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Markkinoiden volatiliteetti kasvoi 
 

 Toukokuussa sijoitusmarkkinoiden epävakaus lisääntyi. Joukkolainamarkkinoilla 
korkokehitys kääntyi selvään nousuun, kun spekulaatiot keskuspankkien elvyttävän 
rahapolitiikan jatkumisesta voimistuivat. Varsinkin Yhdysvaltojen valtionlainojen korot 
nousivat tuntuvasti. Myös Japanin ja euroalueen joukkolainakorot nousivat. Japanissa 
korkojen nousuun vaikutti keskuspankin pääjohtajan ristiriitaiset lausunnot siitä, onko 
arvopapereiden osto-ohjelmalla tavoitteena säädellä myös pitkien joukkolainakorkojen tasoa. 
Yleinen korkojen nousu tarttui väistämättä myös euroalueella ja valtionlainojen ohella 
yrityslainojen korot nousivat. Sinänsä keskuspankit eivät mitenkään erityisesti indikoineet 
muutosta rahapolitiikassa, mutta varsinkin Yhdysvalloissa suhdanneoptimismi synnytti 
pohdintaa siitä, miten ja milloin Fed vähentää ja lopulta lopettaa arvopaperiostot 
joukkolainamarkkinoilla. Keskuspankin osto-ohjelma on ollut keskeinen syy siihen, että 
Yhdysvaltojen valtionlainakorot ovat laskeneet huomattavan matalalle tasolle viime vuosina.  

 

 Osakemarkkinoilla toukokuu oli kaksijakoinen. Osakekurssit nousivat vahvasti aina 22.5. 
saakka, mutta kääntyivät selvään laskuun tämän jälkeen ja lasku on jatkunut kesäkuun 
ensimmäiselle viikolle saakka. Kurssilasku käynnistyi Yhdysvalloista, mutta voimistui 23.5 
miniromahdukseksi Japanin osakemarkkinoilla. Sinänsä ei ollut yllättävää, että Japanissa 
nähtiin voimakas korjausliike, sillä osakemarkkinat olivat nousseet noin 80 prosenttia viime 
vuoden marraskuun pohjista. Japanin voimakas korjausliike levisi väistämättä muillekin 
markkinoille ja samalla sijoittajien optimismi alkoi vaihtua varovaisuudeksi. Oman lisänsä 
markkinaepävarmuuden lisääntymiseen toi Turkin poliittiset levottomuudet, kun suurimpiin 
kaupunkeihin levisi hallitsevaa vanhoillista uskontopuoluetta vastustavia mielenosoituksia. 
Pahimmillaan Istanbulin pörssi romahti yli kymmenen prosenttia samalla, kun Turkin liira 
heikkeni voimakkaasti valuuttamarkkinoilla.  

 Kuun lopun kurssilaskusta huolimatta useat DM-maiden pörssit (kuten Helsinki) jäivät 
niukasti plussalle toukokuussa. Sitä vastoin kehittyvien maiden osakkeet tuottivat jälleen 
pettymyksen ja tuotto jäi noin prosentin miinukselle. Suurimmista EM-maista heikosti 
tuottivat Venäjän, Etelä-Afrikan ja Brasilian markkinat ja Turkin osalta voidaan puhua jo 
romahduksesta. Positiiviseen tuottoon yltivät mm. Etelä-Korean ja Taiwanin markkinat. 
Korkosijoitusten osalta euroalueen valtionlainojen tuotto oli selvästi miinuksella, mutta 
yrityslainojen tuotto jäi sekä IG että HY-lainojen osalta nollan tuntumaan.  



      

     

     

     
      

 

Hyödykemarkkinoilla toukokuun tuotto jäi miinukselle, kun energian hinta laski kuun lopulla. 
Myös arvometallien hintojen lasku jatkui.  

 Koska yritykset raportoivat ensimmäisen neljänneksen tuloksistaan jo pääosin huhtikuussa, 
toukokuun kurssikehitykseen vaikuttivat ensisijaisesti makrotaloudesta saadut tiedot ja arvot 
keskuspankkien rahapolitiikasta. Makrotaloudesta saadut tuoreimmat tilastot eivät juurikaan 
muuttaneet suhdannekuvaa. Sekä Yhdysvalloissa, Japanissa että Euroopassa kuluttajien 
luottamus talouskehitykseen lisääntyi hieman, mutta suhdanneoptimismi heikkeni varsinkin 
Yhdysvalloissa sekä teollisuusyritysten osalta. Euroalueella tilanne pysyi likimain ennallaan, 
eli enemmistö yrityksistä odottaa edelleen suhdanteiden heikkenevän. Eräänlaisena 
positiivisena merkkinä kuitenkin nähtiin, että suhdannepessimistien osuus on hieman 
supistunut. Euroalueen työllisyystilanne jatkoi heikentymistään, ja keskimääräinen 
työttömyysaste on noussut jo 12,2 prosenttiin. Yhdysvalloissa työllisyystilanne on sitä vastoin 
jatkanut lievää parantumistaan ja uusia työpaikkoja on syntynyt varsin tasaisesti jokaisena 
alkuvuoden kuukautena. Yhdysvalloissa tärkein syy suhdanneoptimismiin liittyy 
asuntomarkkinoihin, joilla hintakehitys on kääntynyt pitkän laskun jälkeen nousuun ja 
asuntokaupan lukumäärät ja asuntorakentaminen on vähittäin elpynyt. Toisaalta tilanteen 
herkkyydestä kertoo se, että toukokuussa asuntolainahakemusten määrä supistui useana 
viikkona peräkkäin, kun pitkäaikaiset joukkolainakorot kääntyivät nousuun. Pitkien 
valtionlainojen korkotaso on keskeinen uusien asuntoluottojen viitekorko.   

 Talouskasvuun liittyviä ennusteita laskettiin jälleen hieman euroalueen osalta koskien 
kuluvaa vuotta mm. OECD:n ja EKP:n ennusteissa. Myös Suomen kuluvan vuoden 
kasvuarvio laski nollaan OECD:n tuoreessa ennusteessa. Sitä vastoin Japania koskevat 
arvoit kuluvan vuoden talouskasvusta ovat nousseet alkuvuonna selvästi.  

 

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

Toukokuu YTD 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -0,9 % -1,8 % 16,4 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI 1,7 % 11,4 % 15,5 %

Eurooppa STOXX 600 TR 2,0 % 9,6 % 18,2 %

Yhdysvallat S&P 500 TR 3,8 % 17,4 % 13,9 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -0,1 % -4,0 % -1,7 %

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,1 % 3,3 % 22,8 %

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate -0,2 % 1,8 % 13,6 %

Valtionlainat JPM GBI Emu -1,3 % 1,7 % 11,4 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,01 % 0,03 % 0,23 %

Front Varainhoito

Front Struktuuri (rahasto) 0,9 % 1,1 % 16,2 %

Front Strategia -0,2 % 1,6 % 15,2 %

Front Suomi 0,6 % 10,6 % 20,1 %

Front Osake -0,1 % 3,0 % 14,9 %

Front Korko -0,7 % 0,9 % 13,9 %

Front Maltillinen -0,5 % 1,6 %



      

     

     

     
      

 

Front sijoitusstrategia: Osakeriskin taktista 
säätelyä ja pitkän aikavälin rakenteen muokkausta  

 
 Toukokuun aikana Frontin sijoitusstrategiaa muutettiin jälleen hieman. Kurssilaskun 

käynnistyessä 23.5. osakkeita myytiin välittömästi riskin pienentämiseksi. Tuolloin 
vähennettiin Suomen ja Venäjän osakkeita yhteensä 2 %-yksikköä koko salkun arvosta. 
Noin viikko tämän jälkeen osakkeita jälleen lisättiin, mutta se toteutettiin ostamalla globaalia 
teknologiaosakkeiden (DM) toimiala-ETF:ää 2 %-yksikköä. Uudelleen osakepainoa 
kasvatettiin kesäkuun ensimmäisen viikon lopussa, kun osakemarkkinat olivat laskeneet 
tuntuvasti toukokuun huipuistaan. Tuolloin salkkuun ostettiin globaalia EM-maiden pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin sijoittavaa ETF:ää. Kaikkiaan osakkeiden painoa on kasvatettu 
huhtikuun puolivälin ja kesäkuun alun notkahduksissa 4 %-yksikköä.  

 

 Huhti-toukokuussa osakeriskin taktisen säätelyn ohella DM-osakkeiden salkkua on muutettu 
toimialapainotukseltaan siten, että se vastaisi mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin 
näkemyksiämme. Toimialat, joita painotamme muita enemmän, ovat teollisuustuotteet ja -
palvelut, terveydenhoito ja teknologia. Kaikille em. toimialoille on ominaista, että yritysten 
liiketoiminta ja kasvu perustuu merkittävältä osin globaaleille markkinoille, sekä että 
kehittyvien talouksien osuus tästä on merkittävä. Lisäksi terveydenhoito hyötyy pitkällä 
aikavälillä perinteisten teollisuusmaiden väestön ikääntymisestä. Tältä osin muokkaus on nyt 
saatettu loppuun. EM-osakkeiden salkussa maavalinnat ovat keskeisiä ja painotamme 
edelleen maita, joissa osakkeet on maltillisesti arvostettu ja joissa talouskasvu ei perustu 
liialliseen ulkomaiseen velkaantumiseen, eli vaihtotase on ylijäämäinen. Kesäkuussa EM-
osakesalkkuun otettiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta salkku hyötyisi jatkossa paremmin 
EM-maiden talouskasvusta.   

 Alkuvuoden markkinakehitys ei ole vastannut kaikilta osin odotuksiamme. Varsinkin EM- 
osakkeiden vaisu kurssikehitys, joka huhti-toukokuussa kääntyi koko vuoden osalta laskuksi, 
on ollut pettymys. EM-osakkeiden vaisu kehitys korostuu, sillä DM-osakkeiden kurssikehitys 
on ollut samaan aikaan varsin vahvaa. Myös hyödykkeiden hintojen heikko kehitys on 
vaikuttanut negatiivisesti kokonaistuottoon. Kun lisäksi ylipainottamamme HY-yrityslaina 
ETF:n hintakehitys on alkuvuonna jäänyt selvästi alla olevien joukkolainojen 
tuottokehityksestä, kokonaistuotto on jäänyt vaatimattomaksi. Vaikka olemme alkuvuonna 



      

     

     

     
      

 

ylipainottaneet osakkeita, ei se ole juurikaan auttanut, sillä EM-osakkeiden osuus on 
lähtökohtaisesti suuri salkun nk. neutraaliallokaatiossa. Positiivista sijoitusstrategiassa on 
ollut eri osasalkkujen painotukset. EM-osakkeissa lisätuottoa on antanut Aasian 
markkinoiden ylipainotus. DM-osakkeissa vastaavasti Japanin ja Pohjoismaiden sekä 
Saksan painotus on toiminut hyvin. Korkosalkussa HY-yrityslainojen tuntuva ylipaino on ollut 
oikea valinta, kuten myös hyödykesalkussa arvometallien, kuten kullan, poissaolo salkusta.     

 Tällä hetkellä (10.6.2013) sijoitusstrategia perustuu seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja 
rahoitusmarkkinoista:  

1) Maailmantalouden kasvu elpyy viimeistään 2014, mutta varsinkin euroalueen kasvu jää 
vaatimattomaksi lähivuosinakin. Yhdysvalloissa keskuspankki joutuu jatkamaan keveää 
rahapolitiikkaa vielä pitkään, jotta hauras talouskasvu saadaan pidettyä käynnissä. 
Varsinkaan asuntomarkkinoiden tilanne ei kestä pitkien joukkolainakorkojen merkittävää 
nousua. Nk. Fiscal Cliff:iin liittyvä poliittinen ristiriita saadaan siirrettyä tulevanakin 
syksynä eteenpäin aina vuoden 2014 syksyn välivaalien jälkeiseen uuteen poliittiseen 
tilanteeseen. Euroalueella hauras talous- ja rahoitusmarkkinatilanne saadaan pidettyä 
jotenkuten hallinnassa, mutta taantuma jatkuu koko vuoden. Riski euroalueen ongelmien 
eskaloitumisesta on edelleen suuri, mm. Espanjan pankkien heikon tilanteen ja Kreikan 
kestämättömän velkatason vuoksi. Todennäköisesti kaikkien ongelmien esiin ottamista 
pyritään välttämään ennen Saksan alkusyksyn liittopäivävaaleja. Eniten kasvunäkymiään 
on parantunut Japani, joka jatkaa ultrakeveää rahapolitiikkaansa elpymisen 
varmistamiseksi. OECD-maiden vaisun kehityksen vuoksi kehittyvissä talouksissa 
käynnistetään varovaisia elvytystoimia sekä keskuspankkien että julkisen talouden 
toimesta. Inflaation hidastuminen varsinkin Kiinassa antaa tähän aiempaa enemmän 
mahdollisuuksia.  

2) Japanin aloittama devalvaatiopolitiikka on muuttanut merkittävästi kaikkien OECD-
maiden keskuspankkien tilannetta, sillä mikään maa ei voi riskeerata talouskasvuaan 
liian korkeiden korkojen aiheuttaman valuutan vahvistumisen vuoksi. Keveä 
rahapolitiikka jatkuu siten huomattavasti pidempään kuin markkinat tällä hetkellä 
arvioivat. Vaikka euroalueen poliitikot jälleen haluavat nähdä ongelmien väistyneen 
(kuten vuodenvaihteessa), on todennäköistä, että EKP joutuu aloittamaan rahapoliittiset 
erityistoimet ensi syksynä. Eurokriisi siis jatkuu massatyöttömyyden, heikon 
talouskasvun, vähäisten investointien, poliittisen levottomuuden ja jyrkästi eriytyvän 
maakohtaisen kehityksen kriisinä. Akuutteina ongelmina, jotka on väistämättä otettava 
ratkaistavaksi lähimmän vuoden aikana on Etelä-Euroopan maiden pankkien kasvavien 
luottotappioiden aiheuttama pääomitustarve ja Kreikan kestämättömän velkatason 
leikkaus. Pidemmällä aikavälillä heikentyvä euro on ainoa varaventtiili tässä tilanteessa.   

3) On todennäköistä, että sijoitusmarkkinoiden epävarmuus vaihtelee jatkossakin. Sekä 
korkojen että osakekurssien kehitykseen liittyy aika ajoin vaihtelua ja kurssien 
korjausliikkeet vaihtelevat nousujaksojen kanssa. Sijoitusstrategia pyrkii hyödyntämään 
näitä markkinaliikkeitä lisäämällä ja vähentämällä aika ajoin sijoitusriskiä. Osakekurssien 
voimakkaan nousun jälkeen sijoitusriskiä vähennettiin joulu-helmikuussa. Huhtikuussa ja 
uudelleen kesäkuussa riskiä lisättiin, kun kurssit olivat laskeneet osakemarkkinoilla.   

4) Osakekurssien tuntuvasta noususta huolimatta osakkeet ovat edelleen 
omaisuusluokkana arvostukseltaan kohtuullisesti arvostettuja korkoinstrumentteihin 
nähden. Näin varsinkin EM-osakkeiden osalta. EM-maiden osakkeet ovat edelleen 
suuremmassa painossa kuin DM-maiden, sillä arviomme mukaan EM-maiden yritysten 
tuloskasvu on parempi pitkällä aikavälillä. Lisäksi jo tällä hetkellä EM osakkeet on 
arvostettu (P/E) selvästi edullisemmiksi kuin DM-osakkeet. EM-talouksissa ei ole 
myöskään turvauduttu samanlaiseen epäterveeseen julkisten alijäämien paisuttamiseen 
ja ultrakeveään rahapolitiikkaan kuin useimmissa DM-talouksissa. Niillä on siis tuntuvasti 
enemmän mahdollisuuksia tarvittaessa tukea talouskasvua finanssi- ja rahapolitiikalla ja 
tämän mahdollisuuden käyttäminen tukisi nimenomaan osakemarkkinoita ko. maissa.    



      

     

     

     
      

 

5) Korkosalkun korkoriski on ollut koko vuoden vähäisempi kuin nk. neutraaliallokaatiossa. 
Vaikka arvioimme, että inflaatio ei olennaisesti kiihdy lähivuosina, on todennäköistä, että 
korkomarkkinoilla pitkät korot aika ajoin nousevat markkinoiden spekuloidessa 
keskuspankkien toiminnasta ja inflaatiosta. Tuoton ja riskin näkökulmasta sekä hyvin 
taloutensa hoitaneiden maiden että kriisimaiden valtionlainat ovat tällä hetkellä erityisen 
yliarvostettuja ja niihin ei sijoiteta juuri lainkaan. Valtionlainojen sijoituksia on hajautettu 
kehittyviin talouksiin (sekä valuuttamääräisinä että valuuttasuojattuina). Sitä vastoin HY-
yrityslainat ovat tuotto-odotukseltaan edelleen parempia kuin valtionlainat ja erityisesti 
lähiaikojen riskeihin suhteutettuna. Hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet liian paljon 
suhteessa elpyvään maailmantalouteen ja siihen rakenteelliseen kysynnän kasvuun, 
joka tulee kehittyvistä talouksista.  

6) Osakesijoituksia painotetaan voimakkaasti euroalueen ulkopuolisiin maihin. Saksa on 
ainoa euroalueen maa, joka on edes neutraalipainossa. Osana euroaluetta myös Suomi 
on alipainossa, kun taas oman valuuttansa säilyttäneet muut Pohjoismaat ovat edelleen 
ylipainossa. Kaiken kaikkiaan maat, joiden rahoitustasapaino on hyvä ja talouden 
kasvunäkymät keskimääräistä paremmat, kuten Aasian kehittyvät taloudet, ovat 
tuntuvassa ylipainossa. Myös Japani on edelleen ylipainossa, sillä arvioimme että 
Japanin devalvaatiopolitiikka hyödyttää nimenomaan osakesijoittajaa. Yhdysvallat on 
tällä hetkellä neutraalipainossa, minkä lisäksi salkun hajautusta on täydennetty 
Australian ja Kanadan osakkeilla.    

 

 Frontin allokaationäkemys 10.6.2013 

 
     

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

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

Yrityslainat Korkea riski (HY) 21,4% 10,0% 11,4%

Matala riski (IG) 15,5% 25,0% -9,5%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 24,1% 20,0% 4,1%

Kehittyneet (DM) 22,0% 20,0% 2,0%

Hyödykkeet 8,0% 5,0% 3,0%

Käteinen 1,4% 5,0% -3,6%
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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.

 


