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Markkinakatsaus 6.4.2020
Carolus Reincke, allokaatioratkaisuista vastaava johtaja
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Keskeiset tapahtumat taloudessa ja 
sijoitusmarkkinoilla 1/2

➢ Osake- ja yrityslainamarkkinoilla hintaheilunta tasaantui viime viikolla.

– Osakkeiden ja yrityslainojen hintatasossa ei nähty suurta muutosta viime viikon aikana. Markkinoiden 

hintaheiluntaa ja suojan kysyntää kuvaava VIX-indeksi on laskenut, mutta on edelleen selvästi pitkän aikavälin 

keskiarvoja korkeammalla tasolla.

➢ Neljättä valtion tukipakettia harkitaan Yhdysvalloissa, tariffeja poistetaan mahdollisesti väliaikaisesti.

― Pitkään pohdinnassa ollut infrastruktuuripaketti ollaan mahdollisesti lisäämässä osaksi elvytysohjelmaa. 

― Keskustellaan Kiinassa valmistettujen tuontitavaroiden tariffien poistosta 90 päivän ajaksi. Tariffit maksaa 

yhdysvaltalaiset tuontiyhtiöt, joten toimenpide parantaisi näiden yhtiöiden kassavaratilannetta.

― Keskuspankki lisäsi dollarin tarjontaa kansainvälisille toimijoille ja höllentää pankkien vakavaraisuusvaateita.

➢ Yhdysvalloissa työttömyys nousee ennätystahtia.

― Viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset nousivat 6,65 miljoonaan. Viimeisen kahden viikon aikana n. 9,5 

miljoonaa ihmistä on hakenut työttömyyskorvauksia, toisin sanoen n. 6% työvoimasta.

➢ Kiinassa talousaktiviteetti nousi maaliskuussa ”normaalille” tasolle.

― Teollisuustuotantoa kuvaava Caixin PMI nousi tasolle 50,1 helmikuun lukemasta 40,3.
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➢ Trump kannustaa Saudia Arabiaa ja Venäjää sopimaan öljyn tuotannosta.

― Öljyn kysyntä on laskenut n. 30 % (> 26 miljoonaa tynnyriä päivässä) OPEC+ kiistan ja hidastuvan 

talousaktiviteetin johdosta. Hinnan tasaantumiseen tarvitaan arviolta 15 miljoonan tynnyrin tuotantoleikkauksia.

➢ Yritysten osinkoja leikataan, perutaan ja siirretään eteenpäin.

⎯ Monissa osakkeissa nähtiin viime viikolla poikkeuksellista hintaheiluntaa osingonmaksun tai osingon 

irtoamiseen liittyviin epäselvyyksiin.

⎯ Euroopan pankkivalvoja kehottaa pankkeja ja vakuutusyhtiöitä pidättäytymään maksamasta osinkoa, ostamasta 

omia osakkeita ja jakamasta suuria bonuksia kriisin aikana.

➢ Ennätyksellinen liikkeellelaskuaktiviteetti korkomarkkinoilla . 

⎯ Korkean luottoluokituksen lainamarkkinoilla nähtiin ennätyksellistä aktiviteettia viime viikolla ja viime kuussa.

⎯ Korkean luottoluottoluokituksen yhtiöille on hyvin tarjolla likviditeettiä ja duraatiopreemio on alhainen. Matalan 

luottoluokituksen lainamarkkinoilla vastaavaa tilannetta ei ole ainakaan vielä nähty. FED:in yrityslainojen osto-

ohjelman yksityiskohtia odotetaan.

⎯ Pankit eivät ole lähteneet myymään taseomistuksiaan kuten finanssikriisissä tapahtui.
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Talousaktiviteetti selvässä laskussa Euroopassa
Kiinassa talousaktiviteetin toipuminen on ollut rivakkaa
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Työttömyys kasvaa ennätystahtia Yhdysvalloissa
Ennätykselliset 6,7 miljoonaa uutta työttömyyskorvaushakemusta viime viikolla
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Keskuspankit ovat olleet hyvin aktiivisia 
viimeisten viikkojen aikana

FED on ostanut lainoja yli $1 095 mrd ja EKP yli €370 mrd edestä maaliskuussa

Lähde: Mandatum Life, Macrobond
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Yhdysvaltain osakemarkkinan ja VIX-indeksin pitkän 
aikavälin kehitys
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Seuraava markkinakatsaus julkaistaan 14.4.
Voit kuunnella katsauksen livenä klo 16.30-17.30.



Vastuuvarauma
Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvonkehitys perustuu vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai 

laskea. Sijoituskohteiden aikaisempi kehitys ei kuvaa niiden kehitystä tulevaisuudessa. Mikäli sijoituskohteet sisältävät muita kuin euromääräisiä sijoituksia, 

valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoituskohteen arvonkehitykseen. 

Asiakas päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon alenemisesta tai 

menettämisestä. Mandatum Life tai sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä eivätkä vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden valinnasta. 

Mandatum Life voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa olevia sijoituskohteita vakuutuksen voimassaoloaikana. 

Esityksessä käytetyt tiedot on annettu tiivistetyssä muodossa eivätkä ne anna täydellistä kuvaa esityksen kohteena olevista asioista tai niihin liittyvistä riskeistä. 

Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä aiheeseen ja tarvittaessa käyttää omia vero-yms. neuvonantajia. Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on 

annettu vain informaatiotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen 

arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Esitetyt tiedot perustuvat esityksen tekohetkellä käytössä olleisiin tietoihin sekä Mandatum Lifen sen hetkisiin 

näkemyksiin ja arvioihin. Mandatum Life voi muuttaa näkemyksiään tai arvioitaan ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä vakuutuksen ja 

sijoituskohteiden ehtoihin ja esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai muuttamista. 

Lainsäädäntöä ja verotusta koskevat tiedot perustuvat Mandatum Lifen käsitykseen esityksen tekohetkellä voimassa olevasta lainsäädännöstä ja 

verotuskäytännöstä. Tiedot koskevat vain Suomessa yleisesti verovelvollisia henkilöitä. Verotus ei ole osa vakuutussopimusta, eikä Mandatum Life vastaa 

lainsäädännön tai verotuskäytännön muutosten vaikutuksista tai verottajan yksittäisten ratkaisujen yhdenmukaisuudesta esityksen tietojen kanssa.

Tuotto-oletusten ja tuottotavoitteiden käyttö on suuntaa antavaa. Esitetyt tuotto-oletukset ja tuottotavoitteet on laskettu käyttäen pitkän aikavälin ennusteita tuotto-

oletuksista eivätkä ne ole tae tulevasta tuotosta tai siitä, että tuotto-oletusten mukainen lopputulos olisi aina positiivinen.

Asiakas vastaa itse tietojen pohjalta mahdollisesti tekemistään päätöksistä. Mandatum Life ei takaa esitettyjen tietojen, näkemysten tai arvioiden oikeellisuutta tai 

täydellisyyttä eikä vastaa tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Asiakas vastaa toimiensa 

veroseuraamuksista sekä mahdollisista vaikutuksista asiakkaan muihin sopimussuhteisiin sekä oikeuksiin tai velvollisuuksiin
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