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Tiivistelmä: Arvostukset korkealla, korot 
matalalla ja poliittisia riskejä    

 
 Maailmantalouden kasvunäkymät ovat jatkaneet heikentymistään kesän ja syksyn aikana. 

Muutos koskee sekä kuluvaa että ensi vuotta. Teollisuusmaiden osalta näkymien 
heikentyminen tarkoittaa lähinnä Yhdysvaltoja, Britanniaa ja euromaita. Suomen näkymät 
säilyvät vaisuina. Inflaatio säilyy matalana, eikä raaka-aineiden hintojen alakulo hellitä. 

 Maailmantalouden ongelma on se, miten Kiinan talouden rakennemuutoksen vaikutus 
saadaan korvattua ja mistä löytyvät tulevat kasvun veturit. Nyt vaikuttaa entistä enemmän 
siltä, että raaka-aineita tuottavat EM-maat eivät korvaa Kiinaa, päinvastoin. Samalla 
teollisuusmaiden vetoapu on vähäistä. 

 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. FED saattaa nostaa korkojaan joulukuussa, mutta 
Yhdysvaltojenkaan talous ei kestä olennaista rahapolitiikan kiristystä. 

 Osakemarkkinoilla kurssinousu on ”Bull”-markkinan loppuvaiheessa perustunut pitkälti 
keskuspankkien harjoittamaan poikkeuksellisen keveään rahapolitiikkaan ja matalaan 
korkotasoon. Likviditeetin pumppaus on kuitenkin alkanut menettää tehoaan. Frontin 
strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio muutettiin jo keväällä 2015 varovaiseksi, eli 
osakkeet ovat olleet siitä asti alipainossa. Tämä linjaus pidetään niin kauan, kun riski 
merkittävästä korjausliikkeestä on olemassa. Lyhyellä aikavälillä, eli lähikuukausina, 
näemme markkinatilanteen haastavana, sillä korkean arvostuksen ohella Italian ja Saksan 
pankkien ongelmat ovat kärjistymässä ja poliittiset riskit ovat suuret sekä Euroopassa että 
Yhdysvalloissa. Trumpin mahdollinen valinta presidentiksi toisi ainakin tilapäisen häiriön 
markkinoille. 

 Osakesalkussa DM-salkussa painotetaan defensiivisiä toimialoja ja teknologiaa. 
Rahoituslaitokset ovat suuressa alipainossa. EM-salkku painottaa Itä- ja Etelä-Aasian 
maita. Alipainotus koskee raaka-aineita tuottavia maita ja Latinalaista Amerikkaa.   

 Frontin korkostrategia ylipainottaa HY-yrityslainoja. EKP:n arvopapereiden osto-ohjelma 
lisää IG-yrityslainojen ohella HY-yrityslainojen kysyntää. Vaikka pitkien korkojen 
trendinomaista nousua ei ole näköpiirissä, eurokriisin uusiutuminen mm. Italiassa on 
mahdollista, minkä vuoksi nk. ongelmamaiden valtionlainoista on luovuttu lähes kokonaan.  

          28.9.2016  Ari Aaltonen 

Kaavio 1. Frontin yhdistelmäsalkun allokaationäkemys  

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 10,5% 15,0% -4,5%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 22,4% 10,0% 12,4%

Matala riski (IG) 14,9% 25,0% -10,1%

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

Kehittyneet (DM) 25,7% 30,0% -4,3%

Käteinen 12,3% 5,0% 7,3%
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Kasvunäkymät heikentyneet edelleen, EU:n kriisit 
jatkuvat ja rahapolitiikka jatkuu keveänä  

 
 Maailmantalouden kasvunäkymät ovat jatkaneet heikentymistään kesän ja syksyn 

aikana. Muutos koskee sekä kuluvaa että ensi vuotta. Muutos ei ole dramaattinen, mutta 

suunta on selvä: kasvu jää ennakoidusta sekä tänä vuonna että ensi vuonna. 

 Teollisuusmaiden osalta näkymien heikentyminen tarkoittaa lähinnä Yhdysvaltoja, 
Britanniaa ja euromaita. Suurin muutos on tapahtunut Britannian osalta, mikä heijastaa 
talouden epävarmuuden kasvua EU-eron vuoksi. Myös Yhdysvaltojen kasvuarvion lasku 
koskien kuluvaa vuotta on tuntuva ja nyt kasvun odotetaan jäävän aneemiseen 1,5 %:iin.  
BRIC-maista Venäjän ja Brasilian talouksien odotetaan irtautuvan lamasta ensi vuonna, 
mutta tämä on vähintäänkin epävarmaa. Kiinan ja Intian tilanne on säilynyt ennallaan, 
mutta usean muun kehittyvän talouden tilanne on kesän aikana heikentynyt, kuten 
Nigerian, Turkin ja Etelä-Afrikan.   

 Odotukset inflaatiosta ovat sitä vastoin säilyneet likimain ennallaan. Ainoastaan 
Japanissa inflaation odotetaan olevan sekä kuluvana vuonna että ensi vuonna 
huomattavasti hitaampaa kuin aiemmin arvioitiin. Jenin tuntuva vahvistuminen 
valuuttamarkkinoilla uhkaa syöstä Japanin uudelleen deflaatioon. Myös euroalueen 
inflaatio keikkuu edelleen nollan tuntumassa. Raaka-aineiden hintaromahdus näyttää 
muodostuvan pysyväksi, joten inflaatiopaineet säilyvät vähäisinä myös lähivuosina.  

 Perimmiltään maailmantalouden ongelmaksi on noussut se, miten Kiinan talouden 
rakennemuutoksen vaikutus saadaan korvattua ja mistä löytyvät tulevat kasvun veturit. Nyt 
vaikuttaa entistä enemmän siltä, että raaka-aineita tuottavat EM-maat eivät korvaa Kiinaa, 
päinvastoin. Lisäksi teollisuusmaiden ja varsinkin EU:n poliittiset riskit (kuten Brexit) 
näyttävät realisoituvan odotettua heikompana talouskehityksenä lähivuosina.   

Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta

 

 

Lähde: Bloomberg, OECD, IMF ja suomalaiset ennustelaitokset sekä pankit  
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 Yhdysvaltojen heikko talouskehitys jatkui 2. neljänneksellä heikon 1. neljänneksen jälkeen. 
Talous kasvoi vain runsaan prosentin (vuositasolla), joten koko vuoden 1,5 % 
kasvuennuste alkaa näyttää optimistiselta. Suhdanneindikaattorit eivät lupaa loppuvuodelle 
parannusta, sillä mm. teollisuuden ja varsinkin palvelualojen luottamusindikaattorit 
romahtivat loppukesällä. Työllisyyskehitys oli vielä alkuvuonna kohtuullista, mutta 
elokuussa tältäkin osin koettiin pettymys. Vahvan dollarin vuoksi Yhdysvaltojen vaihtotase 
heikkeni merkittävästi jo vuonna 2015 ja tämä heikkeneminen on jatkunut kuluvana 
vuonna.  Velkavetoisen kulutuksen kasvu ei siis auta taloutta, jos se valuu enenevästi 
tuonnin kautta ulkomaille. Koska yksityisen sektorin säästäminen on laskenut tasaisesti jo 
vuodesta 2009, kasvun eväät alkavat loppua viimeistään 2017-18, vaikka rahapolitiikka 
säilyisi keveänä. Yhdysvaltojen talous alkaa muistuttaa rahoitustasapainon 
näkökulmasta varsin samanlaiselta kuin 1990-luvun lopussa ja ennen 
Finanssikriisiä.  

 Rahoitusmarkkinoilla on povattu FED:in nostavan korkojaan koko alkuvuoden. Nyt 
syyskuussa jouduttiin jälleen toteamaan, että koronnosto on ehkä tulossa, mutta siirtynee 
vuoden lopulle. FED on ajautunut vaikeaan dilemmaan. Heikon talouskasvun ja 
olemattomien inflaatiopaineiden vuoksi Yhdysvaltojen talous ei sinänsä tarvitsisi 
koronnostoa, varsinkin kun sen seurauksena paineet dollarin vahvistumiseen kasvaisivat. 
Toisaalta rahapolitiikka on suurissa vaikeuksissa lähivuosina, mikäli FED:illä ei ole lainkaan 
elvytysvaraa, kun velkavetoinen kasvu alkaa väistämättä hiipua. Keveää politiikkaa 
joudutaan siis jatkamaan, jotta heiveröinen kasvu ei vaarantuisi, mutta samalla 
rakennetaan finanssikuplaa, mikä vääjäämättä puhkeaa ennemmin tai myöhemmin. 
Todennäköisesti FED jatkaa keveää politiikkaansa seuraavaan finanssikriisin saakka 
aivan kuten se teki 2000-luvun puolivälissä ennen 2007-09 kriisiä.      

 

 Suurinta vakautta ja ennustettavuutta tänä vuonna maailmantaloudessa ovat osoittaneet 
Kiina ja Intia. Vuodenvaihteessa syntyneet huolet Kiinan talouskasvun hidastumisesta 
väistyivät kevään ja kesän aikana. Kuten aiemminkin vastaavissa tilanteissa, Kiinasta ei 
ole tullut mitään sellaista uutta informaatiota, mikä ei vastaisi aiempia ennusteita tai 
maan hallinnon näkemyksiä taloudesta. Talouskasvu on hidastunut runsaaseen 6 %:iin, 
mutta kotimarkkinoiden vahvaa kehitystä kuvaava vähittäiskaupan myynti on pysynyt 
runsaassa 10 %:ssa. Arviomme mukaan Kiinan talous tulee kehittymään 
konsensusarvioiden mukaan, eli kasvu yltää tänä vuonna noin 6,5 %:iin ja ensi vuonna 
runsaaseen 6 %:iin. 
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 Kiinan ulkomaankaupan ylijäämä on alkuvuonna kasvanut merkittävästi heijastaen raaka-
aineiden hintojen romahdusta ja juanin heikentymistä valuuttamarkkinoilla. Kiinan 
kilpailukyky on parantunut kuin varkain, kiitos Japanin jenin huomattavan vahvistumisen.  
Kiinan vahva rahoitustasapaino on siis kohentunut edelleen, mikä antaa maan hallinnolle 
tuntuvasti tilaa (tarvittaessa) elvyttää ja toteuttaa ne rakenneuudistukset, mistä on puhuttu 
viime vuosina. Kiinan talouden rakennemuutos tulee siis jatkumaan ja kasvu perustuu 
jatkossa enenevästi kulutukseen, kotimarkkinoihin ja palveluihin. Vakaata talouskehitystä 
puoltaa myös maan poliittinen sykli. Syksyllä 2017 maata hallitsevan puolueen johdossa 
tehdään jälleen suurehko rotaatio, joten vakaan ja vahvan talouskehityksen turvaaminen 
on ykkösprioriteetti nykyjohdolle seuraavan vuoden aikana.  

 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. Intian kasvun ennakoidaan jatkuvan 7,5 %:n tasolla. 
Myös Taiwanin ja Etelä-Korean näkymät ovat säilyneet hyvinä ja niitä auttaa Japanin jenin 
vahvistuminen alkuvuonna.  

 Lamassa, korruptioskandaaleissa ja poliittisessa sekasorrossa rypeneen Brasilian 
ennakoidaan elpyvän ensi vuonna, mutta perusteena on lähinnä realin heikentyminen 
viime vuosina ja korruptioskandaalien väistyminen. Kaiken kaikkiaan latinalaisen Amerikan 
maiden poliittinen vakaus on heikkenemässä, mitä osoittaa Venezuelan ajautumisen 
kaaokseen. Vaikeuksia on tiedossa muillekin öljyntuottajamaille (Kolumbialle ja 
Ecuadorille) ja varsinkin Meksikolle tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaa 
muutettaisiin presidentinvaalien jälkeen Trumpin voittaessa. Teollisuusmetallien alhaiset 
hinnat taas kurittavat Perua, Boliviaa, Chileä ja Brasiliaa.  

 Afrikassa Nigerian valuutta romahti kesällä, kun maan keskuspankki joutui päästämään 
nairan kellumaan. Etelä-Afrikassa poliittinen levottomuus jatkuu ja se on usean muun 
teollisuusmetalleja tuottavan maan ohella vaikeuksissa maksutaseensa kanssa. Venäjän 
tukala taloustilanne jatkuu, kun maakaasunkin hinta romahti viime vuonna. Hallinto on 
tukeutunut vararahastoihin, mutta niiden ennakoidaan ehtyvän 2017. Lähi-idän ja Keski-
Aasian energiatuottajien tilanne on vaikeutunut merkittävästi ja heikoimmat niistä saattavat 
ajautua poliittiseen kaaokseen. Poliittiset kriisit tulevat lisääntymään raaka-aineita 
tuottavissa EM-maissa ja lähi-idän ja Afrikan konfliktit (Syyria, Libya, Jemen, ISIS, Saudit 
vastaan Iran, ym.) eivät helpota kokonaiskuvaa. Turkin vallankaappausyritys heinäkuussa 
heijastaa hyvin alueen epävakauden lisääntymistä.  

 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.    

 Euroalueen talouskasvu nopeutui 2014 ja 2015 heikentyneen euron ja 
energiahintojen laskun tukemana. Saksan imuun pääsivät muut euroalueen maat 
vaihtelevalla menestyksellä. Parhaiten ovat menestyneet aiemmat kriisimaat, kuten 
Espanja, Portugali ja Irlanti, mutta niilläkin on vielä pitkä matka kriisiä edeltävään 
tilanteeseen. Suurimmat ongelmat ovat talouden uudistamiseen kykenemättömissä 
maissa, kuten Ranskassa, Italiassa ja Suomessa. Huolestuttavaa euroalueen kehityksessä 
on se, että Ranska ja Italia ovat kesällä vajonneet nollakasvuun tilanteessa, jossa Ison-
Britannian EU-ero luo epävarmuutta sekä talousnäkymiin että poliittiseen tilanteeseen.  

 Suurin riski Euroopan talouskehitykselle on eurokriisin käynnistyminen uudelleen 
ja/tai EU:n poliittinen kriisi sen suurimmissa talouksissa. Eurokriisin ydin on tällä 
hetkellä Italian pankit, joiden ongelmat eivät poistu ilman toimenpiteitä. Italian 
pankkijärjestelmä tarvitsee vähintään 100 mrd. euron pääomaruiskeen, mahdollisesti jopa 
150 mrd. euro selviytyäkseen järjestämättömien luottojen ym. suosta. Tällä hetkellä ollaan 
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pattitilanteessa, sillä poliitikkojen ajaman sijoittajavastuun periaatteen mukaisesti 
tappioiden ensisijainen kärsijä on sijoittaja tai kuten Kyproksen tapauksessa tallettaja. 
Luonnollisesti tässä tilanteessa Italian pankkijärjestelmä kohtaa kasvavaa talletuspakoa, 
mikä ilmenee jo EKP:n sisällä kansallisten keskuspankkien Target2 saatavien ja velkojen 
kasvuna. Tilanne alkaa muistuttaa Espanjan talletuspakoa 2012. Kokonaisuuden kannalta 
on ongelmallista, että myös Saksan suurimat pankit ovat vaikeuksissa. 

  

 Italian tilannetta ei helpota se, että Renzin hallitus järjestää loppuvuonna 
perustuslakikansanäänestyksen, jonka tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöä siten, että 
päätöksenteko helpottuu maan parlamentissa. Ongelmallista äänestyksessä on se, että 
Renzi on sitonut hallituksensa kohtalon äänestystulokseen. Oppositio on luonnollisesti 
koonnut rivinsä vain kaataakseen Renzin. Italia saattaa siis ajautua talvella hallituskriisiin ja 
uusiin vaaleihin. Erityisen huolestuttavaa tilanteessa on se, että osassa oppositiopuolueita 
on esitetty ajatuksia ja kannanottoja Italian euroeron puolesta. Kaikki tämä on käynnissä 
samaan aikaan, kun Italian pankkijärjestelmä edellyttäisi vakauttamista.  

 Toinen potentiaalinen poliittisen riskin lähde on vaisun talouskasvun ja lukuisten 
terroristihyökkäysten Ranska. Äärikansallisen puolueen puheenjohtaja Le Pen ilmoitti heti 
Brexit-äänestystuloksen jälkeen, että myös ranskalaiset saavat äänestää jäsenyydestä 
EU:ssa ja eurovaluutassa (syksyllä 2017), mikäli hänet valitaan presidentiksi ensi kevään 
presidentinvaaleissa. Nykyisellä, hyvin epäsuositulla presidentillä, sosialistien Hollandella 
ei ole mahdollisuuksia, joten kamppailu käydään keskustaoikeiston ehdokkaan ja Le Penin 
välillä. Vaikka Le Penin voittomahdollisuudet ovat todennäköisesti vähäiset, kansallinen 
rintama –puolue sai joulukuun 2015 paikallisvaaleissa 42 % kannatuksen vaalien 
ensimmäisellä kierroksella.  

 EU:n poliittinen heikkous näkyy myös siinä, että Espanjassa ei kesäkuun uusintavaalien 
jälkeenkään kyetty muodostamaan enemmistöhallitusta ja tällä hetkellä kaavaillaan jälleen 
uusia parlamenttivaaleja joulukuulle. Saksassa liittokansleri Merkel on hävinnyt tasaiseen 
tahtiin osavaltiovaaleja, viimeksi Berliinissä ja sitä ennen hänen kotiosavaltiossaan 
Mecklenburg-Etu-Pommerissa. Merkelin tappiot heijastavat suoraan saksalaisten 
epäluottamusta Merkelin epäonnistuneeseen turvapaikanhakijapolitiikkaan. Vaalien voittaja 
on uusi puolue, kansallismielinen ja konservatiivinen AfD, joka kritisoi Merkelin 
turvapaikanhakijapolitiikan ohella eurojärjestelmää. Seuraavat liittopäivävaalit järjestetään 
syksyllä 2017 ja on selvää, että Merkelin puolue CDU/CSU ei kestä nykyistä trendiä 
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politiikassa. Koska Merkel ei näytä olevan valmis muuttamaan politiikkaansa, hänen 
lähtölaskentansa lienee alkanut.  

 Turvapaikanhakijakriisi on syventänyt EU:n hajaannusta, sillä se loi – eurokriisin 
tapaan - uusia riitoja ja rajalinjoja EU:n sisälle. Vaikka tällä hetkellä tilanne on päällisin 
puolin hallinnassa, tilanne saattaa eskaloitua uudelleen syksyllä. Turkki, joka syyttää 
länsimaita heinäkuun vallankaappausyrityksestä, on uhannut irtautua nk. 
pakolaissopimuksesta EU:n kanssa, mikäli viisumivapaus ym. asiat eivät ole edenneet 
lokakuun loppuun mennessä. Vaikka näin ei lopulta tapahtuisi, epävarmuus on lokakuun 
loppua kohden kasvussa. 

 Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että syyskuun puolivälissä pidetyssä 27:n EU-maan 
kokouksessa todettiin, että jatkossa turvapaikanhakijakriisiä hoidetaan vapaaehtoisuuden 
periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nk. taakanjakoa ei enää 
jatkossa edes yritetä tehdä, vaan jokainen maa hoitaa asioitaan omalla tavallaan. Suurin 
paine alkaa nyt kohdistua Italiaan, sillä se vastaanottaa suurimman osan 
turvapaikanhakijoista samalla, kun Ranska, Sveitsi ja Itävalta ovat sulkeneet rajansa 
Italiasta tuleville. Merkel, Hollande ja komissio siis joutuivat taipumaan kriittisesti 
”liberaaliin” politiikkaan suhtautuvien maiden edessä, mutta samalla suututettiin Italia. 
Sanomattakin on selvää, että EU-kriittisyys on nyt kasvussa Italiassa.   

 Britannian EU-ero ei siis voisi ajoittua huonompaan ajankohtaan EU:n  ja 
eurovaluutan näkökulmasta. EU on poikkeuksellisen heikko ja sisäisesti riitainen 
hoitamaan Brexit tyylikkäästi. Eri EU-maiden ja maaryhmien intohimot asian suhteen 
tulevat kasvamaan, mitä osoittaa Itä-Euroopan maiden uhkaus torpata kaikki sopimukset, 
mikäli työvoiman vapaan liikkuvuuden periaate ei jatku Britannian EU-eron jälkeenkin. 
Toisaalta talouselämän etujen mukaista olisi, että Britannian ja EU:n kauppasuhteet 
jatkuvat mahdollisimman sujuvasti. Aika näyttää voittavatko poliittiset intohimot, vai 
talouselämän tarpeet.      

 Tässä epävakaassa poliittisessa tilanteessa on selvää, että EKP jatkaa ultrakeveää 
politiikkaansa, kun inflaatiopaineita ei ole ja talouskasvu on heikkoa. On kuitenkin 
tärkeää ymmärtää, että EKP ei voi ratkaista euromaiden ongelmia, se voi korkeintaan 
antaa lisäaikaa. EU-maiden kyky hallita eurokriisiä on nyt vähäisempi kuin vuosina 2010-
2013. Mutta myös EKP:n keinot vakauttaa tilannetta alkavat olla käytetty. Itse asiassa 
EKP:n massiiviset arvopaperiostot pitävät lopulta sisällään euron hajoamisen siemenen 
(ks. Strategiakatsaus kevät 2016).  

 Teollisuusmaiden 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. BOJ ja EKP:n politiikka ei ole muuttumassa, joten 
FED:in liikkumatila on vähäisempi kuin he itse uskovat.   

 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 
vuoteen 2017. Kuten 2015, arviomme mukaan myös tänä vuonna FED:n koronnostot jäivät 
maltillisemmiksi kuin markkinat arvioivat.   

 Joukkolainakorot kääntyivät laskuun viime vuoden kesällä, kun inflaatio-odotukset laskivat 
raaka-aineiden hintaromahduksen seurauksena. Aiempi, huhti-kesäkuussa tapahtunut 
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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 dramaattista nousua euroalueella, 
olisi EU:n ajautuminen vakavaan poliittiseen kriisiin, jossa myös euron tulevaisuus 
kyseenalaistettaisiin. Lyhyellä aikavälillä suurin riski on Italian pankkikriisin eskaloituminen.   

 Yhdysvalloissa pitkien korkojen nousupaineet ovat vaimentuneet ja perusteita 
trendinomaiselle korkojen nousulle ei ole. Yrityslainojen osalta HY-lainat olivat tuntuvassa 
paineessa loppuvuonna 2015 ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin 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 pääosin korkojen lasku on jo nähty.         

 Euro heikkeni valuuttamarkkinoilla voimakkaasti vuoden 2014 kesäkuusta aina kevääseen 
2015 saakka. Tämän jälkeen EUR/USD –kurssi pysyi 1,05–1,15 ja myöhemmin 1,10–1,15 
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. Jenin 
voimakkaan vahvistumisen jälkeen 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.   

 Suomen talouden kasvunäkymät säilyvät vaisuina, sillä maan uudistaminen ei etene 
ja vienti ei vedä. ”Virallisesta optimismista” huolimatta työllisyystilanne heikkenee 
edelleen, mitä osoittaa työnhakijoiden määrän kasvu. Hallitus ei kykene uudistamaan 
työmarkkinoita eikä edes yritä tasapainottaa julkista taloutta. Nk. kilpailukykysopimus 
lähinnä jäädyttää työmarkkinoiden välttämättömät rakenneuudistukset. Suomella on vielä 
velkaantumisvaraa, mutta nyt sitä käytetään surutta ja ns. ”toivotaan parasta” ilman, että 
olisi mitään suunnitelmaa tilanteen vakauttamiseksi. Huolestuttavaa tilanteessa on se, että 
oppositiopuolueet esittävät hallitustakin holtittomampaa politiikkaa. Tilanne ei siis ole 
parantumassa, vaikka hallituspohja vaihtuisi 2019, päinvastoin.    
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Sijoitusstrategia: Osakkeet strategisessa ja 
taktisessa alipainossa    

 
 Jo vuoden 2009 keväästä pitkään jatkunut osakekurssien nousu päättyi viime vuoden 

keväällä. Tämän jälkeen osakemarkkinat kokonaisuudessaan eivät ole yltäneet kevään 
2015 huippuihin. Eurooppalaisten osakkeiden osalta ollaan nyt selvästi em. huipun 
alapuolella. Päämarkkinoista ainoastaan Yhdysvalloissa on kyetty tekemään uusi 
kurssihuippu nyt loppukesällä. Tänä vuonna kurssit saavuttivat pohjansa helmikuussa ja 
sijoittajat ovat saaneet uutta uskoa markkinoihin, kun kevään ja kesän aikana osakkeiden 
hinnat ovat nousseet useista epävarmuustekijöistä ja yllätyksistä  (esim. Brexit) huolimatta.  
Tämä pitkään jatkuneen ”Bull”-markkinan loppuvaihe on 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 keväällä 2015, kun EKP 
ilmoitti mittavasta valtionlainojen osto-ohjelmastaan. Kuluvana vuonna markkinat ovat 
ajautuneet entistäkin absurdimpaan tilaan. Osakkeita ei niinkään tue keskuspankkien 
likviditeetin pumppaus vaan lyhyiden ja pitkien korkojen huomattavan matala taso, jopa 
korkojen negatiivisuus. Osakkeisiin sijoitetaan, korkosijoittaminen varsinkin euroalueella 
alkaa menettää mielekkyytensä EKP:n massiivisten arvopaperiostojen takia.    

 Keskuspankkien toimet ovat siis vauhdittaneet osakekurssien nousua, mutta samalla 
osakkeiden arvostus on noussut korkeaksi. 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 syksyn ja talven aikana. Sijoittaja voi vain kysyä, mistä tämä tuloskasvu tulee, 
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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).  

 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 tai pysyneet likimain ennallaan jo runsaan 
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.    

 On siis mahdollista, että osakekurssien vaihtelu jatkuu nykytasollaan ja/tai että 
kurssit jopa elpyvät hieman ja osakekuplaa rakennetaan vielä vuoden tai kaksi.  
Keskuspankkien paineet reaalitalouden (kasvu ja työllisyys) tukemiseksi ovat suuret, joten 
rahapolitiikka ei kiristy ja osakemarkkinat saattavat säilyä lukuisista talouskasvuun, 
korkoihin, politiikkaan ym. liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta 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. Jo nyt aletaan olla tilanteessa, että monelle 
osakesijoittajalle jää ainoaksi syyksi sijoittaa osakkeisiin vain se, että korkosijoitusten 
tuotto-odotus on niin tavattoman alhainen.  

 Toinen vaihtoehto on se, että poliittinen levottomuus jo syksyllä (Brexitin jälkipyykki, 
Yhdysvaltojen presidentinvaalien seurauksena tapahtuva hallinnon vaihtuminen, EU:n 
kriisit ym.) luo niin paljon epävarmuutta yritysten, kotitalouksien ja sijoittajien keskuuteen, 
että yksityinen säästäminen kääntyykin nousuun ja rahoitusmarkkinoiden (vuodesta 2009 
jatkunut) noususykli tulee päätökseen. Tämän seurauksena osakemarkkinat romahtavat 
kuten teknokuplan jälkeen 2001-2003 tai Finanssikriisin yhteydessä 2008-2009. 
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 Näitä riskejä ennakoiden Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio 
muutettiin jo vuoden 2015 keväällä varovaiseksi, eli osakkeet ovat olleet viime 
vuoden kesäkuusta 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, 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 vuoden 2015 keväällä ja kesällä, lisättiin loppukesän 
kurssiromahduksen jälkeen, myytiin syksyn 2015 kurssinousun jälkeen marraskuussa, 
ostettiin jälleen talvella markkinoiden romahdettua ja myytiin kuluvan vuoden helmi-
huhtikuussa kurssien elvyttyä sekä vielä heinäkuun lopulla. Näin pyritään jatkamaan, mutta 
kuitenkin niin, että osakepaino on sijoitusstrategioissa jatkuvasti vähäisempi kuin 
neutraaliallokaatiossa.  

 

 Lyhyellä aikavälillä, eli syksyn ja talven osalta näemme markkinatilanteen 
haastavana, sillä osakkeiden korkean arvostuksen ohella poliittiset riskit ovat nyt  
suuret. Riskit liittyvät ennen kaikkea 1. EU:n poliittiseen kaaokseen: Brexit, Italian pankit ja 
poliittinen epävakaus, Ranskan talousongelmat ja kasvava poliittinen epävakaus, 
turvapaikanhakijakriisi ja Turkin uhkailut, eurokriisi ja Saksan Merkelin heikentyvä asema 
ym. 2. Yhdysvallat on ajautumassa kohti suurta poliittisen epävarmuuden aikaa 
marraskuun presidentinvaalien vuoksi, sillä hallinnon vaihtuminen toisi sekä ulkosuhteisiin, 
että ulkomaankauppapolitiikkaan aiempaa enemmän isolationistisiä sävyjä. Näiden 
tekijöiden vuoksi levottomuus voi hyvin lisääntyä kotitalouksien ja yritysten keskuudessa, 
mikä muuttaisi radikaalisti talousnäkymiä ja sijoitusympäristöä. Katso tarkemmin poliittisista 
riskeistä sivuilla 15–16. Edellisten lisäksi 3. raaka-aineita 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.   
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 Vaikka osakepainon aktiivinen taktinen säätely on jatkossakin tärkeä osa 
sijoitusstrategiaamme, osakepainon strateginen, eli yli syklien tapahtuva säätely on lopulta 
ratkaisevaa sijoitustoiminnan menestymisen kannalta pidemmällä aikavälillä.   

 Korkostrategiassa Frontin näkemys oli vuodesta 2013, että deflaatiovaara oli ja on 
edelleen euroalueella todellinen ja että keskuspankit jatkavat keveää rahapolitiikkaa 
pidempään kuin markkinoilla arvioitiin. Lisäksi arvioitiin, että kriiseistä huolimatta 
eurojärjestelmä pidetään koossa ja euromaat ja EKP pystyvät hallitsemaan tilanteen. Nyt 
tätä arviota on muutettu siten, että riski eurojärjestelmän hajoamisesta on kasvanut. Tämä 
heijastuu korkostrategiaan siten, että korkosalkuissa on vähennetty olennaisesti nk. 
kriisimaiden valtionlainoja ja lisäksi luovutaan niistä joukkolainoista, joiden maturiteetti on 
yli 10 vuotta.  

 Euroalueen korkosijoittaja joutuu siis arvioimaan inflaation ja rahapolitiikan ohella 
eurokriisin tilaa, sillä valtionlainasijoittaminen on aina myös maavalinta euroalueella. 
Kolmas dimensio on eri luottoluokitusten omaavien yrityslainojen painotus.  

 Inflaation osalta ennustaminen on ollut helpointa. Lähinnä euron ulkoisen arvon 
vahvistumisen, raaka-aineiden hintojen laskun ja nihkeän talouskasvun vuoksi inflaatio on 
pysynyt matalana. Itse asiassa deflaatio palasi keväällä uudelleen keskusteluun, kuten 
talvella arvioimme ja euroalueen kuluttajahintainflaatio kävi miinuksen puolella. Nyt kesällä 
inflaatio on pysytellyt nollan tuntumassa. Matala inflaatio ja EKP:n arvopaperiostot 
sinänsä puoltaisivat korkosalkuissa pitkää duraatiota. Nyt sijoittaja joutuu kuitenkin 
jälleen ottamaan enemmän huomioon eurokriisin ja siihen liittyvät riskit.   

 

 Eurokriisin ytimessä oli pitkään Kreikka. Viimeisen vuoden aikana se on kuitenkin lopulta 
taipunut rahoittajiensa tahtoon. Nyt kriisin ytimessä on Italian pankkijärjestelmä ja 
Italian kyky selvitä talouden, pankkien ja politiikan haasteistaan. Tämä tilanteessa, 
jossa Italian valtionvelka on lähes yhtä suuri kuin Kreikalla vuonna 2010, kun se romahti. 
Olennaista nyt 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-
2014.  
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 EKP onkin saanut korostetun roolin eurokriisin hillitsemisessä ja ilman massiivisia 
arvopaperiostojaan, eurojärjestelmä olisi todennäköisesti jo romahtanut. EKP joutuu 
jatkamaan tätä rooliaan vielä pitkään, sillä valtaosa euromaista ei halua eikä kykene 
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 tosin ostaa vain 
aikaa, ei ratkaisua eurokriisiin, sillä nykyisessä tulehtuneessa poliittisessa tilanteessa 
liittovaltiohankkeen ajaminen eteenpäin - mitä eurojärjestelmä välttämättä tarvitsee 
selviytyäkseen - ei etene. Tosiasiassa ajatus julkisten talouksien tervehdyttämisestä ja 
sitoutumisesta alkuperäiseen EMU-sopimukseen on kuollut. Siihen ei ole kiinnostusta eikä 
pakkoa EKP:n toiminnan takia. Kuka kunnioittaisi EMU-sopimusta, jos edes EKP itse ei sitä 
tee. EKP:n arvopaperiostot ovat nimittäin täysin sopimuksen hengen vastaisia, vaikka 
juridisteknisen kikkailun avulla niitä voidaankin toteuttaa.  

 Brexitin jälkeen ollaan siirrytty erityisen vaaralliseen aikaan eurojärjestelmän 
kannalta, sillä nyt eurojärjestelmän hajoamisesta voidaan ensimmäistä kertaa piirtää 
useita eri skenaarioita, jotka ovat realistisia ja niillä on nollaa suurempi 
todennäköisyys. Britannian ero EU:sta heikentää olennaisesti eurojärjestelmää, sillä 
paineita ja innokkuutta vastaavien kansanäänestysten pitämiseksi (tai eroa eurosta) on 
syntynyt ainakin Ranskassa, Alankomaissa, Italiassa ja Tanskassa. Ranskan tai Italian ero 
eurojärjestelmästä olisi eurovaluutan loppu ja sijoittajalle jäisi enää pohdittavaksi, mikä on 
euron asema valuuttamarkkinoilla, maksuvälineenä ja kumpaan skenaarioon euron 
hajoamisprosessissa uskoo: 1. euro jatkuu eräänlaisena Saksan D-markkana, jonka 
kyljessä vain harva euromaa kykenee pysymään (mahdollisesti Itävalta ja Alankomaat). 2. 
euro jää valuutaksi, josta valtaosa nykyisistä euromaista luopuu ja sen arvo romahtaa 
olemattomaksi valuuttamarkkinoilla.     

Tästä riippumatta Italian pankkijärjestelmän ongelmat voivat laajentua helposti Italian 
pankkikriisiksi, eikä koko euroalueen pankkikriisiäkään voi sulkea pois. Italian 
pankkijärjestelmä ei itse kykene selvittämään ongelmistaan, eikä Italian valtiokaan 
todennäköisesti selviäisi urakasta, sillä maalla on velkaa jo 130 % BKT:sta. Italian 
tilannetta ei helpota maassa loppuvuonna järjestettävä perustuslakikansanäänestys, jonka 
seurauksena on mahdollisesti hallituskriisi.  

 Riskejä liittyy myös Portugaliin ja mahdollisesti Espanjaan, jossa vieläkään ei ole 
kyetty muodostamaan toimivaa hallitusta. Kriisiä syventää maan vauraimman alueen, 
Katalonian pyrkimys irtautua Espanjasta. Myös Ranska saattaa muuttua kriisimaaksi, sillä 
talouskasvu ja työllisyyskehitys ovat heikkoja ja jatkuvat terrorihyökkäykset sekä 
poikkeustila ovat ruokkineet poliittista ääriliikehdintää. Vaikka äärikansallisen puolueen, Le 
Penin, voitto ensi kevään presidentinvaaleissa on epätodennäköistä, toteutuessaan se toisi 
EU:n ja euron hajoamisen tosiasialliseksi mahdollisuudeksi.  

 Frontin korkostrategia oli korostetun tuottohakuinen duraation osalta aina syksystä 2013 
kuluvan vuoden kevääseen. Alkuvuonna korkoriskiä on 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 lyhyempi kuin vertailuindeksillä, eli alle 4 vuotta.  

 Frontin korkostrategia ylipainottaa edelleen HY-yrityslainoja. EKP:n arvopapereiden 
osto-ohjelma laajeni 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,…).  
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 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 
pienessä alipainossa. Kanada ja Australia hajauttavat riskiä ja suojaavat salkkua 
potentiaalisilta maailmanpolitiikan riskeiltä. Maapainotuksia muutettiin tuntuvasti 
defensiivisempään suuntaan viime vuoden 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.  

 Yhdistelmäsalkuissa DM-maiden osakkeet ovat tuntuvassa ja EM-maiden osakkeet 
pienessä alipainossa. EM-maiden osakkeet ovat selvästi edullisemmin arvostettuja kuin 
DM-maiden, mutta niihin liittyvät poliittiset riskit ovat huomattavat erityisesti raaka-aineita 
tuottavien maiden osalta. EM-maiden salkku on muuttunut varsin paljon viimeisen kahden 
vuoden aikana ja toisin kuin DM- salkussa, siinä otetaan kantaa nimenomaan maihin ja 
maaryhmiin. EM-osakkeita myytiin vuoden 2015 keväällä ja kesällä tuntuvasti varsinkin 
kiinalaisten osakkeiden osalta (ml. manner-Kiina). 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 (tilapäisesti). Intiaa lisättiin tuntuvasti 
toukokuussa 2015 ja Venäjää nyt uudelleen syyskuussa taktisena sijoituksena. Ruplan ja 
venäläisten osakkeiden arvioidaan menestyvän ainakin suhteellisesti, jos Trump valitaan 
Yhdysvaltojen presidentiksi.  

 EM-osakestrategia painottaa niitä maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä ja 
kasvunäkymät vahvat. Kehittyvillä markkinoilla tämä merkitsee Aasian maiden 
ylipainotusta. Maksutaseen näkökulmasta huolestuttavin tilanne on Turkilla, Etelä-Afrikalla 
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ja Kolumbialla. Turkki on myös ajautunut poliittiseen sekasortoon heinäkuisen 
vallankaappausyrityksen ja siitä seuranneiden puhdistusten jälkeen. EM-osakkeiden 
strategiassa tuntuvimmat alipainotukset koskevat tällä hetkellä Latinalaista Amerikkaa, 
öljyntuottajamaita, Afrikkaa sekä itäistä Keski-Eurooppaa. Trumpin valinta Yhdysvaltojen 
presidentiksi lisäisi latinalaisen Amerikan maiden taloudellisia riskejä.   

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

 

Lähde: Bloomberg 

 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, kuten kesällä 
Nigerian osalta. Valuutan arvon heikentymistä voi hyvin syntyä yllättäen esim. poliittisen 
levottomuuden eskaloituessa vaikean taloustilanteen seurauksena.  

 Jos euro heikentyisi dollariin nähden, syynä voisi olla lähinnä eurokriisin eskaloituminen 
uudelleen ja/tai jos euroalueen hajaantumiskehitys leviäisi 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 heikentymistä vastaan. 
Pelkästään talouskehitykseen ja rahapolitiikkaan liittyen euron heikentymispaineet on siis 
pääosin nähty. Euroon liittyvien poliittisten riskien vuoksi Frontin sijoitusstrategiassa 
merkittävä osa sijoituksista on edelleen hajautettu euroalueen ulkopuolisiin 
valuuttoihin.  

Tammikuu 2012 Tammikuu 2013 Tammikuu 2014 Tammikuu 2015 Tammikuu 2016 Syyskuu 2016

DM 11,7 13,8 14,9 15,9 14,9 17,3

Yhdysvallat 12,3 13,7 15,5 16,6 15,4 18,2

Kanada 12,1 13,9 14,8 16,1 14,1 19,5

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

Japani 15,9 22,3 20,4 18,7 15,9 16,3

Saksa 9,6 11,4 13,1 13,2 11,8 13,5

Ranska 9,0 11,2 12,8 14,1 13,4 14,6

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

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

Kreikka 7,6 23,8 22,2 11,9 18,3 13,2

Suomi 12,2 14,8 15,8 16,5 15,6 18,1

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

Norja 9,6 11,1 11,9 12,3 12,4 16,3

Tanska 14,3 16,4 16,2 17,2 18,1 19,5

Sveitsi 11,6 14,4 15,1 15,7 15,5 17,9

Iso-Britannia 9,7 11,6 13,0 14,3 14,7 17,4

 

EM 9,7 10,5 10,3 10,8 10,6 13,6

Kiina (Shanghai) 9,0 9,7 7,8 12,1 12,0 14,2

Kiina (HSCEI) 6,1 8,0

Intia 14,2 15,2 15,1 18,2 16,7 18,0

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

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

Malesia 14,0 14,7 11,3 15,5 15,2 16,6

Thaimaa 10,9 14,2 12,7 14,4 12,5 15,6

Indonesia 13,2 15,3 16,0 14,9 14,3 17,4

Venäjä 3,6 3,3 5,6 2,8 4,8 7,1

Puola 9,2 12,4 13,0 12,9 11,1 12,5

Turkki 8,2 10,7 8,6 10,8 8,1 9,5

Brasilia 9,3 11,6 9,7 10,3 9,3 14,7

Meksiko 14,0 15,7 17,9 17,5 17,3 20,5

Chile 14,1 17,9 14,3 13,9 12,9 15,0

Argentiina 6,3 7,8 9,4 9,3 10,3 16,6

Etelä-Afrikka 9,8 13,8 13,7 15,8 15,7 16,8
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Yhdysvaltojen presidentinvaalin poliittiset riskit       
 

 Yhdysvallat on ajautunut poliittiseen murrokseen, joka ilmeni jo presidentinvaalien 
esivaaleissa. Varsinaiset presidentinvaalit pidetään 8.11.2016, joten sijoitusmarkkinat 
joutuvat pian ottamaan kantaa mihin suuntaan Yhdysvaltojen sisäpolitiikka, ulkosuhteet ja 
kauppapolitiikka kehittyvät. Tällä kertaa presidentinvaalit ovat poikkeuksellisen tärkeät 
myös sijoittajan kannalta, sillä potentiaali merkittäviin muutoksiin on huomattavan suuri.  

 Jo esivaalien asetelma oli poikkeuksellinen, sillä sekä demokraattisen että republikaanisen 
puolueen kisaan ilmoittautui selkeästi politikan ja/tai poliittisen eliitin ulkopuolelta 
ehdokkaita. Median huomio kiinnittyi pitkälti republikaanien Donald Trumpin sanomisiin ja 
kampanjaan. Vastoin odotuksia ja puoluejohdon toiveita, Trump menestyi erinomaisesti  
esivaaleissa muita ehdokkaita vastaan. Vaikka puolueen perinteinen ”eliitti” yritti viimeiseen 
saakka estää Trumpin nousua puolueen presidenttiehdokkaaksi, hän voitti lopulta 
enemmistön valitsijamiehistä.  

 Trumpin henkilön sijaan on tärkeä ymmärtää, että presidentinvaalissa on kyse 
Yhdysvaltojen politiikan voimakkaasta murroksesta, sillä myös demokraattien ”eliitin” 
mieluisin ehdokas, Hillary Clinton, oli suurissa vaikeuksissa omassa kampanjassaan. 
Sama ilmiö näkyi Euroopassa Brexit-äänestyksessä ja populististen oikeisto- ja 
vasemmistopuolueiden esiinmarssissa viime vuosina. Demokraattien esivaalissa Sanders 
menestyi, vaikka liberaali valtamedia ja demokraattipuolueen johto tekivät kaikkensa 
vähätelläkseen häntä. Sanders sai kanavoitua itseensä erityisesti nuorten kannatuksen, 
jotka ovat turhautuneet Clintonin ja Obaman politiikan näköalattomuuteen ja korruptioon. 
Kuten Trump, myös Sanders menestyi erinomaisesti sosiaalisessa mediassa, 
riippumattomissa tiedotusvälineissä ja keräsi suuryleisön tilaisuuksiinsa.  

 Yhdysvaltalaisten äänestäjien näkökulmasta asiat siis näyttivät hyvin erilaiselta, kuin miten 
valtamedian toimittajat ja politiikan analysoijat ovat kommentoineet vaaliasetelmaa. 
Trumpin vahvuudeksi nousi hänen taitava median hallintansa, riippumattomuus ja 
kriittisyys korruptoitunutta ”lobbausjärjestelmää” kohtaan. Myös keski- ja työväenluokan 
heikentynyt asema Yhdysvalloissa viimeisen 20 vuoden aikana on lisännyt äänestäjien 
turhautuneisuutta. Nykyisen presidentin passiivisuus Yhdysvaltojen roolissa 
maailmanpolitiikassa, epäonnistuminen Lähi-idän konfliktien hoitamisessa (Irak, Syyria, 
Libya, Egypti, Jemen, Iran jne.) ja jatkuvat terrori-iskut, joita on ollut enenevästi myös 
Yhdysvalloissa, tukevat ”vahvan” ehdokkaan agendaa. Itse asiassa demokraattien Sanders 
piti hyvin samanlaisia teemoja yllä kampanjassaan kuin Trump korostaen poliittisen 
järjestelmän korruptoituneisuutta ja huonoja ulkomaankaupan sopimuksia (Nafta, TPP,…), 
joiden hän katsoi heikentäneen amerikkalaisten tilannetta.     

 Lopullisen vaaliasetelman kannata on olennaista, että demokraattipuolue oli syvästi 
jakautunut, kun Clinton valittiin heinäkuun puoluekokouksessa ehdokkaaksi. Tilannetta ei 
yhtään helpottanut se, että Wikileanks paljasti kokouksen alla, kuinka puoluejohto oli 
järjestelmällisesti toiminut Sandersia vastaan esivaalin aikana. Clintonilla näyttää nyt 
olevan suuria vaikeuksia saada nuorten tukea, sillä usea Sandersin kannattaja jättää 
äänestämästä tai on päätynyt kannattamaan libertaarien Johnsonia tai vihreiden Steiniä. 
Myös republikaanipuolue oli hajanainen vielä kesällä, mutta alkusyksyn aikana Trump on 
onnistunut kokoamaan rivit ja jopa pahin kilpakumppani Ted Cruz ja nk. teekutsuliike ovat 
ilmoittaneet tukensa hänelle. 

 Kannatusmittauskyselyissä ehdokkaat ovat likimain tasoissa, mutta kuten Britannian EU-
kansanäänestyksen yhteydessä, suurin osa kannatusmittauksista on harhaisia, niissä on 
kovin pieni otos tai mittausmenetelmä vääristää tuloksia. Arviomme mukaan parhaan ja 
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ajantasaisimman kannatustilanteen antaa LA Times/USC mittaus, joka tehdään päivittäin ja 
tulosten neutraalisuuden turvaa otoksen suuri koko ja se, että toteuttajana on yliopisto. Sen 
mukaan Trump on noussut johtoasemaan 11.9. muistotilaisuudessa tapahtuneen Clintonin 
sairauskohtauksen jälkeen. Osavaltiokohtaisessa valitsijamiesten analyysissa (ks. 
esimerkiksi  FiveThiryEight /Nate Silver) tilanne on likimain tasan, mutta kannatuksen 
trendi nk. vaa’ankieliosavaltioissa on selvästi Trumpin puolella.  

 

 Clintonin tilanne alkaa näyttää hankalalta, sillä 1. TV-väittelyn (26.9.) jälkeen online-
kyselyissä Trumpin koettiin pääsääntöisesti voittaneen. Vaikka Clintonin vaalikassa on 
edelleen ylivoimainen, negatiivisen ja Trumpia ”demonisoivan” mainonnan voima alkaa 
heiketä. Lisäksi Clintonin ongelmana säilyy nk. sähköpostiserveriin liittyvä skandaali, 
johon kytkeytyy Clintonin ulkoministerikauden ohella demokraattipuolueen ja Clinton-
säätiön epäselvyydet. FBI:n asiaa koskevien tutkimusten julkistukset ovat kiusallisia ja  
Wikileaks on luvannut uusia paljastuksia lokakuulle. Kuten jo toukokuussa arvioimme, 
Trumpin voitto on edelleen todennäköisin lopputulema, mutta kisa on toki tiukka.   

 Trumpin voitto merkitsisi hyppyä tuntemattomaan erityisesti ulkosuhteissa ja 
ulkomaankauppapolitiikassa. Kotimaan talouspolitiikassa Trump linja noudattaisi pitkälti 
reaganilaista veronkevennyspolitiikkaa sekä yrityksille että kotitalouksille. 
Ulkomaankauppapolitiikassa protektionistiset sävyt ja ”Amerikka ensin” ajattelu merkitsee 
vastakkainasettelun lisääntymistä Kiinan ja varsinkin Latinalaisen Amerikan (Meksiko ja 
Nafta) maiden suhteen. Ulkosuhteiden uudelleenarviointi muuttaisi ennen kaikkea 
tilannetta Lähi-idässä ja Venäjän lähialueilla. NATO-sitoumuksestaan tai Aasian 
liittosuhteistaan Yhdysvallat tuskin lipeäisi. Yhdysvaltojen mahdollinen ulkopoliittinen 
isolaatio ja protektionismi omien etujen ajamisessa tulisi olemaan iso muutos  
globalisaatioon perustuneessa maailmanjärjestyksessä, joka on vallinnut kylmän sodan 
jälkeisessä maailmassa.   

 Sijoittajat ovat pitkälti tuudittautuneet käsitykseen, että Clinton on uusi presidentti ja 
mikään ei muutu. Jos käsitys lopputuloksesta alkaa elää lähiviikkoina, on mahdollista, 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.    
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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/
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