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Tiivistelmä: Korkeat arvostukset, korot nousussa 
ja poliittisia riskejä riittämiin    

 
 Suhdanneoptimismi on lisääntynyt alkuvuonna Suomessa ja talouden kasvuennusteita on 

nostettu. Maailmantalouden kasvuarviot ovat kuitenkin pysyneet likimain ennallaan, joten 
ilmapiirin kohentuminen on nimenomaan suomalainen ilmiö. Alkuvuoden talouskehitys on 
yllättänyt positiivisesti Euroopassa ja Kiinassa.   

 Inflaatio kiihtyi teollisuusmaissa viime vuoden lopulla, kun raaka-aineiden hinnat nousivat 
pohjalukemistaan. Suurimmissa EM-maissa (BRIC) inflaatio on samaan aikaan hidastunut. 
Inflaation paluu normaalilukemiin teollisuusmaissa lisää paineita kiristää rahapolitiikkaa.  

 Yhdysvaltojen rooli korostuu lähivuosina rahoitusmarkkinoiden kannalta. Trumpin hallinnon 
linjaukset ja onnistuminen (tai epäonnistuminen) hankkeissaan on kriittistä, sillä vaikutukset 
ovat helposti maailmanlaajuiset. Uuden hallinnon neljä ensimmäistä kuukautta eivät kerro 
lopputuloksesta vielä juuri mitään.  

 EU:n epävakaa poliittinen tilanne helpotti alkuvuonna Alankomaiden, Ranskan ja Saksan 
vaalien seurauksena, mutta eurojärjestelmän todellisena koetinkivenä säilyy edelleen Italia. 
Britannia irtautuu EU:sta nk. ”kovan Brexitin” periaatteella ja tulee harjoittamaan seuraavan 
viiden vuoden aikana korostetun markkinamyönteistä politiikkaa.  

 Euroopan keskuspankki EKP jatkaa äärimmäisen keveää rahapolitiikkaansa ainakin Italian 
parlamenttivaaleihin (kevät 2018) saakka, mutta Yhdysvaltojen keskuspankki FED saattaa 
yllättää odotettuakin nopeammalla koronnostotahdillaan tänä vuonna.  

 Joukkolainakorkoihin liittyy seuraavan vuoden aikana merkittävä riski tasokorjauksesta 
ylöspäin Yhdysvaltojen johdolla, jota nousua spekulointi EKP rahapolitiikasta alkaa tukea 
ensi vuonna. Korkostrategia on Frontissa nyt huomattavan varovainen korkoriskin ja nk. 
kriisimaiden valtionlainojen osalta. Tuottoa haetaan korostetusti HY-yrityslainoista.  

 Osakkeiden arvostus on noussut huomattavan korkeaksi teollisuusmaissa. Korkojen nousu 
ja usea muukin tekijä puoltaa varovaisuutta osakepainotuksessa allokaatiostrategiassa.   

 DM-maiden osakesalkun painotukset suosivat defensiivisiä toimialoja ja Eurooppaa. EM-
osakkeissa jatketaan Aasian maiden ylipainotusta. Sijoitusten valuuttariskiä on hajautettu 
euroalueen ulkopuolelle.  

          30.5.2017  Ari Aaltonen 

Kaavio 1. Frontin yhdistelmäsalkun allokaationäkemys 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 9,7% 15,0% -5,3%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,7% 10,0% 13,7%

Matala riski (IG) 15,1% 25,0% -9,9%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 14,7% 15,0% -0,3%

Kehittyneet (DM) 26,6% 30,0% -3,4%

Käteinen EUR 9,3% 5,0% 4,3%

Muut valuutat 1,0% 0,0% 1,0%



  

 

 

 

  

 
 

Suhdanneoptimismia Suomessa, maailman-
talouden kasvuennusteet ennallaan  

 
 Suhdanneoptimismi on selvästi lisääntynyt Suomessa viimeisen puolen vuoden 

aikana. Tämä on heijastunut myös Suomen talouskasvuun liittyviin ennusteisiin. 
Suomen talouskasvu nähdään nyt vahvempana kuin vielä viime vuoden syksyllä. 
Optimismin lisääntyminen Suomessa ei kuitenkaan merkitse sitä, että 
maailmantalouden näkymät olisivat parantuneet alkuvuoden aikana. Itse asiassa 
kasvunäkymät ovat pysyneet likimain ennallaan, ainoastaan euroalueen ja Iso-
Britannian näkymiä on korjattu hieman ylöspäin kuluvaa vuotta koskien.  

 Alkuvuoden aikana ja varsinkin viime syksyllä inflaatio kiihtyi teollisuusmaissa, mutta 
tältäkin osin muutos vastaa aiempia ennusteita. Kehittyvien talouksien osalta inflaatio on 
vastaavasti hidastunut varsinkin nk. BRIC-maissa, jopa hieman enemmän kuin aiemmin 
arvioitiin. Talouskasvun osalta sekä Venäjä että Kiina ovat yllättäneet positiivisesti.  

 Vaikka kasvuennusteet ovat pysyneet likimain ennallaan teollisuusmaissa, 
suhdanneoptimismi on lisääntynyt talven ja kevään aikana. Yhdysvalloissa tämä tapahtui 
heti marraskuun presidentinvaalien jälkeen ja optimismi lisääntyi lähes kaikilla sektoreilla: 
teollisuus, palvelualat, rakennusyritykset, kotitaloudet, sijoittajat jne. Loppukeväällä 
teollisuuden optimismi on jo ehtinyt hieman hiipua, kun raju poliittinen vastakkainasettelu 
näyttää uhkaavan republikaanihallinnon uudistushankkeita.  Euroalueella optimismi on 
lisääntynyt tasaisemmin ja osittain sen taustalla on ollut poliittisen epävarmuuden 
vaimeneminen Alankomaiden, Saksan ja Ranskan vaalien seurauksena. Myös Japanissa 
yritysten suhdanneodotuksia mittaava Tankan-kysely on vahvistunut keväällä.  

Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta
 

 



  

 

 

 

  

 
 

 Raaka-aineiden hintojen nousu taittui talvella, eli syksyllä nähty hintojen nousu 
osoittautui vain pohjakosketuksen jälkeiseksi pyrähdykseksi. OPEC:n ja eräiden 
muiden tuottajamaiden sopu tuotannon rajoittamisesta auttoi hetken, mutta nyt keväällä 
raakaöljyn hinta on jälleen painunut globaalin tuotannon kasvun seurauksena. Vaikuttaa 
siltä, että parhaimmillaankin raakaöljyn hinta kipuaa vajaaseen 60 USD/brl., mutta tämän 
jälkeen tuotanto reagoi hinnannousuun ja tilanne vakaantuu. Teollisuusmetallien hintojen 
nousu taittui vasta keväällä, kun markkinoille alkoi syntyä epäilyksiä kysynnän elpymisestä. 
Varsinkin Kiinan kysynnän arvioidaan nyt jäävän ennakoitua vaimeammaksi, kun Kiinan 
talouden elvytystä on vähennetty.    

 

 Suhdanneoptimismista huolimatta maailmantalouden ongelmana on edelleenkin se, 
miten Kiinan talouden rakennemuutoksen ja kasvun hidastumisen vaikutus saadaan 
korvattua ja mistä löytyvät tulevat uudet kasvun veturit. Vaikuttaa entistä enemmän 
siltä, että raaka-aineita tuottavat EM-maat eivät korvaa Kiinaa. Samalla epävarmuus 
Yhdysvaltojen tulevasta talouspolitiikasta ja EU:n poliittiset riskit (Brexit, Italian ongelmat, 
eurojärjestelmän valuviat…) tekevät lähivuosien ennustamisesta aiempaa vaikeampaa. 
Japanista ei myöskään ole kasvun veturiksi. Riskit odotettua heikommasta kehityksestä 
ovat merkittävät varsinkin suomalaisen sijoittajan maailmassa, joka on kyllästetty 
suhdanneoptimismilla.  

 Yhdysvaltojen vahva talouskasvu hidastui alkuvuonna, vaikka ennakoivat suhdannemittarit 
vahvistuivat tuntuvasti talvella. Yhdysvalloissa ratkaisevaa on lopulta se, minkälaista 
talouspolitiikkaa Trumpin hallinto alkaa harjoittaa lähivuosina ja miten FED onnistuu 
irtautumisessaan finanssikriisin jälkeisestä poikkeuksellisen keveästä 
rahapolitiikasta. Trumpin hallinnon 4 ensimmäistä kuukautta eivät ole tuoneet selvyyttä 
asiaan, sillä Yhdysvaltojen poliittinen vastakkainasettelu republikaanien ja demokraattien 
välillä on ollut poikkeuksellisen repivää ja ”poliittinen sisällissota” toisarvoisine 
”skuuppeineen” on hallinnut mediaa. Trumpin hallinnon ensimmäistä budjettia aletaan 
käsitellä vasta syksyllä ja verouudistuksen mittakaavasta ja sisällöstä ei olla saatu kuin 
päälinjat. Myöskään Yhdysvaltojen kauppapolitiikan muuttumisesta tai 
muuttumattomuudesta ei ole selvää käsitystä. Toisaalta Trumpin hallinto on jo toteuttanut 
useita asioita, jotka olivat esillä vaalitaistelun aikana, kuten vetäytyminen TPP-
kauppasopimuksesta.  



  

 

 

 

  

 
 

 Lähtökohta Yhdysvalloissa ei ole kovinkaan hyvä. Kulutuksen kasvu on viime vuosina ollut 
korostetun velkavetoista, kotitalouksien tulokehitys oli Obaman kaudella heikkoa ja 
Yhdysvaltojen vaihtotaseen alijäämä on alkanut jälleen kasvaa. Talouskasvua on ruokkinut 
lähinnä keveä rahapolitiikka ja yksityisen sektorin säästämisen tasainen lasku jo vuodesta 
2009. Trumpin lupaama finassipolitiikan elvytys (infrahankkeet, veronalennukset ym.) 
ruokkisi kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta todennäköisesti tärkeämpää keskipitkällä 
aikavälillä on pyrkimys sääntelyn ja byrokratian purkamiseen ml. yritysverotuksen 
kevennys ja yksinkertaistaminen. Onnistuessaan Yhdysvaltojen talous saisi uutta 
merkittävää kasvun dynamiikkaa, jotakin sellaista, mitä EU-maiden johtajat eivät ole 
kyenneet toteuttamaan.   

 Suurimmat riskit Trumpin politiikalle muodostavat rahoitusmarkkinoiden reaktiot. 
FED:n paineet kiristää rahapolitiikkaa kasvavat elvytyksen seurauksena ja korkeat korot 
lisäävät paineita dollarin vahvistumiseksi valuuttamarkkinoilla. Vaikka dollari on heikentynyt 
kevään aikana, dollari on nyt huomattavasti vahvempi kuin muutama vuosi sitten 
suhteessa Yhdysvaltojen kauppakumppanien valuuttoihin. Vahvistuva valuutta 
todennäköisesti johtaisi kasvaviin protektionistisiin paineisiin ja niistä Trump varoitteli jo 
vaalikampanjansa aikana.  

 

 Riskinä on myös maan sisäisten ristiriitojen lisääntyminen ja kärjistyminen. 
Presidentin- ja kongressivaalit hävinneet demokraatit tulevat tekemään kaikkensa 
vaikeuttaakseen Trumpin hallinnon uudistuksia ja toimia. Vaikka nk. välivaaleissa, syksyllä 
2018, republikaanien tilanne on vaaliasetelman vuoksi varsin hyvä, republikaanit eivät voi 
viivytellä hankkeissaan, sillä 2020 presidentinvaalit siintävät jo politiikan horisontissa. 
Verojärjestelmään ja sääntelyyn liittyvät uudistukset on käynnistettävä ripeästi, sillä suuret 
muutokset lisäävät aina epävarmuutta sekä kotitalouksien että yritysten keskuudessa.  

 Myös FED:n ja Trumpin hallinnon välillä on mitä ilmeisimmin jännitteitä, sillä Trumpin 
toiveista huolimatta nykyinen pääjohtaja, Yellen, jatkaa helmikuuhun 2018. FED ei 
todennäköisesti ole Yellenin loppukaudella yhtä myötämielinen rahapolitiikassaan 
presidentin hallinnon tavoitteille kuin aiemmin. FED nosti ohjauskorkoaan viimeksi 
maaliskuussa 0,25 %-yksikköä ja tätä ennen joulukuussa saman verran. Kuluvana vuonna 
koronnostoja tultaneen näkemään useampia, markkinoiden arvion mukaan 3 kertaa 0,25 



  

 

 

 

  

 
 

%. Aiempina vuosina Front arvioi FED toimivan maltillisemmin kuin odotettiin, nyt yllätys 
saattaa olla päinvastainen.   

 

 Kiinan talous on kehittynyt alkuvuonna odotettua vahvemmin ja vakaammin. Kuluvan 
vuoden kasvuarviota on nostettu hieman, 6,6 %:iin. Maan keskuspankki PBOC on voinut 
jopa kiristää rahapolitiikkaansa vahvan talouskehityksen vuoksi, mikä ilmenee lyhyiden 
korkojen nousuna. Toisin kuin useana vuonna aiemmin, länsimaiset ekonomistit ja 
talousmedia eivät ole olleet ”huolissaan” Kiinan suhteen. Itse asiassa Kiinan kehitys on 
vastannut hyvin tarkkaan sitä, mitä Kiina itse on pyrkinyt kommunikoimaan taloudestaan: 
talouskasvu hidastuu maltillisesti, kotimarkkinoiden ja palveluiden rooli kasvaa ja 
talouspolitiikalla pyritään vakauttamaan kehitystä. Samalla maan rakenneuudistukset 
jatkuvat määrätietoisesti, mutta hallitusti. Kiina ei tuota tänäkään vuonna yllätystä, sillä 
maan hallinnolla on erityinen tarve pitää talouskehitys vakaana ja ennustettavana. 
Syksyllä pidettävässä puoluekokouksessa täydennetään pitkäksi aikaa korkeinta 
puoluejohtoa, joten häiriöitä talouskehityksessä ei tulla sallimaan. Nykyiselle johdolle on 
äärimmäisen tärkeää turvata jatkuvuus. Tämän jälkeenkin Kiinan vahvuutena säilyy maan 
vahva rahoitustasapaino, joka antaa maan hallinnolle tuntuvasti tilaa (tarvittaessa) elvyttää 
ja toteuttaa ne rakenneuudistukset, joista on puhuttu viime vuosina.  

 Muiden kehittyvien talouksien osalta ilmassa on suuria kysymysmerkkejä. Raaka-
aineiden hintojen elpyminen helpotti hieman Latinalaisen Amerikan ja öljyntuottajamaiden 
tilannetta, mutta esimerkiksi raakaöljyn hinta on edelleen niin matalalla tasolla, että se ei 
perustele käännettä parempaan. Venezuelan talouskaaos jatkuu, Brasilia näyttää 
ajautuvan keväällä syvenevään poliittiseen sekasortoon ja Meksikon uhkana säilyy 
Trumpin hallinnon kauppapolitiikan mahdolliset muutokset. Neuvottelut NAFTAn 
uudistamiseksi on jo aloitettu ja TPP-kauppasopimus on tosiasiassa kuollut Yhdysvaltojen 
irtauduttua siitä.    

 Lähi-idän maiden osalta pahimmat pelot näyttävät helpottavan, sillä Trumpin ulkopolitiikka 
näyttää korostavan alueen vakautta Obaman kaaosta levittäneen politiikan jälkeen. 
Näyttää siltä, että Trumpin hallinto pyrkii välttämään sekaantumista alueen sisäisiin 
konflikteihin, eikä hallintojen vaihto (Libya, Egypti, Syyria, Jemen jne.) ole enää agendalla 
kuten aiemmin.  



  

 

 

 

  

 
 

 Venäjällä on edelleen eniten voitettavaa Yhdysvaltojen uuden hallinnon myötä. 
Obaman kaudella Venäjän ja Yhdysvaltojen välit heikkenivät Ukrainan kriisin seurauksena 
ja Venäjä kohtasi talouspakotteita ja diplomaattisen eristämisen. Trump vaalivoiton jälkeen 
rahoitusmarkkinat reagoivat voimakkaan positiivisesti ja venäläisten osakkeiden kurssit 
nousivat ja ruplan arvo vahvistui tuntuvasti valuuttamarkkinoilla. Trumpin juututtua keväällä 
Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa loputtomiin ”Venäjä-kytkös” -syytöksiin ja -tutkintoihin, 
optimismi on hiipunut. Mahdollisuus Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen liennytykseen on 
edelleen olemassa, mutta sitä ennen Trumpin hallinnon on vapauduttava epäilyistä. 
Mahdollisuus positiiviseen yllätykseen Venäjän suhteiden liennytyksessä on suuri.   

 

 Euroalueen talouskasvu nopeutui vuonna 2015 heikentyneen euron ja energiahintojen 
laskun sekä EKP:n ultrakeveän rahapolitiikan tukemana. Viime vuonna kasvu jatkui vajaan 
2 %:n tasolla ja kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna likimain samaa tahtia. Saksan 
imuun pääsivät muut euroalueen maat vaihtelevalla menestyksellä. Suurimmat ongelmat 
talouskasvun elvyttämisessä on mailla, joiden kyky uudistaa talouttaan on vähäisin.  
Euroalueen näkymien ja eurovaluutan tulevaisuuden kannalta hankalinta on nimenomaan 
se, että Ranska ja Italia eivät kykene uudistamaan talouksiaan, niiden kasvu on heikkoa ja 
työllisyystilanne surkea. Britannian päätös valita nk. ”kova” Brexit heikentää myös EU:n 
näkymiä, sillä se luo epävarmuutta yrityksille ja ruokkii poliittista epävakautta. Joka 
tapauksessa EU joutuu jollakin tavalla kattamaan Britannian eron aiheuttaman merkittävän 
aukon EU:n budjettiin. Pahimmat pelot EU:n hajoamisesta Britannian euroeron 
vanavedessä ovat toki vaimentuneet. Alankomaiden parlamenttivaalit ja Ranskan 
presidentinvaalit turvasivat EU:n jatkuvuuden, mutta eurokriisin näkökulmasta tilanne on 
edelleen kriittinen. Eurovaluutan todellinen riski on koko ajan ollut Italia, sen 
velkaantuneisuus, pankkijärjestelmän katastrofaalinen tila ja ennen kaikkea poliittisen 
järjestelmän kyvyttömyys ongelmien ratkaisuun.  

 Tässä tilanteessa on selvää, että EKP jatkaa sellaista rahapolitiikkaa, jolla pyritään 
tukemaan euroalueen haurasta kasvua. EKP päättikin syksyllä, että arvopapereiden 
osto-ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2017 loppuun. Tosin ostoja supistettiin huhtikuusta 
alkaen 80:stä 60:een mrd. euroon kuukausittain. EKP ei voi ratkaista euromaiden 
ongelmia, se voi korkeintaan antaa lisäaikaa. Lisäaikaa annetaan ainakin kevääseen 2018, 
jolloin Italia viimeistään pitää parlamenttivaalit. Toisaalta EKP:n kyky vakauttaa tilannetta 



  

 

 

 

  

 
 

alkaa olla käytetty loppuun eikä nykyistä politiikkaa voida jatkaa loputtomiin. Itse asiassa 
EKP:n massiiviset arvopaperiostot pitävät lopulta sisällään euron hajoamisen siemenen 
(ks. Strategiakatsaus kevät 2016).  

 Teollisuusmaiden keveä rahapolitiikka jatkui finanssikriisin jälkeen pitempään kuin 
markkinat odottivat. Millään teollisuusmaalla ei ollut finanssikriisin jälkeen varaa sallia 
oman valuuttansa merkittävää vahvistumista, joten rahapolitiikka säilyi teollisuusmaissa 
äärimmäisen keveänä niin kauan kuin kaksi kolmesta (FED, EKP, BoJ) jatkoi keveää 
politiikkaansa. Japanin keskuspankki BoJ ja EKP jatkavat edelleen keveää rahapolitiikkaa, 
mutta Yhdysvaltojen FED ja Kiinan PBOC ovat jo aloittaneet kiristyksen. Euron 
vahvistuminen valuuttamarkkinoilla (ja dollarin heikentyminen) lisää FED:n liikkumatilaa 
lähikuukausina, vaikka BOJ ja EKP jatkavat ultrakeveää politiikkaansa.  

 Joukkolainakorot kääntyivät nousuun ennätysalhaiselta tasoltaan viime vuoden 
syksyllä, kun raaka-aineiden hinnanlaskun deflatorinen vaikutus oli väistynyt ja 
markkinoilla alettiin spekuloida Yhdysvaltojen talouspolitiikan suuntaa 
presidentinvaalien jälkeen. Trumpin valinnan jälkeen korot pomppasivat ylöspäin 
Yhdysvalloissa ja nousu tarttui osittain Eurooppaan. Lisäksi euroalueella Italian ja Ranskan 
valtionlainojen korot nousivat suhteessa Saksaan heijastaen kasvanutta poliittista 
epävarmuutta.  

 Vaikka perusteita pitkien korkojen trendinomaiselle nousulle ei olisi, todennäköisyys 
korkojen noususta uudelle korkeammalla tasolle vuoden 2017 aikana on mahdollista 
ja jopa todennäköistä. Yhdysvalloissa virinneet protektionistiset paineet ruokkivat ennen 
kaikkea inflaatiota. Euroalueella korkea työttömyys ja maltillinen kasvu pitävät vielä 
kustannuspaineita kurissa, mutta Eurooppakaan ei voi välttyä pitkien korkojen nousulta, jos 
Yhdysvaltojen korot nousevat kiristyvän rahapolitiikan seurauksena. Euroalueella korkoja 
alkaa nostaa myös viimeistään syksyllä alkava spekulointi siitä, miten EKP irtautuu 
ultrakeveästä rahapolitiikastaan 2018 alkaen.   

 Yrityslainojen tuottoeroihin suhteessa valtionlainoihin ei ole odotettavissa suurtakaan 
dramatiikkaa 2017. Varsinkin euroalueella EKP:n osto-ohjelman laajentaminen IG-
yrityslainoihin pitää korkoerot likimain nykytasollaan.          

 EKP:n aloittaessa ultrakeveän rahapolitiikan 2014, euro heikkeni valuuttamarkkinoilla 
voimakkaasti vuoden 2014 kesäkuusta aina kevääseen 2015 saakka. Tämän jälkeen 
EUR/USD –kurssi pysyi 1,05–1,15 vaihteluvälissä. Trumpin valinnan jälkeen dollari 
vahvistui edelleen, mutta EU:n poliittisen epävarmuuden lieventyminen on vahvistanut 
EUR/USD -kurssin takaisin 1,10 tason päälle.  

 Rahapolitiikan eriytyminen FED:n ja EKP:n välillä ja Italian mahdollinen kriisiytyminen ensi 
talvena palauttaisi uudelleen euron heikentymispaineet. Toisaalta vaihtotaseen ylijäämä 
euroalueella ja Trumpin hallinnon vaikeudet puoltavat euron vahvistumista. Onnistuessaan 
Trumpin talouspolitiikka tukisi merkittävästi dollarin vahvistumista – kuten Reaganin 
politiikkaa 1980-luvun alussa – mutta ylivahva dollari on juuri sitä, mitä Yhdysvallat ei nyt 
halua. Valuuttamarkkinoiden tilanne muuttuu väistämättä epävakaammaksi loppuvuonna, 
joten hyvin talouttaan hoitaneiden pieneten teollisuusmaiden valuutat saattavat kohdata 
erityisen vahvistumispaineen. Näitä ovat ainakin CHF, SEK, NOK, AUD ja CAD 
vahvistuvat, mikäli raaka-aineiden hintojen alkaisi uudelleen.  

 

    



  

 

 

 

  

 
 

Sijoitusstrategia: Osakekurssit kuplaantumassa, 
korkojen nousu ja politiikka lisäävät riskejä     

 
 Osakekurssien nousu oli jatkunut lähes yhtäjaksoisesti jo vuoden 2009 keväästä, mutta 

vajaat kaksi vuotta sitten markkinakehitys eriytyi ja varsinkin eurooppalaiset osakkeet 
laskivat ja jäivät jälkeen Yhdysvaltojen kehityksestä. Nyt alkuvuonna Eurooppa on kirinyt ja 
Yhdysvaltojen osakkeiden tuotto on alkuvuonna jäänyt vähäiseksi, kun valuuttakurssien 
vaikutus huomioidaan.  

 Pitkään jatkunut ”Bull”-markkina on saanut voimaa keskuspankkien 
poikkeuksellisen keveästä rahapolitiikasta. Poikkeuksellisen matalat korot, eli sijoittajan 
näkökulmasta korkosijoitusten heikko tuotto-odotus ruokkii sijoittajien riskinottohalua. 
Osakkeisiin sijoitetaan, koska korkosijoittaminen varsinkin euroalueella alkoi menettää 
mielekkyytensä EKP:n massiivisten arvopaperiostojen ja negatiivisten 
rahamarkkinakorkojen vuoksi. Viime vuoden jälkipuoliskolla sijoittajat saivat vielä lisää 
uutta uskoa osakemarkkinoihin, kun usea toteutunut epävarmuustekijä vaikutti vain 
hetkellisesti markkinoihin. Varsinkin markkinoiden toipuminen sekä Britannian Brexit-
äänestyksestä että Yhdysvaltojen yllätyksellisestä presidentinvaalista antoi uskoa 
osakemarkkinoiden vahvuuteen.  

 Kaaviossa 2. osakkeiden nousua ja laskua puoltavat tekijät on asetettu vastakkain useasta 
näkökulmasta: Arvostus, korot, rahapolitiikka, säästämiskäyttäytyminen, 
riskinottohalu ja talouskasvu. Keskipitkän aikavälin strategisesta näkökulmasta 
sijoitusympäristö puoltaa osakkeiden alipainotusta (ks. kaavio 2).  

Kaavio 2. Osakkeiden laskua ja nousua puoltavat tekijät vastakkain sekä arvio 

 

 Teollisuusmaissa (DM-Osakkeet) arvostus mitattuna esimerkiksi P/E tunnusluvulla 
(Osakkeiden hintataso per odotettu tulos seuraavan 12 kuukauden aikana) on nyt 
korkeampi kuin kertaakaan tämän noususyklin aikana (ks. taulukko 2). P/E –tunnusluku on 
noussut toukokuussa 17,4:ään, kun se vielä vuosina 2012 -14 oli noin 13. Myös kehittyvien 
markkinoiden P/E on noussut selvästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tarkasteltaessa 
suurimman ja koko maailman osakemarkkinoiden kannalta tärkeimmän, Yhdysvaltojen, 
arvostuksen historiaa hyvin pitkän ajan kuluessa, P/E tunnusluvun mukaan Yhdysvaltojen 
osakemarkkinat ovat tällä hetkellä huomattavan korkealle arvostetut. Toteutuneiden 



  

 

 

 

  

 
 

tulosten P/E on jopa noin 25. Korkea arvostus ilmenee vielä paremmin, kun tarkastellaan 
suhdanne- ja satunnaistekijöistä puhdistetun, nk. Shillerin P/E:n kehitystä. Ainoastaan 
ennen teknokuplan puhkeamista 1999-2000 ja 1920-luvun lopulla ennen suurta 
pörssiromahdusta, Shillerin P/E on ollut korkeammalla tasolla. Nyt keväällä Shillerin P/E on 
ylittänyt selvästi 2000-luvun lopun finanssikriisiä edeltävän tason. Arvostuksen 
näkökulmasta osakkeet ovat yksiselitteisen kalliita.   

 

 Korkojen ja rahapolitiikan näkökulmasta osakkeet ovat myös paineessa. Inflaatio on 
jo sinänsä kiihtynyt teollisuusmaissa, joten odotukset kireämmästä rahapolitiikasta ja 
nousevista lyhytaikaisista koroista ovat olemassa. Vaikka inflaatio ei olisikaan kiihtymässä 
olennaisesti lähivuosina, on vaikea välttää joukkolainakoroissa ”tasokorjausta” ylöspäin 
seuraavan vuoden aikana. Matalat joukkolainakorot tukivat pitkään osakesijoittajaa, sillä 
alhainen tuottotaso pitkäaikaisille korkosijoituksille ohjasi sijoittajien varoja 
osakemarkkinoilla. Sijoittaja oli valmis hyväksymään osakkeille korkeankin arvostuksen, 
sillä joukkolainasijoitusten juokseva tuotto oli heikko ja korkoriskit merkittäviä.  

 Korkojen nousuvaiheessa osakkeet eivät vielä ole vaarassa, sillä nouseviin korkoihin ja 
joukkolainojen arvonlaskuun tuskin kukaan haluaa sijoittaa. Kriittinen hetki osakkeiden ja 
sijoittajien käyttäytymisen kannalta alkaa silloin, kun pitkien korkojen nousun 
arvioidaan päättyneen. Tuolloin osakkeista ryhdytään kanavoimaan sijoituksia 
joukkolainoihin, joiden tuotto-odotus on noussut uudelle, aiempaa korkeammalle tasolle. 
Mikäli Yhdysvaltojen FED toteuttaa odotettua nopeammin koronnostojen sarjan seuraavan 
vuoden kuluessa ja pitkät korot (valtionlaina 10 v) nousevat runsaaseen kolmeen 
prosenttiin, osakemarkkinat ovat merkittävän myyntipaineen kohteena, kun varsinkin 
instituutiosijoittajat alkavat allokoida varojaan osakkeista korkosijoituksiin.  

 Myös säästämisen tasapainon näkökulmasta parhaat vuodet ovat takanapäin 
osakesijoittajan kannalta. Yksityisen säästämisen vaihtelut ovat selittäneet varsin hyvin 
viimeisen 25 vuoden aikana Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kurssisykliä. Aina, kun 
yksityisen sektorin (kotitaloudet ja yritykset yhteenlaskettuna) nettosäästäminen on 
laskenut, osakekurssit ovat nousseet suhteessa pitkän aikavälin trendiinsä (ks. kuvio 
sivulla 10). Vastaavasti kun säästäminen on kääntynyt nousuun, on se merkinnyt 
osakemarkkinoilla merkittävän korjausliikkeen alkua. Parhaat esimerkit tästä ovat nk. 
teknokuplan jälkeinen aika ja Finanssikriisin alkuvuodet. Tuolloin säästäminen kääntyi 



  

 

 

 

  

 
 

nousuun ja samalla osakekurssit laskivat tuntuvasti. Miksi näin tapahtuu, on intuitiivisestikin 
helppo ymmärtää. Säästämisen vähentyessä kotitaloudet kuluttavat ja yritykset investoivat 
enemmän. Talouskasvu on vahvaa ja yritysten liikevaihdot ja marginaalit kasvavat. 
Tuloksenteko on helppoa ja tulokset kasvavat. Samalla luotonanto lisääntyy ja rahan 
määrän kasvu heijastuu väistämättä uuden sijoitusrahan kanavoitumisena myös 
pörssisijoituksiin. Tässä tilanteessa on vaikea välttää osakekurssien vahvaa nousua. 
Vastaavasti säästämisen lisääntyessä kulutus ja investoinnit heikkenevät, yritysten kilpailu 
lisääntyy, myynti ja tulokset heikkenevät. Säästämisen lisääntyminen merkitsee myös sitä, 
että velkaantuneisuutta pyritään vähentämään, mikä näkyy sijoitusmarkkinoille tulevan 
rahamäärän supistumisena. Rahaa nk. vedetään pois pörssisijoituksista.   

 Jo 8 vuotta jatkuneen osakemarkkinoiden vahvan noususyklin keskeinen moottori 
on ollut yksityisen säästämisen trendinomainen lasku ennätyskorkealta, vuoden 
2009, tasoltaan. Viime vuonna yksityinen säästäminen kääntyi jopa aavistuksenomaiseen 
nousuun (verrattuna vuoteen 2015), mikä näkyi heti siinä, että Yhdysvaltojen 
osakemarkkinat eivät nousseet juuri lainkaan kevään 2015 ja kesän 2016 välisenä aikana. 
OECD:n arviossa yksityisen säästämisen arvioidaan säilyvän likimain ennallaan seuraavat 
kaksi vuotta. Mikäli ennuste toteutuu, yksityinen säästäminen ei enää tuo kurssinousua, 
mutta ei vielä aiheuta myöskään merkittävää kurssien laskupainetta.  

 

 Riskinottohalukkuuden näkökulmasta osakkeet ovat edelleen suosittuja. Useilla 
mittareilla mitattuna sijoittajien riskinottohalukkuus on edelleen korkealla tasolla. 
Optiomarkkinoiden implisiittinen volatiliteetti on nyt poikkeuksellisen matalalla tasolla 
kuvaten sijoittajien vähäistä pelkoa kurssilaskusta. Myös pankkiiriliikkeiden myöntämien 
sijoituslainojen määrä suhteessa pörssiyhtiöiden markkina-arvoon (NYSE) on nyt likimain 
yhtä korkealla kuin teknokuplan huippuvuonna ja selvästi korkeammalla tasolla kuin 
finanssikriisin alkaessa 2007. Poikkeuksellisen suuri riskinottohalukkuus toki puoltaa 
osakekurssien nousua, sillä varsinkin moni piensijoittaja ilmaantuu osakemarkkinoille aina, 
kun ”juhlat ovat jatkuneet pitkään ja parhaimmillaan”. Instituutiosijoittajalle suuri 
riskinottohalukkuus on kuitenkin merkki sijoittajien ylimitoitetusta itsevarmuudesta ja 
tuottohakuisuudesta, joka korostuu aina noususyklin lopulla. Lisäksi on tärkeä ymmärtää, 
että suuri riskinottohalukkuus perustuu vain sijoittajien tuntemuksiin positiivisesta 
uutisvirrasta, ei mihinkään faktaan, eli mielialat vaihtuvat helposti, jos uutisvirta muuttuu.  



  

 

 

 

  

 
 

 

 Yhdysvalloissa osakkeiden arvostus pitää sisällään oletuksen, että tulokset parantuvat 
olennaisesti kuluvan vuoden aikana. Sijoittaja voi vain kysyä, mistä tämä tuloskasvu 
tulee, jos suhdanteet, yritysten marginaalit ja tuloksentekokyky on jo viritetty lähes 
äärimmilleen useasta näkökulmasta ml. rahapolitiikka. Osakkeiden arvostuksessa on 
myös edelleen tuntuva lisä siitä, että korot ovat ja pysyvät huomattavan alhaalla vielä 
pitkään. Tämänkin oletuksen realistisuus on kyseenalainen. Viimeinen ”resurssi” tulosten, 
suhdanteiden ja osakemarkkinoiden kannalta olisi se, että yksityisen velkaantumisen kasvu 
(=yksityisen säästämisen väheneminen) jatkuisi vielä joitakin vuosia kannattaen sekä 
talouskasvua että osakemarkkinoita. Tuoreimpien makroennusteiden mukaan tämäkään ei 
ole enää realistista.  

 Miksi sitten osakekurssit nousivat niin vahvasti viime vuoden lopulla Yhdysvalloissa ja 
alkuvuonna Euroopassa? Pitkälti sen vuoksi, että markkinoilla syntyi toive siitä, että 
Yhdysvaltojen uuden presidentin johdolla Yhdysvallat aloittaa massiivisen finanssipolitiikan 
elvyttämisen, mikä luo optimismia, talouskasvua ja mahdollistaa säästämisen 
trendinomaisen laskun vielä muutaman vuoden. Jos näin tapahtuu, keskuspankin paineet 
pitää korkotaso matalalla poistuu samalla, kun elvytyshanat avataan. Euroopassa 
kurssinousua on taas tukenut se, että EU:n poliittinen epävarmuus väheni, kun 
Alankomaiden, Ranskan ja Saksan (osavaltiovaaleissa) EU-myönteiset (oikeisto)puolueet 
menestyivät. Tästäkin näkökulmasta voi sanoa, että kaikki hyvät uutiset on nyt nähty ja 
kuultu.  

 Toki sijoittaja voi tukeutua siihen että Euroopassa ja Yhdysvalloissa uudet (Trump, Macron, 
May) ja valtansa säilyttävät (Merkel, mahdollisesti Italian Gentiloni johtajat luotsaavat 
teollisuusmaat kaikki karikot välttäen ja että EKP:n ja BoJ:n likviditeettiohjelmineen ja 
ennätysalhaisine korkoineen tukevat osakemarkkinoita lähivuodet. Pahimmillaan poliittinen 
levottomuus EU:ssa ja Trumpin hallinnon ajautuminen vaikeuksiin niin kauppapolitiikan 
kuin sisäpolitiikankin osalta alkavat ruokkia kotitalouksien ja yritysten epävarmuutta jo 
kuluvana vuonna ja perusteet osakemarkkinoiden merkittävälle korjausliikkeelle alkavat 
olla kaikkien sijoittajien nähtävillä. Jopa Trump itse on sanonut, että osakemarkkinoille on 
syntynyt viime vuosina kuplamainen tilanne ja sen hallitseminen vaatii suurta varovaisuutta 
ja onnistumista lähes kaikessa.  



  

 

 

 

  

 
 

 Näitä riskejä ennakoiden Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio 
muutettiin jo vuoden 2015 keväällä varovaiseksi, eli osakkeet ovat olleet siitä saakka 
strategisessa 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 
kevääseen 2015, jolloin Frontin ETF-varainhoito aloitettiin. 

 Frontin yhdistelmäsalkkujen lyhyen aikavälin (1 kk – 6 kk) taktinen osakeallokaatio on ollut 
aktiivista viime vuosina, mutta vuonna 2016 markkinat eivät tarjonnut juurikaan tilaisuuksia 
lyhyen aikavälin kurssiliikkeiden hyödyntämiseen. Kuluvan kevään aikana tartuttiin 
Ranskan presidentinvaalien alla tilaisuuteen ja yhdistelmäsalkuissa lisättiin ranskalaisia 
osakkeita noin kuukausi ennen vaalien 1. kierrosta, 23.4.2017. Vaalituloksen selvittyä ko. 
osakkeet myytiin hyvällä voitolla. Tämänkaltaisia tilaisuuksia pyritään jatkossakun 
hyödyntämään, mutta hallitulla riskinotolla. Silti tosiasia on se, että osakepainon 
strateginen, eli yli syklien tapahtuva, säätely on lopulta huomattavasti tärkeämpää 
sijoitustoiminnan menestymisen kannalta kuin taktinen säätely.      

 

 Korkosijoittamisessa Frontin näkemys oli vuodesta 2013 vuoden 2016 kevääseen 
saakka, että deflaatiovaara oli euroalueella todellinen ja että keskuspankit – varsinkin EKP 
ja BOJ -  jatkavat keveää rahapolitiikkaa pidempään kuin markkinoilla arvioitiin. Lisäksi 
arvioitiin, että kriiseistä huolimatta eurojärjestelmä pidetään koossa ja euromaat ja EKP 
pystyvät hallitsemaan tilanteen. Kesällä tätä arviota muutettiin siten, että riski 
eurojärjestelmän hajoamisesta on eurokriisin, nk. turvapaikanhakijakriisin, Brexitin ja EU:n 
liittovaltiokehityksen pysähtymisen vuoksi kasvanut. Vaikka epävarmuus on vähentynyt nyt 
keväällä, näemme seuraavan vuoden, aina kevääseen 2018 ja Italian parlamenttivaaleihin 
saakka vaikeana.  

 Tämä näkemyksen muutos on heijastunut korkostrategiaan siten, että korkosalkuissa 
vähennettiin jo viime kesänä olennaisesti nk. kriisimaiden valtionlainoja ja lisäksi 
luovuttiin tarkoituksellisesti kaikkein pitkäaikaisimmista valtion- ja yrityslainoista. 
Duraatio on ollut selvästi vertailusalkkujen duraatiota lyhyempi, sillä arvioimme myös 
Trumpin valinnan johtavat korkojen nousuun Yhdysvalloissa, mikä osaltaan heijastui 
euroalueelle. Joukkolainojen korkojen nousupaineet säilyvät, joten korkostrategia säilyy 



  

 

 

 

  

 
 

varovaisena korkoriskin suhteen. Frontin korkostrategiassa haetaan tuottoa HY-
yrityslainoista, jotka ovat tuntuvassa ylipainossa. 

 Eurokriisin ytimessä on nyt Italia, sen pankkijärjestelmä ja kyky selvitä talouden ja 
politiikan haasteistaan. Tämä tilanteessa, jossa Italian valtionvelka on lähes yhtä suuri 
kuin Kreikalla vuonna 2010, kun se romahti. Italiassa, pidetään viimeistään keväällä 2018 
parlamenttivaalit, joissa äänestäjille on tarjolla puolueita/ehdokkaita, jotka ovat todenneet 
maan euroeron olevan vaihtoehto harjoitetulle talouspolitiikalle ja näköalattomuudelle.  

 Olennaista on se, että eurojärjestelmällä ja EU:lla on nyt lukematon määrä muitakin 
kriisejä, joten Saksan ja muiden ”rikkaiden” euromaiden kyky jatkaa lepsua ja pitkämielistä 
politiikkaansa ongelmamaita kohtaan on huomattavasti vähäisempi kuin vuosina 2010-
2014. Britannian EU-ero lisää joka tapauksessa EU-maiden keskinäisiä jännitteitä, sillä 
Britannia nettomaksu EU:lle on jollakin tavalla katettava. Tämän lisäksi on 
huomionarvoista, että kevään vaaleissa perinteiset sosiaalidemokraattiset/ sosialistiset/ 
puolueet ovat hävinneet (Alankomaat, Ranska, Saksan 3 osavaltiota) tai häviämässä (Iso-
Britannia) merkittävästi. Perinteisen ja kansallismielisen oikeiston kannatuksen tuntuva 
kasvu ei helpota hankkeita, joissa euroalueen/EU:n sisäisiä tulonsiirtoja ja yhtyeisvastuuta 
oltaisiin lisäämässä. Päinvastoin, jos Saksan CDU/CSU voittaa syyskuun liittopäivävaalit, 
Italia ja Ranska jäävät korostetun yksin talousvaikeuksineen.   

 EKP on saanut korostetun roolin eurokriisin hillitsemisessä. EKP joutunee jatkamaan tätä 
rooliaan vielä pitkään, sillä ongelmissa olevat euromaat eivät ole kyenneet tekemään niitä 
rakenteellisia muutoksia talouksiinsa, mitä eurojärjestelmä edellyttäisi. Myöskään 
markkinoiden painetta rakennemuutosten tekemiseen ei ole, sillä EKP:sta on tullut suurin 
ja tärkein euromaiden budjettialijäämien rahoittaja. EKP voi siis ostaa vain aikaa, ei 
ratkaisua eurokriisiin, sillä nykyisessä poliittisessa tilanteessa liittovaltiohankkeen ajaminen 
eteenpäin - mitä eurojärjestelmä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen - ei etene. 
Liittovaltiota ei ole eikä euroalueen jäsenmaita tosiasiassa enää juurikaan kiinnosta ajatus 
julkisten talouksien tervehdyttämisestä ja sitoutumisesta alkuperäiseen EMU-sopimukseen, 
koska edes EKP ei sopimuksen hengestä piittaa. Pattitilanne jatkuu.   

 Osakestrategiassa DM-maiden osalta Front painottaa defensiivisiä toimialoja. 
Maapainotusten osalta yli- ja alipainotukset ovat vähäisempiä, mutta Eurooppa 
kokonaisuudessaan nostettiin jo viime vuoden jälkipuoliskolla ylipainoon.Ylipainoa on 
kasvatettu alkuvuonna. Japani on likimain neutraalipainossa, mutta Yhdysvallat on 
helmikuusta alkaen ollut selvässä alipainossa. Kanada ja Australia hajauttavat riskiä ja 
suojaavat salkkua potentiaalisilta maailmanpolitiikan riskeiltä. Maapainotuksia on muutettu 
defensiivisempään ja Eurooppaa painottavaan suuntaan jo viime vuoden syyskuusta 
alkaen. Vastaavasti Yhdysvaltojen paino on pienentynyt.  

 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 runsas vuosi sitten ja teknologiatoimialan 
ylipainoa pienennettiin viimeksi helmikuussa. Rahoituslaitokset ovat eniten alipainossa.    

 Yhdistelmäsalkuissa DM-maiden osakkeet ovat alipainossa ja EM-maiden osakkeet 
likimain neutraalipainossa. DM-osakkeiden alipainotus (vuoden 2015 keväästä syksyyn 
2016) tarkoitti nimenomaan eurooppalaisten osakkeiden alipainotusta. Nyt alipainotus 
koskee Yhdysvaltoja. Japanin osakkeet ovat olleet likimain neutraalipainossa.   

 EM-maiden osakkeet ovat edullisemmin arvostettuja kuin DM-maiden, mutta niihin liittyvät 
poliittiset riskit ovat suuremmat varsinkin raaka-aineita tuottavien maiden osalta. EM-
maiden salkkua muutettiin viimeksi syksyllä 2016, kun Venäjän osakkeet nostettiin selvään 
ylipainoon. Ruplan ja venäläisten osakkeiden arvioitiin menestyvän ainakin suhteellisesti, 



  

 

 

 

  

 
 

jos Trump valitaan Yhdysvaltojen presidentiksi. Näin tapahtuikin. Vuoden 2017 alkupuolella 
Venäläiset osakkeet eivät ole menestyneet, vaan voittajia ovat olleet Intia ja Etelä-Korea.  

 Frontin EM-osakestrategia painottaa niitä maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä, 
kasvunäkymät vahvat ja osakkeiden arvostus maltillinen. Frontin EM-salkun P/E on 
11,5 eli hieman matalampi kuin markkinoiden 12,9. Käytännössä tämä tarkoittaa Aasian 
maiden ylipainotusta. Maksutaseen näkökulmasta huolestuttavin tilanne on Turkilla, Etelä-
Afrikalla ja Kolumbialla. Ylipäänsä latinalaisen Amerikan ja Afrikan mailla on perinteisesti 
ollut kroonisia ongelmia maksutaseensa kanssa. Mikäli protektionismi lisääntyisi 
maailmantaloudessa, suurin negatiivinen vaikutus kohdistuisi heikon ulkoisen tasapainon 
EM-maihin. EM-osakkeiden strategiassa tuntuvimmat alipainotukset koskevat tällä hetkellä 
Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita, Afrikkaa sekä itäistä Keski-Eurooppaa.    

Taulukko 2. Keskeisten pörssien arvotus: 12 kk eteenpäin katsova P/E  

 

Lähde: Bloomberg 

 Valuuttastrategiassa euroalueen ulkopuoliset valuutat ovat edelleen ylipainossa. 
Aiemmin tämä tarkoitti dollarin ja siihen sidoksissa olevien valuuttojen ylipainotusta (HKD, 
CNY, TWD, KRW sekä AUD ja CAD). Nyt yhdistelmäsalkkujen korkosijoituksissa on myös 
GBP määräisiä valtionlainoja ja IG-yrityslainoja, SEK-määräisiä käteissijoituksia 
teollisuusmaiden HY-yrityslainoja, joiden valuuttariski on CHF.    

 

Tammikuu 2012 Tammikuu 2013 Tammikuu 2014 Tammikuu 2015 Tammikuu 2016 Tammikuu 2017 Toukokuu 2017

DM 11,7 13,8 14,9 15,9 14,9 16,7 17,4

Yhdysvallat 12,3 13,7 15,5 16,6 15,4 17,5 18,5

Kanada 12,1 13,9 14,8 16,1 14,1 16,7 16,8

Australia 11,4 15,2 15,0 15,1 15,0 16,5 16,2

Japani 15,9 22,3 20,4 18,7 15,9 19,2 17,4

Saksa 9,6 11,4 13,1 13,2 11,8 13,6 14,2

Ranska 9,0 11,2 12,8 14,1 13,4 14,5 15,9

Italia 8,5 10,6 13,3 13,6 13,2 13,4 15,2

Espanja 9,2 11,5 15,4 14,5 12,3 13,9 15,2

Kreikka 7,6 23,8 22,2 11,9 18,3 14,5 10,8

Suomi 12,2 14,8 15,8 16,5 15,6 16,9 18,3

Ruotsi 11,4 14,0 15,0 15,2 13,1 15,9 16,8

Norja 9,6 11,1 11,9 12,3 12,4 15,4 15,2

Tanska 14,3 16,4 16,2 17,2 18,1 16,7 18,3

Sveitsi 11,6 14,4 15,1 15,7 15,5 16,7 18,0

Iso-Britannia 9,7 11,6 13,0 14,3 14,7 14,8 15,2

 

EM 9,7 10,5 10,3 10,8 10,6 12,2 12,9

Kiina (Shanghai) 9,0 9,7 7,8 12,1 12,0 13,4 13,6

Kiina (HSCEI) 6,1 7,6 8,4

Intia 14,2 15,2 15,1 18,2 16,7 18,8 18,3

Etelä-Korea 8,9 9,4 8,9 10,3 10,0 9,8 9,6

Taiwan 12,7 14,8 14,7 13,0 11,3 13,5 14,0

Malesia 14,0 14,7 11,3 15,5 15,2 15,8 16,7

Thaimaa 10,9 14,2 12,7 14,4 12,5 14,7 15,1

Indonesia 13,2 15,3 16,0 14,9 14,3 14,5 16,2

Venäjä 3,6 3,3 5,6 2,8 4,8 6,7 6,7

Puola 9,2 12,4 13,0 12,9 11,1 12,0 13,0

Turkki 8,2 10,7 8,6 10,8 8,1 7,2 9,4

Brasilia 9,3 11,6 9,7 10,3 9,3 12,6 12,9

Meksiko 14,0 15,7 17,9 17,5 17,3 16,6 18,3

Chile 14,1 17,9 14,3 13,9 12,9 14,9 18,0

Argentiina 6,3 7,8 9,4 9,3 10,3 15,3 9,5

Etelä-Afrikka 9,8 13,8 13,7 15,8 15,7 14,9 14,9



  

 

 

 

  

 
 

Italia edelleen euroalueen suurin riski       
 

 Kriisit ovat hallinneet EU:n kehitystä jo viimeiset 10 vuotta. Finanssikriisin jälkeen euroalue 
ajautui eurokriisiin, jossa on nähty lukuisia episodeja. Kreikan ensimmäisen romahduksen 
(2010) jälkeen useat euromaat ovat ajautuneet syviin taloudellisiin kriiseihin, joista muut 
EU-maat ja/tai IMF sekä EKP ovat ne pelastaneet; Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja, 
Kreikka uudelleen, Kypros ja vielä Kreikka kolmannen kerran 2015. Eurokriisin rinnalla 
vuonna 2015 alkoi turvapaikanhakijakriisi, joka on luonut uusia ristiriitoja EU-maiden ja 
komission välille ja siten käytännössä pysäyttänyt EU:n integraation syventämisen. Jopa 
Schengen järjestelmä ajautui kriisiin huonosti hoidetun turvapaikanhakijakriisin 
seurauksena. Viime vuonna alkoi edellisten lisäksi vielä EU:n hajoamiskriisi, kun Britannia 

päätti kansanäänestyksessään irtautua EU:sta 

 Eurokriisin ydin on tällä hetkellä Italian pankit, joiden ongelmat eivät poistu ilman 
toimenpiteitä. Italian pankeilla oli vuonna 2016 lopulla noin 330 mrd. euroa 
järjestämättömiä lainoja, mikä vastaa runsasta 16 % pankkien luottokannasta. Ennen 
finanssikriisiä järjestämättömiä luottoja oli noin 4 % lainakannasta.  Pankit ovat pyrkineet 
myymään ko. lainoja sijoittajille helpottaakseen tilannettaan, mutta ymmärrettävästi 
kiinnostus on ollut vähäistä, joten ongelma ei ole juurikaan pienentynyt. Koska pankkien 
oman pääomantilanne on heikko, pankit eivät ole tietenkään kykeneviä luottotappioiden 
kirjaamiseen. Tällä hetkellä ollaan pattitilanteessa, sillä poliitikkojen ajaman 
sijoittajavastuun periaatteen mukaisesti tappioiden ensisijainen kärsijä on sijoittaja tai kuten 
Kyproksen tapauksessa tallettaja. Yksityiset sijoittajat eivät tietenkään halua pääomittaa 
pankkeja, joten Italian pankkijärjestelmä on kohdannut kasvavaa sijoittaja- ja talletuspakoa, 
mikä taas on johtanut varainhankinnan kustannusten nousuun.  

 

Heikkolaatuinen lainakanta ja korkokatteen heikentyminen on merkinnyt sitä, että Italian 
pankkien kannattavuus huomattavan heikko. Italian talouden heikko kasvu pitää tilanteen 
vaikeana, sillä luottokysyntä ei elvy, eli tietä antolainauksen kasvun kautta ongelmien 
ratkaisuun ei ole. Päinvastoin, Italian pankkien likviditeettitilanne heikkenee, mikä ilmenee 
EKP:n sisällä Target2 saatavien (Saksan Bundesbank, Alankomaat, Luxemburg ja Suomi) 
ja velkojen (Italia) kasvuna. Tilanne alkaa muistuttaa Espanjan talletuspakoa 2012. Jos 



  

 

 

 

  

 
 

euroalueen ongelmana olisivat vain Italian pankit, tilanne hoidettaisiin kuten Espanja 
vuonan 2012, eli EU/Euroalueen maat varmasti löytäisivät tavan tukea suoraan Italian 
pankkeja riittävällä pääomaruiskeella. Nyt eurokriisi valitettavasti kytkeytyy kahteen 
muuhun kriisiin ja EU-alueen erimaiden politiikka on astunut kuvaan mukaan.  

 Italian talous ja poliittinen päätöksenteko tarvitsisivat välttämättä syvällisiä 
rakenneuudistuksia, jotta maa selviäisi ongelmistaan ja kykenisi jatkossa menestymään 
osana euroaluetta. Tältäkin osin ollaan umpikujassa, sillä viime joulukuussa 
keskustavasemmistolainen Renzin hallitus kaatui perustuslakikansanäänestyksen 
seurauksena. Oppositio sai äänestyksessä jopa noin 60 % äänistä, mikä kertoo italialaisten 
turhautumisesta harjoitettuun politiikkaan. Uudistuksia ei ole tulossa, mutta tärkeimmät 
oppositiopuolueet (populistinen Viiden tähden puolue, oikeistolainen Forza Italia ja 
separatistinen Pohjoisen liitto) ovat väljästi kommentoineet, että ratkaisu Italian 
ongelmiin olisi ero eurovaluutasta ja kilpailukyvyn palauttaminen oman raha- ja 
valuuttapolitiikan avulla. Tämä tilanteessa, jossa Italian pankkijärjestelmä edellyttäisi 
vakauttamista, maan julkinen velka on noin 130 % BKT:sta ja nykyinen hallitus on lähinnä 
toimitusministeriö, joka on vallassa vain sen takia, että maa ei ajautuisi ennenaikaisiin 
vaaleihin. Vaalit pidetään viimeistään toukokuussa 2018 ja kannatusmittausten 
perusteella kolme em. oppositiopuoluetta saavat tuoreimmissa kyselyissä yhteenlaskettuna 
yli 55 % kannatuksen. Ratkaisevaan on lopulta se, mikä puolue on suurin, sillä nykyisen 
vaalijärjestelmän ansiosta ylimääräiset parlamenttipaikat menevät sille. Tältäkin osin on 
tapahtunut muutos ja Viiden tähden puolue on ohittanut keskustavasemmistolaisen PD:n. 
Vuoden päästä voidaan hyvin olla tilanteessa, jossa Viiden tähden puolue alkaa koota 
hallitusta.  

 Turvapaikanhakijakriisi lisää Italian politiikan epävakautta, sillä maahantulijoiden paine 
kohdistuu tällä hetkellä nimenomaan Italiaan EU:n ja Turkin pakolaissopimuksen 
seurauksena. Ranska, Sveitsi ja Itävalta ovat rajoittaneet merkittävästi tulijoiden pääsyä 
maahansa, joten tältäkin osin Italia alkaa kiehua heikentäen PD:n mahdollisuuksia. Muiden 
EU-maiden kyky ja halu auttaa Italian tilannetta näyttää olevan varsin vähäinen.    

 Frontin arviossa Italia muodostaa eurojärjestelmälle suurimman riskin seuraavan 
vuoden aikana. Perinteisen ja kansallismielisen oikeiston menestyessä EU:n ”rikkaissa” 
maissa (Saksa, Alankomaat, Pohjoismaat) sekä Itä-Euroopan EU-maissa ja 
äärivasemmiston ja populistien menestyessä Etelä-Euroopan ongelmamaissa, EU:n kyky 
sisäiseen rahanjakoon on heikkenemässä nopeasti. Samalla ongelmamaiden kyky 
uudistua on Ranskan presidentinvaalien luomasta optimismista huolimatta heikko. Frontin 
sijoitukset euroalueen valtionlainoihin pidetään marginaalisina ainakin seuraavan vuoden 
ajan.       

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

  

 
 

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 ei ole 
arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, 
eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka 
veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuotteita. 
 
Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on 
syytä tutustua huolellisesti sijoitusmarkkinoihin, 
rahoitusvälineisiin ja erityisesti niiden riskeihin, 
sijoitustoiminnan verotuksellisiin vaikutuksiin sekä 
sijoitustoimintaa koskevan sopimuksen tai ehtojen 
sisältöön. Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että sijoituspalveluun liittyvät kustannukset 
heikentävät sijoitustuottoa, että historiallinen 
arvonkehitys ei ole tae tulevasta vastaavasta 
kehityksestä ja että sijoituksesta voi koitua tappiota 
tai sijoituksen epälikvidisyys voi vaikeuttaa tai 
tiettynä aikana estää sijoituksen realisoinnin. 
Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero- tai 
liiketoimintaneuvojaansa. 
 
Front Capital vastaa siitä, että asiakkaan sekä 
rahoitusvälineiden ja –palveluiden 
soveltuvuusarviointi sekä tarjottavat sijoituspalvelut 
on toteutettu huolellisesti ja asiantuntevasti. 
Asiakas vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta 
tuloksesta sekä sijoitustoiminnan vaikutuksesta 
verotukseensa. Asiakas on tietoinen siitä, että 
sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään 
rahoitusvälinettä koskevaan yksittäiseen 
markkinointidokumenttiin, vaan rahoitusvälinettä 
koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan. 
 
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. 
 
Tilaamalla Frontin tuoteen tai palvelun henkilö 
antaa suostumuksen Frontin sijoituspalveluihin 
liittyvään suoramarkkinointiin sähköisesti, 
puhelimitse tai postitse koskien Frontin nykyisiä ja 
tulevia tuotteita ja palveluita. Front noudattaa 
suoramarkkinoinnissa ja henkilötietojen käsittelyssä 
Henkilötietolain ja muun tietosuojasääntelyn 
vaatimuksia. Suoramarkkinoinnin vastaanottajalla 
on oikeus saada Frontilta informaatio 
henkilötiedoistaan ja niiden lähteestä sekä oikeus 
kieltää milloin tahansa suoramarkkinointi. 

 

http://www.finanssivalvonta.fi/
http://www.front.fi/


 

  
 
 
Front Capital Oy 
Aleksanterinkatu 48 A 
00100 Helsinki 
Finland 

 
 
 
Puh: (09) 6829 800 
Faksi: (09) 6829 8010 
etunimi.sukunimi@front.fi  
www.front.f 

 
 
 
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 Front Capital Oy palveluntarjoajana löytyy Internet-sivuilta 
www.front.fi. 
 

 
 

 
 
 


	Kevät 2017
	runko_310517

