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Ennustetarkkuudesta tukea yritysasiakkaille 

Danske Bank jälleen maailman tarkin ruplaennustaja 

Danske Bank on valittu jälleen maailman tarkimmaksi ruplan valuuttakurssin ennustajaksi tietotoimisto 

Bloombergin vertailussa. Vuonna 2013 Danske Bank oli paras ruplaennustaja euro-rupla -valuuttaparissa, 

nyt tarkkuus oli maailman kärkiluokkaa Yhdysvaltain dollarin ja ruplan osalta.  

Tietotoimisto Bloomberg ylläpitää EMEA-listausta, joka asettaa vähintään neljä kertaa vuodessa valuuttakurssien-

nusteensa julkaisevat pankit paremmuusjärjestykseen. Ruplan kehittymistä suhteessa dollariin ennustavat säännölli-

sesti useimmat kansainväliset pankkijätit, muun muassa muun muassa Royal Bank of Scotland, Citigroup, JP Mor-

gan ja Itä-Euroopan suurin pankki, venäläinen Sberbank. 

Danske Bank nousi vuoden 2014 parhaaksi dollari-rupla -valuuttakurssin ennustajaksi Bloombergin ylläpitämällä 

EMEA-listalla viimeisten neljän kvartaalin aikana annettujen pisteiden perusteella.  

– Vuosi 2014 oli ruplan osalta ennätyksellisen vaikea. Ukrainan kriisi, Venäjälle asetetut talouspakotteet sekä kes-

kuspankin toimet valuutan arvonlaskun pysäyttämiseksi ovat tehneet ennusteiden laatimisesta poikkeuksellisen haas-

tavaa. Tätä taustaa vasten olen erittäin tyytyväinen siihen, että kykenimme nykyiseen tarkkuuteen, toteaa ruplaennus-

teista vastaava Danske Bank Markets Suomen ekonomisti Vladimir Miklashevsky. 

Ennusteet heijastavat riskejä ja auttavat suojaustoiminnan päätöksenteossa 

Valuuttakurssiennusteet ovat usein keskeisessä roolissa yritysasiakkaiden riskienhallinnallisia päätöksiä tehtäessä. 

Ennusteita hyödynnetään ennen kaikkea asiakkaiden suojausinstrumenttivalinnan tukena, mutta niiden käytössä on 

noudatettava oikeaa lähestymistapaa. 

– Yritysten suojautuvat epäedullisilta kurssiheilahteluilta pääosin termiinein ja erilaisin optiorakentein.   Ennusteet 

tarjoavat yrityksille merkittävää tukea valittaessa vallitsevaan markkinatilanteeseen sopivia suojautumisratkaisuja, 

mutta ne eivät kuitenkaan ole suojauspäätösten ainoa peruste. Valuuttaennusteen sisältämä informaatio on sisällytet-

tävä itse suojainstrumenttiin, esimerkiksi sen suojaustehoon tai sitovuuden asteeseen. Oikein valitulla suojarakenteel-

la voi olla merkittävä vaikutus liiketoimien lopputulokseen, toteaa Danske Bank Marketsin valuuttamyynnistä ja -

ratkaisuista vastaava johtaja Mika Laakkonen. 

Venäjän taloudessa ei tasaantumisen merkkejä 

Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten johdannaissuojat ovat arkipäivää, mutta erityisesti Venäjän mark-

kinoilla operoiville suomalaisyrityksille valuuttakurssien ennustetarkkuuden merkitys on turbulentissa tilanteessa 

kasvanut. Vuoden 2015 osalta tilanne ei näytä edellisvuotta helpommalta. 

– Pohjoismaisten Venäjällä toimivien yritysten tunnelmat ovat edelleen melko rauhallisia. Viime vuoden loppu oli 

suhteellisen hyvä venäläisten kuluttajien lisätessä kulutustaan, Vladimir Miklashevsky toteaa.  

– Kuluvan vuoden aikana odotamme kuitenkin Venäjän talouden edelleen supistuvan rajusti ja kulutuspiikin vaiku-

tuksen vaimenevan, joten ennakoimme ruplan arvon heikkenevän edelleen suhteessa sekä euroon että Yhdysvaltojen 

dollariin. 
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