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Pörssit nousussa, protektionismipuheisiin jo totuttu
Brasilian real heikentynyt voimakkaasti
Suomen vientiin selvä loikka laivan ansiosta
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Brasilian valuutta real on jatkanut huomattavaa
heikkenemistään,
vaikka
keskuspankki teki väliintulon pysäyttääkseen laskun. Allianzin tunnettu strategi
Mohamed El-Erian sanoi, että Brasilia voi
olla seuraava ”kaatuva dominopalikka” kehittyvillä markkinoilla Turkin ja Argentiinan
jälkeen.
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USA:n osakemarkkina sektoreittain,
indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet

Ranska on ehdottanut sääntömuutosta, jonka toteutuessa brittipankkien
asema hankaloituisi Brexitin jälkeen. Regulaatio, joka nyt helpottaa Britannian
finanssiyhtiöiden EU:n kanssa käymää
kauppaa, kiristyisi Ranskan ehdottaman
muutoksen myötä. Ideana ehdotuksessa on, ettei EU:n ulkopuolisia
kauppakumppanimaita kohdeltaisi suotuisammin kuin EU:n sisäisessä
kaupassa, johon vaikuttavat MiFID II
-säädökset.
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Aasia tänään aamulla
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Suomen vienti loikkasi
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Euroopan keskuspankin päättäjät arvioivat, että seuraavassa korkokokouksessa
ensi torstaina käytäisiin tärkeä keskustelu,
jonka tuloksena voitaisiin saada päätös arvopaperiostojen alasajosta. Pääjohtaja
Mario Draghin neuvosto pitänee kokousta
sopivana mahdollisuutena neuvotella arvopaperiostojen lopettamisesta. Ilmoitetun
aikataulun mukaan ostot jatkuvat vähintään syyskuuhun saakka.

klo 9:50

Viennin loikkaa selittää pitkälti Saksaan
toimitettu laiva, jonka arvoksi tilastoitiin
535 miljoonaa euroa. Ilman laivaakin
vienti olisi kasvanut noin 9 prosenttia.
Suomen kauppatase, miljoonaa eur
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Euroalueen bkt:n kasvu,
prosenttia vuodentakaisesta
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Lähde: Tulli
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Osakemarkkinat ovat olleet eilen ja tänään
selvässä nousussa. Sijoittajien luottamus
globaalin talouden hyvään vireeseen näyttäisi jatkuvan vahvana. Erityisesti USA:ssa
teknologiayhtiöt ovat olleet vahvoilla viime
päivät. S&P 500 –indeksi nousi neljättä päivää peräkkäin ja Nasdaq ylsi uuteen
ennätykseensä. Vaikuttaa siltä, että markkinoilla on alettu tottua myös siihen, että
protektionistiset puheet voimistuvat ja heikkenevät vuoron perään. Viikonloppuna
pidettävää G7-kokousta odotetaan mielenkiinnolla.

2009

Havaintoja markkinoilta

Euroalueelta saadaan tänään ensimmäisen vuosineljänneksen lopulliset bkt-luvut.
Ennakkoarvio povasi 0,4 prosentin kasvua
kvartaalitasolla ja 2,5 prosentin kasvua
vuoden takaiseen verrattuna. Talouskasvu
on ollut euroalueella melko hyvää viime
vuosina sen jälkeen, kun talous on toipunut ns. eurokriisistä. Nyt tuoreimman
suhdanteen kasvuhuippu saattaa kuitenkin olla jo takana.
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Lähde: Bloomberg

Tullin tuoreen ennakkotilaston mukaan
Suomen tavaraviennin arvo oli huhtikuussa 5,5 miljardia euroa. kasvua
vuoden takaiseen tuli jopa 20 prosenttia.
Tuonti kasvoi puolestaan samaan aikaan 9 prosenttia vajaaseen 5,4
miljardiin euroon. Vuoden alusta alkaen
vienti on kasvanut vuoden takaisesta 10
prosenttia ja tuonti noin 6 prosenttia.
Kauppatase oli huhtikuussa pitkästä aikaa 130 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Viimeksi ylijäämää kertyi viime vuoden
toukokuussa.
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