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Tiivistelmä: Riskit dominoivat tuottoja
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet alkuvuonna. Muutos koskee
nimenomaan kuluvaa vuotta, ensi vuoden arviot ovat pysyneet likimain ennallaan.
Näkymien heikentyminen tarkoittaa lähinnä Yhdysvaltoja ja Japania, EM-maiden osalta
raaka-ainetuottajia. BRIC-maista Venäjän ja Brasilian talouksien odotetaan supistuvan
tänäkin vuonna. Euroalueen kuluvan vuoden näkymät ovat säilyneet likimain ennallaan,
kuten myös Aasian suurimpien talouksien, Kiinan ja Intian.
Pidemmällä aikavälillä ekonomistien huolet ovat lisääntyneet siitä, miten Kiinan talouden
rakennemuutoksen vaikutus saadaan korvattua ja mistä löytyvät tulevat kasvun veturit.
Lisäksi EU:n ja varsinkin euroalueen osalta poliittiset riskit saattavat realisoitua odotettua
heikompana talouskehityksenä lähivuosina.
Odotukset inflaatiosta ovat laskeneet tuntuvasti kevään aikana ja varsinkin euroalueen
osalta on ajauduttu jälleen deflaatioon sekä raaka-aineiden hintaromahduksen että euron
vahvistumisen vuoksi. Keveä rahapolitiikka jatkuu pitempään kuin markkinat odottavat.
Millään teollisuusmaalla ei ole varaa sallia oman valuuttansa merkittävää vahvistumista,
joten rahapolitiikka säilyy teollisuusmaissa äärimmäisen keveänä ainakin niin kauan kuin
kaksi kolmesta (FED, EKP, BoJ) jatkaa keveää politiikkaansa.
Osakemarkkinoilla kurssinousu on ”Bull”-markkinan loppuvaiheessa perustunut pitkälti
keskuspankkien harjoittamaan poikkeuksellisen keveään rahapolitiikkaan ja matalaan
korkotasoon. Likviditeetin pumppaus markkinoille on kuitenkin alkanut menettää tehoaan.
Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio muutettiin jo viime vuoden keväällä ja
kesällä varovaiseksi, eli osakkeet ovat olleet viime vuoden kesäkuusta saakka alipainossa.
Tämä linjaus pidetään niin kauan, kun riski merkittävästä korjausliikkeestä on olemassa.
Lyhyellä aikavälillä, eli kesäkuukaudet ja alkusyksyn, näemme markkinatilanteen
haastavana, sillä korkean arvostuksen ohella poliittiset riskit ovat kasvussa.
Frontin korkostrategia ylipainottaa HY-yrityslainoja. EKP:n arvopapereiden osto-ohjelma
lisää IG-yrityslainojen ohella HY-yrityslainojen kysyntää ja kaventaa niiden korkoeroa.
Arviomme mukaan pitkien korkojen trendinomaista nousua ei ole näköpiirissä, sillä pitkän
aikavälin inflaatiopaineet ovat lähes olemattomat ja EKP:n arvopapereiden osto-ohjelma
jatkuu ainakin kevääseen 2017.
Kesällä ja syksyllä sijoitusmarkkinat joutuvat kohtaamaan kahta merkittävää
epävarmuustekijää: Britannian EU-kansanäänestys ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit.
Näistä riskeistä Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja niiden todennäköinen lopputulos
muodostaa rahoitusmarkkinoille suuremman ja todennäköisemmän riskin.
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Kasvunäkymät heikentyneet, rahapolitiikka
jatkuu keveänä
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet alkuvuonna. Muutos koskee
nimenomaan kuluvaa vuotta, ensi vuoden arviot ovat pysyneet likimain ennallaan.
Teollisuusmaiden osalta näkymien heikentyminen tarkoittaa lähinnä Yhdysvaltoja ja
Japania, EM-maiden osalta raaka-ainetuottajia. BRIC-maista Venäjän ja Brasilian
talouksien odotetaan supistuvan tänäkin vuonna. Euroalueen kuluvan vuoden näkymät
ovat säilyneet likimain ennallaan, kuten myös Aasian suurimpien talouksien, Kiinan ja
Intian.
Odotukset inflaatiosta ovat laskeneet tuntuvasti kevään aikana ja varsinkin
euroalueen osalta on ajauduttu jälleen deflaatioon sekä raaka-aineiden
hintaromahduksen että euron vahvistumisen vuoksi. Vaikka maailmantalouden
kasvunäkymät vuodelle 2017 nähdään kohtuullisina, ekonomistien huolet ovat lisääntyneet
siitä, miten Kiinan talouden rakennemuutoksen vaikutus saadaan korvattua ja mistä
löytyvät tulevat kasvun veturit. Lisäksi EU:n ja varsinkin euroalueen osalta poliittiset riskit
saattavat realisoitua odotettua heikompana talouskehityksenä lähivuosina.
Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta

Alkuvuoden aikana suurin yllätys talouskehityksessä oli Yhdysvaltojen heikko ensimmäinen
neljännes. Talous kasvoi vain 0,5 % vuositasolla, eli käytännössä ei juuri mitään. Vaikka
kasvu loppuvuonna elpyisi, koko vuoden kasvuarvio jää helposti alle 2 prosenttiin.
Mielenkiintoista Yhdysvaltoja koskevassa kommentoinnissa on ollut se, että
ulkomaankaupan (ja vaihtotaseen) tasapainon tuntuva heikentyminen on jäänyt lähes
kokonaan huomiotta. Vaihtotase heikkeni merkittävästi jo vuonna 2015. Dollarin ulkoisen
arvon vahvistuminen noin 20 % viimeisen kahden vuoden aikana alkaa nyt vaikuttaa
merkittävästi talouskehitykseen ulkoisen tasapainon heikentymisen kautta. Kulutuksen
kasvu ei auta taloutta, jos se valuu enenevästi tuonnin kautta ulkomaille. Samalla
yksityisen sektorin säästäminen on laskenut tasaisesti jo vuodesta 2009, jolloin se oli
Finanssikriisin vuoksi poikkeuksellisen korkealla. Yhdysvaltojen talous alkaa muistuttaa

rahoitustasapainon näkökulmasta varsin samanlaiselta kuin 1990-luvun lopussa ja
ennen Finanssikriisiä.
Vuodenvaihteessa ekonomistit huolestuivat jälleen kerran Kiinan taloudesta, kun
pörssikurssit laskivat Shanghaissa jyrkästi. Kun aiemmin oli pelätty kiinteistömarkkinoiden
tilaa tai nk. varjopankkijärjestelmää, nyt huolena oli yksinkertaisesti Kiinan talouskasvun
hidastuminen. Kuten aiemminkin vastaavissa tilanteissa, kevään aikana ei ole saatu
Kiinasta mitään sellaista uutta informaatiota, mikä ei vastaisi aiempia ennusteita tai
maan hallinnon näkemyksiä taloudesta. Alkuvuoden aikana talouskasvu oli vajaa 7
prosenttia, teollisuuden kasvuvauhti on hidastunut runsaaseen 6 prosenttiin, mutta
kulutusta indikoiva vähittäiskaupan myynti on säilynyt yli 10 prosentissa. Myös
asuntorakentaminen on edelleen runsaan 10 % kasvuvauhdissa hallituksen viime vuonna
aloittaman elvytyksen ansiosta. Arviomme mukaan Kiinan talous tulee kehittymään
konsensusarvioiden mukaan, eli kasvu yltää tänä vuonna noin 6,5 %:iin ja ensi vuonna
runsaaseen 6 %:iin.

Kiinan ulkomaankaupan ylijäämä on alkuvuonna kasvanut merkittävästi heijastaen raakaaineiden hintojen romahdusta. Kiinan aiemminkin vahva rahoitustasapaino on siis
kohentunut edelleen, mikä antaa maan hallinnolle tuntuvasti tilaa elvyttää (tarvittaessa) ja
toteuttaa ne rakenneuudistukset, mistä on puhuttu viime vuosina. Talouskasvun on
tarkoitus perustua tulevaisuudessa enemmän kulutukseen, palveluihin ja kotimarkkinoihin.
Osana tätä rakenneuudistusta helmikuussa ilmoitettiin, että teräksen tuotantoa on tarkoitus
supistaa merkittävästi ylikapasiteetin purkamiseksi ja jopa vajaat 2 milj. työntekijää on
tarkoitus vähentää alalta. Kiinan talouden voimaa osoittaa hyvin, että se kykenee
tämänkaltaisiin tervehdyttämistoimiin ilman merkittäviä sivuvaikutuksia talouden
kokonaistilanteeseen tai poliittiseen vakauteen.
Talvella pelättiin talouskasvun ohella pääoman ulosvirtausta Kiinasta. Loppukesän
minidevalvaatiot ovat ruokkineet pääomien ulosvirtausta yrityssektorin toimesta Hong
Kongin kautta, mutta virtaus näyttää nyt kevään aikana vähentyneen. Dollarin
heikentyminen alkuvuonna on helpottanut merkittävästi tilannetta. Sinänsä Kiinan
keskuspankki (PBoC) kykeni helposti vastaamaan tähän valuuttavarannollaan, joka on
edelleen maailman suurin. Ulkomaankaupan ylijäämän kasvu helpottaa jatkossa
keskuspankkia merkittävästi, mutta tilanteen pitämiseksi vakaana PBoC tuskin sallii juanin
samanlaista vahvistumista kuin mitä nähtiin vuosina 2011-2015. Myöskään juanin
heikentyminen ei ole toivottavaa, sillä se ruokkii spekulatiivista pääoman ulosvirtausta.
PBoC tulee jatkossa olemaan yhtä haukkamainen valuuttansa vakauden suhteen kuin
muutkin keskeiset keskuspankit.

Kiinan talouden muutos vaikuttaa kuitenkin merkittävästi muuhun maailmaan ja raakaaineita tuottavien maiden ongelmat jatkuvat. Näin varsinkin teollisuusmetallien ja
energian tuottajien osalta. Merkittävimmät hyötyjät raaka-aineiden hintojen laskusta ovat
Itä- ja Etelä-Aasian maat. Suurista EM-maista hyötyy eniten Intia, joka on saanut
vaihtotaseen parantumisen lisäksi nopean inflaationsa kuriin. Korruptioskandaaleissa ja
poliittisessa sekasorrossa rypevä Brasilia on ajautunut lamaan. Kaiken kaikkiaan
latinalaisen Amerikan maiden poliittinen vakaus on heikkenemässä, mitä osoittaa
Venezuelan ajautumisen kaaokseen. Vaikeuksia on tiedossa Kolumbialle, Ecuadorille,
Meksikolle, mutta myös Perulle, Bolivialle ja Chilelle. Afrikassa Nigeria, Etelä-Afrikka ja
useat muut maat ovat vaikeuksissa maksutaseensa kanssa. Venäjän tukala taloustilanne
jatkuu, kun maakaasun hinta romahti viime vuonna. Lähi-idän ja Keski-Aasian
energiatuottajien tilanne on vaikeutunut merkittävästi ja heikoimmat niistä saattavat ajautua
poliittiseen kaaokseen. Poliittiset kriisit tulevat lisääntymään raaka-aineita tuottavissa EMmaissa ja lähi-idän konfliktit (ISIS, Saudit vastaan Iran, ym.) eivät helpota kokonaiskuvaa.
Kaiken kaikkiaan raaka-aineita tuottavat maat ovat ajautuneet kurjistavan kasvun
tilanteeseen, jossa menetettyjä vientituloja yritetään kompensoida tuotantoa ja vientiä
lisäämällä, mikä vain pitkittää matalien hintojen aikaa. Energiatuottajien OPEC-kartellin
romahdus on hyvä esimerkki tästä kehityksestä. Myös erityistekijät, kuten Iranin ydinsopu
ruokkii edelleen energian ylitarjontaa ja pitkittää matalien energiahintojen jaksoa.

Teollisuusmaat hyötyvät raaka-aineiden hintojen laskusta vaihtotaseen näkökulmasta,
mutta tätä uutta deflaatiosykäystä ei olisi enää tarvittu. Inflaatiopaineet ovatkin nyt
poikkeuksellisen vähäiset, joten rahapolitiikan voidaan odottaa säilyvän hyvin keveänä
vielä pitkään. Euroalueen talouskasvu on nopeutunut heikentyneen euron ja
energiahintojen laskun tukemana. Saksan imuun ovat päässeet muut euroalueen maat
vaihtelevalla menestyksellä. Suurimmat ongelmat ovat talouden uudistamiseen
kykenemättömissä maissa, kuten Ranskassa, Italiassa ja Suomessa. Euron heikentyminen
dollaria vastaan 2014 alkaen paransi kilpailukykyä ja auttoi kasvua, mutta useiden EMvaluuttojen heikentyminen on alkanut syödä tätä hyötyä. Deflaatio on palannut ja
euroalueen inflaatio pysyy miinuksella koko kesän.
Suurin riski Euroopan talouskehitykselle on eurokriisin käynnistyminen uudelleen (Italian
pankit, Kreikka, Portugali… ). Turvapaikanhakijakriisi on syventänyt EU:n hajaannusta,
joten maiden kyky hallita uudelleen eskaloituvaa eurokriisiä on vähäisempi kuin vuosina
2010-2013. Myös EKP:n keinot vakauttaa tilannetta alkavat olla käytetty. Itse asiassa
EKP:n massiiviset arvopaperiostot pitävät sisällään euron hajoamisen siemenen. Tällä
hetkellä EU on marginalisoitumassa ja integraatio on vaihtunut hajaantumiseksi. Britannian
ero EU:sta saattaisi käynnistää koko EU:n hajoamisprosessin, mikä väistämättä heikentäisi
dramaattisesti alueen talousnäkymiä.

Suomen talouden kasvunäkymät säilyvät vaisuina, sillä maan uudistaminen ei etene ja
vienti ei vedä. Hallitus ei kykene uudistamaan työmarkkinoita eikä tasapainottamaan
julkista taloutta, joten verotus on jälleen kiristymässä kuten 2008-2015. Nk.
kilpailukykysopimus lähinnä jäädyttää työmarkkinoiden välttämättömät rakenneuudistukset.
Sote-uudistuksesta näyttää tulevan menoautomaatti, joka ei ole kenenkään hallittavissa
tulevaisuudessa. Hallitsemattoman pakolais-/siirtolaiskriisi on –ainakin tilapäisesti helpottanut, mutta jo aiheutuneet kasvavat kulut ovat syöneet suurelta osin valtiontalouden
säästötoimenpiteet. Suomella on toki vielä velkaantumisvaraa joitakin vuosia. Se on nyt
täysillä käytössä, kuten euroalueen kriisimaissa 2000-luvulla ennen romahdusta.
Keveä rahapolitiikka jatkuu pitempään kuin markkinat odottavat. Japanin
keskuspankki (BoJ) aloitti vuoden 2012 lopulla ultrakeveän rahapolitiikan, minkä
seurauksena kaikkien teollisuusmaiden keskuspankkien liikkumatila kaventui. EKP taipui
BoJ:n linjalla vuoden 2014 kesällä ja Kiinan keskuspankki (PBoC) kevensi myös
rahapolitiikkaa useaan otteeseen 2015.
Matalien korkojen rinnalle keskeiseksi rahapolitiikan välineeksi ja rajoitteeksi ovat
muodostuneet valuuttakurssit, joita kaikkien teollisuusmaiden keskuspankit pyrkivät
ohjaamaan (vaikka eivät sitä aina myönnäkään). Jopa Yhdysvaltojen FED joutuu
politiikassaan huomioimaan dollarin ulkoisen arvon. Millään teollisuusmaalla ei ole varaa
sallia oman valuuttansa merkittävää vahvistumista, joten rahapolitiikka säilyy
teollisuusmaissa äärimmäisen keveänä ainakin niin kauan kuin kaksi kolmesta (FED, EKP,
BoJ) jatkaa keveää politiikkaansa. Ultrakeveän rahapolitiikan globaali paine jatkuu ainakin
kevääseen 2017, sillä inflaatiopaineet ovat poistuneet raaka-aineiden hintojen
romahduksen vuoksi. Kuten 2015, arviomme mukaan myös tänä vuonna FED:n
koronnostot jäävät maltillisemmiksi kuin markkinat arvioivat.
Joukkolainakorot kääntyivät laskuun viime vuoden kesällä, kun inflaatio-odotukset laskivat
raaka-aineiden hintaromahduksen seurauksena. Aiempi, huhti-kesäkuussa tapahtunut
korkojen nousu on siten nähtävä lähinnä korjausliikkeenä tilanteeseen, jossa korot olivat
laskeneet huomattavan matalalle tasolle EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman takia.
Perusteita trendinomaiselle pitkien korkojen nousulle ei ollut tuolloin eikä ole
tälläkään hetkellä. EKP:n ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2017 ja inflaatioriskiä ei ole.
Ainoa tekijä, mikä voisi aiheuttaa valtiolainojen korkojen nousua euroalueella (ja
dramaattista euron heikentymistä valuuttamarkkinoilla), olisi EU:n ajautuminen vakavaan
poliittiseen kriisiin, jossa myös euron tulevaisuus kyseenalaistettaisiin. Lyhyellä aikavälillä
suurin riski on Britannian EU-kansaäänestys.
Yhdysvalloissa pitkien korkojen nousupaineet ovat vaimentuneet ja perusteita
trendinomaiselle korkojen nousulle ei ole. Yrityslainojen osalta HY-lainat olivat tuntuvassa
paineessa viime vuonna ensin Yhdysvalloissa ja alkuvuonna myös euroalueella. Arviomme
mukaan yrityslainojen korkoerot valtionlainoihin kasvoivat aivan liian suuriksi suhteessa
riskeihin luottovastuutapahtumista, joten oli perusteltua että korkoerot kaventuivat. EKP:n
osto-ohjelman laajentaminen IG-yrityslainoihin kaventaa edelleen korkoeroja, mutta
Brexit-äänestys saattaa luoda tilapäistä epävarmuutta kesällä.
Euro heikkeni valuuttamarkkinoilla voimakkaasti vuoden 2014 kesäkuusta aina viime
vuoden kevääseen saakka. Tämän jälkeen EUR/USD –krssi on pysynyt 1,05–1,15
vaihteluvälissä. Odotukset FED:n koronnostoista ja EKP:n toimet ovat aika ajoin
vahvistaneet ja aika ajoin heikentäneet dollaria. Rahapolitiikan eriytyminen lisää euron
heikentymispaineita, mutta toisaalta vaihtotaseen ylijäämä puoltaa euron vakautta.
Toisaalta on tärkeä huomata, että lukuisten EM-maiden valuuttojen heikentymisen vuoksi
euron ulkonen arvo ei ole heikentynyt (kesästä 2014) niin paljon kuin euron dollarikurssi
antaa ymmärtää. Valuuttamarkkinoilla kurssikehitys vakautunee päävaluuttojen osalta, sillä
yksikään suurista talouksista (ml. Kiina) ei halua valuuttansa vahvistuvan. Myöskään
Yhdysvallat ei voi toimia viime vuosien tapaan muiden kasvuongelmien ”varaventtiilinä” ja
sallia valuuttansa vahvistuvan.

Sijoitusstrategia: Osakkeet alipainossa, taktinen
allokaatio jatkuu aktiivisena
Osakekurssien lasku on jatkunut nyt noin vuoden. Käänne useimmilla markkinoilla tapahtui
viime vuoden keväällä. Päämarkkinoista ainoastaan Yhdysvalloissa kurssihuippu ei
ajoittunut selkeästi viime vuoden huhtikuuhun, vaan kesällä, marraskuussa ja nyt kuluvan
vuoden huhtikuussa osakekurssit ovat yltäneet lähelle huippuja. Tuotot osakemarkkinoilla
olivat olleet erinomaisen hyviä aina vuodesta 2009 kevääseen 2015 saakka eurokriisin
aiheuttamia tilapäisiä notkahduksia lukuun ottamatta. Kurssinousu on ”Bull”-markkinan
loppuvaiheessa perustunut pitkälti keskuspankkien harjoittamaan poikkeuksellisen
keveään rahapolitiikkaan ja matalaan korkotasoon. Keskuspankkien likviditeetin
pumppaus markkinoille on kuitenkin alkanut menettää tehoaan ja viimeisen kerran
tuntuva markkinavaikutus nähtiin vuosi sitten, kun EKP ilmoitti mittavasta valtionlainojen
osto-ohjelmastaan.
Keskuspankkien toimet ovat siis vauhdittaneet osakekurssien nousua, mutta samalla
osakkeiden arvostus on noussut varsin korkeaksi. Vaikka kurssit ovat laskeneet viime
kevään huipuistaan, arvostustaso on selvästi korkeampi kuin esim. vuosina 2012 tai 2013.
Suhdannekehityksen tulisi siis vahvistua merkittävästi, yritysten marginaalien tulisi säilyä
korkealla tasolla ja palkkojen ym. kustannusten ei tulisi nousta, jotta arvostukset olisivat
perusteltuja. Yhdysvalloissa osakkeiden arvostus pitää sisällään jopa oletuksen, että
tulokset parantuvat olennaisesti jo kuluvan vuoden lopulla. Sijoittaja voi kysyä, mistä tämä
tuloskasvu tulee, jos suhdanteet on jo viritetty lähes äärimmilleen useasta näkökulmasta
ml. rahapolitiikka. Itse asiassa teollisuusmaissa ja varsinkin Yhdysvalloissa viimeinen
”resurssi” tulosten, suhdanteiden ja osakemarkkinoiden kannalta on yksityisen
velkaantumisen lisääntyminen, joka pitkään jatkuessaan johtaa varmaan umpikujaan
kuten nk. teknokuplan yhteydessä (1999-2000) tai ennen Finanssikriisiä (2006-2007).

Arvio siitä, että osakemarkkinoiden huiput saavutettiin tämän sijoitussyklin osalta viime
vuoden keväällä useiden markkinoiden osalta, on saanut alkuvuonna vahvistusta. Keveä
rahapolitiikkaa ja korkojen poikkeuksellinen mataluus ei ole enää jaksanut tukea
kurssinousua ja kurssien epävakaus on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana kuvaten
markkinoiden hermostuneisuutta. Arvostustasot olivat jo viime keväällä huomattavan
korkealla ja peruste korjausliikkeelle alaspäin saatiin raaka-aineiden hintojen
romahduksesta ja siihen liittyvästä huolesta, miten maailmantalouden kasvun käy usean

EM-maan osalta lähivuosina. Sijoittajat ovat myös vihdoin ymmärtäneet, että Kiinan
talouden kasvu tulee jatkossa perustumaan enemmän kulutukseen ja palveluihin, joten
samanlaista tukea maailmantaloudelle se ei tarjoa kuten edellisenä 15 vuotena.
Osakkeiden nousua ja laskua puoltavat tekijät voidaan asettaa vastakkain ja useimmasta
näkökulmasta (Arvostus, korot, rahapolitiikkaa, säästämiskäyttäytyminen, talouskasvu,
riskinottohalu) sijoitusympäristö puoltaa osakkeiden alipainotusta (ks. kaavio 2.)
Kaavio 2. Osakkeiden laskua ja nousua puoltavat tekijät vastakkain sekä arvio

Vaikka osakemarkkinoilla kurssit ovat laskeneet jo vuoden, on vielä mahdotonta sanoa,
ovatko osakekurssit kääntyneet tämän sijoitussyklin osalta pitkäaikaiseen ja
trendinomaiseen laskuun. Keskuspankkien pyrkimys rauhoittaa markkinoita – kuten EKP
teki maaliskuussa - tukee osakemarkkinoita aina tilanteissa, jossa on nähty voimakkaita
kurssilaskuja. Näin tapahtui viime syksynä ja uudelleen nyt kevättalvella.
On siis mahdollista, että osakekurssien vaihtelu jatkuu nykytasollaan ja/tai että
kurssit jopa elpyvät hieman ja osakekuplaa rakennetaan vielä jonkin aikaa.
Keskuspankkien paineet reaalitalouden (kasvu ja työllisyys) tukemiseksi ovat suuret, joten
rahapolitiikka ei kiristy ja osakemarkkinat saattavat säilyä kohtuullisen rauhallisina. EKP:n
ja BoJ:n likviditeettiohjelma sekä FED:n maltti korkojensa nostamisessa varmistaisivat
tässä vaihtoehdossa, että lopulta OECD-maiden rahoitusmarkkinat ajautuvat
epätasapainoon ja korjausliike osakemarkkinoille tulee myöhemmin sitäkin rajumpana.
Yksityinen (netto) säästäminen tulee siis edelleen vähenemään tänä ja ensi vuonna kohti
tasoa, joka ruokkii ja ylläpitää pörssikurssien nousua kestämättömälle tasolle. Lopulta
monelle osakesijoittajalle jää ainoaksi syyksi sijoittaa osakkeisiin vain se, että
korkosijoitusten tuotto-odotus on niin tavattoman alhainen. Varsinkin Yhdysvaltojen osalta
osakemarkkinat pitävät jo nyt sisällään entistä enemmän velkakuplan piirteitä.
Toinen vaihtoehto on se, että poliittinen levottomuus (mahdollinen Britannian
irtautuminen EU:sta, Yhdysvaltojen presidentinvaalit, EU:n kriisit) luo jo tänä vuonna
niin paljon epävarmuutta yritysten, kotitalouksien ja sijoittajien keskuuteen, että
yksityinen säästäminen kääntyykin nousuun jo loppuvuonna ja
rahoitusmarkkinoiden (vuodesta 2009 jatkunut) noususykli tulee äkilliseen
päätökseen. Tämän seurauksena osakemarkkinat romahtavat kuten teknokuplan jälkeen
2001-2003 tai Finanssikriisin yhteydessä 2008-2009.
Näitä riskejä ennakoiden Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio
muutettiin jo viime vuoden keväällä ja kesällä varovaiseksi, eli osakkeet ovat olleet
viime vuoden kesäkuusta saakka alipainossa. Tämä linjaus pidetään niin kauan, kun

riski merkittävästä korjausliikkeestä ovat olemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
osakepaino vaihtelee (taktisesti) neutraalin ja tuntuvan alipainon välillä. Strateginen (ja
taktinen) painotus oli pitkään osakesijoituksia vahvasti suosiva, aina vuodesta 2011 alkaen,
jolloin Frontin etf-varainhoito aloitettiin. Muutos strategisessa allokaatiossa on merkittävä,
sillä kevääseen saakka (aina vuodesta 2011 alkaen) taktiset osakepainon vaihtelut
tapahtuivat aina neutraaliallokaation yläpuolella.
Lyhyen aikavälin (1 kk – 6 kk) taktinen allokaatio on ollut aktiivista viime vuosina.
Osakkeita vähennettiin tuntuvasti vuosi sitten keväällä ja kesällä, lisättiin loppukesän
kurssiromahduksen jälkeen, myytiin syksyn kurssinousun jälkeen marraskuussa, ostettiin
jälleen talvella markkinoiden romahdettua ja myytiin helmi-huhtikuussa kurssien elvyttyä.
Näin pyritään jatkamaan, mutta kuitenkin niin, että osakepaino on sijoitusstrategioissa
jatkuvasti vähäisempi kuin neutraaliallokaatiossa.
Lyhyellä aikavälillä, eli kesäkuukaudet ja alkusyksyn, näemme markkinatilanteen
haastavana, sillä korkean arvostuksen ohella poliittiset riskit ovat kasvussa. Riskit
liittyvät ennen kaikkea EU:n poliittiseen kaaokseen ja mahdolliseen tosiasialliseen
hajaantumiseen (Brexit), mutta myös Yhdysvallat on ajautumassa kohti suurta poliittisen
epävarmuuden aikaa (ainakin marraskuun presidentinvaaleihin saakka), mikä kasvattaa
levottomuutta kotitalouksien ja yritysten keskuudessa ja muuttaa siten radikaalisti
sijoitusympäristöä. Katso tarkemmin poliittisista riskeistä sivuilla 13–16. Lisäksi raakaaineita tuottavien EM-maiden tilanne säilyy sekä talouden että poliittisten riskien kannalta
haastavana. Useita EM-maita on jo ajautunut poliittiseen sekasortoon raaka-aineiden
hintojen(kin) romahduksen vuoksi: Venezuela, Brasilia, Turkki, jne.

Vaikka osakepainon aktiivinen taktinen säätely on jatkossakin tärkeä osa
sijoitusstrategiaamme, osakepainon strateginen, eli yli syklien tapahtuva säätely on
lopulta ratkaisevaksi sijoitustoiminnan menestymisen kannalta pidemmällä
aikavälillä.
Korkostrategiassa Frontin näkemys on ollut jo vuodesta 2013, että deflaatiovaara oli
ja on edelleen euroalueella todellinen ja että keskuspankit jatkavat keveää
rahapolitiikkaa pidempään kuin markkinoilla arvioitiin. Deflaatio on palannut keväällä
uudelleen keskusteluun, kuten talvella arvioimme. Euroalueen kuluttajahintainflaatio on
laskenut -0,2%:iin nyt keväällä. Samalla riskit euroalueen velkakriisistä lisääntyvät, vaikka
markkinoilla kaikki on juuri nyt kohtuullisen rauhallista.

Ongelmana ei ole yksinomaan Kreikka, joka haluaa leikata velkojaan. Laajempi ongelma
on se, että kaikissa Etelä-Euroopan maissa on vasemmistopuolueet vallassa ja niitä ei
luonnollisesti kiinnosta saksalaisten tarjoama talouskuri. Muutos tapahtui viime syksyllä,
kun Espanjassa ja Portugalissa vasemmistopuolueet voittivat vaalit. Espanjassa politiikka
on sittemmin ajautunut pattitilanteeseen, josta yritetään päästä ulos ennenaikaisten
parlamenttivaalien avulla 26.6. Houkutus lipeämisestä talouden tervehdyttämisestä on
suuri ja Kreikka antaa oivan esimerkin siitä, miten eurojärjestelmän muut maat sietävät
loputtomasti vastuutonta talouspolitiikkaa järjestämällä tukipaketteja tukipakettien perään.
Portugalin valtionlainojen korkoero Saksaan nähden on kasvanut selvästi viime syksyn
jälkeen.

Erityisenä ongelmana on Italia, jonka pankkijärjestelmää ei ole perattu
järjestämättömistä luotoista ym. ongelmasaatavista. Niitä on pankkien taseista lähes
20 %. Italian pankkijärjestelmä ei kykene itse selvittämään tappioitaan, eikä Italian
valtiokaan todennäköisesti selviäisi urakasta. Italian valtiolla on velkaa jo 130 % BKT:sta,
eli ei kovinkaan paljon vähemmän kuin Kreikalla, kun sen kriisi alkoi 2010. Olennaista on
se, että eurojärjestelmällä ja EU:lla on lukematon määrä muitakin kriisejä, joten Saksan ja
muiden ”rikkaiden” euromaiden kyky jatkaa lepsua ja pitkämielistä politiikkaansa
ongelmamaita kohtaan on huomattavasti vähäisempi kuin vuosina 2010-2013.
Britannian mahdollinen ero EU:sta heikentäisi olennaisesti myös eurojärjestelmää,
sillä paineita ja innokkuutta vastaavien kansanäänestysten pitämiseksi syntyisi
ainakin Ranskassa, Alankomaissa, Italiassa ja Tanskassa. Nk. Brexitistä riippumatta
suurimmat sijoittajariskit kohdistuvat Italian pankkien tilanteeseen sekä Portugaliin ja
mahdollisesti Espanjaan, jos vasemmisto muodostaa hallituksen kesäkuun vaalien jälkeen.
Kriisiä syventää maan vauraimman alueen, Katalonian mahdollinen irtautuminen
Espanjasta. Italian tilannetta saatetaan ryhtyä ratkomaan eräänlaisella
ketjurahoitusjärjestelyllä, jossa EVM rahoittaa ja pääomittaa Italian pankkeja ja rahoitus
EVM:lle tapahtuu EKP:sta Euroopan investointipankin kautta. Järjestely olisi Saksan ja
koko eurojärjestelmän kannalta hyvin arveluttava, mutta näin vältyttäisiin siltä, että
eurovaltiot joutuvat tekemään veronmaksajan näkökulmasta ikäviä päätöksiä EVM:n
rahoittamisesta.
Arvio deflaation merkityksellisyydestä on käytännössä tarkoittanut sitä, että korkostrategia
oli korostetun tuottohakuinen duraation osalta 2013- 2014 ja uudelleen viime vuoden
kesästä alkaen. Nyt keväällä korkoriskiä on hieman pienennetty, mutta tämä liittyy
enemmän siihen, että korkosalkusta on vähennetty Etelä-Euroopan maiden valtionlainoja
kaikissa maturiteeteissa ja tilalle on otettu yrityslainoja, joiden maturiteetti on edellisiä

lyhyempi. Salkun korkoriski, duraatio, on hieman lyhyempi kuin vertailuindeksillä, eli
runsaat 4 vuotta.
Kuluvana vuonna Frontin korkostrategia ylipainottaa HY-yrityslainoja. EKP:n
arvopapereiden osto-ohjelma laajenee kesäkuussa IG-yrityslainoihin, mikä väistämättä
lisää myös HY-yrityslainojen kysyntää ja kaventaa niiden korkoeroa. Arviomme mukaan
pitkien korkojen trendinomaista nousua ei ole näköpiirissä, sillä pitkän aikavälin
inflaatiopaineet ovat lähes olemattomat ja EKP:n arvopapereiden osto-ohjelma jatkuu
ainakin kevääseen 2017. Suurin muutos korkostrategiassa on se, että vältämme nyt myös
Italian ja Espanjan valtionlainoja, kun aiemmin karsastettiin ainoastaan pahimpien
ongelmamaiden valtionlainoja (Kreikka, Portugali, Kypros,…).

Frontin osakestrategian päälinja on DM-maiden osalta painottaa defensiivisiä
toimialoja. Maapainotusten osalta yli- ja alipainotukset ovat vähäisempiä, mutta euroalue
(ml. Suomi) on edelleen alipainossa. Sveitsi ja Japani ovat ylipainossa, Yhdysvallat
likimain neutraalipainossa. Kanada ja Australia hajauttavat riskiä ja suojaavat salkkua
potentiaalisilta maailmanpolitiikan riskeiltä. Maapainotuksia muutettiin tuntuvasti
defensiivisempään suuntaan viime vuode syyskuussa.

Toimialapainotukset ovat maapainotuksia tärkeämmällä sijalla DM-maiden
osakestrategiassa. Sijoituksissa ylipainotetaan niiden toimialojen yrityksiä, joiden
liiketoiminta on korostetun globaalia (teknologia sekä teollisuustuotteet ja –palvelut) tai
defensiivistä (teleoperaattorit ja yhdyskuntapalvelut, kuten sähköyhtiöt).
Terveydenhoidon pitkään jatkuneesta ylipainosta luovuttiin maaliskuun alussa, kun alkoi
käydä selväksi että kaikki keskeiset presidenttiehdokkaat (Clinton, Trump ja Sanders)
Yhdysvalloissa ilmaisivat pyrkimystään terveydenhuollon uudistamiseksi siten, että
kustannuksia karsitaan merkittävästi. Yhdysvallat on globaalista terveydenhoito-toimialasta
jopa 60 %, joten tämän riskin pienentäminen oli perusteltua.
Taulukko 2. Keskeisten pörssien arvotus: 12 kk eteenpäin katsova P/E
DM
Yhdysvallat
Kanada
Australia
Japani
Saksa
Ranska
Italia
Espanja
Kreikka
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Sveitsi
Iso-Britannia

Tammikuu 2012
11,7
12,3
12,1
11,4
15,9
9,6
9,0
8,5
9,2
7,6
12,2
11,4
9,6
14,3
11,6
9,7

Tammikuu 2013
13,8
13,7
13,9
15,2
22,3
11,4
11,2
10,6
11,5
23,8
14,8
14,0
11,1
16,4
14,4
11,6

9,7
9,0

10,5
9,7

10,3
7,8

10,8
12,1

14,2
8,9
12,7
14,0
10,9
13,2
3,6
9,2
8,2
9,3
14,0
14,1
6,3
9,8

15,2
9,4
14,8
14,7
14,2
15,3
3,3
12,4
10,7
11,6
15,7
17,9
7,8
13,8

15,1
8,9
14,7
11,3
12,7
16,0
5,6
13,0
8,6
9,7
17,9
14,3
9,4
13,7

18,2
10,3
13,0
15,5
14,4
14,9
2,8
12,9
10,8
10,3
17,5
13,9
9,3
15,8

EM
Kiina (Shanghai)
Kiina (HSCEI)
Intia
Etelä-Korea
Taiwan
Malesia
Thaimaa
Indonesia
Venäjä
Puola
Turkki
Brasilia
Meksiko
Chile
Argentiina
Etelä-Afrikka

Tammikuu 2014 Tammikuu 2015 Tammikuu 2016 Toukokuu 2016
14,9
15,9
14,9
16,6
15,5
16,6
15,4
17,6
14,8
16,1
14,1
18,5
15,0
15,1
15,0
17,7
20,4
18,7
15,9
16,1
13,1
13,2
11,8
12,7
12,8
14,1
13,4
14,6
13,3
13,6
13,2
14,9
15,4
14,5
12,3
13,7
22,2
11,9
18,3
14,2
15,8
16,5
15,6
16,1
15,0
15,2
13,1
15,1
11,9
12,3
12,4
15,7
16,2
17,2
18,1
20,0
15,1
15,7
15,5
16,7
13,0
14,3
14,7
16,6
10,6
12,0
6,1
16,7
10,0
11,3
15,2
12,5
14,3
4,8
11,1
8,1
9,3
17,3
12,9
10,3
15,7

11,9
12,9
7,0
16,4
10,6
12,7
15,8
15,1
14,8
7,2
12,3
9,0
13,7
20,2
13,8
14,8
17,0

Lähde: Bloomberg

Yhdistelmäsalkuissa sekä DM- että EM-maiden osakkeet ovat alipainossa. EM-maiden
osakkeet ovat selvästi edullisemmin arvostettuja kuin DM-maiden, mutta niihin liittyvät
poliittiset riskit ovat huomattavat erityisesti raaka-aineita tuottavien maiden osalta. EMmaiden salkku on muuttunut varsin paljon viimeisen vuoden aikana ja toisin kuin DMsalkussa, siinä otetaan kantaa nimenomaan maihin ja maaryhmiin. EM-osakkeita myytiin
viime keväällä ja kesällä tuntuvasti varsinkin kiinalaisten osakkeiden osalta (ml. mannerKiina). Raaka-ainemaiden, kuten Brasilian ja Etelä-Afrikan paino on ollut lähes olematon jo
pitkään. Ainoat EM-maat, jonka painoa kasvatettiin viime vuonna, olivat Intia ja Venäjä.
Intiaa lisättiin tuntuvasti vuosi sitten toukokuussa ja Venäjää syyskuussa. Venäjäsijoituksesta luovuttiin lopullisesti nyt huhtikuussa, kun raaka-öljyn hinta oli noussut kevään
aikana ja se oli tukenut Venäjän osakemarkkinoita.
Osakestrategia painottaa niitä EM-maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä ja
kasvunäkymät vahvat. Kehittyvillä markkinoilla tämä merkitsee Aasian maiden
huomattavaa ylipainotusta. Keskeisten EM-maiden osakemarkkinoiden arvostukset ja
vaihtotaseen tasapaino oli esitetty taulukossa 3. Huolestuttavin tilanne on Turkilla, EteläAfrikalla ja Kolumbialla. EM-osakkeiden strategiassa tuntuvimmat alipainotukset koskevat

tällä hetkellä Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita, Afrikkaa sekä itäistä KeskiEurooppaa ml. Venäjä.
Taulukko 3. Osakkeiden arvostus ja ulkoinen tasapaino keskeisissä EM-maissa

EM
Kiina
Intia
Etelä-Korea
Taiwan
Malesia
Thaimaa
Indonesia
Filippiinit
Venäjä
Puola
Tsekki
Turkki
Brasilia
Meksiko
Chile
Kolumbia
Argentiina
Etelä-Afrikka

P/E
2016
11,9
12,9
16,4
10,6
12,7
15,8
15,1
14,8
19,2
7,2
12,3
11,6
9,0
13,7
20,2
13,8
14,8
14,8
17,0

Vaihtotase / BKT, %
2012
2013
2,5
-5,1
4,1
9,5
5,6
-0,4
-2,7
2,8
3,2
-3,7
-1,6
-6,1
-3,0
-1,4
-3,5
-3,1
-0,2
-5,8

1,6
-2,6
6,2
10,4
3,9
-1,1
-3,3
4,2
1,6
-1,3
-0,5
-7,9
-3,1
-2,4
-3,8
-3,3
-2,1
-5,3

2014

2015

2016

2017

2,7
-1,4
6,0
12,2
4,4
3,8
-3,1
3,8
3,1
-1,3
0,6
-5,9
-4,4
-1,9
-1,3
-5,2
-1,5
-4,8

2,8
-1,3
7,9
14,0
2,5
6,1
-2,1
2,9
5,2
-0,5
1,3
-5,0
-3,7
-2,0
-0,8
-6,5
-1,7
-5,1

2,7
-1,0
7,5
13,8
2,2
5,6
-2,4
2,6
3,8
-0,7
0,9
-4,5
-1,9
-2,8
-1,7
-6,0
-2,4
-4,3

2,5
-1,2
6,7
12,4
2,5
5,0
-2,5
2,4
4,2
-1,3
0,5
-4,9
-1,4
-2,7
-1,9
-4,3
-2,4
-4,5

= Arvo suurempi kuin 3 %
= Arvo pienempi kuin -3 %

Lähde: Bloomberg, IMF, OECD ja keskeiset suomalaiset ennustelaitokset

Valuuttakurssien osalta arvioimme, että euron heikentyminen on pääosin nähty ja
päävaluutat ovat ainakin tilapäisesti saavuttaneet toisiinsa nähden jonkinlaisen
tasapainotason. Keskuspankit pyrkivät säilyttämään nykytilanteen, sillä millään maalla ei
ole varaa oman valuuttansa vahvistumiseen (ml. Yhdysvallat ja Kiina).
Raaka-aineita tuottavien EM-maiden valuutat ovat heikentyneet merkittävästi viimeisen
kahden vuoden aikana. Näiden maiden valuuttojen heikentyminen lisää on mahdollista,
mutta tällöin syynä voisi olla lähinnä poliittisen levottomuuden eskaloituminen vaikean
taloustilanteen seurauksena.
Jos euro heikentyisi dollariin nähden, syynä voisi olla lähinnä eurokriisin eskaloituminen
uudelleen (Brexit, Italian pankit, Espanja, Kreikka ja Portugali) ja/tai yhteisön
hajaantumiskehitys Britannian EU-eron seurauksena. Myös se, että EKP keventää
politiikkaansa huomattavasti odotettua enemmän voisi johtaa euron heikentymiseen. Ainoa
peruste euron vahvistumiselle on euroalueen vaihtotaseen ylijäämä, joka antaa eurolle
tukea liiallista heikentymistä vastaan. Pelkästään talouskehitykseen ja rahapolitiikkaan
liittyen euron heikentymispaineet on siis pääosin nähty. EU:n ja euron kriisiä Britannian
mahdolliseen EU-eroon liittyen on pohdittu enemmän sivuilla 13–15. Frontin
sijoitusstrategiassa merkittävä osa sijoituksista on edelleen hajautettu euroalueen
ulkopuolisiin valuuttoihin.

Brexit ja euro, Trump ja Clinton: Riskejä
näköpiirissä
Kesällä ja syksyllä sijoitusmarkkinat joutuvat kohtaamaan ja arvioimaan kahta merkittävää
epävarmuustekijää. Ensinäkin Britannia äänestää jäsenyydestään EU:ssa 23.6. Tällä
äänestyksellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia niin EU:n kuin euronkin tulevaisuuteen.
Toiseksi Yhdysvallat on ajautunut poliittiseen murrokseen, joka ilmenee
presidentinvaalien esivaaleissa. Presidentinvaalit pidetään 8.11. joten sijoitusmarkkinat
joutuvat pian ottamaan kantaa mihin suuntaan Yhdysvaltojen sisäpolitiikan, ulkosuhteiden
ja kauppapolitiikan arvioidaan kehittyvän. Tällä kertaa presidentinvaalit ovat
poikkeuksellisen tärkeät myös sijoittajan kannalta, sillä potentiaali merkittäviin muutoksiin
on huomattavan suuri.
Kansanäänestys Britannian EU-jäsenyydestä ei olisi voinut tulla hankalampaan
ajankohtaan EU:n kannalta. EU:lla on jo ennestään kaksi kriisiä hoidattavanaan,
eurokriisi ja turvapaikanhakijakriisi, joten EU:n mahdollinen hajoaminen Britannian
aloitteesta saattaisi olla kohtalokas sekä EU:n että eurovaluutan kannalta.
Britannia on jo pitkään vastustanut EU:n syvenevää poliittista integraatiota ja puhunut
väljemmän, vapaakauppaunionin puolesta. Britannia on jättäytynyt sekä eurovaluutan että
Schengen-järjestelmän ulkopuolelle. Tukeakseen omaa poliittista asemaansa Britannian
pääministeri Cameron lupasi briteille kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, mikäli hän
voittaa 2015 parlamenttivaalit. Näin tapahtui ja Cameron joutui lunastamaan lupauksensa.
Tilanne muuttui viime syksynä, kun turvapaikanhakijakriisi eskaloitui ja EU:n alkoi
näyttäytyä kaoottisena ja toimintakyvyttömänä yhteisönä, joka ei pysty hallitsemaan edes
ulkorajojaan. Turvapaikanhakijakriisiä on tässä nyt turha käydä tarkemmin läpi, sitä on
käsitelty kattavasti Syksyn 2015 ja Talven 2016 Strategiakatsauksissa (Kehitys on
vastannut viime syksyllä tekemiämme arvioita.). Olennaista tässä kriisissä on se, että EU:n
sisällä on uusia riidanaiheita ja jakolinjoja sekä se, että EU:n (ja komission) yhteiset
pyrkimykset kriisin hallitsemiseksi ovat pitkälti epäonnistuneet. Tilanne säilyy epävakaana
sillä Saksan ja Merkelin neuvottelema sopimus Turkin kanssa on lähinnä saattanut EU:n
tilanteeseen, jossa Turkin autoritäärinen hallinto kiristää EU:lta rahaa ja etuja ilman että
tilanne olisi tosiasiassa kenenkään hallinnassa. EU on nyt poikkeuksellisen hajanainen
ja riitaisa, eikä näyttäydy tältä osin briteille toimivana yhteisönä.
Osana pyrkimystä hallita tilannetta Cameron lupasi neuvotella uuden sopimuksen EU:n
kanssa. Neuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa, mutta EU:n myönnytykset
Britannialle olivat lopulta marginaalisia (lähinnä muutoksia sosiaaliturvaan ja lapsilisiin),
eikä uudella sopimuksella ole juurikaan merkitystä käynnissä olevaan vaalikampanaan.
Kannatuskyselyissä EU-jäsenyyden säilyttäjät (Kyllä EU) ovat olleet kevään aikana hieman
edellä jäsenyydestä luopujiin (Ei EU) nähden. Vedonlyöntiyhtiöihin tehtyjen vetojen
perusteella Kyllä EU –puoli on selvemmin johdossa. Tilanne on kuitenkin kaikkea muuta
kuin selvä ja yllätyksen mahdollisuus on suuri. Kyllä EU –puolen suurin ongelma on se,
saako se kannattajansa liikkeelle. Äänestysvarmuus Ei EU –puolelle on suurempi.
Kyllä EU –puoli on argumentoinut pysymistä EU:ssa lähinnä talouteen liittyvillä
argumenteilla. Vastapuoli korostaa päätöksenteon, lainsäätämisen ym. palauttamista
takaisin Britanniaan sekä EU:n nk. demokratiavajetta. Kyllä EU-puoli pelottelee Britannian
kauppa- ja ulkosuhteiden heikentyvän ja suhteen EU:n muuttuvan vaikeaksi. EI EU –puoli
taas korostaa tilanteen säilymistä ennallaan, sillä Britannia on joka tapauksessa WTO:n ja
NATO:n tärkeä jäsen, mikä antaa jatkuvuutta.
Arviomme mukaan Britannian ero EU:sta olisi lopulta vähemmän dramaattinen Britannialle
kuin EU:lle. Suurimman ongelman Britannialle aiheuttaisi todennäköisesti Skotlanti, jonka

hallitseva puolue SNP on uhannut erolla Britanniasta, jos EU-ero toteutuu. Suhde EU:iin
järjestettäisiin eron jälkeen parhaalla mahdollisella tavalla, sillä Britannia on monelle EUmaalle tärkeä kauppakumppani. Varsinkin Pohjoismaiden, Saksan, Ranskan ja
Alankomaiden intressissä on hyvät suhteet ja kaupan jatkuminen häiriöttä.
Sitä vastoin EU:lle Britannian ero olisi katastrofi, sillä se heikentäisi suoraan EU:ta ja
toimisi esimerkkinä muille EU-maille, että EU:sta voi erota. Samalla osoitetaan, että
suhteet muihin EU-maihin voidaan järjestää vapaakaupan periaatteiden mukaisesti (kuten
Norja, Islanti ja Sveitsi) ilman että otetaan osaa EU:n poliittiseen integraatioon.
Sanomattakin on selvää, että puolustuksen ja turvallisuuspolitiikan kannalta NATO on
ainoa todellinen toimija, eikä EU:lla ole tästä näkökulmasta kuin marginaalinen rooli.
EU:n kannalta suurin riski olisi se, että alueen ”rikkaat” pohjoiset ja läntiset valtiot
haluaisivat myös järjestää suhteensa uudelleen EU:iin: Joko sopimalla uusista ehdoista tai
eroamalla. Kyselytutkimusten mukaan kannatus EU:sta eroamiseen tai EUkansanäänestyksen pitämiseksi on suurta useissa EU:n maissa: Italia, Ranska,
Alankomaat, Tanska, Itävalta. Maat, jota ovat nettosaajia, haluavat pysyä yhteisössä.
Skotlannin ero Britanniasta kärjistäisi Espanjan alueellisia irtautumispyrkimyksiä
Kataloniassa. Poliittista epävakautta siis riittäisi pitkälle tulevaisuuteen.
Eurovaluutalle Britannian ero saattaisi olla kohtalokas, ja tätä kysymystä on syytä
pohtia sijoittajan kannalta hieman tarkemmin, vaikka Britannian EU-eron
todennäköisyys olisi vähemmän kuin 50 %. Britannian ero EU:sta saattaisi laukaista
liikkeelle prosessin, jonka seurauksena Ranska, Italia ja mahdollisesti Alankomaat
ajautuisivat tilanteeseen, jossa maat päättäisivät erota EU:sta ja eurovaluutasta.
Ranskassa kansallinen rintama ajaa maan eroa EU:sta ja eurosta. Presidentinvaalit
Ranskassa pidetään vuoden päästä keväällä. Ko. puolue sai viime joulukuun
paikallisvaaleissa 42 % kannatuksen vaalien 1. kierroksella. Italiassa kansalaisten
enemmistö kannattaa eroa EU:sta tuoreimpien kyselyjen mukaan. Alankomaat (kuten
Tanska) haluaisivat vähintäänkin paremman sopimuksen EU:n kanssa. Jopa Saksassa
kannatustaan tuntuvasti lisännyt AfD-puolue ajaa myös maan eroa eurosta.
Toisin kuin väitetään, ero eurovaluutasta ei olisi mitenkään ”mahdoton” prosessi.
Käytännössä ero tapahtuisi ottamalla käyttöön rinnakkaisvaluutta ja tietyn siirtymäajan
jälkeen (esim. 3 vuotta) uusi valuutta korvaisi euron laillisena maksuvälineenä. Olennaista
on se, että euromääräisiä sopimuksia ei ”pakotettaisi” muuttamaan uuteen valuuttaan,
vaan kaikki toimijat saisivat siirtymäajan puitteissa muuttaa ja sopia vanhat sopimukset
uuteen valuuttaan tai säilyttää ne euromääräisinä. Luonnollisesti palkat, eläkkeet ym.
muutettaisiin uuteen kotivaluuttaan varsin pian. Myös yritykset siirtyisivät käyttämään
kotimaan kaupassa uutta kotivaluuttaa. Ulkomaankaupassa eurosta tulisi ulkomainen
valuutta muiden valuuttojen rinnalle. Ranska ja Alankomaat voisivat varsin helposti ottaa
käyttöön uuden valuutan, joka olisi rahoitusmarkkinoilla uskottava. Italialle tilanne olisi
haastavampi, sillä uuden ”liiran” uskottavuus olisi ratkaisevasti kiinni siitä, mitä tapahtuisi
samaan aikaan eurolle. Jos Saksa irtautuisi myös eurosta, jäljelle jäänyt eurojärjestelmä
ajautuisi kaaokseen, kun sijoittajat, yritykset ja kotitaloudet pyrkisivät eroon
euromääräisistä saatavistaan. Tynkä-EKP ei mitenkään kykenisi hallitsemaan tilannetta,
jos euro olisi laillinen maksuväline ainoastaan maissa kuten Kreikka, Portugali, Kypros,
Espanja, Slovakia, Viro, Suomi jne.
Ketkä olisivat eurojärjestelmän romahduksen suurimmat häviäjät ja voittajat. Häviäjiä
olisivat ennen kaikkea ne, jotka eivät kykenisi luopumaan euromääräistä saatavistaan tai
ymmärtäisi myydä niitä hyvissä ajoin. Euromääräisten talletusten ja pitkäaikaisten
korkosijoitusten omistaja häviäisi finanssimarkkinoilla eniten. Osakkeiden tai kiinteistöjen
omistaja ei juurikaan kärsisi, sillä hän omistaisi edelleen yritys- tai reaaliomaisuutta. Suurin
voittaja olisi velallinen, jolla on (pitkäaikaisia) euromääräisiä velkoja, sillä näiden velkojen
arvo pyyhkiytyisi euron romahduksen vuoksi olemattomiin. Voittajia olisivat velkaiset
yritykset, velkaiset valtiot ja velkaiset kotitaloudet. Jos ajatellaan raadollisesti,

poliitikoille valtioiden euromääräisten velkojen poispyyhkiminen sopisi
erinomaisesti. Euroalueen velkakriisi päättyisi kertaheitolla. Vahinko velkojen
mitätöitymisestä olisi vähäinen, jos valtioiden veloista suuren osan omistaa EKP, eikä
esim. eläkerahastot. Tästä näkökulmasta voidaan jopa sanoa, että EKP:n massiiviset
eurovaltioiden joukkolainaostot taseeseensa ja nyt alkavat IG-yrityslainojen ostot lisäävät
riskiä siitä, että koko eurojärjestelmän romahtaminen on poliittisesti mahdollista ja
toivottavaa. Velkapapereiden kumuloiminen EKP:n taseeseen tekee euron häviämisen
päivä päivältä todennäköisemmäksi. Riskit kasvavat, kun EU:n hajaannus vain lisääntyy
sekä eurokriisin että turvapaikanhakijakriisin seurauksena. Tätä riskiä EKP ei
ylimielisyydessään ilmeisesti ymmärrä tai ei siitä välitä.
Sijoittajan kannattaa vähintäänkin olla selvillä siitä, että Britannian ero EU:sta
saattaa käynnistää prosessin, jonka seurauksena on pahimmillaan euron romahdus.
Tämä skenaario on helposti kuvattavissa ja euron romahdus palvelisi useaa toimijaa
euroalueella. On myös hyvä muistaa, että euron takana ei ole muuta kuin yhteinen
sopimus ja EKP, ei (liitto)valtiota, ei armeijaa, ei hallintoa, eikä edes mitään yhteistä
demokraattisesti valittua lainsäädäntöelintä ja hallitusta, jotka antaisivat legitimiteettiä
eurovaluutalle. Euro ei ole kuten ”oikeat” valuutat: dollari, jeni, punta, Sveitsin frangi,
kruunut jne.
Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat toinen merkittävä riski sijoitusmarkkinoilla tänä
vuonna. Tältä osin voidaan heti todeta, että tämän riskin toteutuminen on
huomattavasti todennäköisempää kuin edellä kuvattu Brexit. Esivaalien asetelma oli
kutkuttava ennen kuin demokraattisen ja republikaanisen puolueen esivaalit alkoivat
helmikuun alussa. Median huomio oli kiinnittynyt pitkälti republikaanien ehdokkaan Donald
Trumpin sanomisiin ja kampanjaan. Vastoin odotuksia ja republikaanisen puolueen ”eliitin”
toiveita, Trump menestyi erinomaisesti kannatusmittauksissa muita ehdokkaita vastaan.
Kevään esivaaleissa Trump otti pian johtoaseman ja kakkoseksi nousi nk. teekutsuliikkeen
Ted Cruz. Republikaanien ”eliitin” suosimat ehdokkaat, kuten Marco Rubio tai Jeb Bush
eivät menestyneet. Puolueen eliitti yritti viimeiseen saakka estää Trumpin nousua puolueen
presidenttiehdokkaaksi, mutta toukokuun alussa Indianan esivaalien jälkeen tilanne oli
selvä. Cruz luopui yrittämästä ja Trump yltää nyt helposti enemmistöön valitsijamiehistä.
Talven ja kevään aikana perinteinen sekä ”liberaali” että ”konservatiivinen” valtamedia oli
tyrmännyt Trumpin useaan otteeseen, mutta sosiaalisessa mediassa tilanne oli aivan eri.
Trump keräsi ennätysmäisen yleisön sekä tilaisuuksiinsa ja esimerkiksi suoriin lähetyksiin
YouTubessa. Yhdysvaltalaisten äänestäjien näkökulmasta asiat siis näyttivät hyvin
erilaiselta, kuin miten valtamedian toimittajat ja politiikan analysoijat olivat kommentoineet.
Hämmentävää presidentinvaalissa onkin ollut se, miten kehnosti politiikan ammattilaiset
ovat ymmärtäneet tilanteen (vrt. Frontin ennakointia, Strategiakatsaus Talvi 2016). Trumpin
vahvuudeksi on noussut hänen taitava median hallintansa, riippumattomuus nk.
”lobbareiden” rahallisesta tuesta sekä keski- ja työväenluokan heikentynyt asema
Yhdysvalloissa. Myös nykyisen presidentin passiivisuus Yhdysvaltojen roolissa
maailmanpolitiikassa tukee ”vahvan” ehdokkaan agendaa. Moni äänestäjä piti myös siitä,
että Trump ei käyttänyt lainkaan kampanjarahaa esim. mainontaan ennen joulukuuta,
mutta siitä huolimatta hän nousi kärkiehdokkaaksi.
Trumpin henkilön sijaan olisi tärkeä ymmärtää, että presidentinvaalissa on kyse
Yhdysvaltojen politiikan voimakkaasta murroksesta, sillä myös demokraattien ”eliitin”
mieluisin ehdokas, Hillary Clinton, on suurissa vaikeuksissa omassa kampanjassaan.
Vaikka Yhdysvaltojen ”liberaali” valtamedia tekee kaikkensa vähätelläkseen sosialistiksi
itseään nimittävää Bernie Sandersia, hän on menestynyt erinomaisesti kevään
esivaaleissa. Sanders on myös ilmoittanut, että ei aio lopettaa kampanjaansa, vaikka ei
yltäisi enemmistöön valitsijamiehistä. Sanders on saanut kanavoitua itseensä erityisesti
nuorten kannatuksen, jotka ovat turhautuneet Clintonin ja Obaman politiikan

näköalattomuuteen ja korruptioon. Myös Sanders menestyy erinomaisesti sosiaalisessa
mediassa, riippumattomissa tiedotusvälineissä ja kerää suuryleisön tilaisuuksiinsa.
Lopullisen vaaliasetelman kannata on olennaista, että demokraattipuolue on syvästi
jakautunut ja on todennäköistä, että usea Sandersin kannattaja jättää äänestämättä,
mikäli Clinton on ehdokas. Toinen tärkeä tekijä on Clintonin sähköpostiskandaali, joka
tulee vahingoittamaan merkittävästi Clintonin mahdollisuuksia. Asia on nyt laajasti FBI:n
rikostutkinnan alaisena ja on vaikea nähdä, miten oikeusministeriö voisi estää
rikossyytteen nostamisen Clintonia vastaan. Mikäli näin kuitenkin tapahtuisi, kongressi voi
aina aloittaa siviilikanteen republikaanien enemmistön turvin. Kun lisäksi Clintonin laiton
sähköpostipalvelin oli mitä ilmeisimmin hakkeroitu jo aiemmin, viestien sisältö tulee joka
tapauksessa julkisuuteen. Ongelman ydin on se, miten Clinton perhe (Hillary, Bill ja
Chelsea) on toiminut kerätessään noin 2 mrd. dollarin varallisuuden Clinton-säätiöön
puhujapalkkioiden ym. avulla viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä on myös keskeinen syy,
miksi Sanders kannattajineen ei luovuta. Jos Demokraattipuolueen eliitti joutuu
hylkäämään Clintonin kesällä ennen heinäkuun puoluekokousta ja esim. Joe Biden
nostetaan ehdokkaaksi, Sandersin kannattajien raivo kasvaa jälleen uusiin mittoihin.
Demokraatteja tukeva media on itse asiassa pitänyt Bidenia paljon esillä viime viikkoina.
Ottaen huomioon Demokraattipuolueen sekasortoisen tilanteen, on todennäköistä,
että Trump tulee valituksi 8.11. vaaleissa. Toukokuussa tehdyissä tuoreimmissa
kannatuskyselyissä hän johtaa jo Clintonia. Mikäli Sanders valittaisiinkin demokraattien
ehdokkaaksi, hänen mahdollisuutensa Trumpia vastaan olisivat kohtalaiset. Clintonilla tai
hänet korvaavalla ehdokkaalla (esim. Biden) mahdollisuudet voittoon ovat lopulta vähäiset.
Republikaanipuolueessa tilanne on ymmärretty ja rivit kootaan nyt pikavauhtia Trumpin
taakse, koska vaihtoehtoa hänelle ei ole. Sijoittajan kannalta on olennaista, että
Yhdysvaltojen politiikka muuttuu merkittävästi, kun Trump (tai Sanders) valitaan
presidentiksi.
Trumpin voitto merkitsisi hyppyä tuntemattomaan monessa asiassa.
Talouspolitiikassa Trump poikkeaa huomattavasti perinteisestä republikaanien linjauksesta
ja hän on jopa puhunut ”superrikkaiden” verotuksen kiristämisestä osana ohjelmaa
helpottaa keskiluokan suhteellista asemaa. Tältä osin Sanders ei juurikaan poikkea
Trumpin linjauksista. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa voitaisiin puhua jopa paluusta
Reaganin kauden kaltaiseen tilanteeseen, jossa Yhdysvaltojen rooli oli keskeinen
maailmanpolitiikassa. Iso kysymysmerkki on kuitenkin se, miten Yhdysvaltojen politiikka
muuttuu suhteessa Eurooppalaisiin liittolaisiin (esim. Merkelin Saksa) ja vastustajiin
(Venäjä). Toinen suuri kysymysmerkki ovat suhteet Lähi-idän arabiliittolaisiin ja varsinkin
Saudi-Arabiaan.
Suurin muutos on kuitenkin näköpiirissä Yhdysvaltojen kauppapolitiikassa, joka
heijastuisi erityisesti Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan maiden sekä Kiinan suhteisiin.
Kiinan kanssa Yhdysvallat tuskin alkaa lopulta mittelemään voimiaan (taloudessa), mutta
latinalaisen Amerikan maiden suuntaan (Nafta) ja varsinkin Meksikon osalta muutokset
tulevat olemaan rajuja. Yhdysvaltojen mahdollinen ulkopoliittinen isolaatio ja protektionismi
omien etujen ajamisessa tulee olemaan suurin sokki globalisaatioon perustuneessa
maailmanjärjestyksessä, joka on vallinnut kylmän sodan jälkeisessä maailmassa. Tältäkin
osin Sanders on sanoilla linjoilla kuin Trump.
Sijoittajat ovat pitkälti tuudittautuneet käsitykseen, että Clinton on uusi presidentti ja
mikään ei muutu. Kun tilanne alkaa elää kesällä ja realismi tulevasta valtaa alaa, on
todennäköistä, että rahoitusmarkkinoiden reaktio on raju. Arviomme mukaan on suuri
riski siitä, että osakemarkkinat kokevat vähintäänkin ”miniromahduksen” syksyllä,
kun pankit ja arvopaperinvälittäjät alkavat lietsoa paniikkia presidentinvaalien
jälkeisestä tilanteesta. Pahimmillaan rahoitusmarkkinoiden paniikki heijastuu
reaalitalouteen, eli kotitalouksien kulutukseen ja yritysten investointeihin, jolloin perusteet
osakemarkkinoiden merkittävälle korjausliikkeelle alaspäin ovat olemassa.
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