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Heinäkuu 2016

Brexit yllätti markkinat
Britannian EU-kansanäänestys (Brexit) dominoi täysin rahoitusmarkkinoita kesäkuussa.
Varsinkin Euroopan osakemarkkinoilla kurssit nousivat ja niiasivat pitkälti sen mukaan, miten
sijoittajat arvioivat brittien äänestävän. Viikko ennen äänestyspäivää, 23.6. EU-eroa
kannattavien puoli oli vahvoilla kannatusmittauksissa, mutta äänestyspäivän lähestyessä
EU-jäsenyyden kannatus lisääntyi. Rahoitusmarkkinoilla osakekurssit elpyivät
äänestyspäivänä kesäkuun alun tasolle, eli markkinat arvioivat olevan huomattavan
todennäköistä, että Kyllä-EU puoli voittaa. Myös vedonlyöntiyhtiöiden kertoimien perusteella
voitiin arvioida, että todennäköisyys Britannian pysymisestä EU:n jäsenenä oli vedonlyöjien
mielestä noin 85 % ennen äänestystä. Osakekurssien ohella punta oli reagoinut
valuuttamarkkinoilla kevään ja kesän aikana voimakkaasti arvioihin kansanäänestyksestä.
Yllätys rahoitusmarkkinoilla oli totaalinen, kun äänestystulos vahvistui perjantaiaamuna 24.6.
Punta heikkeni valuuttamarkkinoilla ja osakekurssit romahtivat. Lasku jatkui seuraavana
maanantaina, mutta jo tiistaina markkinat elpyivät. Euroopassa voimakkaimmin laskivat
Etelä-Euroopan maiden sekä Ranskan ja Saksan pörssit. Lontoossa (FTSE 100) ja
Sveitsissä välitön kurssilasku oli aluksi raju, mutta kuun lopulla kurssit elpyivät äänestystä
edeltävälle tasolle. Punnan heikentymisen vuoksi brittiosakkeiden tuotto oli kuitenkin
tukevasti miinuksella. Koska myös euro heikentyi valuuttamarkkinoilla, Yhdysvaltojen
osakkeiden (euromääräinen) notkahdus jäi lähes olemattomaksi. Myös japanilaisten
osakkeiden laskua kompensoi jenin vahvistuminen euroa vastaan. Suomen ja Ruotsin
pörssit olivat kiinni juhannuspäivänä, joten kurssireaktio nähtiin vasta maanantaina.

Korkomarkkinoilla valtionlainojen korot laskivat euroalueen vahvojen talouksien osalta,
Yhdysvalloissa ja Japanissa, mutta myös Britanniassa. Korkomarkkinat siis arvioivat, että
Britannian valtiontalous ei ajaudu vaikeuksiin Brexit:in vuoksi, tai että punnan heikentyminen
johtaisi inflaation kiihtymiseen. Etelä-Euroopan maiden valtionlainojen korot nousivat
heijastaen pelkoa eurojärjestelmän ongelmien lisääntymisestä, mutta Espanjan
parlamenttivaalien tulos sunnuntain 26.6. vaaleissa rauhoitti tilannetta. Yrityslainojen korot
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nousivat varsinkin pankkien ja HY-lainojen osalta. Kesäkuun viimeisellä viikolla tilanne
kuitenkin rauhoittui. Hyödykemarkkinoilla raakaöljyn hinta laski tuntuvasti, mutta
arvometallien hinta nousi epävarmuuden lisääntymisen merkkinä.
Koska kansanäänestyksen äänestysprosentti oli huomattavan korkea ja EU-eroa
kannattavien voitto varsin suuri, on selvä, että Britannian ero EU:sta toteutuu.
Äänestystuloksen mitätöinti parlamentissa johtaisi demokratian kriisiin, johon
konservatiiveilla tai työväenpuolueella ei ole varaa. Toisaalta Cameron ilmoitti eroavansa ja
vasta seuraava pääministeri aloittaa eroprosessin ja neuvottelut EU:n kanssa. Myös
työväenpuolueen tilanne on vaalien jälkeen sekava ja puolueen puheenjohtajaan kohdistuu
kovaa kritiikkiä. Poliittista hämmennystä on lisännyt Skotlannin pettymys tulokseen ja alueen
itsenäisyyspuolueen johtajan puheet alueen irtautumisesta Britanniasta. Tilanne
rauhoittunee, sillä Skotlannin parlamentilla ei ole edes valtuutta päättää sellaisesta uudesta
EU-kansanäänestyksestä, jolla olisi juridista merkitystä. Myöskään Pohjois-Irlannin
eroaminen Britanniasta ei ole realismia, sillä alueen protestantit ja katoliset tuskin haluavat
aloittaa uudelleen keskinäistä riitelyään, joka vaurioitti alueen kehitystä vuosikymmeniä.
Britannian ero EU:sta saattaa olla EU:lle suurempi ongelma kuin briteille itselleen.
Taloudelliset vahingot jäänevät todennäköisesti puolin ja toisin kohtuullisiksi, sillä sekä
Britannian että EU-maiden talouselämälle on suuri intressi vakauttaa tilanne mahdollisimman
nopeasti. Briteille on tärkeintä saavuttaa ratkaisu, joka sallii maan rahoituslaitosten toiminnan
EU:n alueella. Vastaavasti Saksan ja muidenkin EU-maiden teollisuudelle on elintärkeää,
että ulkomaankauppa jatkuu häiriöttä jatkossakin. Suurimman riskin Euroopan
talouskehitykselle muodostaa nyt EU-johtajien pelko siitä, että Britannian ero aiheuttaa nk.
dominoefektin ja sitä torjuakseen heidän on ”rangaistava” brittejä EU-erosta. Mikäli he
toimivat epäviisaasti, EU:n hajaannus tulee vain lisääntymään, kun EU-maat alkavat riidellä
keskenään. Varsinkin pohjoisen ja läntisen EU:n (Suomi, Ruotsi, Tanska, Alankomaat,
Ranska) maille olisi tärkeää talouden, ei politikan, asettaminen ykkösprioriteetiksi.
Tuottoja sijoitusmarkkinoilta

Kesäkuu 2016

2015
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Osakkeet
Kehittyvät markkinat
Suomi
Eurooppa
Yhdysvallat

MSCI EM TR
OMX Helsinki Cap GI
STOXX 600 TR
S&P 500 TR

4,2
-1,0
-4,8
0,9

4,1
-1,0
-7,8
1,9

-5,2
15,9
9,6
12,9

11,4
10,6
7,2
29,6

-6,8
31,6
20,8
26,7

16,4
15,5
18,2
13,9

0,7

7,8

-25,2

-23,7

-5,5

-1,7

-0,4
1,0
2,3

3,1
4,1
5,7

-0,3
-0,6
1,7

4,0
8,4
13,5

7,9
2,4
2,4

22,8
13,6
11,4

-0,03

-0,15

-0,11

0,10

0,09

0,23

0,4
0,6
0,0
-0,9
-0,6
3,0
0,6
0,7

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

5,7
2,6
6,8
16,9
12,4
1,2
7,4
-0,1

11,5
9,9
14,1
6,6
19,2
13,8
16,8
8,1

2,4
2,6
10,7 *
21,1
19,3
-7,2
3,9
2,4

15,2
14,3 *
16,1 *
20,1
17,8
13,7
14,9
13,9

Hyödykkeet
Hyödykkeet

S&P GSCI TR

Korot
Yrityslainat HY
Yrityslainat IG
Valtionlainat

iBoxx EUR Liquid HY
BarCap EuroAgg Corporate
JPM GBI Emu

Käteinen
Käteinen

Eonia Index

Front Varainhoito
Front Strategia
Front Maltillinen
Front Länsimaat
Front Suomi
Front DM osake
Front EM osake
Front Osake
Front Korko

* 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).
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Front: Varovainen sijoitusstrategia jatkuu
Frontin sijoitusstrategioissa ei tehty muutoksia ennen Britannian EU-kansanäänestystä.
Salkut oli jo hyvissä ajoin muutettu siten, että niissä oli huomioitu Brexit:in mahdollisuus.
Yhdistelmäsalkuissa osakkeet olivat alipainossa. Osakesalkuissa Euroopan ja varsinkin
euroalueen maiden osakkeet olivat tuntuvassa alipainossa. Toimialoista rahoituslaitokset
(jotka kärsivät eniten) olivat huomattavassa alipainossa ja defensiivisiä toimialoja oli
nostettu alkukeväällä tuntuvaan ylipainoon (yhdyskuntapalvelut ja teleoperaattorit). Tämän
lisäksi EM-maiden osakkeet ovat suurehkossa painossa jo perusallokaatiossa, joten
siltäkin osin Brexit:in vaikutus vaimeni. Yhdistelmäsalkkujen korkosijoituksissa
valuuttamääräisten (USD ja Aasian dollarisidonnaiset valuutat) sijoitusten osuus oli
tuntuva. Dollarin vahvistuminen kompensoi merkittävästi osakekurssien laskua Frontin
salkuissa. Etelä-Euroopan valtionlainojen osuutta yhdistelmäsalkuissa ja korkosalkuissa oli
pienennetty jo touko- ja kesäkuussa, sillä arviomme mukaan Brexit lisää merkittävästi
riskiä siitä, että eurokriisi käynnistyy uudelleen. Espanjan parlamenttivaalien jälkeen
luovuttiin lopusta korkean tuoton valtionlainoista (Italia, Espanja, …). Britannian onnistunut
lähtö avaisi arvaamattomia näkymiä ja riskejä sekä EU:lle että eurovaluutalle. Eniten
vaarassa ovat Etelä-Euroopan maiden valtionlainat, joiden matalaksi painuneet tuottotasot
eivät kestä mitään häiriöitä. Portugalin lainat ovat jo alkaneet oireilla ongelmien tuloa. Myös
Italian pankkien ongelmien kärjistyminen lisää näitä riskejä.

Frontin sijoitusstrategioiden tuotot heijastivat pitkälti markkinakehitystä kesäkuussa.
Yhdistelmäsalkut päätyivät lopulta plussalle ja osakesalkkujen miinukset jäivät maltillisiksi.
Varautuminen Brexit:in varalle antoi siis tuntuvaa tuottolisää erityisesti yhdistelmä- ja
osakesalkuissa.
Heinäkuussa alkaa yritysten toisen neljänneksen tulosten ja näkymien raportointi, mikä
siirtää markkinoiden huomiota pois politiikasta ja makrokysymyksistä. Myös FED:in
kokous heinäkuun lopulla saanee osakseen huomiota, vaikka koronnoston
todennäköisyys onkin vähäinen. Britannian ero EU:sta jää vähitellen vähemmälle
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huomiolle, mutta EU:n ongelmat ja sisäiset ristiriidat alkavat saada enemmän tilaa
mediassa ja sijoittajien mielissä. Brexit:in jälkihoidon ohella syksyllä joudutaan ainakin
jännittämään, miten Italian vasemmistolainen hallitus selviää syksyn
perustuslakikansanäänestyksestä. Renzi on sanonut eroavansa, jos hänen ryhmittymänsä
häviää. Kannatusarvoissa osapuolet olivat ennen Brexit-äänestystä tasavahvoja. Lisäksi
ensi kevään parlamenttivaalit Alankomaissa ja Ranskan presidentinvaalit saivat aivan
uuden jännitteen Brexit:istä, kun molemmissa maissa EU-kriittiset puolueet tekevät
vaaleista eräänlaisen EU-äänestyksen. Myös Yhdysvaltojen presidentinvaali nousee
väistämättä enemmän otsikoihin, sillä sekä republikaanit että demokraatit pitävät
puoluekokoukset, joissa presidenttiehdokkaat nimetään. Tältä osin kiinnostavaa on se,
miten Clintonin nk. sähköpostiskandaali etenee ja tuleeko FBI julkistamaan
rikostutkintansa tulokset ennen Demokraattien puoluekokousta. Skandaali on joka
tapauksessa eskaloitumassa, sillä sen ytimessä olevat kymmenet tuhannet sähköpostit
ovat jo Wikileaksin hallussa. Loppukesästä ja syksystä voi tulla politiikan näkökulmasta
lähes kaoottinen.
Frontin sijoitusstrategiaa jatketaan varovaisella linjalla ja osakkeet ovat alipainossa. EU:n
kriisit ovat jälleen kärjistymässä ja Yhdysvaltojen osalta poliittiset riskit ovat myös
kasvussa. Tällä hetkellä (1.7.2016) sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:
1) Brexit:in jälkeen poliittiset riskit ovat kasvussa EU:ssa, minkä lisäksi Yhdysvaltojen
marraskuun presidentinvaalit tulevat väistämättä lisäämään markkinoiden
epävarmuutta loppukesällä ja syksyllä. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole
hinnoitelleet näitä riskejä riittävästi, joten Frontin taktinen allokaatio jatkuu korostetun
varovaisena.
2) Poliittisista riskeistä huolimatta osakkeet ovat yhdistelmäsalkuissa alipainossa.
Alipainotus koskee sekä EM- että DM-osakkeita. Osakkeiden arvostus on varsin
korkea suhteessa tulosodotuksiin erityisesti DM-maissa ja osassa EM-maita.
Varsinkin markkinoiden odotukset yhdysvaltalaisten yritysten tuntuvasta tuloskasvusta
loppuvuonna saattavat olla ylioptimistiset. Korkea arvostus olisi perusteltua, jos
maailmantalouden kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon
mahdollisuuksia kustannusten karsintaan. Kasvunäkymät ovat heikentyneet
keskipitkällä aikavälillä (3-4 vuotta), sillä raaka-aineita tuottavista maista ei tule uusia
maailmantalouden vetureita vielä pitkään aikaan ja EU:n epävarmuus haittaa
Euroopan talouskasvua. Teollisuusmaissa ja varsinkin Yhdysvalloissa yksityisen
säästämisen lasku on vielä ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita, mutta myös
tältä osin raja on tulossa vastaan viimeistään 2017. Osakkeita ovat tukeneet lähinnä
keskuspankkien elvytystoimet ja matalat korot. Poliittisen epävarmuuden kasvun
vuoksi osakemarkkinoiden volatiliteetin voidaan odottaa olevan loppukesällä ja
uudelleen syksyllä suurta, joten aktiivinen taktinen osakeallokaatio jatkuu.
3) Pitkien korkojen lasku heijastaa sekä keveää rahapolitiikkaa että alhaisia inflaatioodotuksia. Talouden näkökulmasta euroalueella tarvitaan uusi euron tuntuva
heikentyminen, jotta pystyttäisiin kompensoimaan sekä punnan heikentyminen ja
inflaation hidastuminen raaka-aineiden hintojen laskun vuoksi. EKP:n maaliskuun
päätöksillä ei ollut toivottavaa vaikutusta euron ulkoiseen arvoon, joten EKP joutunee
tekemään uusia toimia rahapolitiikan keventämiseksi. Toisaalta valtionlainojen ja
yrityslainojen ostaminen EKP:n taseeseen kasvattaa riskiä eurojärjestelmän
hajoamiseen keskipitkällä aikavälillä. EKP alkaa olla umpikujassa rahapolitiikan
suhteen, eikä se enää kykene politiikallaan vaimentamaan politiikan ja EU:n kriisien
negatiivista vaikutusta euroalueen talouskehitykseen. Joka tapauksessa
turhautuneisuus markkinoilla EKP:ta kohtaan alkaa kasvaa jälleen loppukesällä.
Japanissa keveä politiikka jatkuu, mutta rahapolitiikan keinot alkavat olla vähissä.
Arvopaperiostoja joudutaan jälleen kasvattamaan jenin vahvistumisen torjumiseksi.
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Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoaan joulukuussa, mutta pidättäytyy
sellaisesta koronnostojen sarjasta, joka merkittävästi heikentäisi Yhdysvaltojen
talouskasvua ja veisi maan deflaatioon. FED tuskin nostaa korkoja heinäkuussa
viimeisimpien taloustilastojen, Brexit:in ja Yhdysvaltojen kasvavan poliittisen
epävarmuuden vuoksi.
4) EM-maiden osalta alipaino koskee nimenomaan raaka-aineita tuottavia maita. EMosakesalkun sisällä Aasian maat ovat ylipainossa tai neutraalipainossa. EMsalkussa ylipainotetaan vahvan maksutaseen maita, jotka ovat sitoutuneet taloutta
ja yritystoimintaa tukeviin uudistuksiin. Näitä ovat esim. Itä- ja Etelä-Aasian maat.
Latinalainen Amerikka, nk. öljymaat, Etelä-Afrikka ja Venäjä ovat alipainossa.
5) DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat vähäisiä.
Sveitsi, Iso-Britannia sekä Japani ovat lievässä ylipainossa, euroalue alipainossa mm.
pankkijärjestelmän ongelmien vuoksi. Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden
liiketoiminta on korostetun globaalia (teknologia sekä teollisuustuotteet ja –palvelut) tai
defensiivistä suhdanteiden näkökulmasta (tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut).
Alipainotus toimialoissa koskee ennen kaikkea rahoituslaitoksia, energiayhtiöitä ja
perusteollisuutta.
6) Frontin korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on vähäisempi kuin vertailusalkussa.
Yrityslainoissa painotamme edelleen HY-lainoja, sillä ne hyötyvät EKP:n
arvopapereiden osto-ohjelman laajennuksesta. Valtionlainat ovat alipainossa, sillä
pitkät joukkolainakorot ovat absurdin matalalla ja korkean tuoton maiden (Espanja,
Italia) riskit ovat kasvussa. Niiden paino on nyt käytännössä olematon.
Valuuttamääräisten korkosijoitusten määrä on edelleen suuri yhdistelmäsalkkujen
korko-osioissa.
Frontin allokaationäkemys 1.7.2016
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Korkea riski (HY)

22,9%

10,0%

12,9%
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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.

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.

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.

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.

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.

Front Capital Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland

Puh: (09) 6829 800
Faksi: (09) 6829 8010
etunimi.sukunimi@front.fi
www.front.f
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