
MILLAISIA VAIKUTUKSIA
INFLAATIOLLA ON VUONNA 2022?

Inflaatio on vuonna 2022 osa kaikkien elämää. Mutta mitä inflaatio on, 
millaisia seurauksia sillä on ja kuinka kauan se jatkuu? 
Otetaan selvää.

Miten sitä mitataan? 
Inflaatiota mitataan tiettyjen tuotteiden 
keskimääräisillä hintamuutoksilla.
Näihin kuuluvat esimerkiksi maito, kahvi, 
huonekalut, lelut ja hiustenleikkuu.

Mitä inflaatio on? 

Inflaatio tarkoittaa hintatason yleistä nousua ja sen myötä 
elinkustannusten nousua. Se on mittari, jolla arvioidaan, 
kuinka kalliita tietyistä tuotteista ja palveluista on tullut.

Näin suojelet sijoitussalkkuasi inflaatiolta

Nousevat hinnat eivät vaikuta yhtä voimakkaasti 
lyhytkestoisiin joukkovelkakirjoihin ja vaihtuva- 
korkoisiin velkakirjoihin. Joskus vaikutus voi olla
jopa positiivinen.

Inflaatio ei myöskään vaikuta kehittyviin 
joukkovelkakirjamarkkinoihin ja 
korkeatuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Hyödynnä yksityistä pääomaa ja 
reaaliomaisuusluokkia, kuten vipulainoja ja 
metsätaloutta.

Kasvu

Kannattamattomat 
teknologiaosakkeet

Härkäsektorit 22 Karhusektorit 22
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Logistiikan
pullonkaulat
helpottavat

Energian
hinta laskee

Markkinoilla ei uskota
inflaation kestävän pitkään 

Hintapaine huipussaan
vuoden 2022 lopussa

 

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajille?

Joukkokirjavelkojen
arvo nousee hintojen 

laskiessa ja laskee 
hintojen noustessa.

Nousevat korot nostavat 
sekä joukkovelkakirjojen 
että osakkeiden hintoja.

Osakkeet sietävät 
kohtuullista inflaatiota.

Mukaan lasketaan kuluttajat 
kaupungeissa ja maaseudulla 

Keskittyy yksinomaan kaupunkien 
kuluttajiin

Asumisen hinta noin 6 % allokaatiosta Asumisen hinta yli 36 % allokaatiosta

Inflaatiota mitataan eri tavoin
Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Eurooppa USA

Keskuspankit yrittävät 
yleensä hillitä 
inflaatiota nostamalla 
korkoja.

Tämä tarkoittaa, että 
korot voivat nousta 
pidemmän aikaa.

Miten se vaikuttaa markkinoihin?

Korot ovat olleet 
ennätysalhaalla jo 
pitkään. Euroopassa 
korot ovat olleet jopa 
negatiivisia.

Mitä indeksejä inflaation mittaamiseen käytetään?

Euroalueen inflaatio on 
kaikkien aikojen korkein

7,5%

Isossa-Britanniassa inflaatio 
on korkeimmillaan 30 

vuoteen

5,5%

Yhdysvaltojen kuluttaja-
hyödykkeiden hintaindeksi (CPI) on 
korkeampi kuin koskaan aiemmin 

287,71

Talouden mittarit voimakkaassa nousussa

Euroopan unioni
yhdenmukaistettu kuluttajahinta-

indeksi YKHI (eng. HICP)

Englannin keskuspankki/
Japanin keskuspankki/
Norjan keskuspankki 

Kuluttajahintaindeksi (CPI)

Ruotsin keskuspankki
Kuluttajahintaindeksi ja 

kiinteä korko (CPIF)

Yhdysvaltain keskuspankki
Kuluttajahyödykkeiden

hintaindeksi (PCE)

Haluatko tietää lisää?
Tutustu blogiimme evli.com/blog
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