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 WTI-öljyn hinta painui yli 20 vuoden pohjiin 

 Muuten markkinoilla maltillista optimismia 

 Kuinka korona vaikuttaa vihreään vallankumoukseen? Osa 4 

 

 
Talous vapaassa pudotuksessa 
– miten sijoittajan kannattaa 
navigoida markkinoilla? 
 

Tervetuloa ke 22.4. klo 17 seuraamaan 

suoraa live-lähetystä talouden tilanteesta ja 

sijoitusmarkkinoista. Voit myös lähettää ky-

symyksiä asiantuntijoillemme chatin kautta. 

 

Tapahtuu tänään 
Taloustilastoja ja tapahtumia  

 

 
 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  
indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Jenkkiöljyn hinta on pudonnut alimmil-

leen vuoden 1999 jälkeen, kun kysyntä-

näkymät ovat yhä heikot ja varastot täytty-

vät, vaikka öljyesiintymissä tuotantoaktivi-

teetti on laskenut viiden viikon aikana 36 %. 

WTI on painunut lähes 15 dollariin. Brent-öl-

jylaadussa reaktio on ollut selvästi hillitympi. 

 

 

  

Globaalit markkinat eivät näytä pelästy-

neen öljyn hinnan pudotusta. Tunnelmaa 

ovat tukeneet odotukset Kiinan elvytystoi-

mista sekä koronavirustartuntojen laskun 

jatkuminen lukuisissa maissa. Aasiassa 

pörssiliikkeet vaihtelevat, Euroopan futuu-

rit ovat nousussa ja USA:ssakin futuurien 

lasku on taittunut. 

 
 

Kuinka korona vaikuttaa  

vihreään vallankumoukseen? 
 

Koronaviruspandemian jälkeistä aikaa on 

vielä mahdotonta määrittää. Ilmastonmuu-

tokseen sopeutumiseen liittyvät toimet 

kuitenkin lisääntyvät tulevaisuudessa 

tästä huolimatta, ja uskomme teemaan liit-

tyvien palvelujen kysynnän kasvavan. 

Tapa, jolla koronapandemian vaikutuksia 

lieventävä elvytyspolitiikka vastaa globaa-

liin taantumaan vaikuttaa myös suuresti 

maailmalla toteutettaviin ilmastotoimiin. 
 

Kävimme viime viikolla läpi kaksi skenaa-

riota pandemian jälkeisestä ajasta. 

Ensimmäisessä skenaariossa ilmastotoi-

met kärsivät vakavasti, koska aihe jää 

muiden poliittisten teemojen varjoon. Toi-

sessa ”vihreä vallankumous” otetaan 

tärkeäksi osaksi talouden elvytyspaket-

teja. Skenaarioita yhdistää se, että 

uudenlaisiin olosuhteisiin on sopeuduttava 

joka tapauksessa. Jos vihreämpi vaihto-

ehto saa kannatusta erityisesti EU-

alueella, on tällä mielestämme paljon 

myönteisiä vaikutuksia pohjoismaisille yh-

tiöille. Jatkamme artikkelia pohtimalla eri 

näkökulmista (päästöt ja energiankäyttö, 

muovinkäyttö ja kierrätys, ilmastoon so-

peutuminen), kuinka vihreää kehitystä 

tukeva strategia EU-alueella voisi hyödyt-

tää pohjoismaisia yhtiöitä. 
 

Päästöt ja energiankäyttö 

EU:n vihreän kehityksen ohjelman sisältö 

antaa lupauksen suoranaisesta ”remontti-

aallosta” julkiseen ja yksityiseen 

rakennuskantaan energiatehokkuuden pa-

rantamiseksi. Tällä hetkellä alhaalla olevat 

energiahinnat voivat vähentää halukkuutta  

 

 

  

investointeihin. Samaan aikaan strate-

gia kuitenkin tähtää rakennussektorin 

aktiviteetin nostamiseen ja pienten sekä 

keskisuurten yritysten tukemiseen. EU-

maiden rakennuskannan energiatehok-

kuuden parantaminen vaatii monenlaisia 

toimia, kuten teknologisten ratkaisujen 

käyttöönottoa. Tähän tarvitaan mm. sen-

soreita ja muita IoT-komponentteja, 

jotka parantavat rakennusten toiminnal-

lista tehokkuutta. Myös lämmitys-

ratkaisuja pyritään päivittämään vähän-

päästöisemmiksi.  

 

Uskomme, että NIBE (OSTA) hyötyy ti-

lanteesta, sillä tämä pohjoismaiden 

suurin lämmitysjärjestelmiä tuottava yh-

tiö on johtava peluri asuinrakennusten 

lämpöpumppumarkkinoilla. Sen ratkai-

sujen avulla voidaan siirtyä vanhoista 

fossiilipohjaisista teknologioista uusiin 

ympäristöystävällisempiin lämmitys- ja 

jäähdytysratkaisuihin. Yhtiö hyötyy 

myös julkisten kiinteistöjen puolella kas-

vavasta kysynnästä ratkaisuilleen.  

 

Energiatehokkuuden parantaminen hyö-

dyttää myös muita pohjoismaisia yhti-

öitä, kuten Rockwool (OSTA), joka tuot-

taa kivivillaeristeitä ja Inwido (PIDÄ), 

joka valmistaa ikkunoita ja ovia ja on 

Suomessa tunnettu nimellä Pihla. EU:n 

ohjelmaan liittyvät toimet voivat myös 

laukaista tarpeita investoida rakennus-

ten automaatiojärjestelmiin, jota kautta 

voidaan kontrolloida energian käyttöä, 

kuten myös sähköautojen latauspistei-

siin. Nämä toimet voivat tuottaa 

positiivista aktiviteettia yrityksille, kuten 

Caverion (OSTA), joka keskittyy ener-

giatehokkaisiin kiinteistöteknisiin palve-

luihin ja ja Bravida (OSTA), joka tarjoaa 

taloteknisiä urakoita ja palveluja.  

 

Lopuksi on myös hyvä muistaa kasvava 

kysyntä vihreämmille infrahankkeille, joi-

den osalta rakennus-, energia- ja 

ympäristöalan asiantuntijayritys Sweco 

(OSTA) voi olla vahvoilla. 

 

jatkuu huomenna… 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 9:00 Tuottajahinnat

EMU 12:00 Kauppatase

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 10,4 EUR/USD 1,087

Informaatioteknologia 1,4 EUR/SEK 10,864

Kulutustavarat ja palvelut 2,0 EUR/GBP 0,871

Perusteollisuus 4,7 EUR/JPY 117,190

Päivittäistavarat 1,5 EUR/CHF 1,052

Rahoitus ja kiinteistö 5,6 Euribor 1kk -0,43 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 4,1 Euribor 3kk -0,24 %

Terveydenhuolto 2,1 Euribor 6kk -0,20 %

Tietoliikennepalvelut 1,4 Euribor 12kk -0,11 %

Yhdyskuntapalvelut 3,3 EUR 5v (swap) -0,25 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 2,6 Öljy, Brent 27,7 -1,4

S&P 500 2,7 Kulta 1681,6 -0,1

FTSE 2,8 Hopea 15,2 0,4

MSCI Asia Pacific 2,0 Vehnä 198,5 1,0

Eurostoxx50 futuuri* 1,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:03

Indeksi %

Nikkei 225 -0,8

Hang Seng 0,2

Shanghai 0,3

klo 8:03
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