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Aasian pörssit ovat elpyneet tänään voi-

makkaasti sen jälkeen, kun globaalit 

osakemarkkinat kävivät  eilisen laskun 

myötä jo alimmalla tasollaan vuoden 2016 

jälkeen. Japanissa Nikkei on noussut yli 7 

prosenttia ja Hongkongin Hang Seng lähes 

5 prosenttia. Jää vielä nähtäväksi, alkaisiko 

itseään ruokkiva negatiivinen kierre pörs-

seissä jo laantua vai onko tämä vain 

väliaikainen korjaus. Joka tapauksessa 

myös futuurit USA:ssa ja Euroopassa enna-

koivat vahvaa nousuavausta tälle päivälle. 

Fed kertoi eilen aloittavansa uuden massiivi-

sen elvytysohjelman, jolle ei ole olemassa 

enimmäisrajaa. 

 

 

  

Yleisimpiä kysymyksiä 
koronaviruksen talous-
vaikutuksista (osa 1) 
 

Koronapandemian aiheuttama talouden ja 

rahoitusmarkkinoiden epäjärjestys on he-

rättänyt paljon kysymyksiä, joihin kaikkiin 

ei ole vielä kunnollisia vastauksia. Kuten 

keskuspankki Fedin Jay Powell totesi, tu-

levaisuus on tuntematon. Siitä huolimatta 

joitakin asioita voidaan todeta suurem-

malla varmuudella kuin toisia. Tai ainakin 

ajatukset voidaan koota jonkinlaisiin raa-

meihin. Analyysiyhtiö Capital Economics 

(CE) on artikkelissaan pohtinut vastauksia 

yleisimpiin koronavituksen talousvaikutuk-

sia koskeviin kysymyksiin. Käymme 

kysymyksiä ja vastauksia läpi kaksiosai-

sessa artikkelissamme. 

 

1. Kuinka suuri alustava taloudelli-

nen vaikutus pandemialla tulee 

olemaan?  

 

Epävarmuus on nyt poikkeuksellisen 

suurta. Voidaan kuitenkin olla varmoja 

siitä, että isku taloudelliseen aktiviteettiin 

tulee olemaan valtava. Jos oletetaan esi-

merkiksi 10-12 viikon laaja-alaiset 

poikkeustilat ja siten toimintojen sulkemi-

set, koituu näistä 10-20 prosentin lasku 

bruttokansantuotteissa vuoden ensimmäi-

sellä tai toisella neljänneksellä (vahingot 

ensin Aasiassa, myöhemmin Euroopassa 

ja USA:ssa). Yksin koulujen sulkemisten 

vaikutus bkt:hen tulee olemaan noin 2 pro-

senttia kvartaalissa.  

 

On mahdotonta sanoa mikä kaikki on jo 

markkinoilla hinnoiteltu, mutta viime viikko-

jen voimakas lasku kertoo, että suurin osa 

sijoittajista odottaa taloudessa huomatta-

vaa supistumista. Ekonomistit eivät ole 

vielä reagoineet, sillä vain kolmannes ta-

lousennusteista povaa globaalin bkt:n 

kasvun hidastuvan yli 1,5 prosenttia tänä 

vuonna. Odotettavissa on kuitenkin yhä 

enemmän ennusteita heikommasta bkt-

kehityksestä kuin vuonna 2009 finanssi-

kriisin aikaan (-0,5 %).  

 

 

  

2. Miltä elpyminen tulee  

näyttämään? 

 

Taloudellisen aktiviteetin pitäisi palau-

tua, kun rajoituksia poistetaan. Kiinan 

esimerkki kuitenkin osoittaa, että palau-

tuminen on epätasaista. Ensin elpyy 

tuotanto ja sitten kulutus, mutta hitaam-

min. Paljon puhutaan eri kirjaimista 

elpymisen kuvaajina. Tuleeko tästä V, U, 

W vai L, sitä on mahdoton sanoa. Yksi 

nykytiedoilla pätevä oletus on, että suu-

rin osa talouksista palaa kriisiä 

edeltävälle bkt-kehityksen uralle parin 

vuoden sisällä, mutta sillä välin voi olla 

menetetty suuri osa aktiviteetista, jota ei 

voi enää saada takaisin.  

 

Tällainenkin lopputulema vaatii, että 

moni asia menee oikein. Hallitusten pi-

täisi pysyä normaalisti maksukykyisten 

yritysten ja pankkien tukena. Samaan ai-

kaan kuluttajien ja liiketoimintojen pitäisi 

saada elvytettyä elinvoimaisuutensa ja 

velkakirjamarkkinoiden sietää suurem-

pia velkataakkoja, jotka tulevat kriisin 

seurauksena.  

 

Jos joku näistä ehdoista pettää tai virus 

palaa kuvioihin myöhemmin, on maail-

mantalouden vain totuttava hitaamman 

kasvun aikaan. Riskit ovat suurimmat 

kaikkein velkaantuneimmissa ja haavoit-

tuvista taseista kärsivissä maissa 

euroalueella ja kehittyvillä markkinoilla. 

 
Lähde: Capital Economics 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 9:00 Työllisyystilastot

GER 10:30 Ostopäällikköluvut

EMU 11:00 Ostopäällikköluvut

USA 16:00 Uusien asuntojen myynti

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -6,7 EUR/USD 1,084

Informaatioteknologia -1,0 EUR/SEK 11,075

Kulutustavarat ja palvelut 0,4 EUR/GBP 0,930

Perusteollisuus -4,5 EUR/JPY 119,660

Päivittäistavarat -3,0 EUR/CHF 1,059

Rahoitus ja kiinteistö -6,1 Euribor 1kk -0,45 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -4,9 Euribor 3kk -0,37 %

Terveydenhuolto -5,0 Euribor 6kk -0,31 %

Tietoliikennepalvelut -0,4 Euribor 12kk -0,19 %

Yhdyskuntapalvelut -5,3 EUR 5v (swap) -0,00164

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -4,3 Öljy, Brent 28,2 4,3

S&P 500 -2,9 Kulta 1573,0 1,3

FTSE -3,8 Hopea 13,7 3,1

MSCI Asia Pacific -3,5 Vehnä 196,5 2,7

Eurostoxx50 futuuri* 4,6

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:58

Indeksi %

Nikkei 225 7,1

Hang Seng 4,6

Shanghai 2,1

klo 8:58
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