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Myönteinen kehitys jatkui helmikuussa
Vuosi 2012 on alkanut hyvin myönteisissä merkeissä sijoitusmarkkinoilla. Euroalueen
velkakriisi, joka loi epävarmuutta sijoittajien keskuuteen viime vuoden jälkipuoliskolla, on
selvästi jäämässä taka-alalle. Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla ja
sijoittajat ovat jälleen allokoineet varojaan riskipitoisempiin sijoituskohteisiin, kuten
osakkeisiin ja yrityslainoihin. Epävarmuuden vähenemiseen on vaikuttanut usea tekijä,
mutta EKP:n toimet ovat olleet alkuvuonna ratkaisevat. EKP:n joulukuussa 2011
käynnistämä kolmen vuoden rahoitus pankeille on tehnyt pankkijärjestelmän ylilikvidiksi ja
tämä on laskenut lyhytaikaisia korkoja tuntuvasti. Niin pankkien välisten markkinoiden
euriborkorot kuin euroalueen ongelmamaiden (Italia, Espanja ym.) lyhytaikaisten
velkainstrumenttien korot ovat laskeneet huomattavasti marras-joulukuun huipuista.
Vähitellen lasku on tarttunut myös pitkäaikaisiin korkoihin. Lisäksi ko. maiden
lainahuutokaupat ovat onnistuneet alkuvuonna erinomaisesti ja pelot siitä, että erääntyviä
velkoja ei kyettäisi rahoittamaan uudelleen ovat osoittautuneet yliampuviksi. Korkojen lasku
on koskenut luonnollisesti myös yrityslainoja ja varsinkin HY-lainojen korot ovat laskeneet
merkittävästi suhteessa valtionlainoihin.

Helmikuun lopussa EKP toteutti toisen kolmen vuoden keskuspankkirahoituksen
huutokaupan ja uutta lainaa myönnettiin 530 mrd. euroa. Kaikkiaan tätä rahoitusta on jo yli
1000 mrd. euroa, mikä pitää pankkijärjestelmän huomattavan likvidinä useita vuosia. Kun
lisäksi Japanin korot ovat nollatasolla ja Yhdysvaltojen keskuspankki, FED on ilmoittanut,
että ohjauskorot pidetään matalalla, 0 - 0,25 % tasolla ainakin syksyyn 2014 asti,
huomattavan matalien korkojen jakson voidaan odottaa jatkuvan vielä pitkään.
Osakemarkkinat jatkoivat nousuaan helmikuussa sekä kehittyneillä että kehittyvillä
markkinoilla. Korkojen laskun ohella markkinaa tuki sijoittajien epävarmuuden väistyminen,
taantumapelkojen lieventyminen sekä yritysten raportointi viime vuoden lopun tuloksista ja
alkuvuoden näkymistä. Pahimmat pelot tulosten heikkenemisestä eivät toteutuneet ja mm.
yritysten luottamusta kuvaavat barometrit ovat jopa velkakriisin kanssa painiskelleessa
Euroopassa vakaantuneet viime syksyn synkkyydestä. Front ETF-Strategian kannalta
positiivista on ollut se, että ne markkinat, joita ylipainotamme voimakkaasti, ovat edelleen
nousseet helmikuussa selvästi enemmän kuin osakemarkkinat keskimäärin (mm. Saksa,
Suomi, Venäjä, Kiina). Markkinatunnelman muutosta voidaan hyvin havainnollistaa

osakeoptioista lasketun, nk. VIX-indeksin avulla. Poikkeukselliset markkinaepävarmuuden
jaksot ilmenevät indeksin voimakkaana nousuna. Alkuvuoden aikana markkinat ovat tältäkin
osin normalisoituneet.

Myös hyödykkeiden hintojen nousu jatkui helmikuussa. Pahimpien taantumapelkojen
väistyminen ja pelot Iran tilanteen kärjistymisestä myöhemmin tänä vuonna ovat nostaneet
erityisesti raakaöljyn hintaa. S&P GSCI –indeksillä mitattuna hyödykehinnat nousivat 3,8 %
helmikuussa.
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Front Capitalin sijoitustoiminnan katsaus
Front Capitalin sijoitusstrategia on toiminut alkuvuonna hyvin. Strategian perusteet ovat
toki edelleen pitkälti samat, kuin viime vuoden lopulla, mutta voimakkaan korkojen laskun
ja osakekurssien nousun jälkeen sijoitusstrategiaa on syytä tarkastella uudelleen, koska
markkinatilanne on muuttunut. Tällä hetkellä (6.3.2012) sijoitusstrategia perustuu
seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:
1) Maailmantalouden kasvu jatkuu kohtalaisena myös vuonna 2012, ja taantuma jää
lyhytaikaiseksi jopa velkakriisin kourissa painiskelleessa Euroopassa. Korkojen lasku ja
epävarmuuden väheneminen parantavat kotitalouksien ja yritysten luottamusta, mikä
alkaa loppuvuonna elvyttää kulutusta ja investointeja Euroopassa. Talouskasvun
painopiste on pitkälti toki kehittyvien talouksien varassa. Arviomme mukaan Aasiassa
(varsinkin Kiinassa) käänne talouspolitiikassa tapahtui marraskuussa ja elvytystoimia
jatketaan vuoden 2012 alkupuoliskolla ml. keventämällä rahapolitiikkaa. Inflaation
hidastuminen antaa tähän hyvät edellytykset ja Kiina voi omilla toimillaan ylläpitää
taloutensa nopeaa kasvuvauhtia, jonka tavoitteeksi tänä vuonna on asetettu 7,5 %.
2) Vuonna 2008 huippunsa saavuttanut nk. finanssikriisi on selvästi vaimentumassa
vuonna 2012. Uusi talousyhteistyösopimus, EKP:n toimet ja korkojen voimakas lasku
helpottavat euroalueen ongelmamaiden tilannetta ja kriisi on väistymässä taka-alalle.
Poliitikoille on käynyt selväksi, että vaihtoehtoja säästötoimien jatkamiselle ei ole.
Tilannetta helpottaa se, että julkisen talouden alijäämät supistuvat merkittävästi jo
tehtyjen säästöpäätösten seurauksena ja jatkossa talouspolitiikkaa voidaan suunnata
enemmän talouskasvua tukevaan ja rakenteita uudistavaan suuntaan.

3) Keskuspankit tulevat jatkossakin tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet pankkien
maksuvalmiuden ja rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitämiseksi. Sekä
Yhdysvalloissa (syksy 2008) että euroalueella keskuspankit ovat nyt kovan kautta
oppineet, että ne eivät voi vetäytyä vastuustaan rahoitusmarkkinoiden vakauden
turvaajana. EKP:n uusi kolmen vuoden luottofasiliteetti oli erittäin merkittävä toimi
pankkien kaikkien likviditeettitarpeiden tyydyttämiseksi edullisella korolla ja
pitkäaikaisesti. Pankkijärjestelmä on nyt kokonaisuutena pakotettu tallettamaan EKP:iin
satoja miljardeja euroja vuosikausiksi huomattavan matalalla korolla, mikä pitää korot
alhaalla ja kannustaa pankkeja kasvattamaan luotonantoaan lähivuosina.
4) Osake- ja korkomarkkinat ovat reagoineet voimakkaasti tähän markkinatunnelman
normalisoitumiseen ja EKP:n rahan tarjonnan lisäykseen. Korot ovat laskeneet ja
osakkeet nousseet lähes suoraviivaisesti joulukuun puolivälistä saakka. On

luonnollista, että tämä kehitys on vain hetkellistä ja liittyy markkinoiden ylimitoitetun ja
irrationaalisen pelkotilan väistymiseen. Tästä eteenpäin on todennäköistä, että sekä
korkojen että osakekurssien kehitykseen liittyy aika ajoin vaihtelua ja normaalit
kurssien korjausliikkeet vaihtelevat nousujaksojen kanssa. Maaliskuun alkupuolella on
käynnissä tämänkaltainen luonnollinen korjausliike.
5) Alkuvuoden kurssinoususta ja maaliskuun alun korjausliikkeestä huolimatta osakkeet
ovat omaisuusluokkana arvostukseltaan edullisia. Vastaavasti hyvin taloutensa
hoitaneiden maiden (kuten Saksa ja Pohjoismaat) valtionlainat ovat huomattavan
yliarvostettuja kuten myös Yhdysvaltojen valtionlainat, mikäli inflaatio-odotukset
heräävät taantuman väistyessä. Näkemyksemme mukaan sekä yrityslainat (sekä IG
että erityisesti HY) ovat edelleen tuotto-odotukseltaan kiinnostavia suhteessa
valtionlainoihin. Hyödykkeistä energia ja myös teollisuuden sekä maatalouden raakaainehinnat ovat laskeneet liian paljon suhteessa elpyvään maailmantalouteen ja siihen
rakenteelliseen kysynnän kasvuun, joka tulee kehittyvistä talouksista.
6) Front Capitalin sijoitusstrategiassa siirryttiin ylipainottamaan osakkeita suhteessa
korkoinstrumentteihin lokakuussa 2011. Hyödykkeitä ryhdyttiin ylipainottamaan tammihelmikuun vaihteessa lisäämällä energia-etf:iä osuutta salkuissa. Emme näe perusteita
sille, että osakkeiden ylipainotuksesta pitäisi tässä markkinatilanteessa luopua.
Valtionlainoista luovuttiin Yhdysvaltojen osalta kokonaan jo vuoden 2011 puolella ja
tammikuussa valtionlainoja myytiin edelleen. HY-yrityslainojen painoa kasvatettiin
edelleen heti tammikuun alussa ja tämä lisäys myytiin pois maaliskuun alussa.
Osakeriskiä kasvatettiin vuoden 2011 puolella sekä kehittyvien talouksien että niiden
teollisuusmaiden osalta, joiden rahoitustasapaino on kunnossa. Pohjoismaat ja Saksa
ovat hyviä esimerkkejä näistä maista. Maaliskuu alussa lisättiin myös Japani
ylipainoon. Osakestrategiassa suositaan niitä maita ja toimialoja (kuten perus- ja
konepajateollisuus sekä energia), jotka hyötyvät vastaisuudessakin kehittyvien
talouksien kasvusta. Erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat alipainossa, sillä
vähäisen kurssilaskun vuoksi arvostustasot ovat korkeammat kuin markkinoilla, joita
painotamme.
7) Loppuvuoden osalta suurimpana riskinä näemme Iranin tilanteen kärjistymisen ja
Yhdysvallat. Yhdysvaltojen presidentinvaalien vuoksi voidaan ajautua tilanteeseen,
jossa sekä ulko- että talouspolitiikka kärjistyy hoitamattoman julkisen talouden
vajeongelman että Iranin ydinasetavoitteiden vuoksi.
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Front Capitalin omaisuudenhoidon katsaus
Front Capitalin omaisuudenhoitoratkaisuista ETF-Strategiamallisalkku seuraa
suoraviivaisesti nyt voimakkaasti kantaaottavaa allokaationäkemystämme. Olemme
mallisalkussamme sekä mainituissa osakkeissa, hyödykkeissä että korkeamman tuoton
tarjoavissa yrityslainoissa (HY) edelleen voimakkaassa ylipainossa. Valtionlainoissa
olemme selkeässä alipainossa.
ETF-Strategiamme tuotti helmikuussa 4,0 % ja alkuvuonna 10,4 %, kun
neutraaliallokaation mukainen vertailuindeksi tuotto oli alkuvuonna 6,9 %. Front Capitalin
rahasto-omaisuudenhoidossa tuotto oli helmikuussa 3,3 % Suojatien ja 5,3 % Moottoritien
osalta (vuoden alusta tuotot Suojatiessä 8,3 % ja Moottoritiessä 13,4 %). Uskomme tämän
tuloksen olevan varsin kilpailukykyinen omaisuudenhoitovertailussa.
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Tässä katsauksessa tähdellä merkityt kohdat tarkoittavat seuraavaa:
*Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.
** Pääomaturva nimellisarvolle on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata
mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia, ja sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy
liikkeeseenlaskijariski.

Vastuunrajoitus
Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen
käyttöön. Mikään asiakirjassa esitetty aineisto ei ole
tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan tai sijoituspalvelun
käyttöön. Asiakirjassa oleva tieto ei ole
arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus,
eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka
veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida
palveluita tai tuotteita.

Asiakirjaa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä
käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto perustuu
lähteisiin, joita Front Capital Oy pitää luotettavina.
Front Capital Oy tai sen työntekijät eivät takaa
asiakirjassa annettujen tietojen, mahdollisten
mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta,
tarkkuutta tai täydellisyyttä tai siinä esitettyjen
asioiden soveltuvuutta lukijalle.

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellisia riskejä.
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tai sijoituspalvelun
käyttöä sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan
tutkimukseensa ja arvioonsa sijoituskohteesta tai
sijoituspalvelusta ja siihen liittyvistä riskeistä eikä
sijoituspäätöstä tule tehdä yksinään
markkinointimateriaalissa esitettyjen tietojen
perusteella vaan tulee perustua tuotteen tietoihin
kokonaisuudessa. Sijoittajan tulee tiedostaa, että
sijoituksiin liittyvä riski tarkoittaa, että sijoittaja
voi hävitä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan ja,
että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoittaja
tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja
omalla vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta
tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai
sijoitusneuvojaansa. Asiakas vastaa aina
sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja
veroseuraamuksista riippumatta, onko Front Capital
tai sen sidonnaisasiamiehet suorittaneet
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarvion. Front Capital
Oy tai sen sidonnaisasiamiehet eivät vastaa mistään
taloudellisista menetyksistä tai kuluista, olivatpa ne
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat
seurata mistä tahansa tässä asiakirjassa olevaan
informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista
päätöksistä.
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Asiakirjassa mahdollisesti olevat viittaukset olemassa
olevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, perustuvat
Front Capital Oy:n käsitykseen lainsäädännöstä ja
sen tulkinnasta sinä hetkenä, kun tiedot on julkaistu
eikä Front Capital Oy voi antaa takuita laintulkinnan
oikeellisuudesta tai pysyvyydestä. Lait ja laintulkinta
voivat muuttua tulevaisuudessa.
Tätä asiakirjaa tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai
julkaista ilman Front Capital Oy:n etukäteen antamaa
kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
Lisätietoa Front Capital Oy:stä:
Front Capital Oy palvelee asiakkaitaan suomeksi ja
soveltuvin osin ruotsiksi ja englanniksi.
Lainsäädännön niin vaatiessa voidaan asiakkaalle
tehdä asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi ennen
tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n
kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa.
Front Capital Oy on sijoituspalveluyritys, jonka
toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6
ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010
831 51; www.finanssivalvonta.fi. Front Capital Oy on
Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa
palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan
tutustumaan näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa
lisää tietoa muulla tavalla kuin Internet-sivuilta,
pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Front Capital
Oy:hyn.
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