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 Brexit-neuvotteluissa ei edistystä, pörssit vaihtelevina 
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Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Uusimmat brexit-neuvottelut päättyivät 

Brysselissä ilman sopimusta, uutisoi Reu-

ters. EU:n viranomainen sanoi etteivät 

neuvottelut sujuneet hyvin, mutta kumpikaan 

osapuoli ei ole vielä virallisesti ottanut kan-

taa neuvottelujen kulkuun. Keskustelu 

Britannian ja EU:n välillä jatkuu kuitenkin 

alemmilla tasoilla vielä tänään. Punnan 

kurssi on hieman heikentynyt. 

 

 

  

Aasian pörssien liike on vaihdellut tä-

nään, kun markkinoilla ei tunnu olevan 

kunnollisia ajureita ohjaamassa suuntaa. 

Kiinan Shanghain pörssi on kuitenkin jat-

kanut voittokulkuaan ylöspäin ja dollari on 

jatkanut vahvistumistaan. Länsimaisiin 

pörsseihin odotetaan futuurien perusteella 

loivaa laskuavausta. 

 
 

EKP muuttanee korko- 

ohjeistustaan 
 

Euroopan keskuspankki (EKP) pitää tällä 

viikolla vuoden toisen korkokokouksensa. 

Vaikka varsinaiset korkomuutokset ovat 

EKP:n oman ohjeistuksen mukaan mah-

dollisia aikaisintaan vuoden loppupuolella, 

kohdistuu kokoukseen suuri mielenkiintoa. 

Keskuspankki päivittää neljännesvuosit-

tain omia talouskasvu-, inflaatio- ja 

työttömyysaste-ennusteitaan. Näiden ko-

kouksien yhteydessä on keskuspankilta 

yleensä voitu odottaa myös merkittäväm-

piä politiikkalinjauksia. 

 

Tällä kertaa seurataan, miten euroalueen 

hidastuva talouskasvu vaikuttaa keskus-

pankin näkemyksiin ensimmäisen 

koronnoston ajankohdasta. Edellisessä 

tammikuun kokouksessa EKP jo muutti ta-

lousnäkymiin kohdistuneiden riskien 

painottumisen odotettua heikomman kehi-

tyksen suuntaan, sen jälkeen kun 

euroalueen taloustilastot olivat vuoden-

vaihteen ympärillä tuottaneet pettymyksiä. 

Tulevasta kokouksesta seurataan myös 

EKP:n ja pääjohtaja Draghin kommentoin-

tia siitä, suunnitteleeko keskuspankki 

uusia euroalueen pankeille kohdistettuja 

pidempiaikaisia rahoitusoperaatioita, eli 

ns. TLTRO-operaatioita. 

 

Markkinakatsauksesta voit lukea lisää 

EKP:n kokoukseen ja muihin viikon tär-

keimpiin talousteemoihin liittyviä 

näkemyksiämme. 

 

 

  

Analyysiuutisia 

 

Nokia kärsii yhä 5G-vallankumouk-

sen ensiaskeleiden hukkaamisesta 

 

Kävimme eilen läpi Mobile World Cong-

ress -tapahtuman tunnelmia. 

Tapasimme MWC:ssä myös Nokian joh-

toa. Tapaamisen perusteella saimme 

käsityksen, että yhtiö tuskailee yhä 

4G/5G non-standalone -ratkaisujen 

kanssa. Tällä tarkoitetaan 5G-tekniikkan 

siirtymävaiheen ratkaisuja, joissa 5G-

päätelaitteet voivat hyödyntää jo ole-

massa olevaa 4G-verkkoinfra-

struktuuria. Uskomme, että tämä tus-

kailu on seurausta strategisesta 

päätöksestä suosia lähes pelkästään 5G 

standalonea aina vuoden 2018 alkupuo-

lelle, minkä myötä yhtiö menetti 5G-

vallankumouksen ensiaskeleet. 

 

Taakka tulee jatkumaan vielä tämän 

vuoden alkupuolella, mutta uskomme 

Nokian paikkaavan menetyksiään ensi 

vuonna 3GPP-järjestön ison standardi-

julkaisun (release 16) tultua käyttöön. 

Käytännössä tämä tarkoittaa 5G-tekno-

logian jatkokehittelyä seuraavaan 

vaiheeseen siten, että verkkolaitetoimi-

jat ja operaattorit voivat varmistaa 

yhteensopivuuden. Release 16 on ”to-

dellinen” 5G-standardi, joka sisältää 

uusia elementtejä, jolloin 5G voi tukea 

mm. suurta määrää IoT-laitteita. 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 9:00 Ajoneuvojen rekisteröinnit

USA 15:15 Yksityisen sektorin työpaikat

USA 15:30 Kauppatase, joulukuu

USA 17:00 Tehdastilaukset, tammikuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,3 EUR/USD 1,130

Informaatioteknologia -0,3 EUR/SEK 10,532

Kulutustavarat ja palvelut 0,2 EUR/GBP 0,860

Perusteollisuus -0,6 EUR/JPY 126,300

Päivittäistavarat 0,0 EUR/CHF 1,135

Rahoitus ja kiinteistö -0,3 Euribor 3kk -0,31 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,5 Euribor 12kk -0,11 %

Terveydenhuolto -0,1 EUR 5v (swap) 0,16 %

Tietoliikennepalvelut 0,7

Yhdyskuntapalvelut -0,2

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,4 Öljy, Brent 65,5 -0,5

S&P 500 -0,1 Kulta 1290,7 0,2

FTSE 0,7 Hopea 15,2 0,1

MSCI Asia Pacific -0,2 Vehnä 187,5 0,3

Eurostoxx50 futuuri* -0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:20

Indeksi %

Nikkei 225 -0,6

Hang Seng 0,2

Shanghai 1,6

klo 9:20
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