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Tiivistelmä: Osakkeet kalliita, valuutat liikkeessä
Maailmantalouden kasvuarviot ovat pysyneet likimain ennallaan kesällä, mutta Suomessa
ilmapiirin kohentuminen näkyy BKT:n kasvuennusteiden selvänä nousuna kevään jälkeen.
Optimismin lisääntyminen on siis hyvin suomalainen ilmiö. Ainoastaan euroalueen,
Venäjän ja Japanin arvioita on korotettu marginaalisesti kevään jälkeen.
Inflaatio tasaantui ja inflaatio-odotukset laskivat kesällä, kun kävi selväksi, että raakaaineiden hintojen nousu oli viime syksynä ja talvella vain nousupyrähdys. Euron
vahvistuminen tänä vuonna tulee hidastamaan inflaatiota syksyllä ja talvella euroalueella.
Yhdysvaltojen rahapolitiikka, osakemarkkinoiden kehitys ja talouspolitiikka ovat
avainasemassa rahoitusmarkkinoiden kehityksen kannalta lähivuosina. Trumpin hallinnon
linjaukset ja onnistuminen hankkeissaan ovat kriittisiä, sillä vaikutukset ovat helposti
maailmanlaajuiset niin korkojen, dollarin valuutta-arvon kuin osakekurssien kautta.
Epävarmuus tältä osin jatkuu ainakin loppuvuoden ajan.
EU:n poliittinen epävakaus helpotti alkuvuonna Alankomaiden ja Ranskan vaalien
seurauksena, mutta eurojärjestelmän ongelmien ytimenä säilyy Italia. Italian kevään 2018
parlamenttivaalien jälkeen voidaan aikaisintaan olla rauhallisemmin mielin euron suhteen.
EKP jatkaa huomattavan keveää rahapolitiikkaansa ainakin Italian kevään 2018
parlamenttivaaleihin saakka. Tilanteen merkittävämpi uudelleenarviointi koittaa vasta ensi
kesällä mm. vahvistuneen euron takia. Yhdysvaltojen keskuspankki FED jatkaa
koronnostojaan varsinkin, jos veronkevennykset toteutuvat ja Trumpin budjetti elvyttää.
Pitkien korkojen nousupaineet ovat hellittäneet kesällä, mutta ne saattavat käynnistyä
uudelleen Yhdysvaltojen osalta loppuvuonna. Euroalueen korkoerojen kasvu erityisesti
Italian osalta on todennäköistä maan epävakaan tilanteen takia. Front painottaa HYyrityslainoja ja on varovainen korkoriskin ja nk. kriisimaiden valtionlainojen osalta.
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. EMosakkeissa jatketaan Aasian maiden ylipainotusta. Sijoitusten valuuttariskiä on hajautettu
euroalueen ulkopuolelle ja kultaan.
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Maailmantalouden kasvuennusteet ennallaan,
Suomessa optimismia
Suhdanneoptimismi on selvästi lisääntynyt Suomessa viimeisen vuoden aikana.
Tämä on heijastunut myös Suomen talouteen liittyviin ennusteisiin ja kasvu nähdään
nyt vahvempana kuin viime keväänä. Optimismin lisääntyminen Suomessa ei
kuitenkaan merkitse sitä, että maailmantalouden näkymät olisivat juurikaan
parantuneet. Ainoastaan euroalueen ja vähemmässä määrin Japanin ja Venäjän
kasvunäkymiä on kevään jälkeen korjattu hieman ylöspäin kuluvaa vuotta koskien.
Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta

Jos kasvuennusteet ovat pysyneet likimain ennallaan, inflaatio ja inflaatio-odotukset
ovat alkuvuoden aikana laskeneet selvästi. Näin varsinkin BRIC-maiden osalta.
Teollisuusmaissa inflaatio on myös hidastunut viime talven huipustaan. Energiahintojen
nousu viime vuoden syksyllä jäi vain hetkelliseksi. Vaikuttaa siltä, että parhaimmillaankin
raakaöljyn hinta kipuaa vajaaseen 60 USD/brl., mutta tämän jälkeen tuotanto reagoi
hinnannousuun ja tilanne vakaantuu. Teollisuusmetallien hintojen nousu taittui myös
keväällä, kun markkinoille alkoi syntyä epäilyksiä kysynnän elpymisestä. Nyt kesällä
teollisuusmetallien hinnat ovat kääntyneet uudelleen nousuun ja varsinkin Kiina on
onnistunut viime vuosina rajoittamaan teräksen tuotantoa, mikä on tukenut hintatasoa.
Kehitys ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan syyskuussa hinnat ovat jälleen laskeneet.
Maailmantalouden perusongelmana 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. Vaikka Venäjä ja Brasilia ovat elpyneet lamastaan,
kasvun odotetaan niissä olevan historiallisesti verrattuna vaisua. Trumpin Yhdysvallat on
tarjoutunut uudeksi kasvun moottoriksi, mutta senkin kasvu perustuisi lähinnä massiiviseen
finanssipoliittiseen elvyttämiseen verotuksen keventämisen ja julkisten menojen
(infrahankkeet, puolustusmenot) kasvattamisen muodossa. Epävarmuus Yhdysvaltojen
tulevasta talouspolitiikasta on ainakin tämän syksyn vielä suurta ja vasta vuoden lopulla

nähdään, miten Trumpin ja republikaanien hankkeet ovat edenneet. EU:lla riittää ongelmia
(Brexit, Italian ongelmat, euron vahvistuminen ja eurojärjestelmän valuviat…), joten
euroalueen tämänhetkinen, noin kahden prosentin kasvu, on lähinnä muistutus Euroopan
heikosta kasvupotentiaalista. Japanista ei myöskään ole maailmantalouden kasvun
veturiksi. Riskit maailmantalouden odotettua heikommasta kehityksestä ovat merkittävät
varsinkin suomalaisen sijoittajan maailmassa, joka on kyllästetty kotimaisella
suhdanneoptimismilla.

Yhdysvaltojen talouskasvu hidastui alkuvuonna, mutta elpyi toisella neljänneksellä noin 3
prosenttiin. Yritysten luottamus ja optimismi ovat kesällä jälleen vahvistuneet, mutta niillä
onkin suuria odotuksia verotuksen keventämisestä ja yksinkertaistamisesta. Myös yritysten
toiminnan sääntelyn purkuun, ulkomaisten voittojen kotiuttamiseen ym. kohdistuu paljon
odotuksia. Ratkaisevaa on lopulta se, onnistuuko Trumpin hallinto yritysten
toimintaedellytysten kohentamisessa, kotitalouksien luottamuksen vahvistamisessa
ja finanssipoliittisessa elvytyksessä sekä miten FED onnistuu irtautumisessaan
finanssikriisin jälkeisestä poikkeuksellisen keveästä rahapolitiikasta. Trumpin
hallinnon 9 ensimmäistä kuukautta eivät ole tuoneet selvyyttä asiaan, sillä Yhdysvaltojen
poliittinen vastakkainasettelu republikaanien ja demokraattien välillä ja
republikaanipuolueen sisällä on ollut poikkeuksellisen repivää ja poliittinen sisällissota
toisarvoisine skuuppeineen on hallinnut mediaa. Edes kehnosti suunniteltua ja toteutettua
terveydenhuoltojärjestelmää, nk. Obamacaren, ei ole kyetty uudistamaan tai korvaamaan
republikaanien keskinäisen riitelyn vuoksi. Yhtenä merkkinä päätöksenteon vaikeudesta on
myös se, että nk. suuren verouudistuksen aikataulu venytettiin ainakin joulukuun
puoliväliin, kun Trump sopi demokraattien kanssa nk. velkakaton korotuksesta syyskuussa.
Toisaalta Yhdysvaltojen kauppapolitiikan muuttumisesta ei ole enää juuri edes keskusteltu,
joten tältä osin markkinoiden pelot ovat lieventyneet. Käytännössä kongressin
republikaaneilla on vuoden loppuun saakka aikaa budjetin ja verouudistuksen tekemiseen.
Lähtökohta vahvalle ja vakaalle talouskasvulle Yhdysvalloissa ei ole kovinkaan
hyvä. Kulutuksen kasvu on viime vuosina ollut korostetun velkavetoista, sillä 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 finanssipolitiikan
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
verouudistus toisi Yhdysvaltojen talouteen merkittävää uutta kasvun dynamiikkaa, jotakin
sellaista, mitä EU-maiden johtajat eivät ole kyenneet toteuttamaan Euroopassa.
Yhdysvaltojen riskinä on ennen kaikkea maan sisäisten ristiriitojen lisääntyminen ja
kärjistyminen. Demokraatit ovat hävinneet Obaman kaudella eri tason vaaleissa niin
kongressissa (senaatti ja edustajainhuone), osavaltioissa kuin paikallistasolla.
Presidentinvaalien häviö manifestoi demokraattien vallan murenemisen edustuksellisessa
demokratiassa. He eivät hyväksy tilannetta, joten poliittinen sisällissota on nyt viety
mediaan, kulttuurielämään, oikeusjärjestelmään ja jopa turvallisuuskoneistoon ja urheiluun.
Demokraattien vahva asema valtamediassa mahdollistaa heille oman agendansa esillä
pitämisen, joten Yhdysvallat näyttäytyy tänä päivänä heikolta ja riitaisalta ulkomaailmalle.
Se, että poliittinen vastakkainasettelu on viety oikeuslaitokseen, jossa
demokraattitaustaiset tuomarit kiistävät republikaanien ja Trumpin päätöksiä oikeusteitse,
on erityisen huonoa kehitystä. Oikeusjärjestelmän riippumattomuuden murentuminen
osaksi poliittista kamppailua kärjistää maan eri ryhmittymien (vasemmisto vs. oikeisto,
liberaalit vs. konservatiivit) vastakkainasettelua ja murentaa luottamusta yhteiskunnan
keskeiseen instituutioon. Tältä osin Yhdysvaltojen tilanne on olennaisesti huonompi kuin
kertaakaan toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Osana poliittista taistelua ovat
jatkuvat vuodot medialle Trumpin hallinnon tilanteesta, nk. Venäjä-kytkösten tutkimuksista
ym. sekä turvallisuuskoneiston ja sen johtajien (FBI, CIA, NSA jne.) valjastaminen
poliittisen kamppailun osapuoleksi. Kaikki tämä murentaa yhteiskuntarauhaa ja
amerikkalaisten yhteenkuuluvuutta. Negatiivinen kehitys ruokkii itseään, joten
republikaanien vastahyökkäykset ja pyrkimys avata uudelleen tutkimukset esim. Obaman
hallinnon ja Clintonin toimista ja mahdollisista laittomuuksista kärjistävät entisestään
vastakkainasettelua ja murentavat maan instituutioiden arvostusta. Kärjistyneessä
tilanteessa republikaanit eivät voi viivytellä ja epäonnistua hankkeissaan, vaikka vuoden
päästä pidettävissä nk. välivaaleissa republikaanien tilanne on vaaliasetelman vuoksi
varsin hyvä. Verojärjestelmään ja sääntelyyn liittyvät uudistukset on käynnistettävä ripeästi,
sillä suuret muutokset lisäävät aina epävarmuutta sekä kotitalouksien että yritysten
keskuudessa. Jos tässä epäonnistutaan nyt syksyllä, on selvää, että suhdanneoptimisi
vaihtuu vellovaksi epävarmuudeksi ja luottamus tulevaisuuteen heikkenee nopeasti myös
talouselämässä.
Rahapolitiikan ja FED kannalta tilanne on helpottunut ennen kaikkea dollarin valuutta-arvon
heikentymisen vuoksi. FED nosti ohjauskorkoaan viimeksi kesäkuussa 0,25 %-yksikköä ja
tätä ennen maaliskuussa ja joulukuussa saman verran. Kuluvana vuonna koronnostoja
tultaneen näkemään vielä joulukuussa. Aiemmin pelkona oli se, että korkojen eriytyminen
(USD vs. EUR) olisi ruokkinut liiallista dollarin vahvistumista. Nyt FED:n ei tarvitse kiinnittää
tähän seikkaan juurikaan huomiota ja rahapolitiikkaa voidaan kiristää pitkälti kotimaisen
talouskehityksen perusteella. Rahoitusmarkkinoilla tämä luonnollisesti lisää sijoitusriskejä,
sillä nousevat korot ovat lopulta myrkkyä sekä joukkolainoille että osakkeille.
Kiinan talous on kehittynyt alkuvuonna odotettua vahvemmin. Ensimmäisen ja toisen
neljänneksen BKT:n kasvu ylsi 6,9 %:iin, joten markkinoiden arvio koko vuoden kasvusta
nousi kesällä hieman, 6,7 %:iin. Maan keskuspankki PBOC kiristi rahapolitiikkaansa jo
talvella vahvan talouskehityksen vuoksi. Toisin kuin aiemmin, länsimaiset ekonomistit ja
talousmedia eivät ole olleet tänä vuonna ”huolissaan” juuri mistään Kiinan suhteen. Kiinan
kehitys onkin 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. Kiinan vahvuutena on maan
vahva rahoitustasapaino, joka antaa maan hallinnolle tuntuvasti tilaa (tarvittaessa) elvyttää
ja toteuttaa ne rakenneuudistukset, joista on puhuttu viime vuosina.

Myöhemmin syksyllä pidettävässä puoluekokouksessa täydennetään pitkäksi aikaa
korkeinta puoluejohtoa, joten häiriöitä talouskehityksessä ei tänä vuonna ole sallittu. Siksi
myös Pohjois-Korean uhittelu viime viikkoina on myrkkyä maan johdolle ja Kiina tekee
kaikkensa rauhoittaakseen tilanteen mahdollisimman pian. Kiinan yhteistyö YK:n
turvallisuusneuvostossa Yhdysvaltojen kanssa sekä pankkien maksuliikenteen
jäädyttäminen Pohjois-Koreaan kertoo, miten vakavasti maa suhtautuu tilanteeseen juuri
tällä hetkellä.
Viime syksynä tapahtunut raaka-aineiden hintojen elpyminen helpotti hieman useiden
Afrikan, Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan maiden tilannetta, mutta esimerkiksi raakaöljyn
hinta on edelleen niin matalalla tasolla, että se ei perustele pysyvää käännettä parempaan.
Brasilia ja Venäjä näyttävät irtautuneen taantumasta/lamasta, mutta kasvun eväät ovat
vähäiset. Brasilian poliittinen tilanne on edelleen epävakaa, mitä osoittavat jatkuvat
korruptioskandaalit ja lisäksi maalla on kroonisen heikko ulkoinen tasapaino. Venäjä ei ole
kyennyt uudistumaan ja toiveet liennytyksestä näyttävät hiipuvan Yhdysvaltojen
sisäpoliittisen riitelyn seurauksena. Venezuelan kaaos jatkuu ja Meksikon uhkana säilyy
Trumpin hallinnon puheet kauppapolitiikan muutoksista ts. halusta neuvotella NAFTA
uusiksi. Tyynenmeren rantavaltioiden TPP-kauppasopimus on tosiasiassa kuollut
Yhdysvaltojen irtauduttua siitä. Lähi-idän maiden osalta tilanne näyttää sitä vastoin
paremmalta, sillä Trumpin ulkopolitiikka näyttää korostavan alueen vakautta Obaman
kaaosta ja hallintojen vaihtoa (Libya, Egypti, Jemen, Syyria jne.) ajaneen ulkopolitiikan
jälkeen. Kokonaisuutena Trumpin hallinto pyrkii välttämään sekaantumista alueen ja
maiden sisäisiin konflikteihin, vaikka vastakkainasettelu Iranin kanssa näyttää uudelleen
eskaloituvan.
Pelot talouden lamasta Britannian Brexit-äänestyksen jälkeen helpottivat jo viime syksynä,
mutta nyt alkaa jälleen näyttää siltä, että maa polkee paikoillaan ja kasvuennusteita on
kesän aikana hieman laskettu. Britannian neuvottelut EU:sta eroamiseksi jatkuvat, mutta
edistystä ei tapahdu. Molemmat osapuolet tavallaan varjonyrkkeilevät, eikä lopullisia
kantoja mahdolliseen sopimukseen haluta paljastaa. Pitkään jatkuessaan tilanne luo
epävarmuutta yrityksille, mikä väistämättä heikentää sekä Britannian että EU:n kasvua.
Samalla Britannian paineet tehdä itsestään houkuttelevaa investointikohdetta lisääntyvät.
On siis todennäköistä, että konservatiivien May joutuu tekemään huomattavan
yritysmyönteistä politiikkaa lähivuosina.

Euroalue irtautui pitkästä taantumastaan vuonna 2015 heikentyneen euron ja
energiahintojen laskun sekä EKP:n ultrakeveän rahapolitiikan tukemana. Viime vuonna
kasvu oli vajaat 2 % ja kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna likimain samaa tahtia.
Saksa on ollut kasvun moottori euroalueella ja sen imuun ovat päässeet 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.
Ranskassa tämä johti poliittiseen murrokseen keväällä, kun uuden poliittisen liikkeen
perustanut Macron valittiin presidentiksi ja puolue valtasi maan kansalliskongressin.
Mahdollisuudet Ranskan uudistamiseksi ovat nyt olemassa, mutta Macron olisi toivonut
samalla EU:n uudistamista ja nimenomaan Ranskaa hyödyttävällä tavalla. Ranska
joutunee juomaan työmarkkinauudistusten ja julkisen sektorin tervehdyttämisen katkeran
kalkin aivan itsekseen, sillä Saksan ja Alankomaiden halukkuus yhteisvastuun lisäämiseen
ei ole lisääntynyt. Päinvastoin Saksan liittopäivävaalien tuloksena kristillisdemokraattien ja
Merkelin sisäpoliittinen asema heikentyi ja kaikenlainen rahanjako ja yhteisvastuun
lisääminen EU:ssa vaikeutuu.

Eurovaluutan kannalta Italia on suurin riski. Italia on moniongelmainen; korkea
velkaantuneisuus, heikko kilpailukyky, pankkijärjestelmän tila on heikko ja ennen kaikkea
poliittinen järjestelmä on kyvytön ongelmien ratkaisuun. Italian talous ja poliittinen
päätöksenteko tarvitsisivat välttämättä syvällisiä rakenneuudistuksia, jotta maa selviäisi
ongelmistaan ja kykenisi jatkossa menestymään osana euroaluetta.
Keskustavasemmistolainen Renzin hallitus yritti tätä viime joulukuussa, mutta kaatui
perustuslakikansanäänestyksen seurauksena. Oppositio sai äänestyksessä jopa noin 60 %
äänistä, mikä kertoo italialaisten turhautumisesta. Uudistuksia ei ole tulossa ja
tärkeimmät oppositiopuolueet (populistinen Viiden tähden puolue, oikeistolainen Forza
Italia ja separatistinen Pohjoisen liitto) ovat väljästi kommentoineet, että ratkaisu Italian
ongelmiin (mikäli muut euromaat eivät taivu Italian tukemiseen/toiveisiin) olisi ero
eurovaluutasta ja kilpailukyvyn palauttaminen oman raha- ja valuuttapolitiikan
avulla. Forza Italia esitteli jopa mallinsa rinnakkaisvaluutasta kesällä. Tämä tilanteessa,
jossa Italian pankkijärjestelmä edellyttäisi vakauttamista, maan julkinen velka on noin 130
% BKT:sta. Parlamenttivaalit pidetään viimeistään toukokuussa 2018 ja
kannatusmittausten perusteella kolme em. oppositiopuoluetta ja eurokriittinen pienpuolue
(FdI) saavat tuoreimmissa kyselyissä yhteenlaskettuna noin 60 % kannatuksen.

Ratkaisevaa on lopulta se, mikä puolue on suurin, sillä nykyisen vaalijärjestelmän ansiosta
ylimääräiset parlamenttipaikat menevät sille. Tältä osin keskustavasemmiston koalitio on
edelleen suurin, joten tilanne ei ole niin ”vaarallinen” politiikan näkökulmasta kuin
kannatusmittaukset sellaisenaan antavat ymmärtää. Joka tapauksessa Italian tilanne on
tulenarka, mitä heijastaa se, että maan valtionlainojen korkoero Saksaan nähden on
kasvanut viimesen vuoden aikana selvästi EKP:n massiivisista arvopaperiostoista
huolimatta.
On selvää, että EKP jatkaa sellaista rahapolitiikkaa, jolla pyritään tukemaan
euroalueen haurasta kasvua ja varsinkin Italiaa. Viime syksyllä EKP päätti, että
arvopapereiden osto-ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2017 loppuun ja nyt syyskuussa EKP
varasi itselleen mahdollisuuden lisätä arvopaperiostoja uudelleen, mikäli siihen on tarvetta.
Euron vahvistuminen antaa EKP:lle joka tapauksessa lisää aikaa jatkaa ultrakeveää
rahapolitiikkaansa. Sitä tarvitaan ainakin kevääseen 2018, jolloin Italia viimeistään pitää
parlamenttivaalit. Toisaalta EKP:n kyky vakauttaa tilannetta alkaa olla käytetty loppuun
eikä nykyistä politiikkaa euromaiden valtionalijäämien rahoittajana voida jatkaa loputtomiin.
Itse asiassa EKP:n massiiviset arvopaperiostot pitävät lopulta sisällään euron hajoamisen
siemenen (ks. Strategiakatsaus kevät 2016).
Joukkolainakorot kääntyivät nousuun viime vuoden syksyllä. Raaka-aineiden hinnanlaskun
deflatorinen vaikutus oli väistynyt ja markkinoilla alettiin spekuloida Yhdysvaltojen
talouspolitiikan suuntaa, kasvavia budjettialijäämiä ja FED:n kiristyvää rahapolitiikkaa.
Nousu tarttui osittain Eurooppaan, minkä lisäksi euroalueella Italian ja Ranskan
valtionlainojen korot nousivat suhteessa Saksaan heijastaen kasvanutta poliittista
epävarmuutta. Keväällä korot laskivat, kun inflaatio hidastui, pelot Yhdysvaltojen alijäämien
kasvusta hiipuivat ja EU:n poliittiset riskit laantuivat Alankomaiden ja Ranskan vaalien
jälkeen.
Vaikka perusteita pitkien korkojen trendinomaiselle nousulle ei olisi, todennäköisyys
korkojen noususta uudelle korkeammalla tasolle ensi vuonna on suuri. Inflaatio on
joka tapauksessa normalisoitumassa ja Yhdysvalloissa virinneet protektionistiset paineet
ruokkivat sitä entisestään. Euroalueella korkea työttömyys ja maltillinen kasvu sekä
vahvistunut euro 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 keväällä alkava
spekulointi Italian tilanteesta ja miten EKP irtautuu ultrakeveästä rahapolitiikastaan 2018.
EKP:n aloittaessa ultrakeveän rahapolitiikan 2014, euro heikkeni valuuttamarkkinoilla
voimakkaasti vuoden 2014 kesäkuusta aina kevääseen 2015 saakka. Tämän jälkeen
EUR/USD –kurssi pysyi pitkään 1,05–1,15 vaihteluvälissä. Nyt kesällä kurssi on käynyt
1,20 -tason yläpuolella, mutta Saksan liittopäivävaalien jälkeen perusteet vahvistuvalle
eurolle ovat poistuneet. Sinänsä kurssiin kohdistuu ristipaineita, eli rahapolitiikan
eriytyminen tukee dollaria, euroalueen vaihtotaseen ylijäämä euroa. Kurssikehitystä selittää
nyt poliittinen epävarmuus, jossa välillä Yhdysvallat edustaa suurempaa epävarmuutta,
välillä euroalue. Keväällä ja kesällä tämä epävarmuusero tuki euroa, nyt Saksan vaalien
hankalan lopputuloksen ja Italian ongelmien vuoksi tilanne alkanee kallistua jälleen dollarin
puolelle. Paljon asioita on kuitenkin auki ja sekä Trumpin hallinnon
onnistuminen/epäonnistuminen että Italian tilanne voivat muuttaa balanssia kumpaan
suuntaan tahansa talvella ja keväällä.
Valuuttamarkkinoiden tilanne muuttuu väistämättä epävakaammaksi seuraavan puolen
vuoden aikana, joten hyvin talouttaan hoitaneiden pienten teollisuusmaiden valuutat ja
kulta saattavat kohdata vahvistumispaineita. Paljon on kuitenkin pelissä, joten tätä
ongelmavyyhtiä pohditaan enemmän sivulla 15 alkavassa analyysissä.

Sijoitusstrategia: Lisää hajautusta kuplaantuvalla
markkinalla
Osakekurssien pitkään jatkunut nousu on nostanut pörssiyhtiöiden arvostuksen korkealla.
Poikkeuksellisen matalat korot ja keveä rahapolitiikka ovat mahdollistaneet tämän
kehityksen ja samalla sijoittajien riskinottohalukkuus on nyt poikkeuksellisen suurta. Tämä
on luonut kuplamaisen tilanteen rahoitusmarkkinoille ja tämän vuoksi Frontin
sijoitusstrategia on tällä hetkellä korostetun varovaista niin osakeallokaation,
korkoriskin, osakkeiden maa- ja toimialavalintojen kuten myös valuuttapainotusten
suhteen.
Poikkeuksellisen matalat korot, eli sijoittajan näkökulmasta korkosijoitusten heikko tuottoodotus, ruokkivat sijoittajien riskinottohalua niin osake- kuin kiinteistösijoituiksiin. Japanissa
korot ovat olleet poikkeuksellisen matalalla jo 90-luvulta, Yhdysvaltojen FED laski
ohjauskorkonsa nollatasolle heti finanssikriisin alussa ja EKP liittyi joukkoon 2012. Lisäksi
keskeiset keskuspankit ovat keventäneet rahapolitiikkaa arvopaperiostoilleen finanssikriisin
alusta saakka. EKP ja Japanin BoJ jatkavat sitä edelleen. Sijoittajat saivat viime vuoden
jälkipuoliskolla vielä lisää uutta uskoa osakemarkkinoihin, kun usea toteutunut
epävarmuustekijä vaikutti vain hetkellisesti markkinoihin. Sekä Britannian Brexitäänestyksestä että Yhdysvaltojen yllätyksellisestä presidentinvaalista ei ollut markkinoiden
suunnan kääntäjäksi.
Kaaviossa 2. osakkeiden nousua ja laskua puoltavat tekijät on asetettu vastakkain useasta
näkökulmasta: Arvostus, korot, rahapolitiikka, säästämiskäyttäytyminen,
riskinottohalu ja talouskasvu.
Kaavio 2. Osakkeiden laskua ja nousua puoltavat tekijät vastakkain sekä arvio

Kehittyneiden markkinoiden (DM), ts. OECD maisen osakkeiden arvostus mitattuna
esimerkiksi P/E tunnusluvulla (osakkeiden hintataso per odotettu tulos seuraavan 12
kuukauden aikana) on nyt korkeampi kuin kertaakaan tämän noususyklin aikana (ks. sivu
14 taulukko 2). P/E –tunnusluku on syyskuussa 17,3, 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, se on jo yli 30! Ainoastaan ennen teknokuplan puhkeamista 19992000 ja 1920-luvun lopulla ennen suurta pörssiromahdusta, Shillerin P/E on ollut
korkeammalla tasolla. Tänä vuonna Shillerin P/E on ylittänyt selvästi 2000-luvun lopun
finanssikriisiä edeltävän tason. Arvostuksen näkökulmasta osakkeet ovat
yksiselitteisen kalliita.

Korkojen ja rahapolitiikan näkökulmasta tilanne on myös muuttumassa osakkeiden
kannalta haastavammaksi. 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. Vaikka
euroalueella EKP jatkaisi vielä pitkään negatiivisten tai nollakorkojen politiikkaa, globaalien
osakemarkkinoiden kannalta Yhdysvaltojen korot ja niiden kehitys ovat ratkaisevat. FED on
nostanut ohjauskorkojaan useita kertoja jo vuoden 2015 lopulla ja seuraavaa koronnostoa
odotetaan ensi joulukuussa. Vaikka inflaatio on alkuvuonna hidastunut hieman, odotukset
kireämmästä rahapolitiikasta ja nousevista lyhytaikaisista koroista ovat tosiasia. Jos
Yhdysvaltojen finanssipolitiikkaa muutetaan nyt syksyllä selvästi elvyttävämmäksi
verotuksen keventämisen ja infrastruktuurimenojen lisäyksen seurauksena, pitkiin korkoihin
syntyy lisää paineita nousuun kiristyvän rahapolitiikan ohella.
Sekä lyhyiden että pitkien 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 jatkaa koronnostojaan seuraavan vuoden
kuluessa ja pitkät korot (valtionlaina 10 v) nousevat esim. runsaaseen kolmeen prosenttiin,
osakemarkkinat ovat merkittävän myyntipaineen kohteena, kun instituutiosijoittajat alkavat
allokoida varojaan osakkeista korkosijoituksiin.

Säästämisen tasapainon näkökulmasta parhaat vuodet ovat joka tapauksessa
takanapäin osakesijoittajan kannalta. Yksityisen säästämisen vaihtelut ovat selittäneet
varsin hyvin viimeisen 25 vuoden aikana teollisuusmaiden tärkeimmän osakemarkkinan,
Yhdysvaltojen 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.

Yhdysvaltojen 8 vuotta jatkuneen osakemarkkinoiden vahvan noususyklin
keskeinen moottori aina kevääseen 2015 saakka oli yksityisen säästämisen
trendinomainen lasku ennätyskorkealta, vuoden 2009 tasoltaan. Vuonna 2016
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. Kuluva syksy saattaa olla ratkaiseva tulevan
säästämiskäyttäytymisen kannalta. Jos Trump ja republikaanit epäonnistuvat
talouspolitiikkalinjauksissa (varsinkin verouudistus) ja maan poliittinen epäsopu jatkuu
repivänä, on riski siitä, että kotitalouksien ja yritysten epävarmuus lisääntyy. Tämä
heijastuisi väistämättä säästämisen lisääntymisenä (ts. kulutuksen ja investointien
heikentymisenä), mikä on aina aiemmin johtanut pörssikurssien selvään laskuun.

Selkeimmin osakemarkkinoita tukee tällä hetkellä sijoittajien suuri
riskinottohalukkuus. Useilla mittareilla mitattuna sijoittajien riskinottohalukkuus on
huomattavan korkealla tasolla. Optiomarkkinoiden implisiittinen volatiliteetti on nyt
poikkeuksellisen matalalla tasolla kuvaten sijoittajien vähäistä pelkoa kurssilaskusta. Myös
pankkiiriliikkeiden myöntämien sijoituslainojen määrä suhteessa pörssiyhtiöiden markkinaarvoon (NYSE) on nyt likimain yhtä korkealla tasolla kuin teknokuplan huippuvuonna ja
selvästi korkeammalla kuin finanssikriisin alkaessa 2007. Poikkeuksellisen suuri
riskinottohalukkuus toki puoltaa osakekurssien nousua, mutta esim. instituutiosijoittajalle
suuri riskinottohalukkuus on lähinnä merkki sijoittajien ylimitoitetusta itsevarmuudesta ja
tuottohakuisuudesta. Tämä korostuu aina noususyklin lopulla, kuten vuosituhannen
vaihteessa ja 2007. On myös tärkeä ymmärtää, että suuri riskinottohalukkuus perustuu
vain sijoittajien tuntemuksiin positiivisesta uutisvirrasta, ei välttämättä hyvin analysoituihin
faktoihin. Mielialat siis vaihtuvat helposti, jos uutisvirta muuttuu.

Toisaalta voidaan perustellusti kysyä, miksi osakekurssit sitten 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. 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. Saksan liittopäivävaalit palauttivat realismin siitä, että EU- ja eurokriittinen
liikehdintä on edelleen vahvaa ja poliittinen johtajuus EU:n uudistamiseksi kadoksissa.
Lisäksi Italian ensi kevään parlamenttivaalit saattavat tuottaa negatiivisen yllätyksen kaikille
niille, jotka ajattelivat Ranskan Marconin raivaavan helposti tien EU:n ja euroalueen
uudistamiseen.
Pahimmillaan poliittinen levottomuus EU:ssa ja Trumpin hallinnon ajautuminen vaikeuksiin
niin kauppapolitiikan kuin sisäpolitiikankin osalta alkavat ruokkia kotitalouksien ja yritysten
epävarmuutta jo talvella ja perusteet osakemarkkinoiden merkittävälle korjausliikkeelle
alkavat olla kaikkien sijoittajien nähtävillä.
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 on 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.
Taktinen, lyhyen aikavälin (1 kk – 6 kk), osakeallokaatio on ollut aktiivista viime vuosina,
mutta viimeisen puolentoista vuoden aikana markkinat eivät ole tarjonneet juurikaan
tilaisuuksia kurssiliikkeiden hyödyntämiseen. Ainoastaan kuluvan kevään aikana tartuttiin
Ranskan presidentinvaalien alla tilaisuuteen ja yhdistelmäsalkuissa lisättiin ranskalaisia
osakkeita hetkellisesti. 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.

Frontin korkostrategian 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 jo
syksystä 2011 saakka, että kriiseistä huolimatta eurojärjestelmä pidetään koossa ja
euromaat, IMF ja EKP pystyvät hallitsemaan tilanteen. Kesällä 2016 tätä arviota muutettiin
siten, että riski jopa eurojärjestelmän hajoamisesta on eurokriisin, nk.
turvapaikanhakijakriisin, Brexitin ja EU:n liittovaltiokehityksen pysähtymisen vuoksi
kasvanut. Vaikka epävarmuus on vähentynyt kuluvan vuoden keväällä, näemme
seuraavan puolen vuoden, aina kevääseen 2018 ja Italian parlamenttivaaleihin saakka,
vaikeana euroalueen valtionlainasijoittamisen kannalta.
Kesän 2016 aikana korkosalkuissa vähennettiin olennaisesti nk. kriisimaiden
valtionlainoja ja lisäksi luovuttiin tarkoituksellisesti kaikkein pitkäaikaisimmista
valtion- ja yrityslainoista. Duraatio oli selvästi vertailusalkkujen duraatiota lyhyempi viime
syksynä, sillä arvioimme myös Trumpin valinnan johtavat korkojen nousuun
Yhdysvalloissa, mikä osaltaan heijastui euroalueelle. Vaikka korkosalkkujen duraatiota
pidennettiin kevättalvella, korkostrategia jatkuu edelleen varovaisena korkoriskin suhteen.
Frontin korkostrategiassa haetaan tuottoa HY-yrityslainoista, jotka ovat tuntuvassa
ylipainossa.

Perimmiltään euroalueen kriisit jatkuvat niin kauan, kun eri euromaat voivat harjoittaa omaa
talouspolitiikkaansa, ne ovat talouden rakenteelta erilaisia (ml. eri kielet ja kulttuurit) ja
niiden eläke-, vero- ja sosiaaliturvan rakenteet poikkeavat toisistaan. Lisäksi tarvittaisiin
liittovaltio alueen kehitystä johtamaan ja tasaamaan suhdannevaihteluita. Nyt ollaan
ajauduttu epämääräiseen tulonsiirtounioniin, jossa kaikki päätöksenteko tapahtuu kriiseihin
reagoiden ad hoc pohjalta. EKP:sta on tullut ongelmien lievittäjä/rahoittaja ja markkinoilla
jännitetään milloin minkäkin euromaan parlamenttivaaleja ja politiikan suuntaa.
Britannian EU-ero lisää edelleen EU-maiden keskinäisiä jännitteitä, sillä Britannia
nettomaksu EU:lle on jollakin tavalla katettava. Tämän lisäksi on huomionarvoista, että
kuluvan vuoden vaaleissa liittovaltiokehitykselle ja maiden välisille tulonsiirroille myönteiset
sosiaalidemokraattiset/sosialistiset puolueet ovat hävinneet vaaleissa (Alankomaat,
Ranska, Saksa) ja niiden painoarvo varsinkin euroalueen maiden politiikassa on
romahtanut. Näin on todennäköisesti tapahtumassa myös Italian osalta. Perinteisen ja
kansallismielisen oikeiston kannatuksen tuntuva kasvu ei siis helpota hankkeita, joissa
euroalueen/EU:n sisäisiä tulonsiirtoja ja yhtyisvastuuta oltaisiin lisäämässä.
Avainasemassa on Saksa ja Merkelin johtama CDU/CSU. Koska sen vaalivoitto jäi nyt
syyskuussa odotettua pienemmäksi, on todennäköistä, että Italia ja Ranska jäävät
korostetun yksin talousvaikeuksineen ja EU-komission toiveet integraation syventämisestä
ovat perusteettomia ja kohtaavat suurta vastustusta.
EKP on saanut korostetun roolin eurokriisin hillitsemisessä. EKP joutunee jatkamaan tätä
rooliaan vielä pitkään, sillä eurojärjestelmän ongelmat ovat sen rakenteessa, eivätkä
euromaat ole pääosin kyenneet tekemään niitä rakenteellisia muutoksia talouksiinsa, mitä
eurojärjestelmä edellyttäisi. Myöskään markkinoiden painetta ongelmien korjaamiseen
ja 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. Ja miksi
euroalueen jäsenmaita tosiasiassa enää edes kiinnostaisi ajatus julkisten talouksien
tervehdyttämisestä ja sitoutumisesta alkuperäiseen EMU-sopimukseen, kun edes EKP ei
sopimuksen hengestä piittaa.
DM-maiden osalta Frontin osakestrategia ylipainottaa tällä hetkellä defensiivisiä
toimialoja. Maapainotusten osalta yli- ja alipainotukset ovat vähäisempiä, mutta Eurooppa
nostettiin jo viime vuoden jälkipuoliskolla ylipainoon. Ylipainoa kasvatettiin alkuvuonna.
Japani on likimain neutraalipainossa, joten Yhdysvallat on helmikuusta alkaen ollut
selvässä alipainossa. Kanada ja Australia hajauttavat kokonaisriskiä. Maapainotuksia on
muutettu defensiivisempään ja Eurooppaa painottavaan suuntaan jo viime vuoden
syyskuusta alkaen.
DM-osakkeiden toimialapainotukset ovat maapainotuksia tärkeämmällä sijalla
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
lievässä ylipainossa. DM-osakkeiden alipainotus (vuoden 2015 keväästä syksyyn 2016)
tarkoitti nimenomaan eurooppalaisten osakkeiden alipainotusta. Nyt alipainotus koskee
Yhdysvaltoja. Japanin osakkeet ovat olleet likimain neutraalipainossa.
EM-osakestrategia painottaa niitä maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä,
kasvunäkymät vahvat ja osakkeiden arvostus maltillinen. Frontin EM-salkun P/E on
12,4 eli matalampi kuin markkinoiden 13,6. Tämä johtuu lähinnä Aasian maiden
ylipainotusta ja korkean arvostuksen maiden välttämisestä. Manner-Kiinan painoa

kasvatettiin alkukesällä, kun MSCI ilmoitti Shanghain pörssin liittämisestä EMindekseihinsä. Maksutaseen näkökulmasta vaikein tilanne on Turkilla ja Etelä-Afrikalla.
Ylipäänsä Latinalaisen Amerikan ja Afrikan mailla on edelleen kroonisia ongelmia
maksutaseensa kanssa. Mikäli protektionismi lisääntyisi maailmantaloudessa, suurin
negatiivinen vaikutus kohdistuisi näihin heikon ulkoisen tasapainon EM-maihin sekä
valuuttojen että osakekurssien kautta. EM-osakkeiden strategiassa tuntuvimmat
alipainotukset koskevat tällä hetkellä Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita, Afrikkaa
sekä itäistä Keski-Eurooppaa. Venäjä on likimain neutraalipainossa.
Taulukko 2. Keskeisten pörssien arvotus: 12 kk eteenpäin katsova P/E
DM
Yhdysvallat
Kanada
Australia
Japani
Saksa
Ranska
Italia
Espanja
Kreikka
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Sveitsi
Iso-Britannia

Tammikuu 2014 Tammikuu 2015 Tammikuu 2016 Tammikuu 2017
16,7
14,9
15,9
14,9
17,5
15,4
16,6
15,5
16,7
14,1
16,1
14,8
16,5
15,0
15,1
15,0
19,2
15,9
18,7
20,4
13,6
11,8
13,2
13,1
14,5
13,4
14,1
12,8
13,4
13,2
13,6
13,3
13,9
12,3
14,5
15,4
14,5
18,3
11,9
22,2
16,9
15,6
16,5
15,8
15,9
13,1
15,2
15,0
15,4
12,4
12,3
11,9
16,7
18,1
17,2
16,2
16,7
15,5
15,7
15,1
14,8
14,7
14,3
13,0

Syyskuu 2017
17,3
18,9
17,1
16,0
17,0
13,3
15,1
15,0
14,5
16,1
18,0
16,5
16,0
18,8
17,8
15,2

12,2
13,4
7,6
18,8
9,8
13,5
15,8
14,7
14,5
6,7
12,0
7,2
12,6
16,6
14,9
15,3
14,9

13,6
14,9
8,8
20,7
9,5
15,1
16,5
16,1
16,7
7,2
13,2
9,4
13,7
19,0
19,6
14,0
16,2

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

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

9,7
9,0

10,5
9,7

10,3
7,8

10,8
12,1

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

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

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

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

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

10,6
12,0
6,1
16,7
10,0
11,3
15,2
12,5
14,3
4,8
11,1
8,1
9,3
17,3
12,9
10,3
15,7

Lähde: Bloomberg

Yhdistelmäsalkkujen valuuttastrategiassa euroalueen ulkopuoliset valuutat ovat
ylipainossa. Aiemmin tämä tarkoitti dollarin ja siihen sidoksissa olevien valuuttojen
ylipainotusta (HKD, CNY, TWD, KRW sekä AUD ja CAD). Nyt yhdistelmäsalkkujen
korkosijoituksissa valuuttahajautus on laajempi ja siinä korostetaan turvasatamavaluuttoja
ja kultaa. Viime vuoden lopulla mukaan otettiin GBP-määräisiä valtionlainoja ja IGyrityslainoja, SEK-määräisiä käteissijoituksia ja tammikuussa teollisuusmaiden HYyrityslainoja, joiden valuuttariski on CHF. Elokuussa hajautusta täydennettiin, kun osa
käteissijoituksista hajautettiin kultaan. Samalla USD:n ja Yhdysvaltojen valtionlainojen
osuutta pienennettiin hieman.

Dollarin heikkous vai euron vahvuus? Ehkä myös
jotakin muuta
Kuluvana vuonna valuuttamarkkinoiden suurin yllätys on ollut dollarin heikkous
valuuttamarkkinoilla. Alkuvuonna dollarin ennakoitiin vahvistuvan tai ainakin pysyvän
ennallaan suhteessa euroon. Euro on kuitenkin vahvistunut dollariin nähden tuntuvasti,
joten onko kyseessä dollarin heikkous vai euron vahvuus? Kyse lienee molemmista ja
asiaa voidaan analysoida ja havainnollistaa muiden valuuttojen kautta. Kyse voi olla myös
suuremmasta mullistuksesta valuuttamarkkinoilla, jonka alku on nähtävissä.
Euron vahvuuden puolesta puhuu se, että se on vahvistunut dollarin ohella useita muitakin
valuuttoja vastaan. Teollisuusmaiden valuutoista ainoastaan Ruotsin kruunu on säilyttänyt
arvonsa euroon nähden. Euron vahvuuden selitys löytyy pitkälti poliittisen epävarmuuden
pienentymisestä, kun keskeisen euromaan, Ranskan, presidentin- ja kansalliskongressin
vaalit voitti EU- ja euromyönteinen ehdokas/puolue. Euron vahvistuminen alkoi
nimenomaan huhtikuussa, kun tämä kehitys Ranskan politiikassa alkoi olla ilmeinen. Se,
että euro on vahvistunut myös esim. Sveitsin frangia vastaan on hämmentävää, onhan
CHF ollut luotetuin ja kroonisesti vahvistuva valuuttaa jo 1970-luvulta saakka. Sveitsin
frangin heikkoutta voi selittää vain maan keskuspankin pyrkimykset heikentää – heidän
mielestään – ylivahvaa frangia sekä lausunnoilla että valuuttainterventioilla.
Dollarin heikkouden puolesta puhuu se, että se on heikentynyt tänä vuonna kaikkia
teollisuusmaiden valuuttoja vastaan sekä valtaosaa dollariin sidoksissa olevia kehittyvien
maiden valuuttoja vastaan. Dollarin heikkoutta ei voida selittää rahapolitiikalla, sillä FED on
kiristänyt rahapolitiikkaansa viimeisen vuoden aikana kolme kertaa ja joulukuussa se
odotetaan jälleen nostavan ohjauskorkojaan. Toki voidaan väittää, että markkinoiden
korko-odotukset olivat aggressiivisemmat vuoden alussa, mutta tämä tuskin selittäisi
dollarin noin 10%:n heikentymistä. Luonnollisin selitys tapahtuneelle on Yhdysvaltojen
poliittinen epävarmuus ja epävakaus, joka alkoi uuden presidentin hallinnon myötä.
Dollari ja Yhdysvallat ovat olleet toisen maailmansodan jälkeen keskeinen osa globaalia
maailmanjärjestystä ja kylmän sodan päättyminen länsimaiden voittoon 1990-luvun alussa
korosti Yhdysvaltojen merkitystä. Maailma on elänyt korostetusti Pax Americanaa ja
dollarin valtakautta jo toisesta maailmansodasta alkaen ja varsinkin viimeiset 25 vuotta.
Aivan kuten 1800-luvun jälkipuoliskolta aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka elettiin
Pax Britannicaa ja punnan valtakautta. Punnan asema maailman reservivaluuttana romahti
sotien välisenä aikana, dollari kesti jopa 1971 tapahtuneen irtautumisen kultakannasta.
Dollarin kannalta keskeistä Trumpin uudessa hallinnossa on se, että Yhdysvallat on nyt
ilmaissut – suoraan tai vähintäänkin epämääräisesti – että se ei enää halua olla eikä
käyttää resurssejaan globaalien agendojen ajamiseen, vaan asettaa Yhdysvallat (ja sen
sisäiset asiat) etusijalle. Toki Yhdysvallat edelleenkin on kiinnostunut omien etujensa ja
asemansa ajamisesta maailmalla, mutta ei enää hinnalla millä hyvänsä. Tämä kehitys on
hyvin luonnollista, sillä Yhdysvallat on joutunut rahoittamaan globaalia rooliaan jo
vuosikymmeniä kroonisilla vaihtotaseen ja valtion alijäämillään. Alijäämien rahoittaminen
näin pitkään on ollut mahdollista vain sen takia, että dollari on keskeinen reservivaluutta ja
sen asema on dominoiva maailmankaupassa. Alijäämien rahoittaminen on onnistunut,
koska dollarimääräiset arvopaperit (valtion ym. velkakirjat) ovat olleet luonnollinen
sijoituskohde ylijäämäisille maille ja niiden instituutioille (keskuspankit, eläkerahastot ym.).
Ensimmäinen kriisi tässä roolissa Yhdysvalloille oli 2007 alkanut finanssikriisi, kun sijoittajat
alkoivat hylkiä huonoimpia yhdysvaltalaisia velkapapereita. Maailmanmahtina ja globaalin
talousjärjestelmän ylläpitäjänä toimiminen kuluttaa lopulta liikaa minkä tahansa supervallan
resursseja, joten oli luonnollista, että tämä rooli alkoi kyseenalaistua nimenomaan
Yhdysvaltojen sisältä ja poliittisen prosessin kautta.

Dollarin ja Yhdysvaltojen korvaajaa ei ole näköpiirissä tällä hetkellä. Eurosta ei ole dollarin
korvaajaksi, sillä euron takana ei ole liittovaltiota verotusoikeuksineen ja uskottavine
armeijoineen vaan vain joukko keskenään riitaisia euromaita. Euron arvoa ylläpitää lähinnä
Saksan vaihtotaseen suuri ylijäämä, ei EKP, jonka rahapolitiikka pyrkii lähinnä hoitamaan
euroalueen ongelmien oireita ei syitä. Ilman liittovaltiota eurolla ei ole elinmahdollisuuksia,
joten osittain euron valuutta-arvon spekuloinnissa voi jo nyt olla kyse siitä, minkälainen ja
mitkä maat euroon lopulta kuuluvat. Inhorealisti voisi jopa sanoa, että euron vahvistumista
tänä vuonna selittää se, että Italian (ja mahdollisesti muidenkin heikkojen Etelä-Euroopan
maiden) voidaan jollakin todennäköisyydellä odottaa irtautuvan eurosta ja euro heijastaa jo
tällä ainakin osittain lähinnä Saksaa ja sen D-markkaa.

Käytännössä dollarin rinnalle ja korvaajaksi globaalina reservivaluuttana voi pitkällä
aikavälillä nähdä vain Kiinan juanin. Kiinan talous on ostovoimakorjatulla BKT:lla mitattuna
jo yhtä suuri kuin Yhdysvallat. Vaihtotaseeltaan ylijäämäinen Kiina on itse yksi suurimmista
sijoittajista maailmassa ja se on Japanin ohella suurin Yhdysvaltojen liittovaltion velkoja.
Talous- ja sotilasmahtina Kiina ansaitsisi jo valuutalleen huomattavasti keskeisemmän
aseman maailmantaloudessa, mutta tähän saakka Kiina itse on pyrkinyt jarruttamaan tätä
kehitystä. Kiina on tarkoituksella pyrkinyt välttämään Yhdysvaltojen ja dollarin haastamista
mahdollisimman pitkään voidakseen rauhassa kehittää omaa talouttaan ja valtaansa.
Joitakin merkkejä muutoksesta on olemassa. Kiinan juan liitettiin IMF:n SDR:ään viime
vuoden lokakuussa runsaan 10%:n painolla. Kiinalaiset osakkeet ovat tulossa osaksi
kansainvälisiä sijoitusportfolioita, kun manner-Kiinan osakkeet lisätään EM-indekseihin.
Pääomaliikkeitä on vähitellen vapautettu Kiinan ja muun maailman välillä, joten juanien
käyttö lisääntyy väistämättä sijoituskohteena ja kauppavaluuttana. Raaka-ainekaupassa
dollarin asema on edelleen dominoiva, mutta tältäkin osin muutoksia on tulossa.
Shanghain pörssi lanseeraa todennäköisesti nyt lokakuussa juan-määräisen
raakaöljyfutuurin, jota on tarkoitus käyttää alkuvaiheessa ennen kaikkea Kiinan itsensä
ostaman raakaöljyn noteeraukseen Aasian markkinoilla. Mikäli ko. futuuri kytketään juanin
kautta kultaan, raakaöljyn myyjille tulee ensimmäistä kertaa vaihtoehto dollarille raakaainekauppaan siten, että saatujen tulojen sijoittaminen ei kanavoituisi enää yhtä helposti ja
automaattisesti dollariin ja Yhdysvaltojen liittovaltion velkapapereihin. Frontin
sijoitusstrategia on ottanut tätä mahdollista kehitystä huomioon lisäämällä
loppukesällä sekä juanmääräisten Kiina valtionlainojen painoa yhdistelmäsalkuissa
ja ottamalla vuosien tauon jälkeen kullan osaksi Strategia salkun käteisosiota.
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mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai
ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai

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.

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.

