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Keskeiset oletukset maailmantaloudesta   
 

 Maailmantalouden näkymät ovat vastanneet alkuvuonna varsin hyvin Frontin aiempia 
käsityksiä. Euroalueen talouskasvu on nopeutunut heikentyneen euron ja 
energiahintojen laskun tukemana. Saksan vahvan talouden rinnalla muut euroalueen 
taloudet ovat alkuvuonna osoittaneet aiempaa positiivisempaa kasvua. Kreikan 
velkaneuvottelut eivät ole heijastuneet juuri mitenkään muiden euromaiden tilanteeseen, 
vaan Kreikka on jäänyt erilliseksi ongelmapesäksi. Suomessa talouskasvu on jatkunut 
heikkona mm. epäedullisen valuuttakurssikehityksen (kruunut ja rupla) vuoksi. Nyt keväällä 
huomio on kuitenkin keskittynyt eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen muodostamiseen, 
mikä on vihdoin lisännyt optimismia talouspolitiikan linjausten uskottavuuteen. 
Loppuvuonna euroalueen ja Suomenkin taloustilanne tulee edelleen vahvistumaan ja 
deflaatiouhka – ainakin tällä erää – on väistynyt heikon euron ja tuontihintojen 
inflaation ansiosta.  

 Selkein pettymys alkuvuoden kehityksessä on ollut Yhdysvaltojen vaisu 
talouskasvu. Lisäksi useat indikaattorit ennakoivat heikkouden jatkuvan nyt keväällä. 
Vahvistunut dollari on yksi syypää heikohkoon kehitykseen. Lisäksi Yhdysvaltojen 
vaihtotaseen alijäämä on jälleen alkanut kasvaa voimakkaasti. Inflaatiopaineet ovat 
olemattomat vahvan dollarin ja energiahintojen laskun vuoksi, mutta työmarkkinoilla 
ansioiden kasvu nopeutui talvella. Markkinoiden käsitys Yhdysvaltojen keskuspankin 
rahapolitiikan kiristämisen aikataulusta on siten muuttunut ja nyt koronnostojen odotetaan 
alkavan vasta loppuvuonna. Kuten aiemminkin, arviomme mukaan FED ei tule 
nostamaan korkojaan niin, että talouskasvu tai työllisyys vaarantuisi, eli koronnostot 
siirtyvät ja nousu jää vähäiseksi.  

 Kaiken kaikkiaan teollisuusmaiden inflaatio-odotukset ovat laskeneet tuntuvasti 
alkuvuonna, joten tarvetta kireämpään rahapolitiikkaan ja korkojen nostamiseen ei kerta 
kaikkiaan ole. Päinvastoin, FED on EKP:n ja Japanin keskuspankin ultrakeveän politiikan 
vankina, sillä Yhdysvaltojen talous ei kestäisi korkeita korkoja ja edelleen vahvistuvaa 
dollaria. Keveä rahapolitiikka tukee teollisuusmaiden talouskasvua, minkä lisäksi 
kehittyvistä talouksista Kiina ja Intia ovat liittyneet rahapolitiikalla elvyttävien joukkoon. 
Energiahintojen lasku talvella on vaimentanut inflaatiopaineita myös monissa EM-maissa, 
mikä on antanut tilaa ohjauskorkojen alentamiseen.  Kiina on jatkanut uudistuksiaan ja 
varsinkin rahoitusmarkkinoiden liberalisointi on onnistunut hyvin. Samalla 
keskuspankin korko-ohjauksen merkitys rahoitusmarkkinoilla ja taloudessa on kasvanut. 
Kiina saavuttaneekin tänä vuonna asettamansa 7 prosentin kasvutavoitteensa. Tämä 
kaikki tilanteessa, jossa Kiina on kyennyt entisestään parantamaan maan vahvaa 
rahoitustasapainoa (vaihtotase, julkinen talous). Itä- ja Etelä-Aasian maiden taloustilanne 
on hyvä ja talouskasvun voidaan odottaa jatkuvan vahvana 2015 ja 2016. Energiahintojen 
lasku tukee lähes kaikkien alueen maiden talouskasvua, kun yritysten kustannukset 
laskevat ja kotitalouksien ostovoima kasvaa.        

 Teollisuusmaiden talouskasvun ennakoidaan nopeutuvan 2015 runsaaseen 2 prosenttiin, 
kun Yhdysvaltojen, Japanin ja varsinkin Euroopan kasvu nopeutuu. Kehittyvien talouksien 
talouskasvu säilyy kokonaisuutena likimain ennallaan runsaassa 5 prosentissa, mutta Intia 
parantaa selvästi suoritustaan. Brasilian kasvu jää vaatimattomaksi ja taloutta vaivaavat 
maan hallituksen korruptioskandaalit ja kyvyttömyys. Uudistuksiin kykenemättömän 
Venäjän talousnäkymät ovat muuttuneet katastrofaalisiksi onnettoman Ukrainan seikkailun 
ja energiahintojen laskun seurauksena. Venäjän sisä- ja ulkopoliittinen kehitys on samalla 
matkalla umpikujaan ja talouden uusi romahdus ajoittunee vuoteen 2016, kun valtion 
vararahastot on käytetty. Iranin ydinsulkusopimus kesällä lisää uudelleen paineita 
raakaöljyn hinnanlaskuun. Maksutaseeltaan heikkojen energiatuottajamaiden vaikeudet 
jatkuvat ja varsinkin Lähi-idän ja latinalaisen Amerikan maiden näkymät säilyvät vaisuina.     
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… ja oletukset koroista ja valuutoista  

    
 Talouden ja valuuttamarkkinoiden realiteettien pakottamana EKP aloitti merkittävän 

rahapolitiikan keventämisen kesällä 2014. Tämä keventäminen huipentui tammikuussa, 
kun EKP päätti käynnistää laajamittaiset valtionlainojen ostot maaliskuusta alkaen. EKP:n 
toimien seurauksena lyhyimmät rahamarkkinakorot ovat laskeneet nollan alapuolelle ja 
euro on heikentynyt merkittävästi valuuttamarkkinoilla. Yhdysvaltojen FED sitä vastoin 
lopetti omat arvopaperiostonsa viime syksynä, joten rahapolitiikka on nyt selvästi 
keveämpää euroalueella kuin Yhdysvalloissa. Tämä eriytyminen lisäsi euron 
heikentymispaineita aina huhtikuuhun saakka, jolloin euron dollarikurssi kävi noin tasolla 
1,050. Koska Yhdysvaltojen talouskasvu jäi alkuvuonna vaisuksi mm. vahvan dollarin 
vuoksi, odotukset FED:n koronnostoista ovat vaimentuneet tuntuvasti keväällä. Tämä on 
pysäyttänyt lopulta myös euron heikentymisen ainakin tällä erää. Huhtikuun lopulla ja 
toukokuussa euro on jopa hieman vahvistunut dollariin nähden. Arviomme mukaan euron 
heikentyminen dollariin nähden on pääosin tapahtunut. Seuraavia euroa vastaan 
vahvistuvia valuuttoja ovat Ruotsin ja Norjan kruunut, jotka heikentyivät talouden 
perustekijöihin nähden aivan liikaa viime vuonna.  

 Teollisuusmaiden keveän rahapolitiikan lukkona säilyy Japanin keskuspankki BoJ, jonka 
2012 lopulla aloittama ultrakeveä politiikka vähentää olennaisesti kaikkien teollisuusmaiden 
keskuspankkien liikkumatilaa. Matalien korkojen rinnalle keskeiseksi rahapolitiikan 
välineeksi ja rajoitteeksi ovat muodostuneet valuuttakurssit, joita kaikkien teollisuusmaiden 
keskuspankit pyrkivät ohjaamaan (vaikka eivät sitä aina myönnäkään). Valuuttakurssien 
merkitystä korostaa se, että jopa FED joutuu politiikassaan huomioimaan dollarin ulkoisen 
arvon. Millään teollisuusmaalla ei ole varaa sallia oman valuuttansa merkittävää 
vahvistumista, joten rahapolitiikka säilyy teollisuusmaissa äärimmäisen keveänä niin kauan 
kuin kaksi kolmesta (FED, EKP, BoJ) jatkaa keveää politiikkaansa. Ultrakeveän 
rahapolitiikan globaali paine jatkuu ainakin syksyyn 2016 saakka, jolloin EKP:n ohjelma 
aikaisintaan päättyy. Arviomme mukaan FED:n koronnostot jäävät tähän saakka selvästi 
maltillisemmiksi, kuin markkinat arvioivat. Tämän jälkeenkään ei ole perusteita lyhyiden 
korkojen nousulle, sillä inflaatiopaineet ovat vähäiset. Sijoittajalle tämä merkitsee 
olemattomia tuottoja lyhytaikaisille korkosijoituksille vielä lukuisia vuosia.         

 Joukkolainakorot laskivat tuntuvasti euroalueella alkuvuoden aikana ja huhtikuussa 
korkotaso oli laskenut jo absurdin alhaiseksi varsinkin Saksan korkojen osalta. Korkojen 
lasku heijasti sekä olemattomia inflaatiopaineita että EKP:n osto-ohjelmaa. Huhti-
toukokuussa korkomarkkinoilla on nähty korjausliike ja pisimmät joukkolainakorot kaikissa 
euromaissa ovat nousseet selvästi. Perusteita trendinomaiselle pitkien korkojen 
nousulle ei kuitenkaan ole, sillä EKP:n ohjelma jatkuu vähintään ennallaan ja 
inflaatioriskiä ei ole. Euroalueen talouskasvun näkymät ovat perustaltaan hauraat, joten 
tarvetta korkeille koroille ei tästäkään syystä ole. Toukokuun lopulla euroalueen korkojen 
nousupaineet näyttävät hellittäneen ja sijoittajat ovat palanneet vähitellen markkinoille 
ostajina. Arviomme mukaan euroalueen nk. ongelmamaiden (Italia, Espanja, ..) korkoerot 
Saksan korkoihin tulevat edelleen kaventumaan EKP:n arvopaperiostojen ja valtioiden 
alijäämien supistumisen vuoksi. Kreikan ongelmat eivät vaikuta tähän kokonaiskuvaan 
mitenkään. Yhdysvalloissa pitkien korkojen nousupaineet heräävät aika ajoin, mutta kuten 
2013, perusteita trendinomaiselle korkojen nousulle ei ole. Seuraavan kerran nousupaineet 
alkanevat 2016, kun EKP:n osto-ohjelman päättyminen alkaa häämöttää ja odotukset 
FED:n koronnostoista jälleen viriävät aiempaa voimallisemmin. Yrityslainojen osalta HY-
lainat jäivät selvästi jälkeen muusta korkokehityksestä viime vuonna. Kuluvana vuonna HY-
lainat ovatkin antaneet erinomaisen tuoton IG- ja valtionlainoihin verrattuna. Arviomme 
mukaan yrityslainojen korkoerot valtionlainoihin eivät juuri enää kavennu.     
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Frontin sijoitusstrategia: Riskit kasvussa   
 
 

 Arvopaperimarkkinoiden tuotot ovat olleet poikkeuksellisen hyviä viime vuosina ja 
osakkeiden nousumarkkinat ovat jatkuneet jo keväästä 2009 saakka. Ainoastaan 
pahimpina eurokriisin vuosina 2011 ja 2012 nähtiin tilapäisiä notkahduksia osake- ja 
korkomarkkinoilla. Tänä vuonna osakekurssien nousu on perustunut korostetusti 
keskuspankkien harjoittamaan likviditeetin pumppaukseen markkinoille, kun EKP 
ilmoitti tammikuussa valtionlainojen osto-ohjelmastaan. Keskuspankkien harjoittama 
likviditeetin pumppaus rahoitusmarkkinoille ja siitä seuraava korkojen poikkeuksellinen 
mataluus vauhdittavat osakekurssien nousua, mutta samalla osakkeiden arvostus on 
noussut jo varsin korkeaksi. Suhdannekehityksen tulisi vahvistua merkittävästi, yritysten 
marginaalien tulisi säilyä korkealla tasolla ja palkkojen ym. kustannusten ei tulisi nousta, 
jotta arvostukset olisivat perusteltuja. Varsinkin Yhdysvalloissa tämä alkaa olla vaikeasti 
saavutettavissa, sillä dollari on vahvistunut merkittävästi valuuttamarkkinoilla, 
työmarkkinoiden tilanne alkaa muodostua hyväksi työntekijöiden kannalta ja voittojen 
osuus BKT:sta on jo ennätyksellisen korkealla tasolla. Suhdanteet on siis jo viritetty 
lähes äärimmilleen tuloskasvun näkökulmasta. Viimeinen ”resurssi” tulosten, 
suhdanteiden ja osakemarkkinoiden kannalta on yksityisen velkaantumisen 
lisääntyminen, joka pitkään jatkuessaan on lopulta myös tie umpikujaan kuten 
vuosituhannen vaihteessa tai ennen Finanssikriisiä. Arvostuksia ja osakemarkkinoiden 
dynamiikkaa sekä riskejä on analysoitu tarkemmin tämän katsauksen viimeisessä 
artikkelissa: ”Osakemarkkinoilla kupla, arvostukset korkealla vai jotakin muuta?”   

 Syystä tai toisesta rahoitusmarkkinoilla toimivien ammattilaisten on aina ollut vaikea 
analysoida ja havaita osakemarkkinoiden hintakuplia. Valtaosa osaketutkimuksesta 
tehdään yhtiötasolla, joten on selvää, että yksittäistä yhtiötä analysoiva analyytikko ei 
voikaan nähdä ”metsää puilta”. Nk. teknokuplan aikana 2000-luvun alussa ja ennen 
Finanssikriisiä 2007 markkinoilla ei nähty tilanteen vaarallisuutta, vaan kesti pitkään ennen 
kuin perusteet pitempiaikaiselle kurssilaskulle hyväksyttiin. Aivan samalla tavalla tällä 
hetkellä vahvat osakemarkkinatuotot ovat lisänneet sijoittajien luottamusta positiiviseen 
kehitykseen ja sen jatkumiseen. Sijoittajien on vaikea ”hypätä pois”, kun kurssinousu 
näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan… Kuplista varoittavat ovat tavallaan väärässä aina siihen 
asti, kunnes markkinat kääntyvät trendinomaiseen laskuun. Vastaavasti optimistit, jotka 
uskovat vahvan markkinakehityksen jatkuvan, ovat oikeassa aina huipulle saakka.  
Varainhoitajille tämä vaihe markkinoilla on erityisen viheliäinen. Kuinka pitkään on 
mielekästä ylipainottaa osakkeita, vaikka riskit ovat selvästi kasvussa.  

 Tällä kertaa osakekupla syntyy nimenomaan poikkeuksellisen keveän rahapolitiikan vuoksi, 
joka on globaalia. Keskuspankkien paineet reaalitalouden (kasvu ja työllisyys) tukemiseksi 
ovat niin suuret, että riski rahoitusmarkkinoiden ajautumisesta epätasapainoon on 
merkittävä. Itse asiassa nyt voidaan sanoa, että EKP:n likviditeettiohjelma varmistaa, 
että OECD-maiden rahoitusmarkkinat ajautuvat epätasapainoon ja korjausliike tulee 
aikanaan rajuna. Yksityinen (netto)säästäminen tulee edelleen vähenemään tänä ja ensi 
vuonna kohti tasoa, joka ruokkii pörssikurssien nousua kestämättömälle tasolle. Lopulta 
monelle osakesijoittajalle jää ainoaksi syyksi sijoittaa osakkeisiin se, että korkosijoitusten 
tuotto-odotus on niin tavattoman alhainen. Frontin näkemyksen mukaan tämä on huonoin 
peruste osakesijoituksille.     

 Frontin arvion mukaan sijoitusmarkkinoilla ollaan nyt vahvan noususyklin 
loppuvaiheessa, jonka ominaispiirteitä ovat korkotuottojen mataluus, yksityissijoittajien 
vahva luottamus osakemarkkinoihin ja listautumisaktiviteetin kasvu. Toisaalta 
osakekurssien kasvava volatiliteetti ja ammattisijoittajien lisääntynyt erimielisyys 
markkinoiden tilasta kuuluvat nousumarkkinan loppuvaiheeseen. Varsinkin Yhdysvaltojen 
osalta osakemarkkinat pitävät sisällään entistä enemmän velkakuplan piirteitä. 
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Nousumarkkina on jo saanut jatkoaikaa keskuspankkien ultrakeveän rahapolitiikan vuoksi 
ja todennäköisesti vielä kuluva vuosi muodostuu kohtuullisen hyväksi sijoittajan kannalta. 
Toisaalta tämä lisää riskejä siitä, että OECD-maiden (ja varsinkin Yhdysvaltojen) yksityisen 
sektorin säästämisen trendinomainen lasku synnyttää lopulta osakekursseihin 
samankaltaisen kuplan kuin vuosituhannen vaihteessa 1999-2000 tai ennen Finanssikriisiä 
2006-2007.  

 Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio on vielä neutraali osakkeiden ja 
korkosijoitusten välillä, mutta todennäköisesti kuluvana vuonna siirrytään 
alipainoon. Strateginen (ja taktinen) painotus on ollut pitkään osakesijoituksia vahvasti 
suosiva. Emme siis arvioi, että osakekurssit kääntyvän trendinomaiseen laskuun aivan 
lähikuukausina, mutta varaudumme vähitellen siihen riskiin, että rahoitusmarkkinoiden sykli 
saavuttaa jälleen huippunsa noin vuoden kuluessa. Kun Frontin allokaatiostrategiassa 
siirrytään osakkeiden strategiseen alipainoon, taktiset osakepainon vaihtelut tapahtuvat 
aina neutraaliallokaation alapuolella. Muutos on merkittävä, sillä tähän saakka (aina 
vuodesta 2011 saakka) taktiset osakepainon vaihtelut ovat tapahtuneet aina 
neutraaliallokaation yläpuolella.  

Taktinen allokaatiostrategia
Osakkeiden ostot ja myynnit vs. käteinen (Osakeindeksi 50% DM ja 50% EM)
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 Lyhyen aikavälin (1 kk – 6 kk) taktinen allokaatio ylipainotti alkuvuonna osakkeita, 
mutta toukokuussa on siirrytty neutraalipainoon. Alkuvuoden voimakkaan 
kurssinousun yhteydessä osakkeita myytiin jo helmikuussa ja maaliskuussa. Huhtikuussa 
osakepainoa pienennettiin edelleen korjausliikkeen pelossa. Huhti-toukokuun vaihteessa 
kurssit laskivatkin, mutta tämä notkahdusta ei enää käytetty ostomahdollisuutena. 
Päinvastoin toukokuun lopulla osakepainon pienennystä jatkettiin, kun kurssit olivat 
elpyneet. Lyhyellä aikavälillä näemme markkinatilanteen haastavana sekä teknisesti että 
osakkeiden arvostuksen kannalta. Riskit koskevat erityisesti Yhdysvaltojen 
osakemarkkinoita, joiden osalta on siirrytty samalla lievään alipainoon maapainotuksissa.  

 Taktinen osakepaino on vaihdellut tuntuvasti viime vuosina markkinatilanteen mukaan 
(katso yo kuva). Vuoden 2014 jälkipuolisko oli ihanteellista aikaa osakepainon taktisille 
lisäyksille ja vähennyksille. Alkuvuonna vastaavia mahdollisuuksia ei ole ollut. Vaikka 
osakepainon aktiivinen taktinen säätely on jatkossakin tärkeä osa sijoitusstrategiaamme, 
osakepainon strateginen, eli yli syklien tapahtuva säätely nousee ratkaisevaksi 
avainkysymykseksi lähivuosina sijoitusmarkkinoilla menestymisen kannalta.  
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 Frontin korkostrategian keskeinen näkemys oli vuosina 2013 ja 2014 se, että 
deflaatiovaara oli euroalueella todellinen ja että keskuspankit jatkavat keveää 
rahapolitiikkaa pidempään kuin markkinoilla kuviteltiin. Käytännössä tämä merkitsi 
sitä, että korkostrategia oli korostetun tuottohakuinen ja korkosalkussa painotettiin 
juoksuajaltaan pitkäaikaisia ongelmamaiden (Italia, Espanja, Belgia) valtionlainoja ja HY-
yrityslainoja. Korkoriski (eli salkun duraatio) oli marraskuusta 2013 lokakuuhun 2014 
merkittävä. Ensimmäisen kerran korkoriskiä vähennettiin hieman lokakuussa 2014, kun 
pitkät korot kävivät huomattavan alhaalla. Kuluvana vuonna Frontin korkostrategia painotti 
erityisesti HY-yrityslainoja, mutta myös euroalueen korkean tuoton valtionlainoja. Salkun 
korkoriski, duraatio, oli hieman vertailusalkun duraatiota pienempi. Huhti-toukukuun 
vaihteessa tapahtuneen euroalueen pitkien valtionlainojen korkojen nousun jälkeen 
korkostrategiaa muutettiin jälleen tuottohakuisemmaksi duraation osalta, kun korkean 
tuoton pitkäaikaisia valtionlainoja lisättiin jälleen tuntuvasti salkkuun. Duraatio on nyt 
vertailuindeksin duraatiota pidempi. Arviomme mukaan pitkien korkojen trendinomaista 
nousua ei ole näköpiirissä, sillä pitkän aikavälin inflaatiopaineet ovat lähes olemattomat ja 
EKP:n valtionlainojen osto-ohjelma jatkuu joka tapauksessa syksyyn 2016.  

 

 Frontin osakestrategian päälinja on DM-maiden osalta ylipainottaa Pohjoismaita, 
Saksaa ja Japania.  Alipainotus koskee lähinnä Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja sekä niitä 
Euroopan maita, joiden yritysten mahdollisuudet ovat vähäisemmät hyötyä globaalista 
talouskasvusta.  Yli- ja alipainotukset ovat kuitenkin varsin maltillisia. DM-osakesalkussa 
toimialapainotukset ovat tärkeällä sijalla osakestrategiassa. Osakesijoituksissa 
ylipainotetaan niiden toimialojen yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia: 
terveydenhoito, teknologia sekä teollisuustuotteet ja -palvelut. Tosin teknologian painoa on 
kuluvan kevään aikana pienennetty vahvan kurssinousun vuoksi.   

 EM-maiden osakkeet ovat edelleen edullisemmin arvostettuja kuin DM-maiden, vaikka 
varsinkin Aasian EM-maiden pörssi nousivat tuntuvasti viime vuonna. Erityisesti Manner-
Kiinan osakkeet lähtivät nousukiitoon, kun Kiina helpotti länsimaisten sijoittajien pääsyä 
markkinoille ja pahimmat pelot Kiinan talouteen liittyen väistyivät. Frontin 
osakestrategiassa EM-osakkeet ovat lähtökohtaisesti merkittävässä painossa, mutta 



   

  
  
  
   

 
 

- 7 - 

 

osakestrategia painottaa nimenomaan niitä EM-maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä 
ja kasvunäkymät vahvat. Kehittyvillä markkinoilla tämä merkitsee Aasian maiden 
huomattavaa ylipainotusta. Tämä on koko osakesalkun (sekä DM että EM) 
merkittävin näkemys tällä hetkellä. Tuntuvimmat alipainotukset koskevat tällä hetkellä 
Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita sekä Venäjää, jonne ei sijoiteta käytännössä 
lainkaan.     

 Yhdistelmäsalkuissa sekä DM-maat kokonaisuutena ovat nyt lievässä taktisessa 
alipainossa. 

 Valuuttamarkkinoilla arvioimme, että euron heikentyminen on pääosin nähty ja päävaluutat 
ovat ainakin tilapäisesti saavuttaneet toisiinsa nähden jonkinlaisen tasapainotason. Euron 
heikentymistä perustelee lähinnä euroalueen rakenteelliset ongelmat ja EKP:n 
rahapolitiikka, joka on suhteellisesti keveämpää kuin FED:n politiikka. Ainoa peruste euron 
vahvistumiselle on euroalueen vaihtotaseen ylijäämä, joka antaa eurolle tukea liiallista 
heikentymistä vastaan. Perusteita Euron trendinomaiselle vahvistumiselle ei ole vielä 
pitkään, joten Frontin sijoitusstrategiassa edelleen merkittävä osa sijoituksista on 
edelleen hajautettu euroalueen ulkopuolisiin valuuttoihin.   

     25.5.2015     Ari Aaltonen 

 

 Kaavio 1. Frontin yhdistelmäsalkun allokaationäkemys 25.5.2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 14,6% 15,0% -0,4%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 18,8% 10,0% 8,8%
Matala riski (IG) 11,5% 25,0% -13,5%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 20,6% 20,0% 0,6%
Kehittyneet (DM) 24,6% 25,0% -0,4%

Käteinen 9,9% 5,0% 4,9%
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Teollisuusmaiden kasvu elpyy, inflaatio alas   

 Maailmantalouden näkymät muuttuivat tuntuvasti viime syksyn aikana, kun raakaöljyn hinta 
romahti ja EKP aloitti ultrakeveän rahapolitiikan. Tästä seurannut euron heikentyminen 
muutti nimenomaan Euroalueen suhdannekuvaa. Euroalueen talouskasvu on 
nopeutunut talven aikana heikentyneen euron ja energiahintojen laskun tukemana. 
Viime vuonna yritysten ja kotitalouksien luottamusta häirinnyt Ukrainan kriisi on jäänyt 
vähitellen taka-alalle uutisvirrassa ja positiivisempi ilmapiiri on vallannut alaa. Ja 
suhdanteisiin vaikuttava tosiasia on se, että heikentynyt euro vahvistaa euroalueen 
kilpailukykyä ja torjuu tehokkaasti kuluttajahintojen deflatorista kehitystä.  

Euron ulkoinen arvo ja inflaatio
Vuosimuutos, %

EKP:n 2%:n
tavoiteKuluttajahinnat

Tuontihinnat,
kulutustavarat

Tuottajahinnat,
kulutustavarat
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Lähde: Macrobond  

 Saksan vahvan talouden rinnalla muut euroalueen taloudet ovat alkuvuonna osoittaneet 
aiempaa positiivisempaa kasvua. Kreikan velkaneuvottelut eivät ole heijastuneet juuri 
mitenkään muiden euromaiden tilanteeseen, vaan Kreikka on jäänyt erilliseksi 
ongelmapesäksi ja sellaisena se myös pysyy. Muutenkin dramatiikka euroalueen 
ympärillä on vähentymään päin. EKP:n ultrakeveä politiikka vähentää paineita 
rakenneuudistusten suhteen, euromaiden keskinäinen riitely vaimenee ja pitkän aikavälin 
ongelmat saadaan nyt pois näkyvistä joksikin aikaa. 

 Suomessa talouskasvu on jatkunut heikkona mm. epäedullisen valuuttakurssikehityksen 
(kruunut ja rupla) vuoksi. Euron heikkoutta ei olla siis päästy täysin hyödyntämään.  
Epävarmuutta aiheutti myös maan hallituksen toivoton kompurointi talouden 
rakenneuudistusten ja julkisen talouden tervehdyttämisen osalta. Nyt keväällä huomio on 
kuitenkin keskittynyt eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen muodostamiseen, mikä on 
vihdoin lisännyt optimismia talouspolitiikan linjausten uskottavuuteen. Hallitusneuvottelut 
ovat edenneet hyvin ja luottamus talouteen kohentuu väistämättä, mikäli uusi hallitus 
välttää keskinäisen riitelyn ja toteuttaa riittävän kokoluokan säästöohjelman julkisen 
talouden tervehdyttämiseksi. Loppuvuonna euroalueen ja Suomenkin taloustilanne 
tulee edelleen vahvistumaan ja deflaatiouhka – ainakin tällä erää – väistyy heikon 
euron ja tuontihintojen inflaation ansiosta. Talouskasvu nopeutuu tänä vuonna selvästi 
siihen, mitä viime vuosina on nähty. 2016 kasvu kiihtyy edelleen, mutta tämä edellyttää 
euron säilymistä heikkona valuuttamarkkinoilla.    
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Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta 

 

Lähde: Bloomberg, IMF sekä suomalaiset ennustelaitokset ja pankit  

 Teollisuusmaiden inflaatio-odotukset ovat laskeneet tuntuvasti alkuvuonna, joten 
tarvetta kireämpään rahapolitiikkaan ja korkojen nostamiseen ei kerta kaikkiaan ole. 
Päinvastoin, voidaan jopa sanoa, että Yhdysvaltojen FED on tällä hetkellä EKP:n ja 
Japanin keskuspankin ultrakeveän politiikan vankina, sillä Yhdysvaltojen talous ei kestäisi 
korkeita korkoja ja edelleen vahvistuvaa dollaria.  

  

 Keveä rahapolitiikka tukee teollisuusmaiden talouskasvua, minkä lisäksi kehittyvistä 
talouksista Kiina ja Intia ovat liittyneet rahapolitiikalla elvyttävien joukkoon. Energiahintojen 
lasku talvella on vaimentanut inflaatiopaineita myös monissa EM-maissa, mikä on antanut 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maailma 3,0 2,1 2,1 2,5 2,8 3,2 3,7 2,8 2,5 2,0 1,6 2,6

DM 1,4 1,2 1,2 1,7 2,0 2,3 2,5 1,8 1,3 1,4 0,4 1,8

Yhdysvallat 1,6 2,3 2,2 2,4 2,5 2,8 3,2 2,1 1,5 1,6 0,3 2,2

Japani -0,5 1,8 1,6 -0,1 0,9 1,4 -0,3 0,0 0,4 2,7 0,8 1,0

Euromaat 1,6 -0,8 -0,5 0,9 1,5 1,7 2,7 2,5 1,3 0,4 0,2 1,3

Britannia 1,6 0,7 1,7 2,6 2,5 2,4 4,5 2,8 2,6 1,5 0,4 1,6

Suomi 2,8 -1,5 -1,2 -0,1 0,4 1,4 3,4 2,8 1,5 1,0 0,4 1,2

EM 7,2 5,7 5,7 5,3 5,3 5,7 6,5 4,3 4,7 3,8 3,5 3,4

Kiina 9,3 7,7 7,7 7,4 7,0 6,7 5,4 2,7 2,6 2,0 1,5 2,1

Intia 6,6 4,7 5,0 5,6 6,4 6,5 9,5 10,2 9,5 7,8 7,5 6,7

Venäjä 4,3 3,4 1,3 0,6 -4,0 0,5 8,5 5,1 6,8 7,8 15,1 7,4

Brasilia 4,0 1,8 2,8 0,2 -1,0 1,2 6,6 5,4 6,2 6,3 8,0 5,8

BKT:n kasvu-% (reaalinen) Inflaatio-%
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tilaa ohjauskorkojen alentamiseen. Varsinkin Intian inflaatio on hidastunut merkittävästi 
viimeisen vuoden aikana. Muutokset teollisuusmaiden inflaationäkymissä ovat 
huomattavan paljon suuremmat viimeisen puolen vuoden aikana kuin muutokset eri 
maiden tai maaryhmien kasvunäkymissä.  

 Selkein pettymys alkuvuoden kehityksessä on ollut Yhdysvaltojen vaisu 
talouskasvu. Lisäksi useat indikaattorit ennakoivat heikkouden jatkuvan nyt keväällä. 
Vahvistunut dollari on yksi syypää heikohkoon kehitykseen. Lisäksi Yhdysvaltojen 
vaihtotaseen alijäämä on jälleen alkanut kasvaa voimakkaasti. Inflaatiopaineet ovat 
olemattomat vahvan dollarin ja energiahintojen laskun vuoksi, mutta työmarkkinoilla 
ansioiden kasvu nopeutui talvella. Markkinoiden käsitys Yhdysvaltojen keskuspankin 
rahapolitiikan kiristämisen aikataulusta on siten muuttunut ja nyt koronnostojen odotetaan 
alkavan vasta loppuvuonna. Kuten aiemminkin, arviomme mukaan FED ei tule 
nostamaan korkojaan niin, että talouskasvu tai työllisyys vaarantuisi, eli koronnostot 
siirtyvät tai niiden aikataulu hidastuu  ja nousu jää vähäiseksi. Ensimmäinen 
koronnosto ei siis tarkoita aggressiivista noususarjaa 

 Kiina on jatkanut uudistuksiaan ja varsinkin rahoitusmarkkinoiden liberalisointi on 
onnistunut hyvin. Pankkien antolainauskorkojen säännöstely purettiin 2013, viime vuonna 
keskuspankki siirtyi vähitellen likviditeetin määrän kautta tapahtuvasta rahapoliittisesta 
ohjauksesta enemmän korkojen kautta tapahtuvaan ohjaukseen. Kuluvana vuonna tullaan 
esittelemään pankkitalletusten vakuutusjärjestelmä, minkä jälkeen talletuskorkokilpailu 
vapautetaan. Joukkolainamarkkinoiden kannalta tärkeää oli se, että paikallishallintojen oli 
viime vuodesta alkaen mahdollista emittoida joukkolainoja. Nk. varjopankkijärjestelmä 
kohtasi vuosi sitten keväällä joitakin merkittäviä yrityskonkursseja, mikä oli omiaan 
”kouluttamaan” kiinalaisia sijoittajia ymmärtämään sijoittamisen ja lainanannon riskejä. 
Kaiken kaikkiaan muutokset ovat merkinneet pankkien taseiden ulkopuolisen rahoituksen 
merkityksen vähenemistä ja rahoitus palaa taas enemmän pankkijärjestelmään ja siten 
keskuspankin korko-ohjauksen piiriin. Koska inflaatio on hidastunut, Kiinassa keskuspankki 
on voinut viimeisen 6 kuukauden aikana useaan otteeseen keventää rahapolitiikkaa 
talouskasvun tukemiseksi. Arviomme mukaan Kiina saavuttaa tänäkin vuonna 
asettamansa 7 prosentin kasvutavoitteensa. Tämä kaikki tilanteessa, jossa Kiina on 
kyennyt entisestään parantamaan maan vahvaa rahoitustasapainoa (vaihtotase, julkinen 
talous).  

 Osakesijoittajan kannalta oli tärkeää, että Kiina vapautti ulkomaisten sijoittajien 
pääsyä manner-Kiinan osakemarkkinoille viime marraskuussa. Samalla kiinalaisten 
sijoittajien pääsyä Hong Kongin markkinoille helpotettiin. Pääomaliikkeet eivät ole vielä niin 
vapaat, että manner-Kiina liitettäisiin globaaleihin EM-osakemarkkinoiden indekseihin, 
mutta kovin kaukana tästä ei enää olla. Mikäli tämä muutos tapahtuu lähivuosina, 
merkitsee se huomattavaa osakesijoitusten uudelleen allokointia EM-osakesalkkujen 
osalta. Manner-Kiinan osakemarkkinoille tukee väistämättä virtaamaan valtavasti 
ulkomaisten sijoittajien pääomia lähivuosina.  

 Kehittyvien talouksien kasvu säilyy kokonaisuutena likimain ennallaan runsaassa 5 
prosentissa, mutta Intia parantaa selvästi suoritustaan sekä kasvun nopeutumisen 
että inflaation hidastumisen myötä. Kaiken kaikkiaan Itä- ja Etelä-Aasian maiden 
taloustilanne on hyvä ja talouskasvun voidaan odottaa jatkuvan vahvana 2015 ja 2016. 
Energiahintojen lasku tukee lähes kaikkien alueen maiden talouskasvua, kun yritysten 
kustannukset laskevat ja kotitalouksien ostovoima kasvaa.  Myös useat Afrikan ja 
Euroopan kehittyvät taloudet hyötyvät vastaavasti: Turkki, Etelä-Afrikka, Puola, …  

 Brasilian kasvu jää vaatimattomaksi ja taloutta vaivaavat maan hallituksen 
korruptioskandaalit ja kyvyttömyys sekä inflaation kiihtyminen, mitä realin heikkous ruokkii.  
Uudistuksiin kykenemättömän Venäjän talousnäkymät ovat muuttuneet katastrofaalisiksi 
onnettoman Ukrainan seikkailun ja energiahintojen laskun seurauksena. Venäjän sisä- ja 
ulkopoliittinen kehitys on samalla matkalla umpikujaan ja talouden uusi romahdus 
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ajoittunee vuoteen 2016, kun valtion vararahastot on käytetty. Konsensusarvioissa Venäjän 
talous supistuu tänä vuonna 4 %, mutta tämä saattaa olla liian optimistinen arvio. Ruplan 
ja raakaöljyn hinnan vakaantuminen keväällä on luonut illuusion, että Venäjän talous 
olisi vakaantumassa. Tosiasiassa kaikki reaalitalouden mittarit ovat punaisella ja talous 
supistuu niin kulutuksen, tuotannon kuin tulevan kasvupotentiaalinkin osalta. Kesän jälkeen 
palataan jälleen realismiin, mikäli Iranin ydinsulkusopimus syntyy ja paineet raakaöljyn 
hinnan laskuun palaavat.  

BRIC: Kuluttajahinnat
Vuosimuutos, %
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Lähde: Macrobond  

 Myös useat muut energiantuottajat ovat ajautuneet vaikeuksiin kuten Kazakstan, Angola, 
Nigeria, Iran, Irak, Venezuela, Ecuador, Algeria. Yhteistä näille maille on heikko maksutase 
jo ennen raakaöljyn hinnan romahdusta. Sitä vastoin Persianlahden öljyntuottajat, kuten 
myös Norja ja Malesia kestävät raakaöljyn hinnanlaskun vahvan vaihtotaseensa ansiosta. 
Lieviä ongelmia on tiedossa Kanadalla, Meksikolle ja Kolumbialle.  
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Osakemarkkinoilla kupla, arvostukset korkealla 
vai jotain muuta?   

 
 Alkuvuoden aikana osakekurssien nousu on ollut hyvin vahvaa. Itse asiassa osakekurssit 

ovat nousseet DM-maiden pörsseissä lähes yhtäjaksoisesti aina keväästä 2009 saakka. 
Ainoastaan syksyllä 2011 ja uudelleen kesällä 2012 kurssit notkahtivat tilapäisesti 
eurokriisin (ja Yhdysvaltojen velkaongelmien) vuoksi. Sijoitusmarkkinoilla pohditaankin aika 
ajoin, onko pörssikursseihin muodostumassa kuplaa, sillä arvostustasot ovat nousseet 
merkittävästi ja kurssikehitys on ollut hämmentävän vahvaa. Kuluvana keväänä varsinkin 
Suomessa on pohdittu tavallista enemmän osakemarkkinoiden tilaa ja kuplariskiä.  

 Pörssikuplien perimmäinen ongelma on se, että vasta jälkikäteen voidaan varmistua, että 
kursseissa vallitsi tiettynä hetkenä ”kupla”, jonka pitikin purkautua. Esimerkkejä 
pörssikuplista ovat Suomen ja Japanin osakemarkkinat 1980-90 lukujen taitteessa. Myös 
vuosituhannen vaihteen voimakas kurssinousu ja varsinkin nk. teknologiayritysten huima 
kurssinousu osoittautui osakekuplaksi. Vuosina 2006-07 Yhdysvaltojen asunto- ja 
osakemarkkinat olivat selvästi ajautuneet ylihinnoitteluun yritysten ja kotitalouksien  
ylivelkaantumisen vuoksi, joten jälkeenpäin ajankohtaa voi hyvin kutsua kiinteistö- ja 
osakekuplaksi.  

 Sijoittajalle osakemarkkinakuplan ja ”tavallisen” markkinahäiriön erottaminen 
toisistaan on olennaisen tärkeää. Keskeisin ero on se, että osakemarkkinakuplan 
purkautuminen kestää vähintään vuoden, kun taas markkinahäiriö tai korjausliike on 
määritelmällisesti lyhytaikainen. Myös kurssien lasku on kuplan purkautumisen jälkeen 
huomattavasti suurempi kuin korjausliikkeen yhteydessä. Pitkän nousutrendin yhteyteen 
liittyneitä markkinahäiriöitä tai korjausliikkeitä ovat esimerkiksi Aasian talouskriisi 1997-98 
tai syksyn 2011 eurokriisi. Molemmat tapahtumat olivat aikanaan dramaattisia, mutta jäivät 
lopulta lyhytaikaisiksi häiriöiksi osakemarkkinoilla.  Sijoittajalle lyhytaikaisen 
markkinahäiriön/korjausliikkeen ja osakekuplan erottaminen on olennaista, sillä on 
ensiarvoisen tärkeää vähentää osakesijoitusten määrää pitkäaikaisesti, jotta osakekuplan 
purkautuminen ei synnytä suurta pääoman menetystä salkkuun. Markkinahäiriön osalta 
kyse on lähinnä taktisesta osakeallokaation muutoksesta, jossa taas on tärkeää oikea-
aikaisesti vähentää osakesijoituksia ennen korjausliikettä ja toisaalta lisätä niitä, kun 
korjausliike on ohi ja markkinat palaavat takaisin nousutrendilleen.    

 Osakemarkkinoiden kuplat jaetaan tyypillisesti kahteen erilaiseen ilmiöön ja/tai 
tapahtumaketjuun rahoitusmarkkinoilla:   

o 1. Kupla voi syntyä ns. muotihullutuksena (Fads), josta teknologiaosakkeet 1990-
luvun lopulla oli hyvä esimerkki. Sijoittajat kuvittelevat, että teknologinen kehitys on 
ottanut suuren harppauksen ja uuteen teknologiaan liittyvän liiketoiminnan arvo tulee 
kasvamaan tulevaisuudessa eksponentiaalisesti, joten siitä voidaan ja kannattaa maksaa 
murroshetkellä ”mitä tahansa”. Ostokiihko synnyttää lopulta valtavasti tarjontaa uuden 
teknologian ympärillä toimivista yrityksistä, ja lopulta joudutaan myöntämään, että ne 
kaikki eivät voi mitenkään menestyä, vaikka yksittäisiä menestyjiä olisikin. Tai että uuden 
teknologian hyödyntäjät ovat muut yritykset, kuin mitä kuplan huipulla kuviteltiin. 
Vastaavia kuplia on koettu esim. rautateiden kehittämisen alkuvaiheessa.       

o 2. Tyypillisempi osakekuplan syntymekanismi on se, että yksityinen sektori 
ylivelkaantuu pitkäaikaisesti ja kiihtyvällä tahdilla, jolloin a) yritysten tulokset, 
marginaalit, tulonjako (voitot vs. palkat), b) reaalitalouden aktiviteetti (kulutus ja 
investoinnit) sekä c) pörssiin virtaava uusi sijoitettava raha perustuvat lopulta vain tähän 
velkaantumiseen. Ylivelkaantuminen voi liittyä rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn 
purkamisen (esim. Suomi 1980-luvulla) tai huomattavan keveään rahapolitiikkaan, joka 
jatkuu liian pitkään (Yhdysvallat 2000-luvun puolivälissä). Myös euron käyttöönotto 
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aiheutti useassa maassa olosuhteet, jossa korkean inflaation ja korkeiden korkojen maa 
siirtyi matalien korkojen ympäristöön ja velkakupla sai voimansa uudesta tilanteesta 
(Espanja, Irlanti, Kreikka ym. 2000-luvulla).  

 Ensimmäisen kuplatyypin osalta voidaan heti sanoa, että mitään muotihullutuksen kaltaista 
ilmiötä ei ole tällä hetkellä olemassa laajamittaisesti teollisuusmaiden pörsseissä. Toki 
yksittäisten yhtiöiden osalta voidaan pohtia, ovatko markkinoiden arvostukset epärealistiset 
ja kupla on päässyt syntymään niiden osalta. Olennaista on kuitenkin se, että 
teknologiaosakkeiden kaltaista ilmiötä, kuten 2000, ei ole olemassa.  

 Osakekuplien ja yksityisen sektorin (yritykset ja kotitaloudet) velkaantumisen välistä 
yhteyttä voidaan yrittää selvittää analysoimalla erilaisia velkaantumiskäsitteitä ja muutoksia 
niissä. Usein tarkastellaan joko kotitalouksien (bruttomääräistä) velkaantumista 
käytettävissä oleviin tuloihin nähden tai yritysten velkaantumista liikevaihtoon, BKT:een tai 
yrityssektorin arvonlisäykseen nähden. Ongelmallista näissä tarkasteluissa on se, että 
niissä jätetään yksityisen sektorin finanssivarallisuuden kehitys huomiotta, tai kun se 
otetaan mukaan, niin nettovelkaantumiseen vaikuttaa arvopapereiden markkinahintojen 
nousu (kuin se olisi säästämistä). Lopulta ongelmaksi muodostuu se, että ei ole 
yksiselitteisesti kyetty määrittelemään, mikä on se velkaantumisaste, jolloin kupla syntyy ja 
sitten puhkeaa. Velkaantumisen tason sijasta parempi tapa arvioida kuplariskien 
syntyä (ja puhkeamista) on tarkastella velkaantumisvauhtia ja sen muutoksia. Paras 
indikaattori yksityisen sektorin säästämisen ja velkaantumisen nettomääräisestä 
kehityksestä (=nettovelkaantumisvauhdista) on kansantalouden tilinpidon mukainen 
yksityisen sektorin rahoitusjäämä, joka huomioi sekä säästämisessä että velkaantumisessa 
tapahtuvan muutoksen, mutta jättää arvopapereiden arvonmuutoksen pois.  

 Alla olevaa kuvioon on piirretty suurimman OECD-maan, Yhdysvaltojen yksityisen sektorin 
rahoitusjäämä (=vuosittainen nettovelkaantuminen) suhteessa maan BKT.een ja 
osakkeiden pitkän aikavälin trendipoikkeama. Osakemarkkinoiden kuplia on 
havainnollistettu laajan pörssi-indeksin poikkeamalla pitkän aikavälin trendistään. 
Viimeisen 25 vuoden aikana Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden huiput suhteessa pitkän 
aikavälin trendinousuun ovat ajoittuneet vuosituhannen vaihteeseen (noin vuoteen 2000)  
ja Finassikriisiä edeltävään aikaan (noin  2007).  

Yhdysvallat: Osakekurssit ja yksityisen sektorin rahoitusjäämä
S&P 500 TR trendipoikkeama, % (vasen asteikko) / Yksityisen sektorin rahoitusjäämä/BKT, % (oikea)

Osakkeiden
trendipoikkeama, vasen

Yksityinen
nettosäästäminen, oikea

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Lähde: Macrobond  
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On tärkeää huomata, että osakemarkkinoiden huiput ajoittuvat likimain samaan 
aikaan kun yksityinen nettosäästäminen on vähäisimmillään eli velkaantuminen on 
kiivainta. Sekä vuosituhannen vaihteen ja uudelleen Finanssikriisiä edeltävänä vuonna 
yksityinen sektori velkaantui (nettona) kovaa vauhtia juuri ennen kuin osakekurssit 
kääntyivät trendinomaiseen laskuun. Vastaavasti osakekurssien pohjalukemat ajoittuvat 
likimain samoihin ajankohtiin kuin yksityinen säästäminen on huipussaan. Vastaava 
analyysi voitaisiin tehdä myös muiden maiden osalta, joissa on koettu merkittävä 
osakemarkkinakupla. Esimerkiksi Japanissa pörssikuplan huippu ajoittui vuoteen 1989, 
jolloin yksityisen sektorin säästäminen oli vähentynyt jo useita vuosia peräjälkeen. 
Velkaantumisvauhti oli korkeimmillaan juuri kuplan huippuvuonna. Vastaavasti Espanjan 
osakemarkkinoiden kuplan huippu ajoittui vuoteen 2007 ja sitä edelsi jo 1990-luvun 
puolivälistä alkanut yksityisen sektorin säästämisen kiihtyvä vähentyminen. 
Velkaantumisvauhdin huippu ajoittui jälleen osakekuplan huippuun eli vuoteen 2007.  

 Mitä tämän hetken tilanteesta voidaan sanoa mahdollisen osakekuplan muodostumisen ja 
sen puhkeamisen riskin näkökulmasta? Markkinoiden dynamiikan kannalta on 
mielekkäintä tarkastella suurimman OECD-maan (ja pörssin), Yhdysvaltojen 
tilannetta. Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla kun on hyvin dominoiva asema suhteessa 
muiden maiden pörsseihin, varsinkin Eurooppaan nähden. Yhdysvalloista voidaan todeta, 
että kuplamainen kehitys on vähintäänkin käynnissä. Yksityisen sektorin säästäminen on 
vähentynyt tuntuvasti kriisivuodesta 2009, mutta nettosäästäminen on vielä positiivista. Eli 
yksityinen sektori ei vielä (netto)velkaannu kokonaisuutena niin hälyttävästi kuin 2000 tai 
2006. Osakekurssit ovat sitä vastoin jo huomattavasti pitkän aikavälin trendin yläpuolella, 
joten riskit aiempaa heikommasta kurssikehityksestä lähivuosina ovat kasvaneet. Jos 
yksityinen nettosäästäminen olisi velkaantumisen puolella, voitaisiin hyvin sanoa, että 
Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla on vakava kupla, joka odottaa vain puhkeamistaan. Näin 
ei kuitenkaan siis ole vielä, vaan (netto)säästämisessä voidaan ajatella olevan vielä tilaa 
laskea jonkin verran. Toisaalta voidaan pohtia, oliko kiivas velkaantumisvauhti 
vuosituhannen vaihteessa ja ennen Finanssikriisiä poikkeuksellista ja vastaavalle, hyvin 
vähäisen säästämisen tasolle ei päästä. Eli käänne säästämiskäyttäytymisessä tapahtuu 
nyt aiemmin ja osakemarkkinat kärsivät merkittävästi tästä käänteestä, vaikka samanlaista 
velkakuplaa ei olisi ehtinyt syntyä kuin 2000 tai 2007. 

 Euroalueen osakekurssit ovat nousseet tuntuvasti vuoden 2012 jälkeen ja ne ovat 
merkittävästi korkeammalla kuin pitkän aikavälin trendi. Muutos on ollut erityisen 
silmiinpistävä kuluvan vuoden aikana. Toisaalta yksityisen sektorin nettosäästäminen on 
edelleen varsin korkealla tasolla, joten tästä näkökulmasta voidaan hyvin todeta, että 
euroalueen osakekurssit eivät perustu liialliseen velkaantumiseen euroalueella. 
Nettosäästäminen ei ole lähelläkään niitä hyvin alhaisia tasoja, joita nähtiin ennen 
osakekurssien romahdusta 2000 tai 2007. Onko siis kyse siitä, että OECD-maiden 
(Yhdysvallat) tasolla säästäminen on vähentynyt, mikä on ruokkinut kaikkien länsimaiden 
pörssien kurssinousua, eli edes Euroalueen kokoinen talousalue ei enää elä ”omaa 
elämäänsä” osakemarkkinoiden ja säästämiskäyttäytymisen kannalta.  Täten Suomen 
osalta ei ole edes mielekästä pohtia, onko Suomen osakemarkkinoilla mahdollisesti 
velkaantumisen aiheuttamaa kuplaa, sillä Suomen pääomamarkkinat ovat täysin 
integroituneet globaaleihin pääomamarkkinoihin. Suomen osakemarkkinoille ei pääse 
syntymään kuplia Suomen yksityisen sektorin säästämiskäyttäytymiseen perustuvista 
syistä. Asunto- ja kiinteistömarkkinoilla tämä on toki edelleen aivan mahdollista.  

 Vastaavasti Japanissa osakekurssit ovat nousseet voimakkaasti syksyn 2012 jälkeen, kun 
Japanin keskuspankki aloitti olennaisesti aiempaa elvyttävämmän rahapolitiikan, johon 
liittyi myös jenin heikentyminen valuuttamarkkinoilla. Yksityinen nettosäästäminen ei ole 
kuitenkaan laskenut juuri lainkaan korkealta tasoltaan, jossa se on ollut 1990-luvun alun 
laman jälkeen. Japanissa ei siis ole merkkejä velkaantumiseen perustuvasta 
osakekuplasta, vaikka kurssit ovat nousseet tuntuvasti.  
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Japani: Osakekurssit ja yksityisen sektorin rahoitusjäämä
Daiwa, all listed index, trendipoikkeama, % (vasen asteikko) / Yksityisen sektorin rahoitusjäämä/BKT, % (oikea)

Yksityinen nettosäästäminen, oikea

Osakekurssien trendipoikkeama, vasen
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Lähde: Macrobond  

 Yhteenvetona voidaan todeta, että yksityisen sektorin säästämisen ja osakekurssien 
välisen dynamiikan näkökulmasta lähinnä Yhdysvalloissa on syntymässä 
osakemarkkinoiden kupla aivan kuten 2000 ja 2007. Nettosäästäminen on laskenut jo 
huomattavan alhaiselle tasolle ja vastaavasti osakekurssit ovat nousseet tuntuvasti yli 
pitkän aikavälin trendin. Lisäksi on tärkeää todeta, että velkaantuminen kasvaa nyt 
osakekurssien kannalta ongelmallisella tavalla. Kasvussa ovat nimenomaan 1) 
kotitalouksien kulutusluotot, 2) sijoittamisen velat (margin debt) ja 3) yritysten velat. Kaikki 
nämä velkaantumisen muodot vaikuttavat nimenomaan niihin talouden osa-alueisiin, jotka 
ruokkivat osakemarkkinakuplaa. Kulutuksen rahoittaminen velalla ruokkii talouden 
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aktiviteettia ilman, että kotitalouksille syntyisi samalla lisää varallisuutta (asunnot yms.). 
Sijoittamisen rahoittaminen velkaantumisella ruokkii suoraan osakekurssien (epätervettä) 
nousua, sillä tämän velkaantumisen vakuutena ja moottorina ovat nimenomaan kohonneet 
osakekurssit. Yritysten velkaantuminen taas kiihdyttää investointeja ja yrityskauppoja ja 
siten lisää talouden velkavetoista aktiviteettia samalla, kun yritysten taseet heikkenevät 
kestämään suhdannevaihteluita. OECD-maiden tasolla vastaavaa yksityisen sektorin 
kasvavaan velkaantumiseen liittyvää riskiä ei ole syntynyt.  

Arvostukset korkealla? 

 Edellä todettiin, että osakekurssit ovat korkealla suhteessa pitkän aikavälin nousutrendiin 
kaikilla päämarkkinoilla. Tämä yksistään kasvattaa sijoittajan riskiä siitä, että kurssikehitys 
ei ole tulevina vuosina yhtä vahvaa kuin mihin on totuttu viime vuosina. Poikkeama pitkän 
aikavälin trendistä ei kuitenkaan sinänsä kerro mitään osakkeiden kalleudesta tai 
halpuudesta, vaan on ainoastaan tekninen havainto kurssikehityksestä. Erilaisilla 
arvostusmittareilla voidaan hahmottaa riskiä siitä, ovatko osakkeet omaisuusluokkana yli- 
tai aliarvostettuja ja siten voidaan myös arvioida todennäköisyyksiä, jatkuuko kurssikehitys 
nousevasti vai onko riski laskusta kasvussa. Niiden avulla saadaan siis karkea arvio siitä, 
ovatko osakkeet ”kalliita” tai ”halpoja” historiallisessa vertailussa. Perinteisin 
arvostusmittari, eli nk. eteenpäin katsova P/E saadaan suhteuttamalla osakkeiden 
hinnat konsensusarvioon yritysten seuraavan 12 kuukauden tuloskehityksestä.  Ao. 
taulukkoon on koottu eri maiden pörssien P/E –luvut nyt toukokuulta ja useamman vuoden 
tammikuulta 2010-luvulta.  

Taulukko 2. Osakkeiden arvostus: 12 kk:n eteenpäin katsova P/E 

 

Lähde: Bloomberg 

Tammikuu 2012 Tammikuu 2013 Tammikuu 2014 Tammikuu 2015 Toukokuu 2015
DM 11,7 13,8 14,9 15,9 17,6
Yhdysvallat 12,3 13,7 15,5 16,6 17,9
Kanada 12,1 13,9 14,8 16,1 19,1
Australia 11,4 15,2 15,0 15,1 17,2
Japani 15,9 22,3 20,4 18,7 18,7
Saksa 9,6 11,4 13,1 13,2 14,9
Ranska 9,0 11,2 12,8 14,1 16,7
Italia 8,5 10,6 13,3 13,6 17,5
Espanja 9,2 11,5 15,4 14,5 16,7
Kreikka 7,6 23,8 22,2 11,9 14,7
Suomi 12,2 14,8 15,8 16,5 17,2
Ruotsi 11,4 14,0 15,0 15,2 16,6
Norja 9,6 11,1 11,9 12,3 15,0
Tanska 14,3 16,4 16,2 17,2 20,8
Sveitsi 11,6 14,4 15,1 15,7 18,1
Iso-Britannia 9,7 11,6 13,0 14,3 16,6

EM 9,7 10,5 10,3 10,8 13,1
Kiina (Shanghai) 9,0 9,7 7,8 12,1 17,8
Kiina (HSCEI) 9,9
Intia 14,2 15,2 15,1 18,2 15,5
Etelä-Korea 8,9 9,4 8,9 10,3 11,6
Taiwan 12,7 14,8 14,7 13,0 13,7
Malesia 14,0 14,7 11,3 15,5 16,7
Thaimaa 10,9 14,2 12,7 14,4 15,2
Indonesia 13,2 15,3 16,0 14,9 15,6
Venäjä 3,6 3,3 5,6 2,8 7,0
Puola 9,2 12,4 13,0 12,9 15,2
Turkki 8,2 10,7 8,6 10,8 10,7
Brasilia 9,3 11,6 9,7 10,3 14,9
Meksiko 14,0 15,7 17,9 17,5 20,7
Chile 14,1 17,9 14,3 13,9 17,2
Argentiina 6,3 7,8 9,4 9,3 14,1
Etelä-Afrikka 9,8 13,8 13,7 15,8 17,6
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 P/E arvostusmittarin perusteella voidaan todeta, että pörssiyhtiöiden tuloskehitys ja –
odotukset eivät ole pysyneet viime vuosina vahvan kurssinousun perässä. 
Teollisuusmaiden osakkeet ovat nyt huomattavasti kalliimpia tulosodotuksiinsa nähden 
kuin 2012 tai 2013. Osakkeiden arvostus on noussut kaikissa teollisuusmaissa ja erot eri 
Euroopan maiden, Yhdysvaltojen ja Japanin välillä ovat tällä hetkellä varsin vähäiset. Myös 
EM-maiden osakkeiden arvostus on noussut, mutta keskimäärin ne ovat edelleen selvästi 
edullisempia kuin DM-maiden osakkeet.   

 Sijoittajan kannalta olennaista on kuitenkin se, että em. P/E –suhdelukujen perusteella ei 
voida juurikaan ennustaa sitä, onko kurssien yli- tai alilyönti päättymässä tai miten pitkään 
osakekurssien nousu- tai laskutrendi voi jatkua. P/E ei siis ole signaali-indkaattori kurssien 
käänteistä nousuun tai laskuun. Parhaimmillaan P/E –suhdeluku on yksittäisten 
osakkeiden arvostuksen hahmottamisessa suhteessa toimialan vastaaviin yhtiöihin. Tällöin 
arvostusvertailusta tavallaan eristetään tarkasteltavaan yritykseen ja sen toimialaan liittyvät 
ulkopuoliset tekijät pois kuten toimintaympäristön muutokset, suhdannevaihtelut ym.  

 Koko osakemarkkinoiden tulevaa kurssikehitystä arvioitaessa yritysten keskimääräisen P/E 
–suhdeluvun käyttökelpoisuus on myös siksi heikko, että se ei ota huomioon sitä 
ongelmaa, että yritysten tulosennusteita tekevät osakeanalyytikot ovat keskimäärin 
osoittautuneet varsin huonoiksi suhdannekäänteiden ennustajiksi sekä suhdannehuipussa 
että -pohjalla. Yksittäisiä yrityksiä tai toimialoja analysoiva analyytikko ei perinteisesti 
kykene näkemään yritykseen vaikuttavia kokonaistalouden, rahoitusmarkkinoiden ym. 
tekijöitä. Tätä ongelmaa on pyritty korjaamaan siten, että tulosennusteista korjataan 
suhdannevaikutus pois (nk. CAPE tai Shiller P/E).  Ao Kuvaan on piirretty Yhdysvaltojen 
Shiller P/E (CAPE), perinteinen eteenpäin katsova P/E sekä toteutuneeseen 
tuloskehitykseen perustuva P/E pitkän aikavälin historiallisessa tarkastelussa.  

 

 Pitkän aikavälin tarkastelussa voidaan todeta, että toteutuneisiin tuloksiin nähden osakkeet 
ovat keskimääräistä korkeammalle arvostettuja. Myös 12 kk:n tulosennusteisiin nähden 
osakkeet ovat hieman kalliimpia kuin historiallinen, runsaan 100 vuoden keskiarvo. 
Suhdannevaikutuksesta korjattu P/E –luku osoittaa osakkeiden olevan huomattavan 
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yliarvostettuja tällä hetkellä. Ainoastaan ennen 1920-luvun lopun pörssiromahdusta ja 30-
luvun lamaa edeltävänä ajankohtana sekä luonnollisesti teknokuplan huipussa 2000 
osakkeet olivat tällä mittarilla kalliimpia kuin tällä hetkellä. Toisaalta on tärkeää huomata, 
että viimeisen 20 vuoden aikana Shillerin P/E on ollut huomattavan korkealla tasolla, joten 
tämänkään arvostusmittarin perusteella ei pidä tehdä liian dramaattisia johtopäätöksiä 
osakemarkkinoiden tilasta.    

 Tuodaan arviointiin vielä yksi näkökulma. Osakkeet voivat olla ”kalliita”, sillä vaihtoehtoiset 
sijoituskohteet arvopaperimarkkinoilla ovat myös ”kalliita”. Eli koska korkosijoitusten tuotto-
odotus on tällä hetkellä huomattavan matala alhaisen korkotason vuoksi, osakesijoittaja 
joutuu tyytymään matalaan tulostuottoon / osinkotuottoon. Osakkeille ei siis ole 
sijoituskohteena mielekkäitä vaihtoehtoja arvopaperimarkkinoilla.  

 Osakkeiden ja korkosijoitusten suhteellista arvostusta Yhdysvalloissa on havainnollistettu 
ao. kuviossa, johon on piirretty Shillerin P/E:n lisäksi korkosijoituksen ”P/E”. Eli 
korkosijoituksen kalleutta kuvataan sillä, kuin monta vuotta korkosijoittaja joutuu 
odottamaan, että korkosijoituksen tuotolla (kupongilla suhteessa joukkolainan hintaan) 
ansaitaan sijoituksen pääoma. Kyse on siis eräänlaisesta korkosijoituksen P/E –
suhdeluvusta. Korkosijoituksena on käytetty yrityslainaa (Moody’s Baa), josta on 
käytettävissä pitkäaikainen aikasarja.  

 

 Kun osakkeiden arvostusta (Shiller P/E) peilataan korkosijoitusten tuotto-odotukseen, 
voidaan todeta, että tästä näkökulmasta osakkeet eivät ole mitenkään erityisen kalliita 
suhteessa korkosijoituksiin viimeisen 30 vuoden tarkastelussa. Tänä aikana osakkeet ovat 
olleet systemaattisesti ”kalliimpia” kuin korkosijoitukset. Huomattavimmat osakkeiden 
yliarvostuksen ajankohdat ajoittuvat jälleen 1920-luvun loppuun ja teknokuplan huipulle 
1999-2000. Voidaankin sanoa, että osakkeiden korkea arvostus tällä hetkellä on jossain 
määrin perusteltu nimenomaan korkojen poikkeuksellisella mataluudella.  
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Yhteenveto 
Useiden arvostusmittareiden perusteella Yhdysvaltojen ja muidenkin 
teollisuusmaiden osakkeet ovat tällä hetkellä huomattavan tai merkittävän 
yliarvostettuja historiallisessa vertailussa. Osakkeet ovat siis kalliita, mutta kun 
tarkastellaan vaihtoehtoisten sijoituskohteiden ja nimenomaan korkosijoitusten 
”arvostusta”, osakkeet eivät näyttäydy enää niin kalliina kuin pelkästään tarkastelemalla 
osakkeita suhteessa niiden omaan arvostushistoriaansa.  

Erilaiset arvostusmittarit ym. ovat perinteisesti olleet huonoja indikaattoreita 
ennustamaan milloin osakemarkkinat kääntyvät laskuun tai nousuun. Niiden avulla on 
myös vaikea ennakoida sitä, vallitseeko osakemarkkinoilla ”kupla”, joka purkautuessaan 
merkitsee merkittäviä pääomatappioita sijoittajille. Ainoastaan niissä kuplatyypeissä, jotka 
perustuvat nk. ”muotihullutukseen” (Fads) P/E –suhdeluvut kertovat markkinoilla 
vallitsevasta tolkuttomasta yliarvostuksesta. Vuosituhannen vaihteen teknokupla oli hyvä 
esimerkki tästä. Yksityisen sektorin nettovelkaantuminen ja sen käänteet ovat hyvä 
indikaattori osakekurssien pidempiaikaiselle käänteelle nousuun tai laskuun. 

Liialliseen velkaantumiseen (yksityinen sektori) perustuvaa kuplaa tai siihen 
viittaavaa kehitystä voidaan havaita lähinnä Yhdysvaltojen osalta, mutta tilanne ei 
ole vielä niin hälyttävä kuin esimerkiksi ennen Finanssikriisiä 2007 tai teknokuplan 
yhteydessä. Mikäli nykyinen trendi yksityisen nettosäästämisen supistumisessa jatkuu vielä 
vuoden tai kaksi, Yhdysvalloissa ajaudutaan osakemarkkinoiden velkakuplaan, joka 
väistämättä puhkeaa. Kuplan syntymisen estäminen edellyttäisi keskuspankin 
rahapolitiikan kiristämistä riittävästi jo kuluvana ja ensi vuonna, mutta Frontin arvion 
mukaan tätä ei todennäköisesti tulla tekemään. Kuplamainen kehitys koko OECD-
alueen yksityisessä säästämisessä ja osakekursseissa voi saada lisää voimaa, mikäli 
Japanin ja Euroalueen keskuspankit jatkavat huomattavan keveää rahapolitiikkaa pitkään 
ja yritykset ja kotitaloudet alkavat vähentää säästämistään. Mitä pidemmälle edellä kuvatut 
prosessit jatkuvat, sitä vaikeampi keskuspankkien on lopulta hallita 
arvopaperimarkkinoiden ”kuplanriskejä” ja sitä todennäköisemmin osakemarkkinat 
ajautuvat kriisiin, kun edes keskuspankit eivät voi enää tehdä mitään tilanteen 
helpottamiseksi.  Kuplariskien realisoitumisen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Tällä 
hetkellä arvioimme osakemarkkinoiden muodostuvan hyvin haastaviksi sijoittajan 
kannalta vuosina 2016 -17.  
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Taulukko 3. Osakkeiden arvostus ja ulkoinen tasapaino 
 

 

Lähde: Bloomberg, IMF, OECD ja keskeiset suomalaiset ennustelaitokset

P/E Vaihtotase / BKT, %
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DM 17,6
Yhdysvallat 17,9 -3,0 -2,9 -2,4 -2,4 -2,5 -2,7
Kanada 19,1 -2,7 -3,3 -3,0 -2,2 -2,9 -2,1
Australia 17,2 -2,9 -4,3 -3,3 -2,8 -2,9 -2,5
Japani 18,7 2,2 1,0 0,8 0,5 2,2 2,0
Saksa 14,9 5,4 6,7 6,9 7,1 7,3 7,0
Alankomaat 18,5 8,8 11,0 11,0 10,3 9,9 9,6
Ranska 16,7 -2,4 -2,1 -1,8 -1,4 -1,1 -1,2
Italia 17,5 -3,8 -1,4 0,8 1,5 2,1 2,1
Espanja 16,7 -3,7 -2,0 1,0 0,4 0,6 0,7
Kreikka 14,7 -9,9 -2,4 0,8 1,0 0,6 0,5
Suomi 17,2 -1,8 -1,9 -1,4 -1,2 -1,0 -0,7
Ruotsi 16,6 4,0 5,5 6,4 6,1 5,9 5,8
Norja 15,0 13,8 12,9 11,4 8,1 8,1 8,2
Tanska 20,8 5,7 5,5 7,1 6,2 6,3 6,0
Sveitsi 18,1 6,8 9,9 10,7 7,0 8,0 7,2
Iso-Britannia 16,6 -1,7 -3,7 -4,5 -5,5 -4,6 -4,2

EM 13,1
Kiina 17,8 1,8 2,5 1,6 2,1 2,5 2,4
Intia 15,5 -3,5 -5,1 -2,6 -1,4 -1,1 -1,0
Etelä-Korea 11,6 1,6 4,1 6,2 6,3 7,1 6,2
Taiwan 13,7 8,3 9,8 10,8 12,5 12,5 11,5
Malesia 16,7 11,2 5,6 3,9 4,4 2,9 4,0
Thaimaa 15,2 2,5 -0,4 -0,8 3,3 2,4 2,0
Indonesia 15,6 0,2 -2,7 -3,3 -2,9 -2,6 -2,4
Filippiinit 20,0 2,5 2,7 4,2 4,4 2,6 2,1
Venäjä 7,0 5,2 3,5 1,7 3,4 4,0 3,5
Puola 15,2 -5,7 -3,5 -1,3 -1,3 -1,5 -1,7
Tsekki 24,3 -2,1 -1,6 -0,5 0,6 0,0 -0,3
Turkki 10,7 -9,7 -6,1 -8,0 -5,8 -4,7 -5,3
Brasilia 14,9 -2,0 -2,3 -3,4 -4,5 -4,0 -3,6
Meksiko 20,7 -1,1 -1,3 -2,1 -1,9 -2,4 -2,3
Chile 17,2 -1,4 -3,6 -3,7 -1,2 -1,2 -1,5
Kolumbia 17,4 -2,9 -3,0 -3,3 -5,4 -3,8 -3,6
Argentiina 14,1 -0,7 -0,2 -0,8 -1,0 -1,2 -1,1
Etelä-Afrikka 17,6 -3,6 -5,5 -5,3 -5,1 -4,5 -4,7

= Arvo suurempi kuin 3 %

= Arvo pienempi kuin -3 %



   

  
  
  
   

 
 

 

 

 
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. 
 
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.  
 
 
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.  
 

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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