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Maailmantalous pähkinänkuoressa 2016 ja 2017   

 
 Maailmantalouden näkymät ovat säilyneet varsin vakaina viime kesästä, mutta 

huolet kasvavat siitä, miten raaka-aineiden hintojen romahdus heijastuu useiden EM-
maiden vakauteen ja kasvuun lähivuosina.  

 Vuodenvaihteessa manner-Kiinan osakemarkkinoiden jyrkkä lasku nosti jälleen 
pohdintaan, onko kyse Kiinan talousvaikeuksista vai pörssien hermoilusta. Kuten viime 
vuoden loppukesällä, Kiinasta ei ole saatu mitään sellaista uutta reaalitalouden 
informaatiota, mikä ei vastaisi aiempia ennusteita tai maan hallinnon näkemyksiä 
taloudesta. Kiinan 6,9 %:n talouskasvu ylsi viime vuonna likimain asetettuun 7 %:n 
tavoitteeseen ja tänä vuonna kasvun voidaan odottaa olevan noin 6,5 %. Samalla kasvun 
luonne muuttuu ja talouden moottorina on jatkossa kotimainen kulutus, rakentamisen ja 
teollisuuden roolin supistuessa. Raaka-aineiden hintojen romahdus on parantanut Kiinan 
rahoitustasapainoa, joten ylijäämäisenä taloutena Kiina kykenee helposti tukemaan tätä 
rakennemuutosta ja vastaamaan kaikkiin rahoitusmarkkinoidensa haasteisiin eikä se ole 
millään tavalla riippuvainen ulkomaisista rahoittajista. Kiinan talouden muutos vaikuttaa 
kuitenkin merkittävästi muuhun maailmaan ja varsinkin raaka-aineita tuottavien maiden 
ongelmat jatkuvat ja syvenevät. Näin varsinkin teollisuusmetallien ja energian 
tuottajien osalta. Merkittävimmät hyötyjät raaka-aineiden hintojen laskusta ovat Itä- ja 
Etelä-Aasian maat. Suurista EM-maista hyötyy eniten Intia, joka on saanut vaihtotaseen 
parantumisen lisäksi nopean inflaationsa kuriin. Korruptioskandaaleissa rypevä Brasilia on 
ajautunut lamaan. Myös Venäjän tukala taloustilanne jatkuu, kun maakaasun hinta romahti 
viime vuonna. Poliittiset kriisit tulevat lisääntymään raaka-aineita tuottavissa EM-maissa ja 
lähi-idän tulenarka tilanne ei helpota kokonaiskuvaa. Iranin ydinsopu ruokkii edelleen 
energiahintojen romahdusta.   

 Teollisuusmaat hyötyvät raaka-aineiden hintojen laskusta vaihtotaseen näkökulmasta, 
mutta tätä uutta deflaatiosykäystä ei olisi enää tarvittu. Inflaatiopaineet ovatkin nyt 
poikkeuksellisen vähäiset, joten rahapolitiikan voidaan odottaa säilyvän hyvin keveänä 
vielä pitkään. Euroalueen talouskasvu on nopeutunut heikentyneen euron ja 
energiahintojen laskun tukemana. Saksan imuun ovat päässeet muut euroalueen maat  
vaihtelevalla menestyksellä. Euron heikentyminen dollaria vastaan auttoi viime vuonna 
kasvua, mutta useiden EM-valuuttojen heikentyminen söi tätä hyötyä loppuvuonna. 
Deflaatiopelot palaavat keskusteluun ja paineita luo myös Kreikan halu leikata velkojaan 
helmikuussa. Suurin riski Euroopan talouskehitykselle on EU:n hajaannus ja toimintakyvyn 
lamaantuminen mm. hallitsemattoman pakolais-/siirtolaiskriisin seurauksena. Romahtanut 
Schengen-järjestelmä ja pelko terrorismista luo levottomuutta ja uhkaa talouskasvua. Tällä 
hetkellä EU on marginalisoitumassa ja integraatio on vaihtunut hajaantumiseksi. Suomen 
uudistaminen on ajautunut umpikujaan kuten kävi kahdella edelliselläkin hallituskaudella. 
Hallitus ei kykene uudistamaan työmarkkinoita tai edes tasapainottamaan julkista taloutta, 
joten verotus on jälleen kiristymässä. Hallitsemattoman pakolais-/siirtolaiskriisin kasvavat 
kulut ovat syöneet kaikki valtiontalouden säästötoimenpiteet, eikä tähän – uuden 
kestävyysvajeen synnyttävään - politiikkaan ole tältäkään osin näkyvissä parannusta.   

 Yhdysvaltojen talouskasvu on säilynyt kohtuullisena ja FED toteutti vihdoin ensimmäisen 
koronnostonsa joulukuussa. Vahvistunut dollari heikentää talouskasvua ja on yksi syypää 
olemattomaan inflaatioon. FED on entistä enemmän globaalin keveän rahapolitiikan vanki, 
kun Kiinakin on jatkanut politiikkansa keventämistä. FED ei tule nostamaan korkojaan 
niin, että talouskasvu tai työllisyys vaarantuisi, eli koronnostot jäävät vähäisiksi 
2016 ja siirtyvät pääosin hamaan tulevaisuuteen. Teollisuusmaiden talouskasvun 
ennakoidaan pysyvän 2016 noin 2 prosentissa, mutta maailmantalouden kasvu nopeutuu 
hieman, 3,4 %:iin. Suurin riski maailmantaloudelle piilee EU:n kaaoksessa ja raaka-
aineiden hintaromahduksessa, mikä luo poliittisia riskejä ja syö kasvun eväät lukuisilta EM-
mailta keskipitkällä aikavälillä. Jälkimmäisten piti olla tulevaisuuden kasvun moottoreita…      
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… ja oletukset koroista ja valuutoista  

    
 Teollisuusmaiden keveä rahapolitiikka jatkuu pitempään kuin markkinat odottavat  ja 

keveän politiikan lukkona säilyy suurimpien talouksien pyrkimys pitää oma 
valuuttansa kilpailukykyisenä matalan inflaation maailmassa. Edes Kiinalla tai 
Yhdysvalloilla ei ole enää varaa sallia valuuttansa vahvistuvan. Japanin keskuspankin 
(BoJ) vuoden 2012 lopulla aloittama ultrakeveä politiikka vähensi olennaisesti kaikkien 
teollisuusmaiden keskuspankkien liikkumatilaa. EKP taipui BoJ:n linjalla vuoden 2014 
kesällä ja Kiinan keskuspankki (PBoC) kevensi myös rahapolitiikkaa useaan otteeseen 
2015. Matalien korkojen rinnalle keskeiseksi rahapolitiikan välineeksi ja rajoitteeksi ovat 
muodostuneet valuuttakurssit, joita kaikkien teollisuusmaiden keskuspankit pyrkivät 
ohjaamaan (vaikka eivät sitä aina myönnäkään). Jopa Yhdysvaltojen FED joutuu 
politiikassaan huomioimaan dollarin ulkoisen arvon. Millään teollisuusmaalla ei ole varaa 
sallia oman valuuttansa merkittävää vahvistumista, joten rahapolitiikka säilyy 
teollisuusmaissa äärimmäisen keveänä ainakin niin kauan kuin kaksi kolmesta (FED, EKP, 
BoJ) jatkaa keveää politiikkaansa. Ultrakeveän rahapolitiikan globaali paine jatkuu ainakin 
kevääseen 2017, sillä inflaatiopaineet ovat poistuneet raaka-aineiden hintojen 
romahduksen vuoksi. Arviomme mukaan FED:n koronnostot jäävät maltillisemmiksi kuin 
markkinat arvioivat ja voi hyvin olla, että 2016 korkoja ei enää koroteta lainkaan. 
Sijoittajalle tämä merkitsee olemattomia tuottoja lyhytaikaisille korkosijoituksille 
vielä lukuisia vuosia.         

 Joukkolainakorot kääntyivät laskuun viime kesän jälkeen, kun inflaatio-odotukset laskivat 
raaka-aineiden hintaromahduksen seurauksena. Aiempi, huhti-kesäkuussa tapahtunut 
korkojen nousu on siten nähtävä lähinnä korjausliikkeenä tilanteeseen, jossa korot olivat 
laskeneet huomattavan matalalle tasolle EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman takia. 
Perusteita trendinomaiselle pitkien korkojen nousulle ei ollut tuolloin eikä ole 
tälläkään hetkellä. EKP:n ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2017 ja inflaatioriskiä ei ole.  
Ainoa tekijä, mikä voisi aiheuttaa valtiolainojen korkojen nousua euroalueella (ja 
dramaattista euron heikentymistä valuuttamarkkinoilla), olisi EU:n ajautuminen vakavaan 
poliittiseen kriisiin, jossa myös euron tulevaisuus kyseenalaistettaisiin. Kreikan halu aloittaa 
neuvottelut velkojensa leikkaamisesta nyt helmikuussa lisännee jälleen epävarmuutta 
euroalueella ja maan korot ovat nousseet tuntuvasti viime viikkoina. Kreikan aiheuttamat 
kriisit eivät enää heiluta joukkolainamarkkinoita, ellei niihin liity vakavampaa EU:n poliittista 
kriisiä. Yhdysvalloissa pitkien korkojen nousupaineet ovat vaimentuneet ja perusteita 
trendinomaiselle korkojen nousulle ei ole. Yrityslainojen osalta HY-lainat olivat tuntuvassa 
paineessa viime vuonna ensin Yhdysvalloissa ja loppuvuodesta myös euroalueella. 
Arviomme mukaan yrityslainojen korkoerot valtionlainoihin ovat kasvaneet aivan 
liian suureksi suhteessa riskeihin luottovastuutapahtumista. Korkoerot tulevat 
kaventumaan kuluvana vuonna.      

 Euro heikkeni valuuttamarkkinoilla voimakkaasti vuoden 2014 kesäkuusta aina viime 
vuoden kevääseen saakka. Kesällä 2015 euro vahvistui hieman, kun odotukset FED:n 
koronnostoista siirtyivät jatkuvasti eteenpäin, mutta uusi heikkeneminen alkoi uudelleen 
viime syksynä, kun kävi entistät selvemmäksi, että FED nostaa korkojaan ja EKP laskee 
omiaan. Rahapolitiikan eriytyminen lisää euron heikentymispaineita, mutta toisaalta 
vaihtotaseen ylijäämä puoltaa euron vakautta. Toisaalta on tärkeä huomata, että lukuisten 
EM-maiden valuuttojen heikentymisen vuoksi euron ulkonen arvo ei ole heikentynyt 
(kesästä 2014) niin paljon kuin euron dollarikurssi antaa ymmärtää. Valuuttamarkkinoiden 
tilanne on muuttumassa vaikeammaksi. Yksikään suurista talouksista (ml. Kiina) ei halua 
valuuttansa vahvistuvan, joten Kiina ja Yhdysvallat eivät voi toimia viime vuosien tapaan 
muiden kasvuongelmien ”varaventtiilinä” ja sallia valuuttojensa vahvistuvan. Paineet euron 
heikentymiseksi voivat kuitenkin palata, mikäli EU ajautuu kasvavaan poliittiseen kriisiin ja 
euron tulevaisuus kyseenalaistetaan.   
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Sijoitusstrategia: Osakealipaino ja aktiivinen 
taktinen allokaatio sijoitusteemana 2016    

 
 Viime vuoden keväällä tapahtui ensimmäistä kertaa useaan vuoteen selkeä käänne 

osakemarkkinoilla. Tuotot osakemarkkinoilla olivat olleet erinomaisen hyviä aina vuodesta 
2009 kevääseen 2015 saakka. Ainoastaan vuosina 2011 ja 2012 nähtiin tilapäisiä 
notkahduksia osakemarkkinoilla, kun eurokriisi oli pahimmillaan.  Osakekurssien nousu 
perustui korostetusti keskuspankkien harjoittamaan likviditeetin pumppaukseen 
markkinoille ja viimeinen ”boolimalja” sijoittajien juhliin tuotiin vuosi sitten, kun EKP 
ilmoitti mittavasta valtionlainojen osto-ohjelmastaan. Keskuspankkien harjoittama 
likviditeetin pumppaus rahoitusmarkkinoille ja siitä seuraava korkojen poikkeuksellinen 
mataluus vauhditti osakekurssien nousua, mutta samalla osakkeiden arvostus nousi varsin 
korkeaksi. Suhdannekehityksen tulisi nyt vahvistua merkittävästi, yritysten marginaalien 
tulisi säilyä korkealla tasolla ja palkkojen ym. kustannusten ei tulisi nousta, jotta 
arvostukset olisivat perusteltuja. Se, että voittojen osuus BKT:sta on monissa maissa 
ennätyskorkealla, kertoo korkeasuhdanteen huipusta. Suhdanteet on siis viritetty lähes 
äärimmilleen tuloskasvun näkökulmasta. Teollisuusmaissa viimeinen ”resurssi” 
tulosten, suhdanteiden ja osakemarkkinoiden kannalta on yksityisen velkaantumisen 
lisääntyminen, joka pitkään jatkuessaan on lopulta myös tie varmaan umpikujaan kuten nk. 
teknokuplan aikana vuosituhannen vaihteessa tai ennen Finanssikriisiä (2006-2007).  

 

 Näillä näkymin osakemarkkinoiden huiput saavutettiin tämän sijoitussyklin osalta viime 
vuoden keväällä useiden markkinoiden osalta. Keveä rahapolitiikkaa ja korkojen 
poikkeuksellinen mataluus ei enää jaksanut tukea kurssinousua. Arvostustasot olivat viime 
keväällä huomattavan korkealla ja peruste korjausliikkeelle alaspäin saatiin raaka-aineiden 
hintojen romahduksesta ja siihen liittyvästä huolesta, miten maailmantalouden kasvun käy 
usean EM-maan osalta lähivuosina. Sijoittajat ovat myös vihdoin havahtuneet siihen, että 
Kiinan talouden kasvumalli muuttuu ja se ei enää tue samalla tavalla muun maailman 
talouskasvua kuten viimeisenä 15 vuotena. On huomattavan vaikea arvioida, kuinka suuri 
riski tällä hetkellä vallitsee siitä, että osakemarkkinat ovat kääntyneet pitkäaikaiseen ja 
trendinomaiseen laskuun. Todennäköisesti keskuspankkien pyrkimys rauhoittaa 
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markkinoita tukee osakemarkkinoita tilanteissa, jossa on nähty voimakkaita kurssilaskuja. 
Näin tapahtui viime syksynä ja todennäköisesti myös nyt talvella keskuspankit pyrkivät 
rahoittamaan markkinoiden hermoilua.  

 On siis mahdollista, että osakemarkkinat jälleen elpyvät ja osakekuplaa rakennetaan vielä 
jonkin aikaa. Keskuspankkien paineet reaalitalouden (kasvu ja työllisyys) tukemiseksi ovat 
niin suuret, että keskuspankkien rahapolitiikka ei kiristy. EKP:n ja BoJ:n 
likviditeettiohjelma sekä FED:n maltti korkojensa nostamisessa varmistavat lopulta, 
että OECD-maiden rahoitusmarkkinat ajautuvat epätasapainoon ja korjausliike tulee 
ennemmin tai myöhemmin rajuna. Myös Kiinan keskuspankin rahapoliittinen elvytys 
vahvistaa tätä skenaariota.  Yksityinen (netto)säästäminen tulee edelleen vähenemään 
tänä ja ensi vuonna kohti tasoa, joka ruokkii ja ylläpitää pörssikurssien nousua 
kestämättömälle tasolle. Lopulta monelle osakesijoittajalle jää ainoaksi syyksi sijoittaa 
osakkeisiin vain se, että korkosijoitusten tuotto-odotus on niin tavattoman alhainen. 
Varsinkin Yhdysvaltojen osalta osakemarkkinat pitävät sisällään entistä enemmän 
velkakuplan piirteitä. Yksityisen sektorin säästämisen trendinomainen lasku synnyttää siis 
lopulta osakekursseihin samankaltaisen kuplan kuin vuosituhannen vaihteessa tai ennen 
Finanssikriisiä. Osakkeiden nousua ja laskua puoltavat tekijät voidaan asettaa vastakkain 
ja useimmasta näkökulmasta (Arvostus, korot, rahapolitiikkaa, säästämiskäyttäytyminen, 
talouskasvu, riskinottohalu) sijoitusympäristö puoltaa osakkeiden alipainotusta (ks. kaavio 
alla)  

Kaavio 1. Osakkeiden laskua ja nousua puoltavat tekijät vastakkain sekä arvio 

 

 Näitä riskejä ennakoiden Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio 
muutettiin viime vuoden kesällä varovaiseksi, eli osakkeet ovat olleet viime vuoden 
kesäkuusta saakka 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, 
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 viime keväänä ja kesänä, lisättiin loppukesän 
kurssiromahduksen jälkeen, myytiin syksyn kurssinousun jälkeen marraskuussa ja nyt 
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joulu- ja tammikuussa on tehty pieniä ostoja markkinoiden uudelleen romahdettua. Näin 
pyritään jatkamaan, mutta kuitenkin niin, että osakepaino on sijoitusstrategioissa jatkuvasti 
vähäisempi kuin neutraaliallokaatiossa. Lyhyellä aikavälillä näemme markkinatilanteen 
haastavana samalla, kun poliittiset riskit ovat kasvussa. Riskit liittyvät ennen kaikkea EU:n 
poliittiseen kaaokseen ja tosiasialliseen hajaantumiseen, mutta myös Yhdysvallat on 
uudessa tilanteessa uusien poliittisten tuulien vuoksi, jotka saattavat muuttaa radikaalisti 
sijoitusympäristöä. Lisäksi raaka-aineita tuottavien EM-maiden tilanne säilyy sekä talouden 
että poliittisten riskien kannalta haastavana. Luonnollisesti taktinen osakepaino elää kun 
markkinatilanteet muuttuvat ja uusia mahdollisuuksia avautuu. Vaikka osakepainon 
aktiivinen taktinen säätely on jatkossakin tärkeä osa sijoitusstrategiaamme, osakepainon 
strateginen, eli yli syklien tapahtuva säätely on lopulta ratkaisevaksi 
sijoitustoiminnan menestymisen kannalta pidemmällä aikavälillä.   

 

 Korkostrategiassa Frontin näkemys on ollut jo vuodesta 2013, että deflaatiovaara oli 
euroalueella todellinen ja että keskuspankit jatkavat keveää rahapolitiikkaa 
pidempään kuin markkinoilla arvioitiin. Deflaatio palaa nyt uudelleen keskusteluun ja 
samalla riskit euroalueen velkakriisistä lisääntyvät. Ongelmana on Kreikka, joka haluaa 
aloittaa neuvottelut velkojensa leikkaamisesta yhdistettynä siihen, että Espanjassa ja  
Portugalissa vasemmistopuolueet voittivat syksyllä vaalit. Houkutus lipeämisestä talouden 
tervehdyttämisestä on suuri ja Kreikka antaa oivan esimerkin siitä, miten eurojärjestelmän 
muut maat sietävät loputtomasti vastuutonta talouspolitiikkaa järjestämällä tukipaketteja 
tukipakettien perään. Portugalin valtionlainojen korkoero Saksan nähden onkin alkanut 
kasvaa nyt talvella. Näin ei tapahtunut vielä kesällä. Eurojärjestelmän ongelmana on tällä 
hetkellä se, että EU:ssa on lukematon määrä muitakin kriisejä, joten Saksan ym. kyky 
jatkaa lepsua ja pitkämielistä politiikkaansa ongelmamaita kohtaan on huomattavasti 
vähäisempi kuin vuosina 2010-2013. Arviomme mukaan suurin riski kohdistuu nyt 
Portugaliin ja mahdollisesti Espanjaan, jos vasemmisto muodostaa hallituksen joulukuun 
vaalitulokseen perustuen.  

 Arvio deflaation merkityksellisyydestä on käytännössä tarkoittanut sitä, että korkostrategia 
oli korostetun tuottohakuinen ja korkosalkussa painotettiin juoksuajaltaan pitkäaikaisia  
valtionlainoja lyhytaikaisten sijaan. Korkoriski (eli salkun duraatio) oli marraskuusta 2013 
lokakuuhun 2014 merkittävä. Ensimmäisen kerran korkoriskiä vähennettiin hieman 
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lokakuussa 2014, kun pitkät korot kävivät huomattavan alhaalla. Viime vuoden alkukesällä 
duraatiota jälleen pidennettiin, kun korot olivat nousseet loppukeväällä. Kuluvana vuonna 
Frontin korkostrategia painottaa HY-yrityslainoja, mutta myös euroalueen korkean tuoton 
valtionlainoja. Salkun korkoriski, duraatio, on nyt likimain sama kuin vertailuindeksillä, eli 
noin 5 vuotta. Arviomme mukaan pitkien korkojen trendinomaista nousua ei ole 
näköpiirissä, sillä pitkän aikavälin inflaatiopaineet ovat lähes olemattomat ja EKP:n 
valtionlainojen osto-ohjelma jatkuu ainakin kevääseen 2017. Vältämme toki edelleen 
pahimpien ongelmamaiden valtionlainoja (Kreikka, Portugali, Kypros,…).  
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 Yrityslainojen osalta painotamme HY-yrityslainoja, sillä varsinkaan eurooppalaisten HY-
yritysten luottoriskien lisääntymisestä ei ole pelkoa. Luottoriskipreemien kasvu syksyllä ja 
talvella kuvastaa enemmän osakemarkkinoiden levottomuutta ja Yhdysvaltojen HY-
lainamarkkinoiden riskien kasvua, kuin tilannetta Euroopassa.    

 Frontin osakestrategian päälinja on painottaa defensiivisiä maita ja toimialoja. DM-
maiden osalta tämä tarkoittaa tällä hetkellä Sveitsin, Ison-Britannian sekä Japanin 
ylipainotusta. Euroalue (ml. Suomi) ovat alipainossa, kuten myös Pohjoismaat. Yhdysvallat 
on likimain neutraalipainossa. Kanada ja Australia hajauttavat riskiä ja suojaavat salkkua 
potentiaalisilta maailmanpolitiikan riskeiltä. Maapainotuksia muutettiin tuntuvasti 
defensiivisempään suuntaan viime syyskuussa. Sinänsä esimerkiksi eri maiden pörssien 
arvostustasot eivät juurikaan poikkea toisistaan tällä hetkellä DM-maiden osalta. 
Toimialapainotukset ovat maapainotuksia tärkeämmällä sijalla osakestrategiassa. 
Sijoituksissa ylipainotetaan niiden toimialojen yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun 
globaalia: terveydenhoito, teknologia sekä teollisuustuotteet ja -palvelut. Terveydenhoito on 
tällä hetkellä erityisen suuressa ylipainossa. Teknologian painoa pienennettiin jo keväällä 
2015 vahvan kurssinousun vuoksi. Suomalaisten osakkeiden strategiassa on jo pitkään 
painotettu yrityksiä ja toimialoja, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia. 
Kotimarkkinayritysten tilanne säilyy pitkään vaikeana ja niiden paino on vähäinen.  

 

Taulukko 1. Keskeisten pörssien arvotus: 12 kk eteenpäin katsova P/E  

 

Lähde: Bloomberg
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 Vaikka EM-maiden osakkeet ovat selvästi edullisemmin arvostettuja kuin DM-maiden 
viime vuonna tapahtuneen kurssilaskun seurauksena, ovat EM-osakkeet nyt 
kokonaisuudessa alipainossa. EM-osakkeita myytiin viime keväällä ja kesällä tuntuvasti. 
Manner-Kiinan osakkeet myytiin pääosin viime vuoden toukokuussa ja heinäkuussa 
(elokuussa ja syyskuussa niitä otettiin jo hieman takaisin). Hong Kong:ssa listattuja 
kiinalaisosakkeita myytiin myös keväällä ja kesällä.  Raaka-ainemaiden, kuten Brasilian ja 
Etelä-Afrikan lähes olematonta painoa pienennettiin keväällä ja kesällä entisestään. Ainoa 
EM-maa, jonka painoa kasvatettiin viime vuonna, oli Intia, jota lisättiin tuntuvasti 
toukokuussa. Osakestrategia painottaa niitä EM-maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä 
ja kasvunäkymät vahvat. Kehittyvillä markkinoilla tämä merkitsee Aasian maiden 
huomattavaa ylipainotusta. Eri maiden osakemarkkinoiden arvostukset ja vaihtotaseen 
tasapaino oli esitetty taulukossa 3 (sivu 20). Tuntuvimmat alipainotukset koskevat tällä 
hetkellä Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita, Afrikkaa sekä itäistä Keski-Eurooppaa. 
Venäjä oli EM-osakestrategiassa syksystä 2013 saakka lähes olemattomalla painolla. 
Viime vuoden syyskuussa Venäjä otettiin takaisin EM-osakesalkkuun, mutta painoa 
pienennettiin tuntuvasti jo marraskuussa.     

 Valuuttamarkkinoilla arvioimme, että euron heikentyminen on pääosin nähty ja päävaluutat 
ovat ainakin tilapäisesti saavuttaneet toisiinsa nähden jonkinlaisen tasapainotason. Raaka-
aineta tuottavien EM-maiden valuutoissa on edelleen tuntuvia heikentymispaineita. Euron 
heikentymistä dollariin nähden perustelisi lähinnä eurokriisin eskaloituminen uudelleen 
(Kreikka, Portugali), EU:n turvapaikanhakijakriisin vakava eskaloituminen ja yhteisön  
hajaantumiskehitys tai se, että EKP keventää politiikkaansa huomattavasti odotettua 
enemmän. Ainoa peruste euron vahvistumiselle on euroalueen vaihtotaseen ylijäämä, joka 
antaa eurolle tukea liiallista heikentymistä vastaan. Pelkästään talouskehitykseen ja 
rahapolitiikkaan liittyen euron heikentymispaineet on siis pääosin nähty. EU:n ja euron 
kriisiä on pohdittu enemmän sivuilla 14–16. Frontin sijoitusstrategiassa merkittävä osa 
sijoituksista on edelleen hajautettu euroalueen ulkopuolisiin valuuttoihin.   

     27.1.2016     Ari Aaltonen 

 

 Kaavio 2. Frontin yhdistelmäsalkun allokaationäkemys 27.1.2016 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 18,5% 15,0% 3,5%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,2% 10,0% 13,2%

Matala riski (IG) 12,4% 25,0% -12,6%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 13,9% 15,0% -1,1%

Kehittyneet (DM) 28,0% 30,0% -2,0%

Käteinen 4,0% 5,0% -1,0%
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Maailmantalouden kasvu vaisua, deflaatio palaa 
keskusteluun teollisuusmaissa   

Maailmantalouden näkymät ovat säilyneet varsin vakaina viime kesästä, mutta huolet 
kasvavat siitä, miten raaka-aineiden hintojen romahdus heijastuu useiden EM-
maiden vakauteen ja kasvuun lähivuosina. Teollisuusmaiden talouskasvun ennakoidaan 
pysyvän vuonna 2016 noin 2 prosentissa, mutta maailmantalouden kasvu nopeutuu 
hieman, 3,4 %:iin. Ensi vuonna kasvun odotetaan nopeutuvan hieman, mutta useat 
ennustajat, viimeksi IMF, ovat laskeneet arvioitaan lähivuosien talouskasvusta. Suurin riski 
maailmantaloudelle piilee EU:n poliittisessa kaaoksessa - yhdistettynä Lähi-idän 
tulenarkaan tilanteeseen - ja raaka-aineiden hintaromahduksessa, mikä luo poliittisia riskejä 
ja syö kasvun eväät lukuisilta EM-mailta keskipitkällä aikavälillä.  

Taulukko 2. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta 

 

Lähde: Bloomberg, IMF sekä suomalaiset ennustelaitokset ja pankit  

 Vuodenvaihteessa manner-Kiinan osakemarkkinoiden jyrkkä lasku nosti jälleen 
pohdintaan, onko kyse Kiinan talousvaikeuksista vai pörssien hermoilusta. Kuten viime 
vuoden loppukesällä, Kiinasta ei ole saatu mitään sellaista uutta reaalitalouden 
informaatiota, mikä ei vastaisi aiempia ennusteita tai maan hallinnon näkemyksiä 
taloudesta. Kiinan 6,9 %:n talouskasvu ylsi viime vuonna likimain asetettuun 7 %:n 
tavoitteeseen ja tänä vuonna kasvun voidaan odottaa olevan noin 6,5 %. Samalla kasvun 
luonne muuttuu ja talouden moottorina on jatkossa kotimainen kulutus, rakentamisen ja 
teollisuuden roolin supistuessa. Teollisuustuotannon kasvu hidastui vuoden loppua kohden 
noin 6 %:iin, mutta esimerkiksi vähittäiskaupan kasvu säilyi runsaan 11 % tasolla. Raaka-
aineiden hintojen romahdus on parantanut Kiinan rahoitustasapainoa, joten ylijäämäisenä 
taloutena Kiina kykenee helposti tukemaan tätä rakennemuutosta ja vastaamaan kaikkiin 
rahoitusmarkkinoidensa haasteisiin. Kiina säästää vuositasolla runsaat 400 mrd. dollaria 
raaka-aineiden hintaromahduksen seurauksena, mikä on huikeat 4 % BKT:sta. Se ei ole 
millään tavalla riippuvainen ulkomaisista rahoittajista, päinvastoin, Kiina omistaa 
pelkästään Yhdysvaltojen liittovaltion velkapapereita määrällä, joka vastaa 8 % 
Yhdysvaltojen BKT:sta. Kaikkien öljyntuottajamaiden omistus yhteensä on vain noin 2%. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maailma 3,2 3,2 3,4 3,1 3,4 3,6 2,8 2,5 2,0 1,6 2,6 2,7

DM 1,3 1,2 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 1,3 1,4 0,3 1,3 1,9

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

Japani 1,8 1,4 0,0 0,6 1,0 0,6 0,0 0,4 2,7 0,8 0,8 2,0

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

Britannia 1,2 2,2 2,9 2,4 2,2 2,2 2,8 2,6 1,5 0,1 1,1 1,9

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

EM 5,4 5,4 4,8 4,0 4,6 5,0 4,5 4,8 3,9 4,8 5,1 4,3

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

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

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

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

BKT:n kasvu-% (reaalinen) Inflaatio-%
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 Kiinan talouden muutos vaikuttaa kuitenkin merkittävästi muuhun maailmaan, joten raaka-
aineita tuottavien maiden ongelmat jatkuvat ja syvenevät. Näin varsinkin teollisuusmetallien 
ja energian tuottajien osalta. Raaka-aineiden markkinoilla on ajauduttu eräänlaiseen 
”kurjistavan kasvun” tilanteeseen. Usea kehittyvä maa rakensi taloutensa 
kasvustrategian sen varaan, että raaka-aineiden kysyntä jatkaa jo 2000-luvun alussa 
alkanutta nopeaa kasvuaan ja investoi merkittävästi tuotantoon. Samalla ko. maiden 
poliittinen johto tuuditti kansalaisensa luottamaan jatkuvasti kohenevaan elintasoon, joka 
perustui kasvaviin vientituloihin sekä investointeihin, joita rahoitettiin kansainvälisiltä 
rahoitusmarkkinoilta. Tämä näkyi siten, että moni raaka-aineiden tuottajamaa oli 
vaihtotaseeltaan alijäämäinen jo ennen raaka-aineiden hintaromahdusta (esim. Etelä-
Afrikka, Brasilia, Meksiko, Kolumbia, Indonesia, … ). Nyt hintaromahduksen jälkeen 
useimmilla energiatuottajilla tai teollisuusmetallien tuottajilla ei ole muuta mahdollisuutta 
kuin kiihdyttää tuotantoa, jotta vientihintojen laskun aiheuttamaa tulonmenetystä voitaisiin 
kompensoida. Hintojen lasku ei siis johda tuotannon supistamiseen, vaan päinvastoin 
ylitarjonta on vain kasvussa lyhyellä aikavälillä. Hyvä esimerkki tästä on raakaöljyn 
markkinat, jolla lähes kaikki tuottajat ovat ilmoittaneet, että tuotantoa pyritään vain 
lisäämään. Ollaan siis matkalla raakaan pudotuspeliin, jossa tuotannon supistuminen on 
toteutumassa vasta tuottajamaiden yritysten konkurssien ja/tai laajojen poliittisten 
levottomuuksien seurauksena, jotka lamaannuttavat talouden. Iranin ydinsopu 
vuodenvaihteessa lisää entisestään ylitarjontaa, sillä Iran on ilmoittanut, että se pyrkii 
kasvattamaan tuotantoaan (ja vientiään) noin 1 milj. barrelia päivässä tämän vuoden 
aikana. Raakaöljyn osalta hinnanlaskun lyhyen aikavälin kipupiste tuotannossa 
saavutetaan vasta tasolla, jossa markkinahinta laskee alle juoksevien 
tuotantokustannusten. Ao. taulukkoon on koottu keskeisten tuottajien tuotantokustannukset 
jaettuna juokseviin kuluihin ja investointikuluihin. Alle 30 $/brl. hintataso merkitsee 
automaattisesti sitä, että investoinnit uuteen tuotantoon lamaantuvat maailmanlaajuisesti. 
Ainoastaan Lähi-Idän maat kykenevät helposti saavutettavien tuotantoalueiden osalta 
lisäämään järkevästi kapasiteettiaan. Toisaalta raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat voivat 
laske jopa alle 20 $/brl. ja silti usea maa kattaa tällä hinnalla juoksevat kulut! Keskipitkällä 
aikavälillä (2-3 vuotta) tasapainohinta asettunee noin 50 $/brl. tuntumaan.           

Kaavio 3. Raakaöljyn tuotantokustannukset: Juoksevat kulut ja investointikulut 
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 Merkittävimmät hyötyjät raaka-aineiden hintojen laskusta EM-maiden osalta ovat Itä- 
ja Etelä-Aasian maat. Myös itäisen Keski-Euroopan maat (Puola jne.) hyötyvät tilanteesta 
maakaasun hintaromahduksen vuoksi. Suurimpia hyötyjiä on Intia, joka on saanut 
vaihtotaseen parantumisen lisäksi nopean inflaationsa kuriin. Intian talouskasvun 
odotetaan säilyvän 7,5 %:ssa sekä tänä että ensi vuonna. Myös Etelä-Korea, Taiwan ja 
Thaimaa hyötyvät merkittävästi. Häviäjiä ovat useat latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Lähi-
idän maat. Brasilia, Chile, kuten myös Peru ja Bolivia kärsivät metallien hintojen laskusta. 
Ecuador, Venezuela, Meksiko, Kolumbia (ja Brasilia) vastaavasti energiahintojen 
romahduksesta. Jo valmiiksi vaihtotaseeltaan syvästi alijäämäinen Etelä-Afrikka ajautunee 
kasvaviin ongelmiin. Nigeria, joka on edustanut ”tulevia” talouskasvun kärkimaita, ajautuu 
vaikeuksiin. Lähi-idän maista Persianlahden öljyntuottajavaltiot sekä Saudi-Arabia selviävät 
huomattavankin matalan raakaöljyn hinnan kanssa, mutta esimerkiksi Iran, Algeria sekä 
Keski-Aasian maat ajautuvat tilanteeseen, jossa niiden on pakko pyrkiä vain kasvattamaan 
markkinaosuuttaan energiamarkkinoilla (raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun) 
hintatasosta riippumatta ylläpitääkseen vientitulojaan. Luonnollisesti Venäjän tukala 
taloustilanne jatkuu, eikä käännettä parempaan ole näköpiirissä. Venäjän hyvinä vuosina 
keräämät vararahastot hupenevat viimeistään 2017 ja kun lisäksi maakaasun hinta romahti 
viime vuonna Euroopan markkinoilla. Venäjän ja Putinin hallinnon tilanne on lohduton. 
Venäjän marginalisoitumista kuvaa hyvin se, että maan talous on jo romahtanut 
pienemmäksi kuin Espanja, Etelä-Korea, Meksiko, Australia tai Kanada.  

  

 Poliittinen levottomuus lisääntyy useissa EM-maissa.  Varsinkin latinalaisen Amerikan 
maiden sekä tärkeimpien Afrikan maiden osalta riskit ovat kasvussa. Lähi-idän tilanne on 
aina ollut räjähdysherkkä, mutta nyt riskit levottomuuksista ovat kasvaneet entisestään. 
Yhdysvaltojen ulkopolitiikan passiivisuus Lähi-idässä on omiaan kärjistämään ongelmia, 
sillä nyt alueelliset suurvallat: Iran, Saudi-Arabia ja Turkki voivat vapaammin mitellä 
voimiaan. Iranin ydinsopu nostaa maan merkitystä olennaisesti taloudellisena ja poliittisena 
voimana alueella. Kun tähän yhdistetään Venäjän aktivoituminen Syyriassa sekä 
länsimaiden kyvyttömyys ja haluttomuus nujertaa ISIS, tilanne tulee säilymään 
räjähdysherkkänä. Terrorismi Euroopassa on tämän asiantilan väistämätön seuraus.  

 Teollisuusmaat hyötyvät raaka-aineiden hintojen laskusta vaihtotaseen 
näkökulmasta, mutta tätä uutta deflaatiosykäystä ei olisi enää tarvittu. Inflaatiopaineet 
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ovatkin nyt poikkeuksellisen vähäiset, joten rahapolitiikan voidaan odottaa säilyvän hyvin 
keveänä vielä pitkään. Euroalueen talouskasvu on nopeutunut heikentyneen euron ja 
energiahintojen laskun tukemana. Saksan imuun ovat päässeet muut euroalueen maat  
vaihtelevalla menestyksellä. Euron heikentyminen dollaria vastaan auttoi viime vuonna 
kasvua, mutta useiden EM-valuuttojen heikentyminen söi tätä hyötyä loppuvuonna. 
Deflaatiopelot palaavat keskusteluun euroalueella ja paineita luo myös Kreikan halu 
leikata velkojaan helmikuussa. Suurin riski Euroopan talouskehitykselle on EU:n hajaannus 
ja toimintakyvyn lamaantuminen hallitsematon pakolais-/siirtolaiskriisin seurauksena. Se ei 
ole enää EU:n eikä sen jäsenmaiden hallinnassa. Olematon ulkorajojen valvonta 
(Kreikassa), romahtanut Schengen-järjestelmä ja kasvava terrorismin riski luo 
levottomuutta kotitalouksien ja yritysten keskuudessa uhaten koko EU:n olemassaoloa. 
Tällä hetkellä EU on marginalisoitumassa ja integraatio on vaihtunut hajaantumiseksi.  

 Suomen talouden uudistaminen on ajautunut umpikujaan kuten kävi kahdella 
edelliselläkin hallituskaudella. Hallitus ei kykene uudistamaan työmarkkinoita tai edes 
julkista taloutta, joten verotuksen kiristyminen on jälleen päättämättömyyden lopputulos. 
Hallitsematon pakolais-/siirtolaiskriisin kasvavat kulut ovat syöneet kaikki valtiontalouden 
säästötoimenpiteet. Harjoitettu politiikkaa synnyttää Suomeen uuden miljardien 
kestävyysvajeen, jonka rahoittamisesta ei haluta edes keskustella. Tilannetta ei helpota se, 
että viime vuonna kasvu jäi likimain nollaan ja tämän vuoden kasvuarviot ovat vaisuja, 
keskimäärin 1 prosentin tasolla. Vuonna 2017 kasvu olisi edelleen runsaan prosentin 
tuntumassa. Näissäkin luvuissa on paljon ”virallista optimismia”. Tosiasiallinen 
työttömyysaste on Suomessa jo yli 20 %, kun kaikki työllistämistoimet riisutaan tilastoista.   

 Yhdysvaltojen talouskasvu on säilynyt kohtuullisena ja FED toteutti vihdoin ensimmäisen 
koronnostonsa joulukuussa. Vahvistunut dollari heikentää talouskasvua ja on yksi syypää 
olemattomaan inflaatioon. Teollisuuden odotukset ovat jo kääntyneet negatiivisiksi, jotan 
kasvu lepää palveluiden varassa. FED on entistä enemmän globaalin keveän rahapolitiikan 
vanki, kun Kiinakin on jatkanut politiikkansa keventämistä. Koska sekä dollari että juan ovat 
vahvistuneet tuntuvasti viime vuosina, yksikään suurista talouksista (ml. Kiina) ei halua 
enää valuuttansa vahvistuvan. Kiina ja Yhdysvallat eivät voi siis toimia viime vuosien 
tapaan muiden kasvuongelmien ”varaventtiilinä”. FED ei tule nostamaan korkojaan niin, 
että talouskasvu tai työllisyys vaarantuisi, eli koronnostot jäävät vähäisiksi 2016 ja 
siirtyvät pääosin hamaan tulevaisuuteen.  
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EU:n ja euron kriisi jatkuu    
 

 Syksyn 2015 Strategiakatsauksessa pohdittiin laajasti EU:n tilaa ja näkymiä sekä 
eurojärjestelmän kriisin että turvapaikanhakija/siirtolaiskriisin näkökulmasta. Arviomme 
mukaan oli todennäköistä, että nk. Schengen järjestelmä ajautuu umpikujaan ja usea 
siihen kuuluva maa tosiasiassa irtautuu siitä. Näin on pitkälti tapahtunut. Toisaalta 
arvioitiin, että EU:n päätöksenteko kaikkien kriisiensä ratkaisemiseksi tai edes 
helpottamiseksi lamaantuu ja yksittäiset maat ja/tai maaryhmät alkavat ryhmittyä 
omiin blokkeihinsa yrittäen ratkaista ongelmia omista lähtökohdistaan. Näin onkin 
tapahtunut. Samalla EU:n poliittinen johtajuus on kadonnut sekä komissiolta että alueen 
suurimmalta taloudelta, Saksalta. EU on tällä hetkellä matkalla kohti hajaannusta ja 
löyhempää yhteenliittymää, ja poliittinen integraatio on pysähtynyt. EU:n ja sen 
instituutioiden uskottavuus on romahtanut, mutta toisaalta näköpiirissä ei ole mitään, mikä 
korvaisi sen.  

Kuvio 1. Schengen maat 

 

Lähde: HS, EU-komissio 

 Turvapaikanhakija/siirtolaiskriisissä kaikki EU:n yhteiset hankkeet epäonnistuivat 
viime vuonna. Ulkorajojen valvontaa ei saatu millään tavalla parannettua Kreikassa ja 
Italiassa. Dublin menettely romahti, kun Schengen maat eivät noudattaneet sitä. Nk. 
taakanjako, eli 160 000 turvapaikanhakijan siirto Italiasta, Kreikasta ja Unkarista ei 
toteutunut. Vain muutama sata henkeä siirrettiin sen puitteissa pohjoismaihin, jotka 
suhteessa väestöönsä olivat jo muutenkin kantaneet ”raskaimman taakan” tulijoiden 
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suhteen. Saksa ja Merkel pyrkivät loppuun saakka kieltämään tosiasiat ja tekemänsä 
virheet, mikä on luonut kasvavia jännitteitä EU-maiden välille. Lopulta EU:n 
haaksirikon aiheutti turvapaikkapolitiikassa liberaaleimmat maat, eli Ruotsi ja Itävalta, 
joiden kantokyky tuli vastaan viime vuoden lopulla. Ruotsi aloitti rajavalvonnan Tanskan 
rajallaan vuodenvaihteessa ja Tanska (Saksan rajallaan) seurasi välittömästi perässä. 
Aiemmin Norja oli tehostanut omaa rajavalvontaansa ja Suomi tiukentanut hieman 
politiikkaansa (ml. laivayhtiöiden toiminta Itämerellä). Kun Itävalta ilmoitti tammikuun 
puolivälissä irtautuvansa tilapäisesti Schengen-järjestelmästä ja asettavansa katon 
tulijoiden määrään, EU:n haaksirikko tältä osin oli tosiasia. Jäljelle on jäänyt neuvoton 
Saksa, jonka liittokansleri Merkelistä on tullut poliittinen ruumis. Nyt keväällä yritetään vielä 
epätoivoisesti virittää jotakin yhteistä  ”Frontex-rajavalvontajoukkoa”, mutta tosiasiassa sillä 
ei ole mitään merkitystä niin kauan, kun Dublin menettely ei toimi EU:n ulkorajalla 
(Kreikassa ja Italiassa) ja turvapaikanhakijoita ei rekisteröidä sopimusten mukaisesti 
ensimmäisessä maassa, johon tulijat saapuvat. On entistä todennäköisempää että ainakin  
Kreikka suljetaan Schengenin ulkopuolelle. Unkarin malli rajojen tiukasta aitaamisesta on 
jo yleistymässä ja on todennäköistä, että ainakin Slovenia ja (Schengenin ulkopuolinen) 
Kroatia sekä Makedonia kiristävät edelleen omaa rajavalvontaansa. Turvapaikanhakijoiden 
Balkanin reitti on siten sulkeutumassa alueen maiden omien toimien - ei EU:n päätösten - 
seurauksena.  

 Kriisin etenemisen kannalta olennaista on seuraavaksi, a) miten Italia saa tilanteensa 
hallintaan. Turvapaikanhakijakriisi alkoi itse asiassa kärjistyä vuonna 2014 nimenomaan 
Italian merirajalla, kun Italian rajavalvonta alkoi kuljettaa tulijoita mereltä 
vastaanottokeskuksiin eikä rekisteröinyt heitä asianmukaisesti. Tämä kiihdytti 
ihmissalakuljetusliigojen toimintaa ja helpotti tulijoiden virtausta EU:iin. Italian kyvystä 
hallita tilannetta ei voi olla optimistinen. b) Toinen kysymys on se, alkavatko 
ihmissalakuljettajat etsiä uusia reittejä Lähi-idästä, Afrikasta ja Keski-Aasiasta 
EU:iin. Tässä Suomi saattaa joutua myrskyn silmään, mikäli syviin talousvaikeuksiin 
ajautunut Venäjä alkaa sallia salakuljetusliigojen toiminnan ja tulijoita aletaan kasata 
Suomen (ja Norjan) rajoille. Tältäkään osin ei voi olla optimisti. Suomen hallituksen 
sisäministeri(ö) osoitti jo syksyllä lähes täydellistä kyvyttömyyttä ymmärtää ja hallita 
tilannetta, eikä Suomi ole mitenkään varautunut kriisin muuttumiseen (houkutustekijöiden 
poistaminen, pikakäännytyslait ym.). Pahimmillaan Suomi on satojen tuhansien 
turvapaikanhakijoiden/siirtolaisten kohde ja läpikulkumaa, jonka rajat länsinaapurit joutuvat 
lopulta sulkemaan kuten käy Kreikalle. Suomi on tällä hetkellä täysin Venäjän 
”talutusnuorassa” ja puheet Suomen liittymisestä esim. NATOon voidaan unohtaa.           

 Sanomattakin on selvää, että EU ei kestä tätä tilannetta, vaan ajautuu kasvavaan 
poliittiseen kriisiin ja hajaannukseen. Kun tähän yhdistetään eurokriisi, poliittinen hajaannus 
on saamassa eri EU-maissa seuraavat muodot: Eteläisessä EU:n maissa poliittinen 
turhautuneisuus on purkautunut vasemmistolaisten tai äärivasemmistolaisten 
puolueiden esiinmarssina ja valtaanpääsynä. Viime syksyn jälkeen kaikissa keskeisissä 
alueen maissa: Portugali, Espanja, Italia ja Kreikka on nyt vasemmistohallitus ja 
vasemmisto on enemmistönä parlamentissa. Eurokriisin näkökulmasta tämä merkitsee 
sitä, että talouksien tervehdyttäminen kohtaa kasvavaa vastustusta näissä maissa. 
Toisaalta on todennäköistä, että ko. vasemmistohallituksilla on vähän halua saada 
turvapaikanhakija/siirtolaiskriisi EU-tasolla hallintaan.  

 Itäisen Keski-Euroopan EU-maissa: Unkari, Slovakia, Tsekki, Puola, Romania ja 
Bulgaria on taas tapahtunut poliittinen täyskäännös, jonka seurauksena 
kansallismieliset ja/tai oikeistolaiset puolueet ovat nousseet valtaan. Tuoreimpana 
alueen suurimman talouden, Puolan viime syksyn parlamenttivaalien voittaja, PIS-puolue 
on luotsannut maan tiukasti eri linjalle Saksaan ja Komissioon nähden. Unkarin tiukka 
politiikka tulijoita kohtaan ei ole enää poikkeus, vaan keskisen Itä-Euroopan sääntö. 
Olennaista on se, että Saksa ja Komissio eivät enää kohtaa yksinomaan Unkaria, jota on jo 
vuosia sätitty vääristä ”arvoista”, vaan tiukkaa turvapaikanhakija/siirtolaispolitiikkaa 
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harjoittavia Itäisen EU:n maita on useita ja näiden maiden kansalaiset vaikuttavat 
tyytyväisiltä turvallisuutta korostavaan politiikkaan.  

 Pohjoisen Euroopan maissa kansallismieliset ja usein populistiset puolueet ovat 
myös saavuttaneet kasvavaa kannatusta, mutta samanlaiseen valta-asemaan ne 
eivät ole päässeet kuin Itä-Euroopassa. Toisaalta näissäkin maissa (kuten myös 
Itävallassa) perinteiset valtapuolueet ovat  joutuneet muuttamaan suhtautumistaan 
turvapaikanhakija/siirtolaiskriisin vuoksi politiikkaansa pakon edessä. Olennaista tässä 
kehityksessä on se, että kukaan ei enää käytännössä tue Saksan ääriliberaalia politiikkaa  
liittokansleri Merkel alkaa muodostua kasvavaksi ongelmaksi sekä EU:lle että Saksalle. 
Saksa kiihdyttää politiikallaan EU:n hajaannusta. Toisaalta Saksan sisäpolitiikka ajautui 
uuteen vaiheeseen, kun illuusiot turvapaikanhakijakriisin hallitsemisesta haihtuivat 
vuodenvaihteen Kölnin tapahtumien seurauksena. Jo syksyllä arvioimme, että Merkel 
syrjäytyy (tai syrjäytetään), jotta kriisi voisi laueta. Tämä tapahtunee ennen kesää, sillä 
Saksalla ei ole mitään keinoa, miten se voisi saada kriisiä hallintaan nykyisellä 
politiikallaan. Toinen kriisiin ajautunut maa on Ranska, joka joutui viime vuonna toistuvasti 
islamistien terrorismin kohteeksi. Ranskan talousvaikeudet yhdistettynä kansallismielisten 
(Le Pen) kannatuksen voimakkaaseen nousuun pitää Ranskaa varpaillaan aina vuoden 
2017 kevään presidentinvaaleihin saakka. Yhteenvetona voidaan sanoa, että EU ja sen 
entinen voimakaksikko, Saksa ja Ranska, ovat ajautumassa kohti syvenevää 
johtajuuskriisiä, eikä tämän kriisin päätepiste ole vielä näkyvissä.  

 Kuin pisteenä EU:n ongelmien päällä on Ison-Britannian mahdollinen ero EU:sta. Britannia 
on jo pitkään vastustanut EU:n syvenevää poliittista integraatiota ja puhunut väljemmän, 
vapaakauppaunionin puolesta. Kriisiytynyt EU antaa merkittävästi lisäpontta tahoille, jotka 
pyrkivät irrottamaan Britannian EU:sta. Viime vuoden lopulla jäsenyyden kannattajat ja 
vastustajat olivat likimain tasavahvoja mielipidekyselyissä. Konservatiivihallituksen 
pääministeri on luvannut pitää kansanäänestyksen asiasta vuoden 2017 loppuun 
mennessä. Aikaisintaan se voidaan pitää kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Ennen 
äänestystä Cameron on luvannut neuvotella Britannialle paremman sopimuksen EU:n 
kanssa sisältäen rajoituksia EU:n sisäiseen vapaaseen liikkuvuuteen ja varsinkin 
sosiaaliturvaan. Britannia haluaa myös veto-oikeuden EU-lainsäädännön käyttöönottoon. 
Britannian ero EU:sta olisi EU:lle katastrofi, sillä se heikentäisi suoraan EU:ta ja toimisi 
esimerkkinä erityisesti Pohjoismaille ja muille yhteisön ”rikkaille” valtioille.       

 Kaiken kaikkiaan EU:n syvenevä kriisi ei voi olla vaikuttamatta EU:n taloudelliseen 
kehitykseen negatiivisesti. Toiveet euromaiden elpymisestä tänä ja ensi vuonna 
saattavat olla ylioptimistisia. Riski heikommasta kehityksestä on suuri ja tämän totesi 

myös EKP:n pääjohtaja tammikuun korkokokouksen lehdistötilaisuudessa.  

 Toinen sijoittajalle merkittävä seikka EU:n kriisissä on eurojärjestelmän tulevaisuus. 
Eurokriisin uusiutuminen on varsin todennäköistä ottaen huomioon Etelä-Euroopan maiden 
poliittinen kehitys ja EU:n instituutioiden sekä Saksan johtajuuden kriisi. EKP:lla ei liene 
tässä tilanteessa muuta keinoa torjua tätä kriisiä kuin pitää politiikkaansa mahdollisimman 
keveänä, jotta ainakaan valuuttamarkkinoilla euro ei vahvistuisi. Tältäkin osin tilanteen 
hallinta on nuoralla tanssimista, sillä pahimmillaan EU:n kriisi saattaa asettaa 
kyseenalaiseksi EU:n ohella koko eurojärjestelmän ja euron uskottavuuden rahana. 
Perimmiltään euro on raha ilman valtiota, eikä historia tunne yhtäkään rahajärjestelmää, 
joka olisi selvinnyt ilman valtiota. EU:n kriisi alkaa korostaa sitä, miten ohuelle pohjalle 
koko eurojärjestelmä on rakennettu.   
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Politiikan supervuodet alkavat  
 

Politiikka ja useat tärkeät vaalit tulevat olemaan runsaasti esillä seuraavan kahden vuoden 
aikana. Voidaan jopa sanoa, että ensi syksyllä, Yhdysvaltojen presidentinvaalista, 
alkaa todellinen politiikan supervuosi. Politiikan merkitys tulee olemaan myös 
merkittävä EU:lle, sillä tiedossa on Ranskan presidentinvaalit sekä Saksan liittopäivävaalit 
2017. Lukuisien pienempien maiden parlamenttivaalien ohella Isossa-Britanniassa 
järjestetään kansanäänestys vuoden 2017 loppuun mennessä EU:iin kuulumisesta.   

 

Taulukko 3. Tärkeimmät vaalit 2016 ja 2017:  

 

 

 Yhdysvaltojen presidentinvaalien asetelma on kutkuttava ennen kuin demokraattisen ja 
republikaanisen puolueen esivaalit alkavat helmikuun alussa. Median huomio on 
kiinnittynyt pitkälti republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin sanomisiin ja kampanjaan. 
Vastoin odotuksia ja republikaanisen puolueen ”eliitin” toiveita, Trump on menestynyt 
erinomaisesti kannatusmittauksissa muita ehdokkaita vastaan. Puolueen jäsenten 
keskuudessa hänen kannatuksensa on noussut vähitellen noin 40 % tuntumaan, kun paras 
kilpakumppani, nk. teekutsuliikkeen, Ted Cruz yltää vajaaseen 20 %:iin. Republikaanien 
”eliitin” suosimat ehdokkaat, kuten Marco Rubio tai Jeb Bush eivät ole menestyneet ja 
aivan viime aikoina heidän kannatuksensa on jopa hiipunut. Eurooppalainen ”liberaali” 
valtamedia on luonnollisesti tyrmännyt Trumpin useaan otteeseen, mutta 
yhdysvaltalaisesta näkökulmasta asiat näyttävät hyvin erilaiselta. Trumpin vahvuudeksi on 
noussut hänen taitava median hallintansa, riippumattomuus nk. ”lobbareiden” rahallisesta 
tuesta sekä keskiluokan heikentynyt asema Yhdysvalloissa. Myös nykyisen presidentin 
passiivisuus Yhdysvaltojen roolissa maailmanpolitiikassa tukee ”vahvan” ehdokkaan 
agendaa. Hämmentävää on se, että Trump ei käyttänyt lainkaan kampanjarahaa esim. 
mainontaan ennen joulukuuta, mutta siitä huolimatta hän nousi kärkiehdokkaaksi.  

Ajankohta Maa Vaali

1.2.2016 Yhdysvallat Esivaalit alkavat, Iowa

1.3.2016 Yhdysvallat Esivaalit, "Supertiistai"

5.3.2016 Slovakia Parlamenttivaalit

3.4.2016 Irlanti Parlamenttivaalit

13.4.2016 Etelä-Korea Parlamenttivaalit

7/2016 Japani ½ palamantin ylähuoneesta

18.-21.7.2016 Yhdysvallat Republikaanien presidenttiehdokas valitaan

25.-28.7.2016 Yhdysvallat Demokraattien presidenttiehdokas valitaan

18.9.2016 Venäjä Parlamenttivaalit

8.11.2016 Yhdysvallat Prersidentin ja kongressin vaalit

Ennen 14.1.2017 Australia Parlamenttivaalit

Ennen 15.3.2017 Alankomaat Parlamenttivaalit

4/2017 Ranska Presidentinvaalit

6/2017 Ranska Kansalliskongressin vaalit

9/2017 Saksa Liittopäivavaalit

7/2016 - 2017 Iso-Britannia Kansanäänestys EU-jäsenyydestä
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 Kaiken kaikkiaan Yhdysvaltojen politiikka on voimakkaassa murroksessa, sillä myös 
demokraattien ”eliitin” mieluisin ehdokas, Hillary Clinton on vaikeuksissa omassa 
kampanjassaan. Sosialistiksi itseään nimittävä Bernie Sanders on yllättäen noussut lähes  
samaan kannatustasoon kuin Clinton, vaikka hän edustaa selkeästi demokraattien vasenta 
laitaa. Tällä hetkellä näyttää hyvin todennäköiseltä, että republikaanien 
presidenttiehdokkaaksi nousee Trump, sillä esivaalien sarjan ratkaisevat vaalit on käyty jo 
maaliskuun loppuun mennessä, eli muilta kandidaateilta loppuu aika kääntää valitsijoiden 
mielet. Demokraattien osalta Clintonin voitto ei ole ollenkaan niin selvä, sillä ensimmäisissä 
esivaaleissa helmikuun alussa Sandersin voidaan odottaa jopa voittavan 
kannatusmittausten perusteella. Mikäli myös demokraattien keskuudessa ”eliitin” 
vastaisuus saa lisää tuulta, kuten republikaaneissa, Sanders saattaa tuottaa 
megayllätyksen keväällä.  

 Todennäköisesti marraskuun vaaleissa Trump ja Clinton ovat vastakkain. Tuoreimpien 
kannatusmittausten perusteella tilanne on tällä hetkellä lähes tasoissa heidän välillään. 
Sandersin Trump voittaisi helposti. Jos tarkastellaan vaalin lopputulosta vain ”politiikan 
heiluriliikkeen” näkökulmasta, nyt olisi republikaanin vuoro voittaa. Valta on vaihtunut lähes 
aina (toisen maailmansodan jälkeisenä aikana), kun toinen puolueista on ollut vallassa 
kaksi presidentinvaalikautta. Ainoastaan George (isä) Bush kykeni voittamaan demokraatin 
Reaganin kahden vaalikauden jälkeenkin.    

 Clintonin voitto ei toisi juurikaan muutosta Yhdysvaltojen politiikkaan. Mikäli kongressi 
säilyy republikaaneilla, Clintonin mahdollisuudet sisäpoliittisiin avauksiin ovat rajalliset. 
Todennäköisesti Yhdysvallat aktivoituisi lähinnä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa passiivisen 
Obaman kauden jälkeen. Kauppapolitiikassa, ulkosuhteissa ym. ei tapahtuisi mitään 
olennaisia muutoksia.   

 Trumpin voitto merkitsisi hyppyä tuntemattomaan monessa asiassa. 
Talouspolitiikassa Trump poikkeaa huomattavasti perinteisestä republikaanien linjauksesta 
ja hän on jopa puhunut ”superrikkaiden” verotuksen kiristämisestä osana ohjelmaa 
helpottaa keskiluokan suhteellista asemaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa voitaisiin puhua 
jopa paluusta Reaganin kauden kaltaiseen tilanteeseen, jossa Yhdysvaltojen rooli oli 
keskeinen maailmanpolitiikassa. Suurin muutos olisi kuitenkin näköpiirissä 
Yhdysvaltojen ulkosuhteissa ja kauppapolitiikassa, joka heijastuisi erityisesti 

Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan maiden sekä Kiinan suhteisiin.   

 Euroopassa politiikka näkyy kuluvana vuonna EU:n kaoottisessa tilanteessa 
turvapaikanhakija/siirtolaiskriisin sekä eurokriisin vuoksi. Vaalien osalta vuosi 2017 alkaa 
kuitenkin vähitellen häämöttää ja sekä Ranskassa että Saksassa pidetään keskeiset vaalit. 
Ranskan osalta kriittistä on se, miten kansallismieliset (Le Pen) kykenevät ylläpitämään ja 
kasvattamaan joulukuun paikallisvaalien menestystään. Ranskan sosialistien tilanne on 
lohduton sekä heikon taloustilanteen, että kasvavan poliittisen levottomuuden (ml. 
terrorismi) vuoksi. Myös perinteisen keskusta-oikeiston kannatus on jäänyt yllättävän 
heikoksi. Euroopan kannalta keskeistä Ranskan politiikassa on se, että Le Pen on ottanut 
politiikkansa  teemaksi EU:n ja euron vastustamisen. Vaikka kevään 2017 vaaleissa 
”vanhat” puolueet kykenisivät edelleen torjumaan kansallismieliset, on selvää, että Ranska 
tulee käpertymään itseensä ja ongelmiinsa seuraavan vuoden aikana, eikä siitä ole EU:n 
kriisien helpottajaksi.  

 Saksan osalta poliittinen tilanne on myös kehittymässä äärimmäisen vaikeaksi. 
Merkelin ja CDU asema on heikentynyt nopeasti haaksirikkoon ajautuneen 
turvapaikanhakijapolitiikan vuoksi. Ensinnäkin Merkeliä uhkaa CDU:n sisarpuolueen 
Baijerin CSU avoin kapina Merkelin politiikkaa vastaan. Samalla uusi, Merkelin ja Gabrielin 
(SPD) politiikkaa vastustava, Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) on jo saavuttanut vajaan 
10 % kannatuksen. Vaikka muut puolueet, väkivaltaiset vasemmistoryhmät ja valtamedia 
pyrkivät sulkemaan AfD pois julkisesta keskustelusta, tilanne on muuttunut 
peruuttamattomasti Saksassa. Varsinkin vuodenvaihteen tapahtumat Kölnissä (ja useissa 
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muissa Saksan kaupungeissa) poistivat lopullisesti saksalaisten illuusiot siitä, että maan 
tilanne olisi hallituksen hallinnassa. Saksan sisäpoliittisen kiehunnan voidaan odottaa 
yltyvän, sillä Merkel ja CDU eivät ole esittäneet mitään realistista tapaa, miten Saksan ja 
EU:n turvapaikanhakija/siirtolaiskriisi saataisiin hallintaan. Saksan ongelmaksi alkaa myös 
muodostua se, että se on jäämässä yksin ”ääriliberaalin” politiikkansa kanssa, kun sekä 
Ruotsi että Itävalta ovat alkaneet tehdä omia ratkaisujaan. Lopulta ainoa ratkaisu Saksan 
sisäpoliittiseen kriisin on Merkelin vaihtaminen (tai vetäytyminen) CDU:n johdosta. 
Arviomme mukaan tämä tapahtunee ennen juhannusta tämä vuonna, jotta CDU voi mennä 
syksyn 2017 liittopäivävaaleihin uudistuneena puolueena.  

 Iso-Britannia lisää osaltaan EU:n poliittisen tilanteen kaoottisuutta, sillä maan 
pääministeri, konservatiivien Cameron on luvannut järjestää maassa kansanäänestyksen 
Britannian EU-jäsenyydestä. Turvapaikanhakija/siirtolaiskriisin aiheuttama kaoottisuus 
manner-Euroopassa antaa lisävauhtia ei-puolen kampanjalle, joten Cameronin on kyettävä 
neuvottelemaan todella hyvä uusi sopimus EU:n kanssa saadakseen britit vakuuttuneeksi 
EU-jäsenyyden säilyttämisestä. Helmikuussa on tarkoitus aloittaa neuvottelut tosissaan  ja 
uusi sopimus tulisi saada neuvoteltua kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Vaikein kohta  tullee 
olemaan Cameronin tavoite (työvoiman) EU:n sisäisen liikkuvuuden rajoittamiseksi ja 
sosiaaliturvan heikentäminen Britanniassa olevien muiden EU-kansalaisten osalta. Myös 
oikeus veto-oikeuteen koskien EU-lainsäädännön hyväksymistä ja käyttöönottoa 
Britanniassa on kova pala Komissiolle. Komissiolle olisi tavattoman vaikeaa antaa periksi 
näissä asioissa, sillä se avaisi keskustelun EU:n laajuisesti vastaavista järjestelyistä. 
Toisaalta, jos neuvottelut eivät etene, kyllä-puolen on entistä vaikeampi argumentoida, 
miksi Britannian tulisi jäädä kalliiseen ja kaoottiseen unioniin. Tällä hetkellä on lähes 
mahdotonta arvioida, miten Britannian EU-jäsenyyden kanssa lopulta käy. Poliittisesti 
Britannian lähtö olisi lähes kuolinisku EU:lle, mutta Britannian talouskehityksen kannalta 
tämä olisi todennäköisesti vähemmän dramaattista kuin kyllä-puoli haluaa pelotella. Jo tällä 
hetkellä Britannia perustaa suhteensa lähinnä vapaakauppaan EU-maiden kanssa, eikä 
tässä suhteessa tapahtuisi muutosta.  

 Australian ja Alankomaiden parlamenttivaalit ensi vuoden keväällä ovat myös 
mielenkiintoiset. Australiassa ratkaistaan, jatkuuko konservatiivipuolueen tiukka 
maahanmuuttopolitiikka ja miten vaalitulos heijastuu maan ulkopolitiikkaan. Sisäpolitiikassa 
muutokset jäänevät vähäisemmäksi. Alankomaiden osalta turvapaikanhakija/siirtolaiskriisi 
muodostunee myös yhdeksi vaalien pääteemoista. Tältäkin osin EU:n tämänhetkinen 
puheenjohtajamaa joutuu arvioimaan politiikkaansa Saksan ja Ranskan sisäpoliittisen 
kriisin kyljessä.  

 Venäjän parlamenttivaalit eivät tuone syksyllä vielä yllätystä, sillä opposition 
mahdollisuudet toimia ovat lähes olemattomat. Talouden näkökulmasta Putinin hallinnon 
vaikeudet ovat toki kasvussa, mutta todennäköisesti vaalit sujuvat vielä ”läpihuutona” 
valtaeliitin kannalta. Suuremmat paineet kasautuvat vuoden 2018 presidentinvaaleihin, sillä 
tuolloin Venäjän kaikki vararahastot on syöty ja venäläiset ovat köyhtyneet lähes 1990-
luvun tasolle.     

 Kaiken kaikkiaan EU on menossa kohti olemassaolonsa suurinta kriisiä. Ratkaisuja ei 
ole näköpiirissä, joten politiikan näkökulmasta eurooppalaisten osakkeiden alipainotus DM-
maiden salkussa on perusteltua. Lisäksi EU:n riskit saattavat realisoituessaan 
heijastua euron arvoon, joka alkaa ilmetä eurooppalaisille entistä enemmän 
valuuttana ilman valtiota…       
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Taulukko 3. Osakkeiden arvostus ja ulkoinen tasapaino 
 

 

Lähde: Bloomberg, IMF, OECD ja keskeiset suomalaiset ennustelaitokset

P/E Vaihtotase / BKT, %

2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DM 14,9

Yhdysvallat 15,4 -2,8 -2,3 -2,3 -2,5 -2,7 -2,7

Kanada 14,1 -3,6 -3,2 -2,3 -3,4 -2,9 -2,2

Australia 15,0 -4,3 -3,5 -3,1 -4,2 -3,7 -3,3

Japani 15,9 1,0 0,8 0,5 3,1 3,2 3,1

Saksa 11,8 6,7 6,9 7,1 8,1 7,8 7,6

Alankomaat 14,7 10,8 11,0 10,6 10,5 10,0 10,3

Ranska 13,4 -2,1 -1,9 -1,4 -0,4 -0,5 -0,5

Italia 13,2 -1,4 0,7 1,5 2,0 1,9 1,9

Espanja 12,3 -2,0 1,1 0,4 1,4 1,3 1,3

Kreikka 18,3 -2,4 0,8 1,0 1,2 1,4 1,2

Suomi 15,6 -1,9 -1,7 -0,9 -0,2 0,1 0,2

Ruotsi 13,1 6,3 5,9 6,1 7,6 6,2 6,1

Norja 12,4 12,7 11,7 11,0 5,7 7,9 7,9

Tanska 18,1 5,6 7,2 6,4 7,0 6,8 6,5

Sveitsi 15,5 10,3 11,1 8,3 8,8 8,2 8,0

Iso-Britannia 14,7 -3,3 -4,5 -5,1 -4,5 -3,9 -3,4

EM 10,6

Kiina 12,0 2,5 1,6 2,1 2,8 2,8 2,5

Intia 16,7 -5,1 -2,6 -1,4 -1,3 -1,2 -1,5

Etelä-Korea 10,0 4,1 6,2 6,0 7,9 7,2 6,6

Taiwan 11,3 9,8 10,8 12,5 14,0 12,5 11,1

Malesia 15,2 5,6 3,9 4,4 2,5 2,5 2,4

Thaimaa 12,5 -0,4 -1,1 3,8 6,1 4,8 4,0

Indonesia 14,3 -2,7 -3,3 -3,1 -2,1 -2,3 -2,4

Filippiinit 15,3 2,7 4,2 3,8 5,5 5,0 5,0

Venäjä 4,8 3,2 1,6 3,1 5,2 4,5 3,5

Puola 11,1 -3,4 -1,3 -1,3 -0,5 -1,2 -1,7

Tsekki 10,8 -1,6 -0,5 0,6 1,3 0,9 0,5

Turkki 8,1 -6,1 -7,9 -5,9 -5,0 -5,2 -5,2

Brasilia 9,3 -3,0 -3,1 -4,4 -3,7 -2,7 -2,0

Meksiko 17,3 -1,4 -2,4 -1,9 -2,0 -2,7 -2,7

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

Kolumbia 11,2 -3,0 -3,3 -5,3 -5,8 -4,9 -4,9

Argentiina 10,3 -0,2 -0,8 -1,1 -1,7 -2,0 -2,2

Etelä-Afrikka 15,7 -5,5 -5,3 -5,1 -4,1 -4,2 -4,5

= Arvo suurempi kuin 3 %

= Arvo pienempi kuin -3 %



 

 

 

 

 

 

 
Vastuunrajoitus 
 
 
 
Tämä esitys / asiakirja on tarkoitettu ainoastaan 
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen 
käyttöön. Aineisto käsittää yleistä tuote –tai 
palveluesittelyä ja/tai markkinakatsausta, joka ei 
ole arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu 
sijoitusneuvoksi taikka veroneuvoksi. Front 
edellyttää sijoituspalvelu- ja rahanpesusääntelyn 
mukaisesti ennen sijoitusneuvontaa asiakkaan 
tunnistamista ja tuntemista ja asianmukaisuus- tai 
soveltuvuusarviointia asiakkaan ja kulloistenkin 
tuotteiden tai palveluiden osalta sekä ennen 
sijoittamista varojen alkuperän selvittämistä.  
 
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 esitystä / 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. Front 
Capital Oy:n kanssa käydyt puhelinkeskustelut 
voidaan nauhoittaa. Front Capital Oy on 
sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, 
PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51; 
www.finanssivalvonta.fi. Front Capital Oy on 
Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa 
palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla 
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan 
tutustumaan näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa 
lisää tietoa muulla tavalla kuin Internet-sivuilta, 
pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Front 
Capital Oy:hyn. 
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