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Kuukausikommentti – huhtikuu 2023

Huhtikuussa markkinoilla toivuttiin maaliskuun pankkiongelmista. Kurssiheilunta rauhoittui osakemarkkinoilla ja etenkin eurooppalaiset 
osakkeet toipuivat pankkisektorin säästyttyä suuremmilta ongelmilta. Maaliskuun aikana odotukset tulevista koronnostoista laskivat 
merkittävästi sijoittajien spekuloidessa keskuspankkiirien reaktioita pankkien ongelmiin, mutta huhtikuun aikana huolien väistyessä 
odotukset tulevista koronlaskuista siirtyivät kauemmaksi etenkin Fedin osalta. Markkinakoroissa näkyi vielä hieman heiluntaa, mutta ei yhtä 
paljon kuin maaliskuussa. Huhtikuun puolivälissä käynnistynyt tuloskausi ei myöskään merkittävästi muuttanut tunnelmia pörssissä – isossa 
kuvassa tulokset länsimaisissa pörsseissä ovat tarjonneet hieman enemmän positiivisia kuin negatiivisia yllätyksiä, mutta esimerkiksi 
Yhdysvalloissa analyytikot laskivat tulosodotuksiaan merkittävästi ennen tuloskauden alkua. 

Talousluvuissa kautta linjan on korostunut palvelusektorin vahvuus. Ostopäällikköindeksit ovat maalanneet kahtia jakautunutta kuvaa 
talouskasvusta, kun palvelusektorin yrityksissä kasvu on vahvaa, mutta teollisuussektorilla indeksiluku on pysynyt etenkin Euroopassa pitkälti 
alle 50 pisteen kertoen heikentyvästä tilanteesta teollisuusyhtiöissä. Kiinassa tilanne teollisuudessa on ollut parempi elpymisen ansiosta ja 
viimeisimmän ennakko-ostopäällikköindeksin mukaan myös Yhdysvalloissa ollaan 50 pisteen paikkeilla. Sama ilmiö palvelusektorilla on 
näkynyt myös inflaatioluvuissa. Etenkin energian hinnan lasku on saanut kokonaisinflaation Euroopassa laskuun, mutta palveluiden kova 
kysyntä näkyy yhä sekä Euroopan, että Yhdysvaltojen 2 % tavoitteeseen verrattuna koholla olevana pohjainflaationa. Keskuspankeilta 
odotetaankin toukokuun alussa lisää koronnostoja. Fedin osalta hinnoitellaan 25 korkopisteen koronnostoa, kun taas EKP:n osalta jopa 50 
korkopisteen koronnosto on mahdollinen. 

Selvästikin markkinat keskittyvät nyt aiempaa enemmän talouden ja tuloskehityksen näkymiin, ja se onkin luonnollista nyt kun 
koronnostosyklit sekä EKP:n, että Fedin osalta todennäköisesti lähestyvät loppuaan. Aivan kuukauden lopussa julkistettu Yhdysvaltojen BKT-
luku oli pettymys – talous kasvoi vain 1,1 % edellisestä vuosineljänneksestä, kun odotettu kasvu oli 2 %. Myös uusin Kiinan teollisuuden 
ostopäällikköindeksi lipsahti jo alle 50 pisteen. Markkinat keskittyvät myös keskuspankkiirien kommentteihin tulevasta – sijoittajien 
odotukset talouskasvusta ovat melko hajallaan, toisten uskoen alkuvuoden hyvän vireen palvelusektorilla jatkuvan ja leviävän muualle 
talouteen, kun taas pessimistisemmät ennustavat syvääkin taantumaa etenkin Yhdysvaltoihin. Loppuvuoteen on ladattu paljon odotuksia 
myös osakeanalyytikoiden ja yhtiöiden kommenttien osalta. Monet yhtiöt ovat kommentoineet alkuvuoden olleen heikomman, mutta he 
näkevät piristymistä loppuvuodesta, ja nämä odotukset näkyvät myös osakeanalyytikoiden odotuksissa tuloskäänteestä loppuvuotta 
kohden. Ja vaikka sijoittajat ovat melko yksimielisiä siitä, että inflaatio jatkaa rauhoittumistaan, saattavat inflaatiolukujulkistukset silti 
aiheuttaa heiluntaa markkinoilla, jos ne yllättävät, suuntaan tai toiseen. 
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