojen nopea nousu aiheuttaa huolta.  

Kiinan taloudessa on havaittavissa myös myönteisiä 

merkkejä. Viime vuonna notkahtanut autojen ja 

elektroniikan tuotanto kasvaa jälleen, ja teollisuuden 

luottamus on elpynyt varsin paljon. Siltikin 

teollisuuden piirissä odotetaan yhä todellista 

käännettä, ja teollisuuden voittojen kasvu on 

pudonnut huomattavasti.    

Kiinassa rakenteelliset tekijät 

hidastavat kasvua 

Uskomme Kiinan BKT:n kasvun jatkavan väistämättä 

heikentymistään. Kasvua heikentävät työvoiman 

kasvun pysähtyminen ja rakenteellinen siirtymä kohti 

kulutusvetoisempaa taloutta. Kun näemme 

elvytystoimien jäävän vaatimattomiksi, odotamme 

BKT:n kasvun hidastuvan asteittain viime vuoden 6,1 

prosentista tänä vuonna 5,8 prosenttiin ja ensi vuonna 

5,5 prosenttiin. 

Euroalueella vaatimattomat elvytysnäkymät 

Euroalueen BKT jatkoi kolmannella neljänneksellä 

hidasta 0,3 prosentin kasvua. Talouskehityksessä 

maakohtaiset erot alkavat korostua; Espanjassa ja 

Ranskassa kasvu on vahvempaa, kun taas Saksa ja 

Italia edustavat hitaamman kasvun maita.   

 

Saksa vältti viime vuonna teknisen taantuman, kun 

vahva palvelusektori kompensoi teollisuuden 

taantumaa. Riskinä on, että pelättyä vahvemmat 

kasvuluvut vähentävät maan hallituksen halua 

elvyttää kunnolla finanssipolitiikan kautta. 

Euroalueen kasvu aneemista 

pari seuraavaa vuotta  

Euroalueen heikon talouskehityksen keskeisiä 

suunnannäyttäjiä ovat parin viime vuoden aikana 

olleet maat, jotka kärsivät eniten vientikysynnän 

heikkenemisestä, Saksa etunenässä. Myös julkisen 

talouden liikkumavara on kaventunut voimakkaasti 

monissa euroalueen maissa, kuten Italiassa, jonka 

julkinen talous on selvästi alijäämäinen. Myös 

Saksan ja Alankomaiden kaltaisissa maissa, joissa 

liikkumavaraa on, kiinnostusta elvytyksen 

lisäämiseen on vain niukasti. Emme siksi odota 

talouskasvulle tukea finanssipoliittisesta elvytyk-

sestä. Lisäksi uskomme EKP:n pitkälti käyttäneen 

rahapoliittisen elvytyspotentiaalinsa ja ennustamme, 

että ohjauskorot säilyvät nykytasolla ennuste-

jaksomme ajan. Koko euroalueen osalta odotamme 
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heikon talouskehityksen jatkuvan ennustejaksolla ja 

vain maltillista elpymistä loppuvuotta 2021 kohti. 

Rahapolitiikka pysyy kevyenä 

Euroopan ja USA:n keskuspankkien puheet 

rahapolitiikan kiristämisestä vaihtuivat vuoteen 2019 

mentäessä viestimään tulevia rahapolitiikan 

kevennystoimia. Yhdysvaltain keskuspankki Federal 

Reserve päätyi tekemään ohjauskorkoon kolme 25 

korkopisteen leikkausta vuoden 2019 aikana. 

Odotamme USA:n talouskasvun olevan tänä vuonna 

hieman aiempaa arviotamme vahvempaa, ja siten 

emme enää odota Fediltä koronlaskuja. Odotamme, 

että korot pysyvät muuttumattomina tänä ja ensi 

vuonna. 

Euroopan keskuspankki EKP laski syksyllä 2019 

talletuskorkoaan 10 pisteellä -0,5 prosenttiin ja 

käynnisti uudelleen joukkolainojen osto-ohjelmansa. 

EKP on pitkälti käyttänyt rahapoliittisen elvytys-

potentiaalinsa. Emme pidä todennäköisenä, että 

EKP tekee enää koronlaskuja, ja uskomme 

talletuskoron pysyvän muuttumattomana seuraavat 

kaksi vuotta. Uskomme myös, että EKP:n on 

joukkolainoja ostaessaan annettava suurempi 

painoarvo niiden riskirakenteelle ja painotettava 

yrityslainoja valtionlainojen sijaan. Se ei kuitenkaan 

riitä kiihdyttämään inflaatiota tavoitetasolleen 

vuoteen 2021 mennessä.  

Pitkissä koroissa ja valuutoissa ei paljoa liikettä  

Vaikka pitkät korot ovat nousseet viime syksyn 

erittäin matalilta tasoiltaan, odotamme niiden 

pysyvän matalina vielä kauan, koska 

taloussuhdanne pysyy suhteellisen heikkona ja 

keskuspankit ovat jatkossa passiivisia. 

Ennustamme maailmantalouden elpyvän vuonna 

2021 ja sen myötä voi pitkiin korkoihin niin USA:ssa 

kuin euroalueella kohdistua nousupaineita. 

Euroalueen selvästi matalampi korkoympäristö 

suhteessa USA:han seuraa siitä, että inflaation 

odotetaan pysyvän euroalueella hitaampana ja 

myös siitä, että reaalikorko on euroalueella 

matalampi heikomman kasvupotentiaalin ja 

heikomman kasvunäkymän johdosta. 

 

Matalien korkojen ympäristön myötä arvopapereiden 

arvostustasot ovat yleisesti historiallisen korkealla. 

Kuten osakemarkkinoita käsittelevässä teema-

artikkelissa toteamme, odotamme tämän jatkuvan. 

Matalat korot pitävät myös volatiliteetin kurissa. 

Tämä pätee myös valuuttamarkkinoihin. 

Iso-Britannian punta kuitenkin vahvistui selvästi 

sen jälkeen kun sopimukseton Brexit vältettiin 

syksyllä. Odotamme, että epävarmuus brittien 

kauppaneuvotteluista painaa saarivaltion taloutta 

ja puntaa tänä vuonna. USA:n talouden 

kasvuvauhdin hidastuessa odotamme dollarin 

hieman heikentyvän, mutta aiempaa 

ennustettamme vähemmän. 

 

BKT:n kasvuennusteet, vuosimuutos, prosenttia  

 

Lisää maailmantalouden suhdannenäkymistä on luettavissa 

Handelsbankenin englannin- ja ruotsinkielisistä globaaleista 

talousennusteista, jotka löytyvät internet-osoitteesta 

http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/ 

 

 

 

 

2018 2019e 2020e 2021e

Ruotsi 2,3 1,1 0,7 1,4

Norja 2,5 2,5 1,8 1,4

Suomi 1,7 1,5 0,9 1,2

Tanska 2,4 2,1 1,2 1,3

Euroalue 1,9 1,2 0,9 1,1

USA 2,9 2,3 1,6 1,8

Iso-Britannia 1,4 1,3 1,0 1,2

Alankomaat 2,5 1,7 1,3 1,3

Kiina 6,6 6,1 5,7 5,5

Lähteet: Macrobond ja Handelsbanken

http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/
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Teema-artikkeli    

Elääkö osakemarkkina omaa elämäänsä?  
Vuosi 2019 oli paras pörssivuosi vuoden 2013 jälkeen siitäkin huolimatta, että maailmantaloutta 

hallitsivat geopoliittiset epävarmuustekijät ja alituiset maailmantalouden kasvuennusteiden 

revisioinnit alaspäin. Osakemarkkinat indikoivat meidän ennustettamme vahvempaa 

maailmantalouden kehitystä. 

Maailman pörssit nousivat 20-30 prosenttia viime 

vuoden aikana. Tämä siitäkin huolimatta, että 

vuotta hallitsivat geopoliittiset epävarmuudet ja 

kasvuennusteiden jatkuvat alentamiset. Eikö 

pörssikursseissa tulisi näkyä reaalitalouden 

heikentyneet kasvuolosuhteet? Pitkät korot ovat 

nousseet viime syksyn pohjatasoiltaan, mutta ne 

hinnoittelevat huomattavasti vaimeampaa 

taloussuhdanteen elpymistä. Emme 

makrotalouden analyysitoiminnoissa ennusta 

pörssikehitystä, mutta käymme tässä artikkelissa 

läpi, poikkeaako osakekurssien kehitys siitä 

kytköksestä, mikä niillä on perinteisesti ollut 

talouskehityksen kanssa.  

 

Taloussuhdanteen lisäksi pörssikursseja ajaa 

tietysti monet muutkin tekijät, kuten 

riskinottohalukkuus, markkinakorot ja pitkän ajan 

kasvunäkymät. Arvioimme, että noin puolet 

osakemarkkinoiden liikkeistä voidaan selittää 

talouskehityksellä. Pörssikehityksen kanssa 

suhdanneindikaattoreista parhaiten korreloi 

teollisuuden ostopäällikköindeksit (PMI-indeksit).  

Vaikka tehdasteollisuuden merkitys niin osake-

markkinoilla kuin kehittyneissä talouksissa on 

vähitellen pienentynyt, ei korrelaatio ole kuitenkaan 

vähentynyt. Se selittyy teollisuussektorin nopealla 

reagoinnilla kasvuolosuhteiden muutoksiin, mitkä 

näkyvät laajemmin taloustilastoissa ja muilla 

talouden sektoreilla vasta myöhemmin. 

Ylläolevassa kuvassa näkyy globaalien osake-

markkinoiden nousu viimeisen 12 kuukauden 

aikana, mikä on ollut yli 20 prosenttia. Tämä 

pörssinousu ennakoi teollisuuden PMI-indekseihin 

jatkossa voimakasta elpymistä. Täytyy kuitenkin 

huomioida, että vuoden 2019 vahva pörssinousu 

prosenttien valossa pohjautuu vuoden 2018 

heikkoon pörssikehitykseen, jolloin kurssit laskivat 

noin 10 prosenttia. Osakemarkkinoilla volatiliteetti 

on myös voimakkaampaa kuin mitä ovat liikkeet 

teollisuussektorilla. Näiden syiden takia pidämme 

parempana katsoa vuosimuutoksen sijaan 

pörssikehityksen 12 kuukauden liukuvaa 

keskiarvoa.  
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Olettaen, että osakeindeksit pitävät nykyisen 

tasonsa, näkyy tässäkin vertailussa, että 

pörssikursseihin on hinnoiteltu tuntuva PMI-

indeksien elpyminen lähitulevaisuudessa – tosin ei 

niin voimakas kuin aiemmassa kuvassa. Vaikka 

USA:n pörssit ovat olleet kurssinousun kärjessä 

viimeisen 12 kuukauden aikana, on johtopäätös 

sama myös osakemarkkinoilla yleisesti.  

 

Osakemarkkinat hinnoittelevat 

huomattavaa 

taloussuhdanteen elpymistä 

jatkossa  

Kun globaaleista teollisuuden PMI-ostopäällikkö-

indeksistä johdetaan yksinkertainen regressio 

MSCI World –osakeindeksille, on poikkeama 

taloussuhdanteen ja osakemarkkinoiden välillä 

huomattava. Aivan kuten pörssikurssien lasku 

vuoden 2018 lopussa oli isompi kuin makrodata 

indikoi, ei osakeindeksin nykyinen nousu ole 

perusteltua PMI-luottamusindeksin kehityksellä – 

ei ainakaan toistaiseksi luottamuksen hienoisesta 

elpymisestä huolimatta.  

Vaikka nostamme hieman USA:n tämän vuoden  

BKT:n kasvuennustettamme, näemme kuitenkin 

riskinä, että osakemarkkinoiden kehitys jää 

odotukset huomioiden lopulta pettymykseksi. 

Edellä olevassa kuvassa näkyy USA:n 

talouskasvun ja USA:n osakemarkkinan välinen 

korrelaatio. Yhteys ei ole yhtä vahva kuin PMI-

indeksin kanssa. Pörssikehitys viittaa kuitenkin 

markkinoiden odotuksiin USA:n talouskasvun 

kiihtymisestä vuonna 2020. Meidän ennusteemme 

on kuitenkin päinvastainen – USA:n talouskasvun 

hienoinen hidastuminen. 

 

Osakemarkkina ennakoi 

USA:n talouskasvun 

vauhdittumista vuonna 2020 – 

me ennustamme päinvastaista 

Miltä sitten näyttää pörssin ja korkomarkkinoiden 

välinen yhteys? Yksinkertaistuksen vuoksi 

katsomme asiaa USA:n markkinoiden kautta (eli 

S&P500 -osakeindeksi ja USA:n 10 vuoden 

valtiolainakorko). Osakeindeksin 12 kuukauden 

liukuva keskiarvo osoittaa, että menneinä vuosina 

korrelaatio on ollut olemassa. Pitkien korkojen 

tuotoissa viime kuukausien aikana nähty liike 

ylöspäin käy hyvin yhteen historiallisen kehitys-

kulun kanssa, mikä tarkoittaa, että pörssi on 

yleensä askeleen edellä, kun tarkastellaan 

käännekohtia. Mikäli osakemarkkinat ovat 

oikeassa ja PMI-luottamusindeksi elpyy 
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merkittävästi, voidaan odottaa nousun jatkumista 

myös pitkissä koroissa.  

Mutta mikäli ennusteemme talouskasvun 

hiipumisesta sekä lähes paikallaan pysyvistä 

pitkistä koroista osoittautuu oikeaksi, ovat 

osakemarkkinat tällä hetkellä liian optimistisia – 

aivan kuten vuosina 2011, 2014 ja 2017. Tämä ei 

välttämättä johda osakekurssien jyrkkään laskuun, 

vaan voi heijastua matalina tai olemattomina 

osaketuottoina samaan aikaan kuin talouskehitys 

ottaa osakkeiden arvostustasoja kiinni. 

Vaikka osakemarkkina näyttää lyhyellä 

aikavälillä nousseen liiallisesti, eivät osakkeiden 

pitkän ajan arvostuskertoimet ole huomattavan 

korkeita, kun huomioidaan vallitseva matalien 

korkojen ympäristö. 

Seuraava kuva osoittaa USA:n osakemarkkinoiden 

odotetun osaketuoton verrattuna USA:n 10 vuoden 

valtiolainan tuottoon. Osaketuotto on historiaan 

perustuen nyt matala, minkä voi osoittaa myös 

korkeilla arvostustasoilla. Mutta osaketuotto on 

selvästi parempi kuin 10 vuoden valtiolainakoron 

tuotto ja ero on historiallisesti jopa suuri. Koko 

1990-luvun ja 2000-luvun alussa osaketuotto oli 

alle 10-vuotisen valtiolainakoron tuoton. Kun 

merkittävää nousua korkoihin ei ole näköpiirissä, ei 

osakemarkkinoiden arvostustasoihin pitäisi olla 

mitään yleistä painetta alaspäin. 

 
 

 

Kun huomioidaan vallitseva 

matalien korkojen ympäristö, 

eivät arvostustasot näytä 

huomattavan korkeilta  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyinen 

osakemarkkinoiden ja taloussuhdanteen välinen 

erkaantuminen on poikkeuksellisen suuri. 

Historiaan peilaten taloussuhdanteen tulisikin 

kunnolla elpyä vuoden 2020 aikana, jotta 

viimeisen vuoden aikainen vahva pörssinousu on 

perusteltua. Ennusteemme mukaan globaalin 

talouden suhdanne pysyy kuitenkin heikkona. 

Näin ollen on vielä liian aikaista antaa 

kysymykseen lopullista vastausta.  
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Suomi 

Kohti viilentyvää kasvua   
Suomen talouskasvu oli yllättävän sitkeää viime vuonna. Odotamme talouden kasvaneen 1,5 

prosenttia vuonna 2019. Kasvu oli varsin laaja-alaista, sillä vienti ja kotitalouksien kulutus tukivat 

talouden aktiviteettia. Vuonna 2020 Suomen talouskasvu hidastuu ennusteemme mukaan 0,9 

prosenttiin. Kotitalouksien kulutus toimii kasvuveturina. Vajaan prosentin kasvu on linjassa pitkän 

aikavälin trendikasvun kanssa. Ensi vuonna talouskasvu hieman kohenee.   

Palveluvienti jatkaa vahvana 
Teollisuussektorin globaalista heikentymisestä 

huolimatta pysyi Suomen teollisuustuotanto varsin 

hyvänä viime vuonna. Silti Suomessakin on alkanut 

näkyä huolestuttavia merkkejä. Teollisuuden 

luottamus on heikentynyt viimeisen vuoden aikana ja 

on nyt pudonnut selvästi historiallista keskiarvoa 

heikommaksi. Lisäksi teollisuusyritysten uudet 

tilaukset vajosivat syksyn 2019 aikana ja indikoivat 

teollisuuden aktiviteetin pehmenemistä lähiaikoina. 

 

Odotamme globaalissa teollisuudessa koetun 

taantuman iskevän investointihyödykkeistä 

riippuvaiseen Suomen tavaravientiin tuntuvammin 

tänä vuonna. Tavaraviennin volyymi pysyi viime 

vuonna marraskuuta lukuun ottamatta kohtuullisen 

hyvänä, ja joulukuullekin on luvassa tukea toisen 

suuren risteilyaluksen toimituksesta vuoden 2019 

aikana. Palveluvienti on kuitenkin ollut viime aikoina 

erittäin vahvaa ja nettovienti näyttääkin antaneen 

tuntuvan kasvuvaikutuksen BKT:n kasvulle vuonna 

2019. Odotamme palveluviennin osaltaan tukevan 

kokonaisvientiä myös tänä vuonna. Vuodelle 2020 

on tiedossa kuitenkin vain yhden ison kokoluokan 

risteilyaluksen toimitus, mikä entisestään painaa 

tavaraviennin kasvuodotusta tänä vuonna. Ulkoinen 

kysyntä pysyy kuitenkin viime vuosia heikompana 

lähitulevaisuudessa, ja nettovientistä saadaan vain 

hienoista tukea BKT:n kasvulle ennusteperiodimme 

2020-21 aikana.   

 

Paras investointivaihe on takanapäin 

Myös investointien näkymä on selvästi hiipumassa. 

Vuosina 2017-18 koetun vahvan investointisyklin 

jälkeen sekä asuinrakennusinvestoinnit että kone- ja 

laiteinvestoinnit kääntyivät lasku-uralle vuoden 2019 

aikana. Vaikka asuinrakentamisen aloitukset ovat 

edelleen normaalitasoja korkeammalla, ovat ne 

vähentyneet selvästi vuonna 2018 koetuista 

huipputasoistaan, mikä enteilee tuntuvampaa 

notkahdusta rakennusinvestointeihin vuonna 2020. 

Lisäksi viimeisin EK:n investointikysely viittaa 

kiinteiden investointien kasvavan teollisuussektorilla 

vain aavistuksen tänä vuonna. Kokonaisuudessaan 

investointien vuosikasvu kääntyi negatiiviseksi jo 

vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä sen 

jälkeen, kun Tilastokeskus revisioi huomattavasti 

alaspäin Q3:lle kohdennettuja henkisiin 

omaisuustuotteisiin kohdistuneita investointeja.  
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Kuluttajat toimivat talouden veturina  

Palkankorotukset, vaimea inflaatio ja työllisyyden 

lisäys tukivat kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusta 

viime vuonna. Etenkin puolikestävien 

kulutustavaroiden kysyntä oli hyvässä vedossa. 

Myös vähittäiskaupassa nähtiin myönteisiä 

kasvulukuja. Kotitalouksien kulutus toimii 

kasvuveturina tänä ja ensi vuonna. Kuluttajien 

reaalista ostovoimaa vahvistavat palkkojen nousu ja 

verraten vaimeana pysyvä inflaatio. Matalalla 

säilyvät korot tukevat myös kotitalouksien kulutusta.  

 

Työllisyyden kasvu vaimenee  

Hyvä talouskasvu on näkynyt työmarkkinoiden 

myönteisenä kehityksenä viime vuosina. Työllisyys 

lisääntyi noin 30 000 hengellä ja työttömyysaste 

painui 6,6 prosenttiin vuonna 2019. Tänä vuonna 

työllisyyden kasvuvauhti hidastuu tuntuvasti ja 

työttömyysaste pysyy vuositasolla lähes paikallaan. 

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma säilyy 

suurena, sillä avoimia työpaikkoja on ennätysmäärä. 

Suhdannemielessä pääministeri Sanna Marinin 

hallituksen työllisyystoimille on akuutti tarve. 

Työllisyystoimien keinovalikoima tulisi olla riittävän 

konkreettinen, jotta se tukisi työllistymistä.    

 

Vähäisiä ennustemuutoksia ylöspäin 

Olemme tehneet talousennusteisiin pieniä 

muutoksia. Odotamme Suomen talouden kasvavan 

0,9 prosenttia tänä vuonna ja 1,2 prosenttia ensi 

vuonna. Arvioimme BKT:n kasvaneen 1,5 prosenttia 

vuonna 2019. Tällä vuosikymmenellä Suomen 

talouden trendikasvu hidastuu supistuvan työikäisen 

väestön ja vaimean tuottavuuskehityksen johdosta. 

 

Julkisen talouden rahoitusasema menee 
väärään suuntaan  

Valtion ja kuntien rahoitusasema heikkeni viime 

vuonna. Tämän seurauksena julkisen talouden 

alijäämä suureni arviomme mukaan 1,5 prosenttiin 

suhteessa BKT:hen. Pääministeri Sanna Marinin 

hallituksen etupainotteiset menolisäykset tulevat 



 

HANDELSBANKEN | TALOUSENNUSTE 14 
 

meidän ennusteen mukaan pitämään julkisen 

talouden selvästi alijäämäisenä. Kasvavat sosiaali- 

ja terveysmenot väestön ikääntymisen johdosta 

rasittavat kuntataloutta tulevina vuosina. 

Sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema säilyy 

ylijäämäisenä. Julkisen talouden velkasuhde on 

lähellä talous- ja rahaliiton 60 prosentin rajaa.  

Suomen talouden keskeiset ennusteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ro sentt imuuto s 2018 2019e 2020e 2021e

Yksityinen kulutus 1,9 1,1 (0,7) 1,2 (1,0) 1,0 (1,0)

Investo innit 3,3 0,4 (1,1) -1,0 (-1,3) 1,0 (0,6)

Vienti 2,2 3,5 (2,0) 1,2 (1,0) 2,0 (1,4)

Tuonti 5,0 2,5 (1,0) 1,3 (1,5) 1,2 (1,2)

Nettovienti* -1,2 0,6 (0,4) -0,1 (-0,1) 0,3 (0,1)

BKT 1,7 1,5 (1,4) 0,9 (0,7) 1,2 (1,0)

Inflaatio 1,1 1,0 (1,1) 1,2 (1,2) 1,4 (1,4)

Työttömyysaste** 7,4 6,6 (6,6) 6,5 (6,5) 6,5 (6,7)

* kontribuut io BKT:n vuosikasvuun, **prosentt ia työvoimasta

Handelsbankenin lokakuun 2019 ennusteet suluissa
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Keskeiset ennusteet 
Suomen huoltotase, reaalinen vuosimuutos, prosenttia 

 

 

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle, prosentuaalinen vuosimuutos ellei toisin mainita 

 

 

Valuutta- ja korkoennusteet, ennusteet periodin lopulle 

 

Lähde: Handelsbanken 

  

2018 2019E 2020E 2021E

Kulutus 1,7 1,1 1,4 0,9

Yksityinen kulutus 1,9 1,1 1,2 1,0

Julkinen kulutus 1,5 1,2 1,8 0,5

Investo innit 3,3 0,4 -0,3 1,0

Vienti 2,2 4,8 1,1 2,0

Tuonti 5,0 3,2 1,3 1,2

BKT 1,7 1,5 0,9 1,2

2018 2019E 2020E 2021E

Ansiotasoindeksi 1,7 2,4 2,6 3,0

Kuluttajahintaindeksi 1,1 1,0 1,2 1,4

Työttömyysaste, %:a työvoimasta 7,4 6,6 6,5 6,5

Teollisuustuotanto, bruttoarvonlisä 0,2 2,6 1,0 1,5

Vaihtotase, mrd EUR -3,2 -0,7 -0,7 -0,2

Vaihtotase, %:a BKT:sta -1,4 -0,3 -0,3 -0,1

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, %:a BKT:sta -0,8 -0,8 -1,4 -1,6 -1,4

EM U-velka, %:a BKT:sta 60,8 59,0 58,6 59,0 59,5

2018 2019 2020E 2021E

EKP talletuskorko -0,40 -0,50 -0,50 -0,50

Federal funds, USA 2,38 1,63 1,63 1,63

Repo-korko rate, Ruotsi -0,25 0,00 0,00 0,00

10 vuoden obligaatiokorko, Saksa 0,24 -0,19 -0,24 -0,16

10 vuoden obligaatiokorko, USA 2,69 1,92 1,90 2,10

10 vuoden obligaatiokorko, Ruotsi 0,45 0,14 0,15 0,25

10 vuoden obligaatiokorko, Suomi 0,54 0,05 0,00 0,10

    korkoero Saksaan, korkopistettä 30 24 24 26

EURUSD 1,14 1,12 1,14 1,15

USDJPY 109,77 108,68 112,00 112,00

EURGBP 0,90 0,85 0,88 0,88

EURSEK 10,28 10,43 10,55 10,45
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Maailmantalouden BKT-ennusteet, vuosimuutos, prosenttia (edellinen ennuste harmaalla pohjalla) 

 

Lähde: Handelsbanken 

 

 
 

2018 2019E 2020E 2021E

USA 2,9 2,3 2,2 1,6 1,3 1,8 1,7

Euro alue 1,9 1,2 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1

Kiina 6,6 6,1 6,1 5,7 5,7 5,5 5,5

Iso -B ritannia 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2

A lanko maat 2,5 1,7 1,6 1,3 1,2 1,3 1,3

R uo tsi 2,3 1,1 1,1 0,7 0,8 1,4 1,3

T anska 2,4 2,1 1,9 1,2 1,2 1,3 1,1

Suo mi 1,7 1,5 1,4 0,9 0,7 1,2 1,0

N o rja 2,5 2,5 2,6 1,8 1,8 1,4 1,2



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. 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 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 
kerrotaan, 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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