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Euroalueella helpotti   
 
 

 Keväällä alkanut epävarmuus hellitti rahoitusmarkkinoilla kesäkuun jälkipuoliskolla ja 
markkinatunnelma parani selvästi. Epävarmuus vaimeni, kun huolta aiheuttaneisiin asioihin 
saatiin selvyyttä ja markkinoiden pahimmat pelot eivät toteutuneet. Kreikan uusintavaalit 
pidettiin 17.6. ja maan säästö- ja tervehdyttämisohjelmaan sitoutuneet puolueet voittivat. 
Uuden hallituksen muodostaminen rauhoitti tilanteen ja pelot jopa siitä, että Kreikka olisi 
irtautumassa euroalueesta, väistyivät. Toinen euroalueen akuutti ongelmavyyhti, Espanjan 
pankkien tilanne, sai myös selvyyttä, kun Espanja vihdoin pyysi apua ongelmapankkiensa 
pääomittamiseen. Kuun lopulla EU:n huippukokouksessa euroalueen johtajat sopivat 
menettelytavoista tuen antamiseksi, mikä edelleen vaimensi markkinoiden pelkoja. 
Epävarmuutta vaimensi myös se, että keskuspankit toistivat jälleen laajasti valmiutensa tukea 
markkinoiden vakautta ja huolehtia pankkijärjestelmän maksuvalmiudesta. Kaikki tämä 
vaimensi markkinoiden epävarmuutta ja sijoitusmarkkinoilla riskipitoisten sijoituskohteiden, 
kuten osakkeiden, hyödykkeiden ja HY yrityslainojen hinnat nousivat selvästi erityisesti 
kuukauden lopulla. Myös euron arvo vahvistui valuuttamarkkinoilla.  

 

 Osakkeiden hinnat nousivat kesäkuussa kaikilla päämarkkinoilla ja varsinkin Euroopassa 
heikon toukokuun jälkeen. Suomessa pörssikurssien nousua vaimensi Nokia osakekurssin 
lasku tulosvaroituksen jälkeen. Korkomarkkinoilla euroalueen velkakriisi ohjasi 
markkinakehitystä ja ongelmamaiden valtionlainojen korot nousivat, kunnes kuun lopulla korot 
laskivat voimakkaasti EU:n huippukokouksen päätösten seurauksena. Samalla Saksan ja 
Suomen valtionlainojen korot kääntyivät nousuun. Yrityslainojen kehitys heijasti samaa 
epävarmuuden vaihtelua ja IG yrityslainat menestyivät kesäkuussa selvästi heikommin kuin 
korkeariskisemmät HY yrityslainat. Hyödykehintojen lasku heijasti tätä samaa sijoitusriskien 
karttamista, mutta myös heikkeneviä suhdannenäkymiä.  

 Kesäkuun markkinakehitys kuvasi varsin hyvin sitä epävarmuuden vaihtelua, joka on hallinnut 
sijoittajia jo useita vuosia finanssikriisin alusta. Suurta epävarmuuden jaksoa seuraa 
markkinoiden tasaantuminen ja erilaisten uhkaskenaarioiden rinnalla aletaan pohtia miten 
keskuspankit, poliitikot ym. hallinto reagoivat tilanteen rauhoittamiseksi. Kun lopulta saadaan 
selvyyttä miten keskuspankit ja valtiot pyrkivät vakauttamaan tilanteen, markkinat reagoivat 
voimakkaasti ja riskipitoisten sijoituskohteiden hinnat nousevat.  



 
 
 

 

 
 

 Tänä kesänä uutena piirteenä euroalueen kriisiin on tullut pohdinta siitä, miten pitkällä 
aikavälillä euroalueen valtiot vakauttavat rahoitusmarkkinat ja luovat edellytyksiä 
talouskasvulle. Keskustelu ja markkinoiden vaatimus liittovaltiotasoisten instituutioiden 
synnyttämiseksi on voimistunut, sillä vähitellen on käynyt selväksi, että nykyisellä rakenteella 
eurojärjestelmä ei ole elinkelpoinen. Vaikka jokainen akuutti kriisi kyetään varmasti 
ratkaisemaan EKP:n ja eurovaltioiden toimesta, euroalueen kriisi alkaa muistuttaa aikoinaan 
käytyä Vietnamin sotaa: Vaikka Yhdysvallat liittolaisineen voitti jokaisen yksittäisen taistelun, 
se hävisi sodan, kun sillä ei ollut strategiaa ja sitoutumista sodan voittamiseksi. Euroalueella 
ainoa liittovaltiotasoinen toimija talouspolitiikassa on EKP ja senkin mandaatti on rajattu vain 
inflaation vastustamiseen. Kesäkuun lopulla useat poliitikot (ja mm. IMF:n pääjohtaja) nostivat 
vihdoin kissan pöydälle ja vakava keskustelu euroalueen liittovaltiorakenteesta käynnistyi. 
Kesäkuun lopulla tehty päätös yhteisestä pankkivalvontaviranomaisesta on tarpeen, mutta 
euron elinkelpoisuus edellyttää olennaisesti syvempää talouspolitiikan integraatiota, kuten 
verotukseen, budjettivaltaan, sosiaaliturvaan ym. liittyvää päätöksenteon keskittämistä. Heikko 
suhdannekehitys ja siihen liittyvä korkea työttömyys, ongelmamaiden julkisen sektorin 
alijäämäisyys ja alijäämien supistustarve sekä pankkijärjestelmän ongelmat eivät helpota 
euroalueen sopua liittovaltiota rakennettaessa. On todennäköistä, että lähivuosien aikana EKP 
joutuu kantamaan huomattavasti suuremman vastuun tilanteen vakauttamiseksi, kuin on 
ennakoitu. Käytännössä tämä merkitsee poikkeuksellisen keveää rahapolitiikkaa, 
erityistoimenpiteitä (vrt. LTRO rahoitus) ja matalaa korkotasoa lähivuosiksi.    

Markkinoilla on nyt saatu hetken hengähdystauko ja heinäkuussa ainakin osakemarkkinoilla 
huomio keskittyy enemmän yritysten toisen neljänneksen tulosraportointiin. Tulosvaroitusten 
vähäinen määrä kesäkuussa ennakoi kohtuullista tuloskehitystä, mutta erityinen kiinnostus 
liittyy nyt loppuvuoden näkymiin ja miten suuren vaurion kesän tapahtumat ovat tehneet 
suhdannekehitykseen. 

 

Lähde: Bloomberg, Front Capital (tuotot euromääräisinä) 

 

 
 

Kesäkuu YTD 2011

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 1,2 % 6,3 % -15,7 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI 1,8 % 0,2 % -24,9 %

Eurooppa STOXX 600 TR 5,1 % 5,2 % -8,6 %

Yhdysvallat S&P 500 TR 1,8 % 12,2 % 5,3 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -1,1 % -5,0 % 1,9 %

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 1,8 % 10,6 % -1,1 %

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate -0,2 % 5,7 % 1,5 %

Valtionlainat JPM GBI Emu -0,7 % 4,0 % 1,8 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,03 % 0,18 % 0,9 %

Front Omaisuudenhoito

Front Struktuuri (rahasto) 2,5 % 1,4 % -14,0 %

Front Strategia (rahasto) 2,6 % 4,7 % -1,5 %

Front Suomi 4,1 % 5,6 %

Front Osake 2,9 % 5,0 %

Front Korko 1,5 % 5,5 %



 
 
 

 

 
 

Front Capitalin sijoitustoiminnan katsaus 
 
 

 Kesäkuun markkinakehitys ja euroalueen kriisin uusimmat vaiheet eivät ole muuttaneet Front 
Capitalin sijoitusstrategian lyhyen aikavälin perusteita. Osakkeita lisättiin yhteensä 4 
prosenttiyksikköä toukokuun puolivälissä ja kesäkuun alussa ja tämän hetken 
markkinakehityksen valossa ostot ajoittuivat erinomaisesti. Kesäkuun lopulla ei ole tehty 
muutoksia omaisuuslajiallokaatioon, mutta osakeriskin pienentäminen on jälleen 
ajankohtaista, jos / kun kurssit nousevat kesällä. Sitä vastoin pitkän aikavälin strategiaan 
tehtiin kesä-heinäkuun vaihteessa pieniä ja vähittäisiä muutoksia muuttamalla 
maapainotuksia. Suomen, Japanin ja Kiinan painoa pienennettiin ja uusina maina 
osakesalkkuun otettiin Australia ja Kanada, molemmat 2 prosentin painolla (Front Strategia). 
Kiinan painoa siirrettiin muihin Aasian maihin. Lisäksi Japanin osakesijoituksissa siirryttiin 
jälleen jenimääräiseen positioon. Toimenpiteiden tarkoituksena on pienentää euroon ja 
euroalueeseen liittyvää riskiä hajauttamalla sijoituksia laajemmin kehittyneiden (DM) maiden 
osalta. Korkosijoitusten osalta ei ole tehty muutoksia.  

 

 Sijoitusriskin kasvattaminen touko-kesäkuussa paransi Front ETF Strategian tuottoa 
kesäkuussa. Korkosalkun tuotto muodostui erityisen vahvaksi, koska sekä ylipainossa olevat 
HY yrityslainat tuottivat hyvin että EM valtionlainat menestyivät huomattavan paljon paremmin 
kuin euromaiden valtionlainat. Tällä hetkellä (4.7.2012) sijoitusstrategia perustuu seuraaviin 
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:    

1) Maailmantalouden kasvu jatkuu kohtalaisena myös vuonna 2012 ja taantuma 
teollisuusmaissa vältetään kesän rahoitusmarkkinaepävarmuudesta huolimatta. 
Talouskasvun painopiste on kuitenkin lähivuosina pitkälti kehittyvien talouksien varassa ja 
euroalueen pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat heikot ja heikentyneet.     

2) Kreikan ja Espanjan kesäkuun tilanteen dramaattisista otsikoista huolimatta euroalueen 
velkakriisi on jälleen vaimentumassa ainakin lyhyellä aikavälillä. Toki markkinoilla 
pohditaan edelleen eri maiden tilannetta, miten ne selviävät lähivuosien haasteista 
korkean työttömyyden ja heikon talouskasvun oloissa. Julkisen talouden alijäämät 
supistuvat merkittävästi jo tehtyjen säästöpäätösten seurauksena. Kuluva kesä on hyvin 
osoittanut, että markkinat oppivat vähitellen arvioimaan realistisemmin poliitikkojen 
puheita ja ymmärtämään, että tiukan paikan tullen kukaan toimijoista ei halua ajaa 
tilannetta hallitsemattomaan kaaokseen.     



 
 
 

 

 
 

3) Toisaalta tarve euroalueen rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi ja edellytysten 
luomiseksi pitkän aikavälin talouskasvun vahvistamiseksi on nousemassa olennaiseksi 
keskusteluksi euroalueen valtioissa. Haluttiin tai ei, keskustelu liittovaltiosta ja sen 
mukanaan tuomasta olennaisesta vallanjaon muutoksesta euroalueen maiden ja 
toimijoiden kesken on alkanut. Tämä epävarmuustekijä tulee olemaan euroalueen 
taakkana lähivuodet.     

4) Keskuspankit tulevat jatkossakin tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet pankkien 
maksuvalmiuden ja rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitämiseksi. Lähivuodet tulevat 
olemaan keveän rahapolitiikan ja matalien korkojen aikaa. Euroalueella EKP joutuu 
harjoittamaan poikkeuksellisen keveää rahapolitiikkaa mataline korkoineen lähivuodet ja 
euron heikkous valuuttamarkkinoilla jatkuu.  

5) Osake- ja korkomarkkinoiden normalisoituminen alkukesän paniikkitunnelmista jatkunee. 
On todennäköistä, että 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.  

6) Osakkeet ovat omaisuusluokkana arvostukseltaan edullisia sekä historiallisesti että 
erityisesti korkoinstrumentteihin nähden. Vastaavasti hyvin taloutensa hoitaneiden maiden 
(kuten Saksa ja Pohjoismaat) valtionlainat ovat nyt huomattavan yliarvostettuja kuten 
myös Yhdysvaltojen valtionlainat. Markkinat yliarvioivat edelleen luottoriskiä ja 
näkemyksemme mukaan yrityslainat (ja erityisesti HY) ovat tuotto-odotukseltaan paljon 
kiinnostavampia kuin valtionlainat. Tuotto-odotuksen parantamiseksi valtionlainojen 
sijoituksia on hajautettu kehittyviin valtioihin ja korkeamman tuoton euroalueen valtioihin. 
Hyödykkeiden hinnat (pl. arvometallit) ovat laskeneet liian paljon suhteessa elpyvään 
maailmantalouteen ja siihen rakenteelliseen kysynnän kasvuun, joka tulee kehittyvistä 
talouksista.  

7) Osakesijoituksia painotetaan entistä enemmän euroalueen ulkopuolisiin maihin, mutta 
Saksa on edelleen ylipainossa. Suomen painoa on pienennetty, mutta oman valuuttansa 
säilyttäneet muut Pohjoismaat ovat ylipainossa. Kaiken kaikkiaan maat, joiden 
rahoitustasapaino on hyvä ja talouden kasvunäkymät keskimääräistä paremmat, kuten 
Aasian kehittyvät taloudet, ovat tuntuvassa ylipainossa. Euroalueen riskejä on pyritty 
pienentämään ottamalla Australia ja Kanada osakesalkkuun. Venäjä on edullisen 
arvostustasonsa vuoksi ylipainossa. Osakestrategiassa suositaan niitä maita ja toimialoja 
(kuten perus- ja konepajateollisuus sekä energia), jotka hyötyvät vastaisuudessakin 
kehittyvien talouksien kasvusta.   

Front Capitalin allokaationäkemys 29.6.2012

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 8,5% 25,0% -16,5%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 22,7% 5,0% 17,7%

Matala riski (IG) 7,9% 20,0% -12,1%

Osakkeet Kehittyvät 21,3% 15,0% 6,3%

Kehittyneet 29,4% 25,0% 4,4%

Hyödykkeet 8,0% 5,0% 3,0%

Käteinen 2,3% 5,0% -2,7%



 
 
 

 

 
 

 

Front Capitalin varainhoidon katsaus 
 

 Front Capitalin varainhoitoratkaisuista Front Strategia rahasto seuraa suoraviivaisesti 
kantaaottavaa allokaationäkemystämme. Olemme rahastosalkussamme mainituissa 
osakkeissa, hyödykkeissä että korkeamman tuoton tarjoavissa yrityslainoissa (HY) edelleen 
ylipainossa. Valtionlainoissa olemme selkeässä alipainossa.  

 ETF Strategiamme (sijoitusrahasto) tuotti kesäkuussa 2,6 % ja alkuvuonna 4,7 %. Vastaavasti 
korkovarainhoito tuotti kesäkuussa 1,5 % ja alkuvuonna 5,5 %. Osakevarainhoidon tuotto oli 
kesäkuussa 2,9 % ja Suomi osakevarainhoidon 4,1 %. Alkuvuoden tuotot olivat 5,0 % ja 5,5 
%.  

 Front Capitalin Struktuurirahasto tuotti kesäkuussa 2,5 % ja alkuvuonna 1,4 %.  

 Front Capitalin toukokuun lopussa liikkeeseen lasketun Suomi Varainhoito Obligaation ja 
Sijoituswarrantin ensimmäinen salkun uudelleenallokointi tehtiin kesäkuun lopussa. Salkun 
sisältöä muutettiin hieman tuottohakuisemmaksi lisäämällä konepajayhtiöiden ja 
perusteollisuuden painoa. Ensimmäisellä jaksolla salkun painotukset olivat hyvin defensiiviset. 
Yhtiövalintoja ei muutettu ja mm. Nokia on edelleen salkun ulkopuolella. Tämän tuotteen 
kohteena olevan Front Suomi Indeksin pisteluku kehittyi 29.6.2012 mennessä 1013,32 
pisteeseen 25.5. lähtöarvostaan 1000, kun samaan aikaan OMX H25 kokonaistuottoindeksi 
tuotti -0,01 %.  

 

Front Capitalin varainhoidon menestys 31.12.2010 – 29.6.2012* 

  

Lähde: Bloomberg, Front Capital 
*Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.  
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Front Capital Oy on sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja 
Mikonkatu 8, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51, www.finanssivalvonta.fi. Front Capital Oy on 
Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa Front Capital Oy palveluntarjoajana löytyy Internet-sivuilta 
www.front.fi. 

 

 
 

 
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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