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Kreikka umpikujassa, draaman huipennus käsillä    
 

 Kesäkuussa kaikkien pääomaisuusluokkien tuotot jäivät tukevasti miinukselle. Jopa käteisen 
tuotto oli negatiivinen, kun Eonia-korko on laskenut nollan alapuolelle. Keskeinen syy 
heikkoon tuottokehitykseen oli Kreikan lainaneuvotteluiden aiheuttama epävarmuuden 
lisääntyminen rahoitusmarkkinoilla. Vielä juhannuksen jälkeen näytti siltä, että jonkinlainen 
sopimus olisi voitu saada aikaan nk. instituutioiden (aiemmin nk. troikka) ja Kreikan välillä. 
Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Kreikan hallitus kuitenkin keskeytti neuvottelut ja ilmoitti 
aikovansa pitää kansanäänestyksen siitä, tulisiko Kreikan hyväksyä instituutioiden viimeisin 
neuvottelutarjous. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että EKP ei voinut enää lisätä 
hätärahoitustaan (ELA-luotot) maksuvaikeuksissa oleville kreikkalaisille pankeille ja niiden oli 
suljettava ovensa. Kuun lopussa Kreikka ei kyennyt maksamaan IMF:n lainan lyhennystä (ja 
korkoja) liittyen Sudanin, Somalian ja Zimbabwen kyseenalaiseen seuraan. Samalla EU:n 
tukiohjelma päättyi. Käteisrahan nostoja pankkiautomaateista alettiin rajoittaa samalla, kun 
pankit sulkeutuivat ja pian kreikkalaiset yritykset poistettiin euroalueen Target2 
maksujärjestelmästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kreikkalaiset yritykset eivät voi 
maksaa esim. tuontilaskujaan, joten maan talouselämä on nyt pysähtymässä lähes 
kokonaan äärivasemmistolaisen hallituksen uhkapelin ja kiristysyritysten epäonnistuttua. 
Kreikan hallitus suositteli äänestäjiä torjumaan instituutioiden ehdotuksen, mutta alkuviikon 
uhon jälkeen kyllä-äänten osuus oli kasvanut mielipidetutkimuksissa likimain yhtä suureksi 
kuin ei-äänten.  Kansanäänestyksessä ei-äänet kuitenkin voittivat selvästi ja tilanne on 
ajautunut täyteen umpikujaan, sillä ei ole mitään tukiohjelmaa, mistä voitaisiin nyt sopia. 
Myöskään EKP:lla ei ole perusteita lisätä kreikkalaisten pankkien hätärahoitusta, joten pankit 
pysyvät kiinni.  Vaikka Kreikka ei haluaisikaan erota eurosta, on se ottanut askelia tähän 
suuntaan.    

 

 Sinänsä Kreikan talouden merkitys rahoitusmarkkinoille on mitätön. Valtaosa Kreikan 
valtionvelasta on instituutioiden hallussa ja se vähäinenkin osa, mikä enää on yksityisillä 
sijoittajilla, on kreikkalaisten pankkien ostamia lyhytaikaisia velkasitoumuksia. Niitä on 
käytetty pankkien keskuspankkirahoituksen vakuutena. Kreikan ongelma on siis eristetty 
euroalueen rahoitusmarkkinoista ja mitään nk. dominoefektiä ei todennäköisesti syntyisi, 
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vaikka Kreikka jättäisi kaikki velkansa maksamatta. Epävarmuutta synnyttääkin lähinnä se 
leviääkö Kreikan ”syriza-tauti” muihin entisiin kriisimaihin kuten Portugaliin, Espanjaan tai 
Kyprokselle.  

 Osakemarkkinoiden tuotot olivat kaikilla päämarkkinoilla negatiiviset. Yhdysvaltojen tuottoja 
vähensi dollarin heikentyminen euroa vastaan. Kehittyvillä markkinoilla Intia ja Etelä-Afrikka 
menestyivät paremmin kuin muut päämarkkinat. Manner-Kiinassa osakekurssit kääntyivät 
kuun puolivälin jälkeen jyrkkään laskuun ja tilanne jatkui hermostuneena heinäkuun 
alussakin, vaikka Kiinan keskuspankki laski ohjauskorkojaan, kevensi pankkien 
varantovelvoitetta ja lisäsi interventioilla ylimääräistä likviditeettiä pankkijärjestelmään. 
Lisäksi rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaiset helpottivat vakuusvaatimuksia koskien 
sijoituslainoja. Kreikan tilanteen vuoksi valtionlainojen korot jatkoivat nousuaan varsinkin 
entisten kriisimaiden osalta. Valtionlainojen tuotto olikin 2,6 % miinuksella kesäkuussa, mutta 
myös IG- ja HY-yrityslainojen tuotot olivat tukevasti miinuksella heijastaen sijoittajien 
epävarmuutta. EKP ei ainakaan tässä vaiheessa tehnyt muutoksia rahapolitiikkaansa, mutta 
ilmaisi valmiuttaan tarvittaessa tukea rahoitusmarkkinoiden vakautta. Yhdysvalloissa FED 
piti odotetusti ohjauskorkonsa ennallaan kesäkuun puolivälin kokouksessaan, mutta Ruotsin 
keskuspankki laski hieman yllättäen ohjauskorkonsa -0,35 %:iin. 

 Suomessa liiketaloudellisesti kyseenalainen Fennovoima-hanke (josta yksityiset sijoittajat 
pyrkivät irtautumaan) ajautui vaikeuksiin, kun Fortum irtautui mahdollisesta omistuksestaan 
ja tilalle tuli viime hetkellä venäläisten perustama kroatialainen pikkuyritys, joka toimii mitä 
ilmeisimmin bulvaanina. Farssimaisia piirteitä saanut hanke on omiaan heikentämään 
Suomen kuvaa uskottavana sijoituskohteena länsimaisten sijoittajien silmissä.      

  
 

* 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 Kesäkuu 2015 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -4,2 11,8 11,4 -6,8 16,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI -3,7 11,9 10,6 31,6 15,5

Eurooppa STOXX 600 TR -4,5 13,4 7,2 20,8 18,2

Yhdysvallat S&P 500 TR -3,5 9,8 29,6 26,7 13,9

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -1,7 8,3 -23,7 -5,5 -1,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY -1,7 1,4 4,0 7,9 22,8

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate -2,0 -1,6 8,4 2,4 13,6

Valtionlainat JPM GBI Emu -2,6 -1,4 13,5 2,4 11,4

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,01 -0,03 0,10 0,09 0,23

Front Varainhoito

Front Strategia -3,3 8,0 11,5 2,4 15,2

Front Maltillinen -2,6 3,0 9,9 2,6 14,3 *

Front Länsimaat -2,8 6,4 14,1 10,7 * 16,1 *

Front Suomi -2,8 15,9 6,6 21,1 20,1

Front DM osake -3,7 12,3 19,2 19,3 17,8

Front EM osake -5,6 16,3 13,8 -7,2 13,7

Front Osake -4,6 14,2 16,8 3,9 14,9

Front Korko -2,1 -1,0 8,1 2,4 13,9
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Frontin sijoitusstrategia: Osakepainon pieni 
taktinen lisäys heinäkuussa   

Kesäkuussa Frontin sijoitusstrategioita muutettiin ainoastaan korkosalkkujen osalta. Kuun 
lopulla lisättiin hieman sekä pitkäaikaisia että korkean tuoton valtionlainoja. Korkosalkkujen 
duraatio kasvoi samalla hieman, mutta oli edelleen lyhyempi kuin vertailuindeksin duraatio. 
Tuolloin arvioitiin, että pitkien valtionlainojen korot olivat jo nousseet riittävästi sekä Kreikan 
epävarmuuden, että huhtikuussa alkaneeseen yleiseen korkojen nousuun 
(korjausliikkeeseen) nähden. Vaikka Kreikka ilmoitti kesäkuun lopulla katkaisevansa 
lainaneuvottelut, korot eivät enää juuri nousseet.  

Heinäkuun alussa yhdistelmäsalkuissa kasvatettiin hieman osakepainoa ostamalla 
saksalaisia osakkeita (DAX- ETF) 1 % verran Front Strategia salkun arvosta. Vastaava 
muutos tehtiin Maltillisen-salkussa. Osakkeet olivat likimain neutraalipainossa toukokuun 
lopussa aiemmin (huhti-toukokuussa) tehtyjen osakemyyntien jälkeen. Kesäkuussa 
osakepaino laski hieman alipainoon osakekurssien voimakkaan laskun jälkeen, joten nyt 
osakepainoa haluttiin jälleen kasvattaa. Varsinkin saksalaiset osakkeet ovat kärsineet 
kevään ja alkukesän aikana Kreikan epävarmuudesta. Arvostukseltaan (P/E) keskimääräistä 
kohtuullisemmin hinnoitellut saksalaiset osakkeet ovat nyt vahvassa ylipainossa ja osakkeet 
omaisuusluokkana likimain neutraalipainossa.   

Frontin sijoitusstrategioiden tuotot olivat kesäkuussa järjestäen miinuksella. Miinusta ei voitu 
mitenkään välttää, koska kaikkien omaisuusluokkien tuotot olivat tukevasti miinuksella. 
Lisäksi sekä koroissa että osakkeissa kaikki keskeiset päämarkkinat ja korkosijoitusten eri 
alaryhmät (valtio, IG ja HY) olivat miinuksella. Osakkeissa Suomisalkku selvisi selvästi 
pienemmällä miinuksella kuin markkinat keskimäärin, mutta EM-osakesalkussa tuottoa rasitti 
manner-Kiinan osakkeiden voimakas kurssilasku. Manner-Kiinan osakkeita oli vähennetty 
toukokuussa lähes kolmanneksella, mutta tämä ei tietenkään voinut eliminoida kesäkuun 
alituottoa. Alituotto jäi kesäkuussa tässäkin salkussa lopulta vähäiseksi, sillä EM 
osakesalkun Small Cap sijoitukset ovat kehittyneet touko-kesäkuussa huomattavan paljon 

Taktinen allokaatiostrategia

Osakkeiden ostot ja myynnit vs. käteinen (Osakeindeksi 50% DM ja 50% EM)
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paremmin kuin suurten yhtiöiden sijoitukset. Small Cap sijoituksia on vajaat 20 % EM-
osakesalkussa.  

Lähiviikkoina Kreikka säilyy edelleen uutisotsikoissa, sillä maan tilanne on nyt vähintäänkin 
kaoottinen kansanäänestyksen jälkeen. Euroalueen maiden on hyvin vaikea myydä 
äänestäjilleen uutta tukipakettia, kun Kreikka ei ole halukas uudistamaan talouden 
rakenteitaan ja parantamaa julkisen talouden rahoitustasapainoa kestävällä tavalla. 
Neuvottelujen asetelma muuttui nyt siten, että euroryhmällä (ja komissiolla), EKP:lla ja 
IMF:llä ei ole enää kiirettä, joten Kreikassa pankit pysyvät kiinni ja maan talouselämää alkaa 
pysähtyä täysin. Kreikan velkahelpotus ei edes ole akuutein ongelma vaan maan (ja sen 
pankkien) akuutti maksuvalmiuskriisi. Neuvotteluissa pallo on nyt Kreikan hallituksella 
tilanteessa, jossa muun Euroopan luottamus Syrizan politiikkaan on vähäistä.  

Osakemarkkinoilla alkaa heinäkuussa tuloskausi ja se alkaa vähitellen siirtää sijoittajien 
huomion Kreikan tilanteesta yritysten 2. neljänneksen tuloksiin ja loppuvuoden 
tulosohjeistukseen. Varsinkin eurooppalaisten yritysten odotetaan kasvattavan tuloksiaan. 
Aasiassa manner-Kiinan osakemarkkinoiden kehitys ja viranomaisten pyrkimys rauhoittaa 
tilannetta säilynee myös uutisvirrassa.  

Frontin sijoitusstrategiassa osakeriskiä pienennettiin merkittävästi keväällä. Lyhyellä 
aikavälillä riskit ovat realisoituneet ja käteistä on käytetty hieman sekä valtionlainojen että 
osakkeiden ostoon kesäkuun lopulla ja heinäkuussa. Käteinen on edelleen ylipainossa 
yhdistelmäsalkuissa. Tällä hetkellä (6.7.2015) painotukset perustuvat seuraaviin 
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:  

1) Kreikan kansanäänestyksen jälkeen markkinoiden epävarmuus säilyy, sillä tilanteeseen
ei ole näkyvissä sellaista ulospääsyä, joka rauhoittaisi markkinoita pitkällä aikavälillä.
Velkojat eivät voi ”kiittää” Kreikkaa venkoilusta tervehdyttämisohjelmia vastaan. Uusi
tukiohjelma pitäisi joka tapauksessa hyväksyttää kaikkien euromaiden parlamenteissa,
joten se ei parhaimmassakaan tapauksessa tapahdu päivissä vaan viikoissa. EKP ja
IMF eivät voi toimia Kreikan maksukyvyttömyyden vuoksi. Toisaalta pankkien ja Kreikan
valtion maksuvalmiuskriisin jatkuminen lamaannuttaa maan talouden ja mahdollisuudet
elpymiseen. Paras vaihtoehto alkaa olla Kreikan euroero, mutta tätä Kreikka taas ei
halua. Tilanteen pitkittyessä Kreikan on kuitenkin pakko ottaa vähitellen käyttöön
jonkinlainen rinnakkaisvaluutta, joka on euroeron esivaihe. Arviomme mukaan Kreikan
euroeron todennäköisyys on nyt yli 50 %. Ero olisi eurojärjestelmälle ja
rahoitusmarkkinoiden vakaudella paras vaihtoehto.

2) Kreikan ongelmat eivät muuta maailmantalouden kokonaiskuvaa ja odotamme
maailmantalouden elpyvän vuoden jälkipuoliskolla. Kasvu kiihtyy hieman 2016.
Euroalueen osalta Saksa on jo päässyt hyvään kasvuun ja loppuvuonna talouskasvu
nopeutuu myös muualla. Raakaöljyn hinnan romahdus ja rahapolitiikan keventäminen
kiihdyttää kasvua kaikissa keskeisissä Aasian talouksissa. Myös Yhdysvaltojen
talouskasvu nopeutuu loppuvuonna alkuvuoden nihkeyden jälkeen.

3) Inflaatio-odotukset ovat laskeneet tuntuvasti alkuvuonna, mutta euroalueella
inflaatiokuva muuttuu selvästi jo vuoden jälkipuoliskolla. Euron heikentyminen nostaa
väistämättä tuotujen kulutustavaroiden hintoja, mikä välittyy vähitellen euroalueen
kuluttajahintainflaatioon. Tämä vaikutus lienee kuitenkin tilapäinen, kuten kävi
vastaavassa tilanteessa Japanissa 2013. Kehittyvissä talouksissa inflaatiopaineet
vaimenevat ja varsinkin Aasian maissa keskuspankeille tulee lisää liikkumavaraa laskea
ohjauskorkojaan. Rahapolitiikka säilyy keveänä vielä pitkään ja lyhyet korot pysyvät
matalalla tasolla.

4) Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat nyt neutraalipainossa. Osakekurssien nousu
toukokuun lopulla tarjosi hyvän tilaisuuden keventää osakepainoa. Taktisesti osakkeita
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lisättiin marginaalisesti heinäkuun alussa ja niitä voidaan edelleen lisätä, mikäli 
osakekurssit laskevat tuntuvasti lähiviikkoina Kreikan sekavan tilanteen vuoksi.  
Keskipitkällä aikavälillä allokaatiostrategiaa tullaan todennäköisesti muuttamaan 
edelleen varovaisempaan suuntaan.  

5) DM-maiden osakesijoituksissa Saksa ja Pohjoismaat ovat edelleen lievässä ylipainossa,
kuten myös Japani. Hajautusta on täydennetty Australian ja Kanadan osakkeilla, mutta
niiden paino on vähäinen. Yhdysvallat on likimain neutraalipainossa. Toimialavalinnoissa
painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia: terveydenhoito,
teknologia sekä teollisuustuotteet ja -palvelut.

6) Frontin EM-osakkeiden salkussa ylipainotetaan vahvan maksutaseen maita, jotka ovat
sitoutuneet taloutta ja yritystoimintaa tukeviin uudistuksiin. Näitä ovat esim. Itä- ja
Kaakkois-Aasian kehittyvät taloudet. Kiinan paino on edelleen tuntuva, vaikka sitä
pienennettiin huhti-toukokuussa. Latinalaisen Amerikan maat ovat alipainossa mm.
poliittisten riskien ja energiahintojen laskun vuoksi. Venäjän talouskriisi jatkuu ja valtion
vararahastot on käytetty 2016, joten ongelmat kärjistyvät uudelleen ensi vuonna. Front ei
ole sijoittanut venäläisiin osakkeisiin tai korkopapereihin syksyn 2013 jälkeen. Vältämme
myös yrityksiä, joilla on merkittävästi toimintaa Venäjällä.

7) Frontin korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on edelleen hieman vähäisempi kuin
vertailusalkussa. Yrityslainoissa painotamme HY-lainoja, joiden riskilisä on edelleen
kohtalainen. Valtionlainoissa paras potentiaali on pitkäaikaisissa korkean tuoton maiden
(Espanja, Italia) lainoissa. Ne hyötyvät eniten EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmasta ja
huhti-toukokuun vaihteessa tapahtuneesta korkojen noususta.

Frontin allokaationäkemys 6.7.2015 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 16,9% 15,0% 1,9%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 19,3% 10,0% 9,3%

Matala riski (IG) 11,7% 25,0% -13,3%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 19,2% 20,0% -0,8%

Kehittyneet (DM) 25,4% 25,0% 0,4%

Käteinen 7,5% 5,0% 2,5%
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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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