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Vahva tammikuu osake- ja korkomarkkinoilla   
 

 Vuosi 2015 alkoi vauhdikkaasti sijoitusmarkkinoilla. Osakekurssit nousivat voimakkaasti 
varsinkin Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Yhdysvalloissa kurssikehitys jäi miinukselle, 
mutta dollarin vahvistuessa valuuttamarkkinoilla kokonaistuotto nousi neljään prosenttiin. 
Osakekurssien nousun taustalla oli nimenomaan EKP:n päätös arvopaperiostojen 
käynnistämisestä 60 mrd. eurolla kuukausittain maaliskuun alusta alkaen. Markkinat alkoivat 
ennakoida tämänsuuntaista päätöstä jo kuun puolivälistä alkaen ja samalla euro jatkoi 
heikentymistään valuuttamarkkinoilla. Yhdysvalloissa kurssit sitä vastoin laskivat, kun 
markkinoilla virisi  jälleen keskustelu osakekurssien arvostustasoista ja FED:n 
korkonnostojen ajankohdasta. Vaikka enemmistö yrityksistä (S&P 500) on ylittänyt  
tulosodotukset, arviot tuloskasvusta vuoden 2015 alkuun ovat hiipuneet. Suomessa 
tuloskausi on selvästi yllättänyt positiivisesti. Varsinkin vientiyhtiöt ovat ilmoittaneet hyvistä 
tuloksista ja varsin moni yhtiö aikoo nostaa osinkoaan.      

 Osakekurssien nousu oli voimakkaimmillaan tammikuun kolmannella viikolla. Kuun lopulla 
kurssikehitys kääntyi laskuun reaktiona alkukuun voimakkaaseen nousuun. Lisäksi 
markkinatunnelmaa heikensi Kreikan ennenaikaiset parlamenttivaalit, joiden voittaja, 
vasemmistolainen Syriza uhkasi maan irtautuvan talouden tervehdyttämisohjelmasta. Myös 
Ukrainan sodan kärjistyminen, kun taistelut laajenivat ja kiihtyivät Itä-Ukrainassa Venäjän 
tuotua maahan uutta kalustoa ja sotilaita separatistien tueksi, heikensi markkinatunnelmaa.  

 

 Korkomarkkinoilla valtionlainojen korkojen lasku jatkui ja sai luonnollisesti uutta voimaa 
EKP:n päätöksistä. Edes Kreikan uusi hallitus uhkailuineen ei pystynyt hermostuttamaan 
euroalueen valtionlainamarkkinoita. Toki Kreikan valtionlainojen korot olivat nousseet 
tuntuvasti jo syksyllä, kun alkoi näyttää todennäköiseltä, että Syriza voittaa vaalit ja maa 
ajautuu ennenaikaisiin vaaleihin. Vaalien jälkeen Syrizan johtama hallitus ilmoitti 
keskeyttävänsä nk. troikan (EU-komissio, EKP ja IMF) kanssa sovitun 
tervehdyttämisohjelman, mutta jo muutaman päivän jälkeen sanamuodot muuttuivat 
sovinnollisemmiksi. Koska Kreikan uusi pääministeri oli antanut äänestäjille katteettomia 
lupauksia maan velkojen olennaisesta leikkauksesta, hänen oli sisäpoliittisista syistä 
järjestettävä eräänlainen ”show” muiden euromaiden valtionpäämiesten kanssa asiasta. EKP 
palautti Kreikan takaisin realismiin jo helmikuun alussa lopettamalla maan valtionlainojen 

Valtioiden viitelainat 10 vuotta, %

Euroalueen pitkäaikaisia korkoja

Lähde: Reuters EcoWin
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hyväksymisen keskuspankkirahoituksen vakuusmateriaaliksi. Lopulta Kreikalla ei ole mitään 
muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa  olennaiselta osin sovittua tervehdyttämisohjelmaa, mikäli 
maa aikoo välttää valtion kassakriisin ja pankkikriisin uusiutumisen.   

 Raakaöljyn hinnalasku taittui vihdoin tammikuun lopulla ja esim. Brent-laadun hinta kohosi 
takaisin 50 USD/brl tason yläpuolelle. Tämä osaltaan rauhoitti myös rahoitusmarkkinoita, 
sillä nyt raakaöljyn hinnan voidaan olettaa asettuvan uudelle tasapainotasolle jo kesällä 
alkaneen hintasyöksyn jälkeen. 

 Suhdannekehityksestä saadut tiedot ja tilastot eivät ole juurikaan muuttaneet kuvaa 
keskeisten teollisuusmaiden tilanteesta, mutta arviot tulevasta ovat muuttuneet hieman 
toiveikkaammiksi. Euroalueella Saksan talouskasvu on selvästi vauhdittumassa.  
Yhdysvalloissa työllisyys kasvoi tammikuussa vahvasti ja joulukuussa nähty tuntiansioiden 
supistuminen jäi tilapäiseksi. Kiinassa teollisuuden suhdanneodotukset heikkenivät hieman 
ja helmikuun alussa keskuspankki kevensi pankkien reservivaatimusta.  Venäjän osalta 
useat investointipankit ovat korjanneet arvioitaan maan talousnäkymistä entistäkin 
heikommiksi. Suomessa viennin kasvuun suhtaudutaan aiempaa positiivisemmin, mutta 
kotimarkkinoiden tilanteen toki arvioidaan edelleen jatkuvan vaikeana.  

 

 
 

 

* Pro forma. Perustuu Frontin omaisuuslajikohtaisten mallisalkkujen tuottoihin painotettuna lasketun  
strategian (Front Maltillinen ja Front Länsimaat) neutraaliallokaation mukaisilla painolla. 
 

Lähde: Bloomberg, Front (tuotot euromääräisinä ETF:ien kulut ja kaupankäyntipalkkiot huomioiden, mutta 
mallisalkuissa tuotot ennen varainhoitopalkkiota. Rahastossa huomioitu instituutiosarjan hallinnointipalkkio) 

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Tammikuu 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 7,9 % 11,4 % -6,8 % 16,4 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI 9,0 % 10,6 % 31,6 % 15,5 %

Eurooppa STOXX 600 TR 7,3 % 7,2 % 20,8 % 18,2 %

Yhdysvallat S&P 500 TR 4,0 % 29,6 % 26,7 % 13,9 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -0,8 % -23,7 % -5,5 % -1,7 %

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,7 % 4,0 % 7,9 % 22,8 %

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,9 % 8,4 % 2,4 % 13,6 %

Valtionlainat JPM GBI Emu 2,3 % 13,5 % 2,4 % 11,4 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,00 % 0,10 % 0,09 % 0,23 %

Front Varainhoito

Front Strategia 4,7 % 11,5 % 2,4 % 15,2 %

Front Maltillinen 2,4 % 9,9 % 2,6 % 14,3 %*

Front Länsimaat 3,8 % 14,1 % 10,7 %* 16,1 %*

Front Suomi 10,5 % 6,6 % 21,1 % 20,1 %

Front DM osake 5,9 % 19,2 % 19,3 % 17,8 %

Front EM osake 8,8 % 13,8 % -7,2 % 13,7 %

Front Osake 7,2 % 16,8 % 3,9 % 14,9 %

Front Korko 1,0 % 8,1 % 2,4 % 13,9 %
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Frontin sijoitusstrategia: ei muutoksia 
tammikuussa 

 
 Tammikuussa Frontin sijoitusstrategioita ei muutettu lainkaan. Vuodenvaihteen painotukset 

katsottiin sopiviksi niin allokaatiostrategian, osakesalkun maa- ja toimialapainotusten kuin 
korkostrategian linjaustenkin osalta. Markkinoiden kehitys olikin myönteinen tammikuussa 
Frontin salkuille. Osakkeiden ylipainotus toimi hyvin, kun osakemarkkinat tuottivat 
erinomaisesti. Kehittyvien markkinoiden painotus sekä dollarimääräisten sijoitusten 
ylipainotus antoivat myös hyvän tuottolisän, kun euro heikkeni useimpia valuuttoja vastaan. 
Korkosijoitusten osalta valtionlainojen hämmentävän vahvat tuotot jatkuivat tammikuussa.  
Erityisesti Etelä-Euroopan (pl. Kreikka) maiden pitkäaikaiset lainat tuottivat hyvin. HY- ja IG-
yrityslainojen tuotot jäivät vähäisemmiksi, mutta nekin ylsivät vahvasti plussalle.      

 

 Helmikuussa sijoitusmarkkinat todennäköisesti sulattelevat EKP:n arvopaperiostojen 
vaikutusta markkinoihin. Osakekurssien voimakkaan nousun jälkeen on selvää, että kehitys 
ei voi jatkua yhtä jyrkkänä. Korko- ja valuuttamarkkinoilla ollaan maaliskuussa kuitenkin 
tilanteessa, jossa EKP alkaa konkreettisesti  ostaa euromaiden velkapapereita ja niiden 
(yli)kysyntä varmasti vaikuttaa markkinoihin. On todennäköistä, että korkoerot Saksan ja 
muiden euromaiden valtionlainakorkojen välillä tulevat kaventumaan. Paine tulee leviämään 
muihin korkoinstrumentteihin ja varsinkin HY-lainojen korot todennäköisesti laskevat 
suhteessa riskittömään korkoon. Valuuttamarkkinoilla paineet euron heikentymiseksi 
kasvavat uudelleen, kun likviditetti alkaa lisääntyä euroalueen rahoitusmarkkinoilla. Koska on 
todennäköistä, että tämä likviditeetin lisäys ei jää euroalueelle, vaan se kanavoituu 
globaaleille sijoitusmarkkinoille, euroja aletaan enenevästi vaihtaa muihin valuuttoihin. Tämä 
synnyttää paineen euron heikentymisksi aivan samoin kuin kävi dollarille tai jenille, kun FED 
ja Japanin keskuspankki lisäsivät likviditeettiä arvopaperiostoillaan.  

 Kreikan tilanteen arvioimme vähitellen rauhoittuvan ja maa palaa pitkälti nk. troikan kanssa 
sovittuun tervehdyttämisohjelmaan. Sitä vastoin Ukrainan kriisi/sota kärjistyy jälleen 
helmikuussa Venäjän tukemien ja aseistamien separatistien sekä nk. sopimussotilaiden 
aloitettua uudet sotatoimet tammikuussa. Tammi-helmikuun taisteluissa separatistit (ja 
sopimussotilaat) ovat valloittaneet uusia alueita syyskuussa sovitun tulitaukolinjan takaa. 

31.12.2013=100  (tuottoindeksit, valuuttakurssit huomioitu)

Omaisuusluokat

Lähde: Reuters EcoWin
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Helmikuun alussa Saksan ja Ranskan päämiehet käynnistivät uuden rauhaan tähtäävän 
neuvottelukierroksen, jonka uskottavuutta Yhdysvallat höysti ilmoittamalla harkitsevansa 
suoraa aseapua Ukrainalle maaliskuusta alkaen. Ukrainan alueellisen yhtenäisyyden 
turvaava ehdotus, joka noudattaa pitkälti syyskuussa solmittua Minskin sopimusta, antaisi 
Venäjälle mahdollisuuden peräytyä ja on mahdollisesti viimeinen yritys välttää sodan 
eskaloituminen.     

 Tällä hetkellä (9.2.2015) Frontin sijoitusstrategia ja painotukset perustuvat seuraaviin 
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:  

1) Ukrainan kriisin/sodan vaimeneminen on mahdollista uusimman rauhanaloitteen 
ansiosta, mutta riski konfliktin uudelleen eskaloitumisesta keväällä on edelleen 
olemassa. Rahoitusmarkkinat ovat oppineet elämään tämän kriisin kanssa ja jos taistelut 
nyt aidosti vaimentuvat, kriisin merkitys markkinoille pienenee tuntuvasti. Venäjän 
talouskriisi toki jatkuu täydella painollaan ja pahin on vasta edessä. Venäjä on 
menettänyt kaiken uskottavuutensa ja luottamuksensa länsimaiden silmissä Ukrainan 
tapahtumien johdosta. Putinin hallinnon asema alkaa vähitellen heiketä sekä 
talouskurjuuden että Ukrainassa ennemmin tai  myöhemmin kärsittävän arvovaltatappion 
vuoksi. Riski kaaoksesta Venäjällä lähivuosina on suuri. Frontin sijoitusstrategiassa ei 
ole sijoitettu venäläisiin osakkeisiin tai korkopapereihin syksyn 2013 jälkeen. Vältämme 
myös sijoittamista niihin yrityksiin, joilla on merkittävästi toimintaa tai myyntiä Venäjälle.  

2) Arvioimme maailmantalouden elpyvän 2015, mutta Euroalueen osalta kehitys jää vielä 
alkuvuonna vaisuksi. Kaikkiaan maailmantalouden näkymät ovat aiempaa 
myönteisemmät sillä raakaöljyn hinnan romahdus kiihdyttää kasvua ja suurimmat 
hyötyjät ovat: Aasian taloudet, Eurooppa (pl. energiantuottajat) sekä Yhdysvallat. Myös 
energiaa tuovat EM-maat hyötyvät uudesta tilanteesta. Suurimmat häviäjät - tulojen 
menetyksen kannalta - ovat Lähi-idän öljyntuottajamaat, mutta kipeimmin talouteen 
raakaöljyn hinnan lasku vaikuttaa niihin  tuottajamaihin, joilla ulkoinen tasapaino oli jo 
lähtötilanteessa heikko: Venäjä, Kazakstan, Venezuela, Algeria, Angola ja Irak. 
Vaikeuksia on tiedossa myös Nigerialle, Iranille ja Meksikolle.      

3) Deflaatiopaineet lisääntyvät raakaöljyn hinnan romahduksen seurauksena kaikissa 
teollisuusmaissa. Myös monissa kehittyvissä talouksissa inflaatiopaineet vaimenevat ja 
varsinkin Aasian maissa keskuspankeille tulee lisää liikkumavaraa laskea 
ohjauskorkojaan (esim. Intia ja Kiina). Rahapolitiikka säilyy keveänä vielä pitkään ja 
lyhyet korot pysyvät matalalla tasolla. Euroalueella paineet EKP:ia kohtaan ovat nyt 
poistuneet ja markkinoilla jäädään seuraamaan 22.1. kokouksen päätösten 
toimeenpanoa ja vaikutuksia. Arviomme mukaan Kreikka tulee jatkamaan talouden 
tervehdyttämistään, mutta ohjelmaan tehdään kosmeettisia muutoksia.    

4) Kiinan keskuspankin voidaan odottaa keventävän rahapolitiikkaansa alkuvuonna mm. 
keventämällä pankkien reservivaatimusta ja alentamalla ohjauskorkoaan. Talouskasvun 
lievä hidastuminen, rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkaminen ja matala inflaatio 
mahdollistavat korkojen alentamisen. Koska Japanin keskuspankki elvyttää edelleen 
rajusti, Aasiassa useat maat joutuvat pitämään oman rahapolitiikkansa vähintään 
ennallaan.   

5) Yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat hieman ylipainossa. Kyse on yksinomaan taktisesta 
painotuksesta liittyen tämän hetken markkinatilanteeseen. Osakepaino on nyt selvästi 
vähäisempi kuin esimerkiksi syksyllä 2011 tai kesällä 2012. Teollisuusmaiden (DM) 
osakkeet ovat varsin korkealle arvostettuja. Arvostustasoja perustelee lähinnä ultrakeveä 
rahapolitiikka ja korkojen mataluus teollisuusmaissa. EKP:n setelielvytysohjelma antaa 
arvopaperimarkkinoille lisäaikaa rakentaa yliarvostusta. Tulosten paraneminen edellyttää 
suhdanteiden selvää vahvistumista, jotta yritysten tuloskasvu perustuisi liikevaihtojen 
kasvuun eikä vain kulusäästöihin. Suhdanteiden kohentumisen raja tulee vastaan, kun 
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yksityisen sektorin säästäminen on laskenut liian matalalle tasolle. Vielä ei olla kriittisellä 
tasolla (säästämisen mataluuden osalta), mutta parhaimmillaan osakemarkkinoiden 
vahva kehitys (kuten 1999-2000 ja 2006-07) voi jatkua vielä muutaman vuoden.   

6) Frontin teollisuusmaiden (DM) osakesijoituksia painotetaan euroalueen ulkopuolisiin 
maihin ja ainoastaan Saksa on ylipainossa. Pohjoismaat ovat edelleen lievässä 
ylipainossa, kuten myös Japani ja Yhdysvallat. Hajautusta on täydennetty Australian ja 
Kanadan osakkeilla. Iso-Britannia on tuntuvassa alipainossa mm. kevään 
parlamenttivaalien vuoksi. Yhtenä vaaliteemana on Britannian EU-jäsenyys, joka saattaa 
synnyttää levottomuutta markkinoilla. DM osakestrategian toimialavalinnoissa olemme 
painottaneet jo keväästä 2013 saakka yrityksiä, joiden liiketoiminta on koristetun 
globaalia: terveydenhoito, teknologia sekä teollisuustuotteet ja -palvelut. Näiden 
toimialojen ylipaino on tuntuva.    

7) Frontin EM-osakkeiden salkussa ylipainotetaan niitä kehittyviä talouksia, joissa talouden 
tasapaino (kuten maksutase) on hyvä ja maa on sitoutunut taloutta ja yritystoimintaa 
tukeviin uudistuksiin. Vahvoja maita ovat erityisesti Itä- ja Kaakkois-Aasian kehittyvät 
taloudet. Manner-Kiinan paino on tuntuva. Ukrainan kriisin vuoksi Venäjää ja Itä-
Euroopan maita vältetään. Myös latinalaisen Amerikan maat ovat alipainossa ja riski 
poliittisista levottomuuksista on kasvussa mm. Venezuelassa ja Ecuadorissa. Myös 
Meksikon ja Kolumbian tilanne on vaikeutumassa.  

8) Frontin korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on nyt hieman vähäisempi kuin 
vertailusalkussa. Vaikka euroalueen joukkolainakoroissa on enää kovin vähän 
laskuvaraa, riski korkojen noususta on vähäinen. Yrityslainoissa painotamme HY-
yrityslainoja, joiden riskilisä on edelleen kohtalainen. Valtionlainoissa paras 
tuottopotentiaali on pitkäaikaisissa korkean tuoton maiden (Espanja, Italia) lainoissa, 
jotka hyötyvät eniten maaliskuussa alkavasta EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmasta.    

  

 Frontin allokaationäkemys 9.2.2015 

 
  

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 13,4% 15,0% -1,6%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 18,0% 10,0% 8,0%

Matala riski (IG) 10,4% 25,0% -14,6%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 22,2% 20,0% 2,2%

Kehittyneet (DM) 27,8% 25,0% 2,8%

Käteinen 8,1% 5,0% 3,1%
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Vastuunrajoitus 

 
Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan 
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen 
käyttöön. Mikään asiakirjassa esitetty aineisto ei 
ole tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä 
kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan tai 
sijoituspalvelun käyttöön. Asiakirjassa oleva tieto ei 
ole arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu 
sijoitusneuvoksi taikka veroneuvoksi, eikä sen 
tarkoitus ole markkinoida palveluita tai tuotteita. 
 
Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellisia riskejä. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tai 
sijoituspalvelun käyttöä sijoittajan tulee perustaa 
päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa 
sijoituskohteesta tai sijoituspalvelusta ja siihen 
liittyvistä riskeistä eikä sijoituspäätöstä tule tehdä 
yksinään markkinointimateriaalissa esitettyjen 
tietojen perusteella vaan tulee perustua tuotteen 
tietoihin kokonaisuudessa. Sijoittajan tulee 
tiedostaa, että sijoituksiin liittyvä riski tarkoittaa, 
että sijoittaja voi hävitä sijoitetun pääoman osittain 
tai kokonaan ja, että historiallinen kehitys ei ole tae 
tulevasta. Sijoittaja tekee jokaisen 
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla 
vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta 
tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai 
sijoitusneuvojaansa. Asiakas vastaa aina 
sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja 
veroseuraamuksista riippumatta, onko Front 
Capital tai sen sidonnaisasiamiehet suorittaneet 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarvion. Front 
Capital Oy tai sen sidonnaisasiamiehet eivät 
vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai 
kuluista, olivatpa ne välittömistä tai välillisistä 
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa 
tässä asiakirjassa olevaan informaatioon 
perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.  
Asiakirjaa laadittaessa on pyritty varmentamaan 
siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto 

perustuu lähteisiin, joita Front Capital Oy pitää 
luotettavina. Front Capital Oy tai sen työntekijät 
eivät takaa asiakirjassa annettujen tietojen, 
mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai 
ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai 
täydellisyyttä tai siinä esitettyjen asioiden 
soveltuvuutta lukijalle.  
 
Asiakirjassa mahdollisesti olevat viittaukset 
olemassa olevaan lainsäädäntöön ja sen 
tulkintaan, perustuvat Front Capital Oy:n 
käsitykseen lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta 
sinä hetkenä, kun tiedot on julkaistu eikä Front 
Capital Oy voi antaa takuita laintulkinnan 
oikeellisuudesta tai pysyvyydestä. Lait ja 
laintulkinta voivat muuttua tulevaisuudessa. 
 
Tätä asiakirjaa tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa 
tai julkaista ilman Front Capital Oy:n etukäteen 
antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet 
pidätetään.  
 
Lisätietoa Front Capital Oy:stä: 
Front Capital Oy palvelee asiakkaitaan suomeksi ja 
soveltuvin osin ruotsiksi ja englanniksi. 
Lainsäädännön niin vaatiessa voidaan asiakkaalle 
tehdä asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi 
ennen tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front 
Capital Oy:n kanssa käydyt puhelinkeskustelut 
voidaan nauhoittaa. Front Capital Oy on 
sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, 
PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51; 
www.finanssivalvonta.fi. Front Capital Oy on 
Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa 
palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla 
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan 
tutustumaan näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa 
lisää tietoa muulla tavalla kuin Internet-sivuilta, 
pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Front 
Capital Oy:hyn.
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