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Kurssilaskua ja indeksimuutoksia 
 

 Osakemarkkinoiden tuotot kääntyivät laskuun kesäkuun lopulla. Kurssit laskivat varsinkin 
Euroopassa ja Suomessa, muilla markkinoilla tuotot heikentyivät valuuttakurssien vuoksi. 
Euro vahvistui päävaluuttoja vastaan kesäkuun lopulla, joten euromääräiset tuotot kaikilla 
päämarkkinoilla jäivät miinukselle. Heikon tuottokehityksen syynä oli pitkälti pelot korkojen 
noususta ja pitkät korot nousivatkin selvästi sekä euroalueella että Yhdysvalloissa kesäkuun 
lopulla. Osaltaan kurssilaskun syynä oli markkinoiden luonnollinen heilunta. Alkuvuoden 
vahvan kurssinousun jälkeen oli vain luonnollista, että kurssit välillä laskevat. Euroopassa   
kurssilaskua selittää suhdannekuvan kohentuminen, mikä väistämättä synnyttää 
spekulaatiota siitä, miten ja milloin EKP alkaa irtautua ultrakeveästä rahapolitiikastaan. 
Lisäksi Euroopassa uutiset poliittisen tilanteen rauhoittumisesta on tällä erää nähty, kun 
Ranskan kansalliskongressin 2. kierroksen vaalit pidettiin 18.6. Sinänsä ko. vaalit olivat 
odotetusti Ranskan uuden presidentin selvä voitto, mutta äänestysaktiivisuuden jääminen 
vain 43 prosenttiin oli selvä pettymys ja syö vaalituloksen poliittista legitimiteettiä.  

 Kehittyvillä markkinoilla tuotot jäivät myös euromääräisesti miinukselle, mutta selvä poikkeus 
kehityksessä olivat manner-Kiinan osakkeet. Kiinan osakemarkkinoiden vahvuutta selittää 
maan talouden positiivinen kehitys alkuvuonna ja muutokset kansainvälisissä 
osakeindekseissä. Tärkein osakeindeksien laskija ja tuottaja, MSCI, päätti kesäkuussa ottaa 
Kiinan A-osakkeet kehittyvien markkinoiden indekseihinsä 2018 alkaen. Tämä merkitsee 
suurta muutosta osakemarkkinoilla, sillä nyt kansainvälinen sijoittaja joutuu jatkossa 
ottamaan kantaa manner-Kiina osakkeisiin. Vaikka alkuvaiheessa A-osakkeiden paino on 
vain 0,73% MSCI EM osakeindeksissä, arvioidaan, että pelkästään tämän seurauksena 
manner-Kiinan osakemarkkinoille tullaan automaattisesti kanavoimaan noin 12 mrd. dollaria 
uusia pääomia indeksituotteiden (indeksirahastot, etf:t ym.) uudelleenallokointien vuoksi.  

 

 Korkomarkkinoilla tuottojen eriytyminen jatkui kesäkuussa. Pitkien korkojen nousun vuoksi 
valtionlainojen tuotot olivat tukevasti miinuksella, mutta HY-yrityslainat antoivat 
kesäkuussakin positiivisen tuoton. Kesäkuun lopussa alkanut spekulaatio rahapolitiikan 
suunnasta varsinkin euroalueella nosti pisimpiä korkoja, mikä laski pitkäaikaisten 
korkosijoitusten markkina-arvoja. Myös IG-yrityslainojen tuotto jäi miinukselle, sillä niiden 
keskimääräinen duraatio on vain hieman lyhyempi kuin valtionlainojen, noin 5 vuotta. HY-
yrityslainojen lyhyt duraatio, runsaat 3 vuotta, oli jälleen korkosijoittajan turvana korkoriskien 
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realisoituessa. Sinänsä rahapolitiikassa ei tapahtunut yllätyksiä. Yhdysvaltojen Fed korotti 
ohjauskorkoaan kesäkuun puolivälin korkokokouksessaan odotetusti 0,25 %-yksikköä ja 
EKP poisti alkukuun kokouksessaan mahdollisuuden ohjauskorkojen lisälaskusta.  

 Suhdannekehityksestä saatiin Euroopassa jälleen hieman vahvempaa dataa lähinnä 
Saksasta, jonka mielialoja mittaava IFO-indeksi nousi kesäkuussa. Myös Japanin Tankan-
barometri kertoi suhdanneodotusten vahvistumisesta. Yhdysvaltojen vaisuhko talousdata 
loppukeväällä sai IMF:n laskemaan maan kasvuennustetta kuluvalle vuodelle hieman. Kiinan 
tilastovirta jatkui vahvana ja varsinkin ulkomaankaupan kehitys on vakuuttanut sijoittajia 
maan talouden vakaudesta. Raaka-aineiden hintojen lasku jatkui alkukesällä, mikä on 
laskenut inflaatio-odotuksia teollisuusmaissa. Varsinkin energiahintojen lasku on ollut 
tuntuvaa alkuvuonna.  

 Suomessa suhdanneoptimismi jatkuu ja usea ennustaja (mm. Suomen pankki, VM, Nordea) 
korjasi talouden kasvuennusteitaan ylöspäin. Suomessa maan hallitus ajautui kesäkuussa 
hetkelliseen kriisiin, kun perussuomalaisista irtautui 20 kansanedustajaa omaksi ryhmäkseen 
myrskyisän puoluekokouksen jälkeen. Irronnut ryhmä ja siinä olevat ministerit asettuivat 
kuitenkin tukemaan hallitusta, jolla säilyi siten niukka enemmistö eduskunnassa. 
Perussuomalaisten hajoaminen helpottaa kokoomuksen ja keskustan ajamien maakunta- ja 
sote-uudistuksen läpivientiä, sillä ilman rahaa ja puolueorganisaatiota sekä lähes 
olemattomalla kannatuksella, uudella ryhmällä (Sininen tulevaisuus) ei ole poliittista 
tulevaisuutta eikä painoarvoa. Pikaisten käänteiden vuoksi hallituskriisin vaikutuksia osake- 
ja korkomarkkinoilla ei ilmennyt edes hetkellisesti.  

       

 

Lähde: Bloomberg, Front (tuotot euromääräisinä ETF:ien kulut ja kaupankäyntipalkkiot huomioiden, mutta mallisalkuissa tuotot ennen varainhoitopalkkiota. 
Rahastossa huomioitu instituutiosarjan hallinnointipalkkio). 
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Frontin sijoitusstrategia: Manner-Kiinan lisäys 
osakesijoituksissa          

 Frontin sijoitusstrategioita muutettiin kesäkuussa osake- ja yhdistelmäsalkkujen 
osakeosioiden osalta. Korkosijoituksiin ei tehty muutoksia. Juhannuksen jälkeen lisättiin 
manner-Kiinan osakkeita Front Strategia ja Maltillinen salkuissa, kun MSCI:n päätös Kiinan 
A-osakkeiden lisäämisestä keskeisiin EM-osakeindekseihin oli julkistettu. Kiina A-
osakkeiden voidaan olettaa kehittyvän keskimääräistä paremmin jo yksinomaan sen takia, 
että sijoittajat tulevat lähivuosina automaattisesti lisäämään merkittävästi sijoituksiaan ko. 
markkinoille. Osakesalkuissa manner-Kiinan osakkeiden lisäys rahoitettiin myymällä Small-
Cap sijoituksia, yhdistelmäsalkuissa varat otettiin käteisestä. Osakesalkuissa Kiina on 
aiemminkin ollut ylipainossa, nyt painoa kasvatettiin edelleen.    

   

 Korko-, osake ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat kesäkuussa miinuksella. DM-osakkeita 
lukuun ottamatta miinus jäi kuitenkin varsin pieneksi. HY-yrityslainojen ylipainotus auttoi 
korkosalkkuja ja Aasian ylipainotus osakesalkkuja pienentämään miinusta. Dollarin ja 
siihen sidonnaisten EM-maiden valuuttojen heikentyminen valuuttamarkkinoilla heikensi 
kokonaistuottoa. Suurin negatiivinen vaikutus salkkuihin tuli kuitenkin eurooppalaisten 
osakkeiden ja valtionlainojen sekä IG-yrityslainojen huonosta tuotosta.     

 Heinäkuussa markkinoiden huomio siirtyy jälleen tuloskauteen, sillä tärkeimpien 
keskuspankkien ei odoteta tekevän heinäkuun lopun kokouksissaan muutoksia 
politiikkaansa. Syyskuussa pidettäviin kokouksiin kohdistuu sitäkin enemmän 
mielenkiintoa, varsinkin EKP:n osalta. Myös politiikan merkitys jäänee vähäisemmäksi, sillä 
seuraavat merkittävät vaalit - Saksan liittopäivävaalit - pidetään vasta syyskuun 24. 
Tältäkin osin alkaa näyttää siltä, että Merkelin CDU on matkalla vaalivoittoon Saksan 
sosiaalidemokraattien kompastellessa viestissään. Euroopassa eniten huomiota alkaa 
kohdistua Italian tilanteeseen, kun turvapaikanhakijakriisi on Välimerellä kärjistymässä, 
eikä EU kykene auttamaan tilanteessa. Tilannetta ei helpota Italian ratkaisematon 
pankkikriisi ja se, että populistiset puolueet ovat kannatusmittauksissa jälleen kohentaneet 
asemaansa kesäkuun alun paikallisvaalien vaisun esityksen jälkeen.  

 Yhdysvalloissa jatkuu repivä kamppailu republikaanien ja demokraattien välillä, mutta 
tältäkin osin fokus on siirtynyt enemmän republikaanien sisäiseen tilanteeseen, kun puolue 
yrittää löytää yhtenäisyyttä uudistaessaan (tai korvatessaan) Obaman kaudella luotua 
terveydenhoitojärjestelmää. Hankalin ajankohta markkinoiden näkökulmasta on kuitenkin 
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tulossa vasta alkusyksyyn, kun kongressin pitäisi hyväksyä ensimmäinen Trumpin budjetti 
ja mm. suuri verouudistus on vielä alkutekijöissään. Toisaalta on tärkeää nähdä, että 
demokraatit eivät ole kyenneet muuttamaan Trumpin vastaista mediakampanjaansa 
poliittiseksi menestykseksi. Demokraatit ovat nimittäin hävinneet jo neljät täytevaalit 
marraskuun jälkeen ja erityisen nöyryyttävää tämä oli Georgian osavaltiossa, kun edes 
seitsenkertainen vaalikassa republikaanien kassaan nähden ei auttanut lisäämään 
kannatusta. Myös korkeimman oikeuden päätös palauttaa olennaisilta osin voimaan 
Trumpin (kuutta maata koskeva) maahantulokielto oli nöyryytys demokraateille ja Obaman 
nimittämille alemman asteen tuomareille.    

 Heinäkuussa alkava 2. neljänneksen tuloskausi pitää sisällään varsin haastavat odotukset 
tuloskasvun suhteen. Varsinkin Yhdysvalloissa odotettujen ja toteutuneiden tulosten ero on 
tällä hetkellä suuri. Lisäksi raaka-aineiden hintojen nousu viime syksyllä ja talvella saattoi 
synnyttää ylimitoitettuja odotuksia niin tuloskehityksestä kuin tulevasta liikevaihdosta 
energiayhtiöiden ja investointitavaroiden tuottajien osalta.  

 Frontin sijoitusstrategia jatkaa edelleen varovaisella linjalla. Käteisen paino on 
yhdistelmäsalkuissa suuri ja korkosalkun duraatio on selvästi lyhyempi kuin 
vertailuindeksissä. Valuuttariski on hyvin hajautettu ja salkku painottaa 
turvasatamavaluuttoja. Osakkeiden strateginen alipainotus jatkuu ja salkun rakenne on 
sekä maa- että toimialavalintojen suhteen defensiivinen. Tällä hetkellä (4.7.2017) 
sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja 
rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus on hellittänyt kevään ja kesän aikana, mutta 
suurin riski on liittynyt koko ajan Italiaan. Maan ongelmat ovat ratkaisematta ml. 
talouden rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Tämä tilanteessa, jossa 
turvapaikanhakijakriisi alkaa kärjistyä uudelleen Italian ja Afrikan välillä, 
pankkijärjestelmän ongelmat ovat syviä, valtionvelka kestämätön ja tärkeimmät 
oppositiopuolueet ovat väläyttäneet euroeroa tilanteen ratkaisemiseksi. Saksan 
liittopäivävaalit antavat vielä alkusyksyllä aikaa markkinoille, mutta viimeistään 
syksyllä joudutaan ottamaan kantaa Italian ongelmiin. Arviomme mukaan 
rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet Italian riskiä riittävästi, joten Frontin 
korkostrategia ja valuuttapainotukset sekä osakestrategia säilyy korostetun 
varovaisena ja tilanteen huomioivana.  
    

2) Yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat strategisessa alipainossa. Osakkeiden arvostus 
on korkea suhteessa tulosodotuksiin ja ainoastaan kiinalaiset osakkeet, jotka on 
listattu Hong Kongissa, ovat arvostukseltaan edullisia. Korkea arvostus olisi 
perusteltua, jos maailmantalouden kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi 
edelleen paljon mahdollisuuksia kustannusten karsintaan. Varsinkin Yhdysvalloissa 
poliittinen ilmapiiri, jopa protektionismi, ei enää tue tätä oletusta. Yhdysvalloissa 
yksityisen säästämisen lasku on ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita vuoden 
2009 jälkeen, mutta nyt talousennusteiden mukaan säästämisen lasku olisi 
päättymässä. Osakkeiden tukena ovat sijoittajien suuri (ja ehkä perusteeton) 
riskinottohalu sekä keskuspankkien (EKP) elvytystoimet ja matalat korot. FED:in 
osalta tämäkin tuki poistuu nopeammin kuin markkinat ennakoivat ja EKP:ta koskeva 
spekulaatio elvytyksen pienentämisestä alkaa viimeistään syksyllä. Kiinan 
keskuspankin, PBOC:n toteuttama rahapolitiikan kiristys talven ja kevään aikana 
antaa FED:lle lisää liikkumavaraa nostaa korkojaan.   

 

3) Frontin EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee erityisesti raaka-aineita 
tuottavia maita ja Latinalaista Amerikkaa. Kevään aikana on jo nähty, että 
hyödykehintojen nousu viime syksynä ei ollut kestävällä pohjalla. Itä- ja Etelä-
Aasian maat ovat ylipainossa tai neutraalipainossa. Manner-Kiina on strategisessa 
ja Venäjä taktisessa ylipainossa.     

 
4) Frontin DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat 

perinteisesti olleet maltillisia. Kevään aikana maapainotuksia on muutettu enemmän ja 
eurooppalaiset osakkeet ovat nyt selvässä ylipainossa. Alipainotus koskee 
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Yhdysvaltojen osakkeita. Japanin osakkeet ovat likimain markkinapainossa.  
Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia 
(teollisuustuotteet ja –palvelut) tai defensiivisiä suhdanteiden näkökulmasta 
(tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). Alipainotus toimialoissa koskee ennen kaikkea 
rahoituslaitoksia.  

 
5) Frontin korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on selvästi vähäisempi kuin 

vertailusalkussa. Yrityslainoissa painotamme edelleen HY-lainoja, sillä ne hyötyvät 
viime kesänä tapahtuneesta EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman laajennuksesta. 
Valtionlainat ovat alipainossa, sillä pitkät joukkolainakorot ovat vieläkin absurdin 
matalalla tasolla ja korkean tuoton maiden (varsinkin Italia) riskit ovat kasvussa. 
Euroalueen valtionlainojen paino on lähes olematon. Yhdistelmäsalkuissa 
valtionlainoista pääosa on muita kuin euromääräisiä lainoja. Ruotsin kruunu otettiin 
joulukuussa ja Sveitsin frangi tammikuussa uudeksi elementiksi korkosalkun 
valuuttahajautuksessa.  

 
                 4.7.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 9,6% 15,0% -5,4%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,9% 10,0% 13,9%

Matala riski (IG) 15,1% 25,0% -9,9%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 15,6% 15,0% 0,6%

Kehittyneet (DM) 26,2% 30,0% -3,8%

Käteinen EUR 8,6% 5,0% 3,6%

Muut valuutat 1,0% 0,0% 1,0%
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Vastuunrajoitus, tietosuoja ja suoramarkkinointi 

 
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 ei ole 
arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, 
eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka 
veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuotteita. 
 
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. 
 
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. 
 
Tilaamalla Frontin tuoteen tai palvelun henkilö 
antaa suostumuksen Frontin sijoituspalveluihin 
liittyvään suoramarkkinointiin sähköisesti, 
puhelimitse tai postitse koskien Frontin nykyisiä ja 
tulevia tuotteita ja palveluita. Front noudattaa 
suoramarkkinoinnissa ja henkilötietojen käsittelyssä 
Henkilötietolain ja muun tietosuojasääntelyn 
vaatimuksia. Suoramarkkinoinnin vastaanottajalla 
on oikeus saada Frontilta informaatio 
henkilötiedoistaan ja niiden lähteestä sekä oikeus 
kieltää milloin tahansa suoramarkkinointi. 
 
 

http://www.finanssivalvonta.fi/
http://www.front.fi/
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