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Riskinotto jatkunut joulu-
kuussa vahvana 
 

Viime viikkojen aikana osakemarkkinoilla 

on nähty taas erittäin vahva jakso. Kesällä 

ja alkusyksyllä ylös-alas sahaavan liikkeen 

jälkeen lokakuussa käynnistynyt nousupe-

riodi on kerännyt taas uutta vauhtia 

joulukuun alun lyhyen kuopan jälkeen. Eu-

roopan ja USA:n pörssit ovat nousseet 

Q4:n aikana noin 6 % ja Suomen osake-

markkinakin noin 5 %. 

 

Taustalla on erityisesti optimismia kauppa-

sodan neuvottelutilanteen muuttumisesta 

yhä sopuisammaksi. Alustavan sopimuk-

sen kerrottiin jo syntyneen ja se aiotaan 

allekirjoittaa näillä näkymin tammikuun 

alussa. Tämä ei vielä missään nimessä ole 

lupaus ”oikean diilin” allekirjoittamista, 

mutta suunta on sentään oikea. 

 

Samaan aikaan yritysten näkymät ovat 

aiempaa optimistisempia. Talouden suun-

taa ennakoivat ostopäällikköluvut 

maailmalta viestivät, että pohjat aktivitee-

tissa ja odotuksissa saattavat olla takana 

myös teollisuuden alan yrityksissä. Vaikka 

odotukset ensi vuoden tuloksia kohtaan 

ovat ylipäätään edelleen korkealla, tullaan 

niitä luultavasti laskemaan tuttuun tapaan 

vuoden kuluessa. Näin yleensä tapahtuu 

muutenkin ilman dramaattisia seurauksia. 

 

PMI-lukuja (yhdistetty teollisuus+palvelut) 

 
Lähde: Bloomberg 

 

 

  

Sijoittajan vuosi 2020 
– mitä odottaa? 

 

Vuosi 2019 tarjosi paljon poliittista draa-

maa ja taloudellisia jännitteitä. Globaali 

talouskasvu hidastui selvästi viime vuo-

desta. Siitä huolimatta sekä osake- että 

korkomarkkinoilta ollaan kirjaamassa 

tänä vuonna erittäin vahvat tuotot. Nyt 

on jo aika kääntää katseet ensi vuoteen. 

Kertaamme nyt lyhyesti mitä teemoja 

ensi vuonna tulisi pitää silmällä. 

 

Useimpien ennusteiden mukaan kehitty-

neiden talouksien kasvu hidastuisi vielä 

ensi vuonna hieman ja kääntyisi sitten 

nousuun. Suomen talous on sinnitellyt 

tänä vuonna yllättävän vahvana, mutta 

nyt alkaa olla näyttöjä sen hiipumisesta 

globaalien vaikutuksien mukana. Vuosi-

tasolla Handelsbanken ennustaa 

Pohjoismaiden, Euroopan ja USA:n kas-

vun käyvän 2020 pohjilla ja kiihtyvän 

taas 2021. Kiinan kasvu sen sijaan jat-

kaa asteittaista hidastumistaan edelleen 

seuraavana vuonna. Inflaatio pysynee 

hitaana suurimmissa kehittyneissä ta-

louksissa, joten rahapolitiikkakin on 

jäämässä elvyttäväksi vielä pitkäksi ai-

kaa. Ensi vuonna ei näillä näkymin ole 

luvassa kiristystoimia suurilta keskus-

pankeilta. Sen sijaan politiikkaa voidaan 

tarpeen vaatiessa edelleen keventää. 

 

Isot poliittiset teemat pysyvät yhä ensi 

vuonna vahvasti pinnalla. USA:n ja Kii-

nan pitäisi sopia kaupan ehdoista, kuten 

myös Britannian ja EU:n kunhan Brexit-

sopimus valmistuu. Pelkona on, että vä-

lirauhan jälkeen USA ja Kiina eivät etene 

isompien kokonaisuuksien sovittelussa. 

Myös Britannian ja EU:n kauppasuhtei-

den ehtojen määrittäminen ottaa 

aikansa eikä nopeita tuloksia kannata 

odottaa. Loppuvuonna tunnelmia sävyt-

tävät USA:n presidentinvaalit, joilla on 

varmasti omat vaikutuksensa markkinoi-

hin ja sijoitustuottoihin. 
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Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,0 EUR/USD 1,113

Informaatioteknologia 0,7 EUR/SEK 10,459

Kulutustavarat ja palvelut 1,4 EUR/GBP 0,855

Perusteollisuus 0,2 EUR/JPY 121,940

Päivittäistavarat 0,1 EUR/CHF 1,090

Rahoitus ja kiinteistö 0,5 Euribor 3kk -0,40 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,4 Euribor 12kk -0,25 %

Terveydenhuolto -0,1 EUR 5v (swap) -0,15 %

Tietoliikennepalvelut 0,8

Yhdyskuntapalvelut 0,2

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 68,0 0,1

S&P 500 0,5 Kulta 1509,6 -0,1

FTSE 0,1 Hopea 17,8 -0,3

MSCI Asia Pacific 0,2 Vehnä 187,3 0,1

Eurostoxx50 futuuri* 0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:16

Indeksi %

Nikkei 225 -0,4

Hang Seng 1,2

Shanghai -0,1

klo 9:17
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