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Tämä katsaus sisältää yleistä informaatiota taloudellisista tapahtumista, eikä sen sisältämiä tietoja ole tarkoitettu neuvoksi missään yksittäisessä liiketoimessa. Tässä esitetyt tiedot on hankittu Tresorin luotettavina pitämistä
lähteistä, eikä Tresor vastaa tietojen virheettömyydestä. Katsauksen tai sen osan kopioiminen, levittäminen ja siteeraaminen on kielletty ilman Tresorin lupaa.
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Indeksit
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OMX Helsinki
OMX Helsinki Cap
Nasdaq
EuroSTOXX
EuroSTOXX50
S&P500
1-12kk Rm.indeksi
Obligaatioindeksi

10 221,57
7 010,47
7 993,25
380,36
3 410,44
2 919,36
331,02
1,101

1,29 %
1,32 %
1,23 %
1,45 %
1,92 %
1,06 %
0,00 %
-0,32 %

Korot

24.9.2018

Muutos %yks

-0,69
2,37
0,46
3,076

-0,01
0,04
0,02
0,09

Saksa 3kk
USA 3kk
Saksa 10v
USA 10v

Valuutta
EUR/USD
USD/JPY
EUR/JPY

24.9.2018
1,175
112,740
132,510

Vko muutos% OSAKEMARKKINAT

Tällä viikolla yritetään taas löytää syy
osakemarkkinoiden kääntymiselle laskuun Yhdysvaltain
keskuspankin todennäköisestä koron nostosta. Historia
ei kuitenkaan tällaista ajatusta tue, onhan pörssi
edellisten 37 koron noston jälkeen noussut 35 kertaa
seuraavien kuuden kuukauden aikana, keskimäärin 5,7
prosentilla. Vuoden 1994 helmikuussa tehdyn koron
noston jälkeen pörssi laski 4,9 prosentilla ja kun
ohjauskorkoa nostettiin toukokuussa 2000 pörssi valjuili
1,6 prosentin alamäkeen seuraavan puolen vuoden
aikana. Nämä kaksi kertaa ovat olleet ainoat kerrat,
jolloin ohjauskoron nosto on painanut pörssikurssit
laskuun.

Vko muutos% Tämä on Tresorin viimeinen Viikkokatsaus. Kiitämme
0,591 % lukijoita ja toivotamme menestystä tuleville vuosille.
0,823 %
1,416 %

KORKOMARKKINAT

Valuuttamarkkinoilla dollari on heikentynyt euroa
vastaan, vaikka Yhdysvaltain talous porskuttaa vahvasti
eteenpäin. Yhdysvaltain pitkä korko on noussut
viimeisen viikon aikana inflaatiohuolien seurauksena.
Tämä on vetänyt Saksan pitkää korkoa ylöspäin.
Korkoero on nyt 0,57%- yksikköä eli se on pysynyt hyvin
staattisena.
Tämän viikon keskiviikkona FED:n avomarkkinakomitea
kokoontuu. FED:n uskotaan nostavan ohjauskoron
vaihteluväliä 0,25%- yksiköllä 2,25% - 2,00%:iin.
Federal Reserve:n uskotaan nostavan ohjauskorkoa
syyskuun kokouksensa lisäksi myös joulukuun
kokouksessaan.
Yhdysvaltain presidentti ilmoitti, että Yhdysvallat asettaa
Kiinalle uusia tuontitulleja 200 miljardin dollarin edestä.
Tuontitullit tulevat voimaan syyskuun 24. päivä ja
kiinalaistuotteille asetettavat kymmenen prosentin tariffit
kestävät tämän vuoden loppuun saakka. Tariffit
nousevat tammikuun ensimmäisenä päivänä 25
prosenttiin.
Kiina asetti vastaavasti tullit 60 miljardin USA:n
tuonnille. Kiina on perunut USA:n kanssa käytävät tälle
viikolle kaavaillut virkamiestason neuvottelut.
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