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 Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama 
volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi

 IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan vuodelle 2016 
ja 2017 0,1%-yksiköllä

 Euroalueen BKT kasvoi toisella neljänneksellä odotetusti 0,3 
prosenttia suhteessa edellisneljännekseen

 USA:n toisen vuosineljänneksen BKT-kasvu jäi 1,2 prosentin 
tasolla merkittävästi odotuksista (2,5 prosenttia), syynä 
kuitenkin ilmeisesti varastojen supistaminen

 Kiinan toisen vuosineljänneksen talouskasvu oli 6,7 prosenttia 
(od. 6,6 prosenttia) 

Talouskehitys
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BKT:n muutos %
2011 2012      2013      2014     2015     2016E    2017E

Suomi 2,7       -0,8        -1,2       - 0,1        0,4 0,5         0,7
USA 1,8        2,8 2,2         2,4         2,4        2,2         2,5         
Euroalue 1,5       -0,7        -0,4         0,8         1,5 1,6 1,4
Saksa 3,4 0,9 0,2         1,6         1,5 1,6 1,2
Iso-Britannia            1,1 0,3 1,7         2,9         2,2 1,7         1,3
Japani -0,6 1,4 1,6        -0,1         0,5 0,3        0,1
Kiina 9,3 7,7         7,7         7,4         6,9 6,6         6,2
Intia 6,3 4,7 6,9         7,3         7,3 7,4         7,4
Brasilia 2,7 1,0 2,7         0,1        -3,8       -3,3         0,5
Venäjä 4,3 3,4 1,3         0,6        -3,7       -1,2 1,0
Maailma 3,9        3,2         3,4         3,4         3,1         3,1        3,4

Lähde:  IMF (WEO July/2016). Suomen ennusteet Nordea (2/2016).

Talouskehitys
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IFO -indeksi laski heinäkuussa, mutta ylitti odotukset. Lähde Bloomberg.

Saksan talouden suhdanneodotukset
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Molemmat indeksit kuvastavat edelleen talouden elpymistä. Teollisuuden 
ostopäällikköindeksi alitti hiukan odotukset ja palvelusektorin 

ostopäällikköindeksi ylitti odotukset. Lähde: Bloomberg.

Euroalueen  teollisuuden ja 
palvelusektorin suhdanneodotukset 

5



Heinäkuun teollisuussektorin ISM-indeksi laski odotettua enemmän pysyen kuitenkin yli 50 
pisteen. Lähde: Bloomberg.

USA:n teollisuuden ja palvelusektorin 
suhdanneodotukset
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Kuluttajien luottamus heinäkuussa laski aavistuksen kesäkuun tasolta. Lähde: Bloomberg.

USA:n kuluttajien luottamus
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Teollisuussektori-indeksi laski alle 50 pisteen tason (49.9). Molemmat indeksit olivat kuitenkin 
linjassa odotusten kanssa.  Lähde: Bloomberg.

Kiinan teollisuuden ja palvelusektorin 
suhdanneodotukset
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 Osakemarkkinat ovat toipuneet Brexit –äänestystuloksen 
aiheuttamasta laskusta ja mm. S&P 500 -indeksi on saavuttanut 
uuden ennätystason

 P/E –tunnusluvun valossa USA:n ja Euroopan osakemarkkinat 
näyttävät kalliilta 

 Keskuspankkien rahapolitiikka ohjaa kuitenkin tällä hetkellä 
merkittävästi osakemarkkinoita

 Markkinoilla merkkejä, että sijoittajat ovat palaamassa 
kehittyville markkinoille ja kehittyvien markkinoiden kasvusta 
voi hyötyvät myös eurooppalaiset yritykset, joilla on laajaa 
globaalia liiketoimintaa.

 Osakevalinnan merkitys on edelleen suuri, kannattaa panostaa 
vakavaraisiin yhtiöihin, joiden osingonmaksukyky on hyvä.

Osakemarkkinat
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OMX Helsinki Cap -indeksin kehitys per 5.8.2016. Lähde: Bloomberg.

Helsingin pörssi

10



DAX-indeksin kehitys per 5.8.2016. Lähde: Bloomberg.

Saksan pörssi
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S&P 500 -indeksin kehitys per 4.8.2016. Lähde: Bloomberg.  

USA:n pörssi
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Nikkei 225 -indeksin kehitys per 5.8.2016. Lähde: Bloomberg.

Japanin pörssi
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Hang Seng China Enterprises -indeksin kehitys per 5.8.2016. Lähde: Bloomberg.

Hong Kongin pörssi
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Brexit äänestystulos aiheutti väliaikaisen piikin volatiliteetissa. Sen jälkeen palattiin 
alhaisille tasoille. Lähde: Bloomberg 5.8.2016.

USA:n osakemarkkinoiden volatiliteetti
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Lähde: Bloomberg 5.8.2016.

Helsingin pörssin arvostus
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Lähde: Bloomberg 5.8.2016.

Helsingin pörssin arvostus
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Euroopan osakemarkkinoiden arvostus
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Lähde: Bloomberg 5.8.2016.



Euroopan osakemarkkinoiden arvostus
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Lähde: Bloomberg 5.8.2016.



USA:n osakemarkkinoiden arvostus
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USA:n osakemarkkinoiden arvostus

21Lähde: Bloomberg 5.8.2016



 Korot pysynevät alhaisella tasolla hyvin pitkään johtuen 
Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikan elvytystoimista

 Englannin Keskuspankki (BOE) laski odotetusti ohjauskorkoa 
0,25 prosentilla ja laajensi yllättäen valtiolainojen osto-
ohjelmaa viime kokouksessaan

 USA:n vahvat talousluvut ovat lisänneet todennäköisyyttä, että 
saadaan ainakin yksi koronnosto tänä vuonna

 Yrityslainojen riskipreemiot nousivat reippaasti Brexit –
äänestys tuloksen takia, mutta laskivat sen jälkeen suhteellisen 
nopeasti takaisin äänestystä edeltävälle tasolle.

Korkomarkkinat
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Lähde: Bloomberg 5.8.2016.

Viiden vuoden valtionlainojen tuottoja
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iTraxx Main 5 Y (investment grade lainat, 5 v.), iTraxx Crossover 5 Y (high yield lainat, 5 v.).  
Korkoero korkopisteinä (100 pistettä= 1 %-yks. ) suhteessa riskittömään korkoon. Lähde: 
Bloomberg 5.8.2016.

Euroopan yrityslainat
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Yhteystiedot

Suomen Pankkiiriliike Oy

Aleksanterinkatu 15 B

00100 Helsinki

www.suomenpankkiiriliike.fi

puh. 09 2510 250     fax 09 2510 2511

Y-tunnus 1076418-6   kotipaikka Helsinki
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http://www.suomenpankkiiriliike.fi/


Vastuunrajoitus

Tässä esityksessä mainitut tiedot on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan omaan käyttöön. Sitä ei saa kopioida,
siteerata eikä antaa eteenpäin ilman Suomen Pankkiiriliike Oy:n lupaa. Esityksessä mahdollisesti esitetyt
ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseemme ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Suomen Pankkiiriliike Oy on sijoitustuotteiden markkinoija ja välittäjä, jonka vastuu sijoitustuotteiden osalta
rajoittuu siihen, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus saada käyttöönsä liikkeeseenlaskijaa koskeva
liikkeeseenlaskuun liittyvä julkistettu informaatio. Sijoitustuotteiden merkintä toimitetaan suoraan
liikkeeseenlaskijalle / tarjouksen tekijälle.

Esityksessä annettuja tietoja ei tule pitää sijoittajakohtaisena yksilöllisenä neuvona tai yksittäistä
sijoitustuotetta koskevana yksilöllisenä suosituksena, ellei kirjallisesti toisin nimenomaisesti Suomen
Pankkiiriliike Oy:n puolesta niin todeta, eivätkä ne liity kenenkään yksittäisen asiakkaan tai vastaanottajan
sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen taikka erityistarpeisiin. Mikäli asiakas ei ymmärrä annettuja
tietoja tai sijoitustuotteen oikeudellista luonnetta, tulee asiakkaan tämä ilmaista selvästi. Suomen Pankkiiriliike
Oy tarjoaa sijoitustuotteisiin liittyviä sijoitusneuvontapalveluita. Suomen Pankkiiriliike Oy vastuu
sijoitusneuvontapalveluiden osalta rajoittuu siihen, että Suomen Pankkiiriliike Oy toimeksiannossa täyttää
lainsäädännössä sille asetetut selonotto- ja tiedoksiantovelvollisuudet sekä muut velvoitteensa palvelun
tarjoajana. Asiakas tekee aina itsenäisesti sijoituspäätöksensä, eikä Suomen Pankkiiriliike Oy vastaa sijoituksesta
aiheutuvista veroseuraamuksista tai tappioista. Suomen Pankkiiriliike Oy vastaa vain sellaisesta vahingosta, joka
voidaan osoittaa johtuneen toimeksiannon huolimattomasta taikka asiantuntemattomasta hoitamisesta.
Suomen Pankkiiriliike Oy ei anna sijoitustuotteiden vero- tai oikeudellista neuvontaa.
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