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Kreikka vältti euroeron, Kiinan osakemarkkinat  
turbulenssissa     

 

 Rahoitusmarkkinoiden epävakaus jatkui heinäkuussa ja Kreikan velkakriisin dramaattiset 
käänteet heiluttivat markkinoita varsinkin kuun alkupuolella. Osakekurssit saavuttivat 
pohjalukemat välittömästi sen jälkeen, kun kreikkalaiset olivat hylänneet toisen tukipaketin 
lainaehdot (jotka tosin eivät enää olleet kesäkuun lopun jälkeen edes voimassa). Kreikan 
pankit pysyivät edelleen kiinni ja EKP ei voinut lisätä hätärahoitusta, joten tilanne oli 
ajautunut umpikujaan. Rahoitusmarkkinoilla Kreikan euroero nähtiin väistämättömänä. 
Poliitikot eivät kuitenkaan olleet valmiita ottamaan riskiä siitä, mitä tapahtuisi Kreikan 
euroeron seurauksena ja kansanäänestyksestä huolimatta euroryhmä ja Kreikan hallitus 
alkoivat jälleen neuvotella uudesta tukipaketista. Kreikan hallitus suostuikin mahdollisen 3. 
tukipaketin ennakkoehtoihin, jotka olivat olennaisesti tiukemmat kuin kesäkuun lopussa 
hylätty ehdotus. Rahoitusmarkkinoilla potentiaalinen sopu ja Kreikan euroeron välttäminen 
luonnollisesti otettiin helpottuneena vastaan. Osakekurssit toipuivat heinäkuun alun 
kuopastaan ja valtionlainojen korot laskivat tuntuvasti erityisesti Etelä-Euroopan maiden 
osalta. Myös IG- ja HY-yrityslainojen korot laskivat epävarmuuden vähentyessä.   

 

 Heinäkuun loppupuolella Kreikka alkoi jäädä vähemmälle huomiolle rahoitusmarkkinoilla, 
vaikka 3. tukipaketista ei ole vielä edes sovittu. Yritysten 2. neljänneksen tulosjulkistukset 
siirsivät osakemarkkinoiden huomion yhtiökohtaisiin tekijöihin ja varsinkin Suomessa useat 
suurimmista pörssiyhtiöistä yllättivät hyvillä tuloksillaan tai tilauskirjojen vahvalla kasvulla 
(esim. Nokia ja Kone). Kotimarkkinayritysten vaikeudet tosin jatkuivat. Myös Euroopassa 
rahoituslaitosten tulokset ovat parantuneet selvästi.   

 Sitä vastoin kehittyvien talouksien osakemarkkinat tuottivat heinäkuussa poikkeuksellisen 
huonosti varsinkin euromääräisesti tarkasteltuna. Kiinassa osakemarkkinoiden epävakaus 
jatkui ja hallinnon pyrkimykset tilanteen vakauttamiseksi ovat olleet vain osittain onnistuneita. 
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Sinänsä oli luonnollista, että Manner-Kiinan osakemarkkinoille (Shanghain ja Shenzhenin 
pörssit) tuli jossakin vaiheessa raju korjausliike, sillä kurssit olivat nousseet lähes 200 % 
vuoden sisällä. Ongelmalliseksi tilanteen teki se, että sijoittajakulttuuri on Kiinassa nuorta ja 
pitkäaikaisen osakesijoittamisen sijaan varsinkin kotitaloudet ovat tottuneet lähinnä 
pikavoittojen metsästykseen. Kun lisäksi osa sijoittajista on liikkeellä velkarahoitteisesti, 
markkinoiden volatiliteetti ruokkii helposti itseään. Kurssit saavuttivat pohjansa heinäkuun 
alussa, kun keskuspankin ja hallinnon toimet saivat syöksyn pysäytettyä. Keskuspankki laski 
ohjauskorkojaan, kevensi varantovelvoitetta ja lisäsi pankkijärjestelmän likviditeettiä. 
Rahoitusmarkkinoita valvovat viranomaiset höllensivät vaatimuksia sijoituslainojen 
vakuuskäytännöistä, kielsivät ja rajoittivat osakkeiden lyhyeksi myyntiä sekä loivat ”uhkaa” 
sijoittajille, jotka myyvät osakkeita ”manipuloidakseen” markkinoita. Hallinto kielsi 
julkisomisteisia rahoituslaitoksia (kuten vakuutusyhtiöitä) myymästä omistuksiaan. Lisäksi 
perustettiin massiivinen rahasto (lähes 500 mrd. USD), jonka tarkoituksena on tukea 
osakekursseja ostoilla. Toimenpiteiden voimakkuus luonnollisesti vakautti markkinoita, mutta 
ei voinut estää uutta kurssirojahdusta heinäkuun lopulla. Keskeiseksi ongelmaksi 
markkinoilla muodostui lopulta se, että huomattava osa Manner-Kiinan listatuista yhtiöistä 
keskeytti kaupankäynnin osakkeellaan tilanteen ollessa pahimmillaan heinäkuun alussa, 
mikä heikensi sijoittajien luottamusta markkinoiden likviditeettiin ja toimintaan ylipäänsä.  

 Kiina osakemarkkinoiden epävakaus tarttui laajemminkin kehittyvien maiden pörsseihin ja 
sitä ruokki raaka-aineiden hintojen raju lasku kesäkuun lopulta alkaen. Varsinkin raakaöljyn 
hinta laski tuntuvasti, kun länsimaat ja Iran saavuttivat alustavan sovun Iranin ydinohjelmasta 
ja talouspakotteiden purkamisesta.  Ainoastaan Intian pörssissä kurssit nousivat suurimmista 
EM-maiden pörsseistä. Venäjän rupla ja Brasilian real jatkoivat heikentymistään.   

  
 

* 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 Heinäkuu 2015 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -6,1 4,9 11,4 -6,8 16,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 4,4 16,8 10,6 31,6 15,5

Eurooppa STOXX 600 TR 4,0 18,0 7,2 20,8 18,2

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

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -12,9 -5,7 -23,7 -5,5 -1,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,9 2,3 4,0 7,9 22,8

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

Valtionlainat JPM GBI Emu 2,4 1,0 13,5 2,4 11,4

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,01 -0,04 0,10 0,09 0,23

Front Varainhoito

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

Front Maltillinen 1,0 4,0 9,9 2,6 14,3 *

Front Länsimaat 2,4 9,0 14,1 10,7 * 16,1 *

Front Suomi 5,1 21,7 6,6 21,1 20,1

Front DM osake 3,2 15,9 19,2 19,3 17,8

Front EM osake -5,7 9,7 13,8 -7,2 13,7

Front Osake -0,9 13,2 16,8 3,9 14,9

Front Korko 1,6 0,6 8,1 2,4 13,9
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Frontin sijoitusstrategia: Manner-Kiinan painoa 
pienennettiin   

 Heinäkuussa Frontin sijoitusstrategioita muutettiin ainoastaan osakkeiden osalta.  Heinäkuun 
alussa yhdistelmäsalkuissa kasvatettiin hieman osakepainoa ostamalla saksalaisia osakkeita 
1 % verran Front Strategia -salkun arvosta. Vastaava muutos tehtiin Maltillinen-salkussa. 
Osakekurssit olivat tuolloin laskeneet tuntuvasti kevään huipuista ja tilanne nähtiin hyvänä 
taktisena ostomahdollisuutena. Heinäkuun lopulla pienennettiin Manner-Kiinan painoa sekä 
yhdistelmä- että osakesalkuissa. Vastaava pienennys oli tehty edellisen kerran toukokuussa. 
Heinäkuun myyntien jälkeen Manner-Kiinan osakkeista oli myyty valtaosa pois ja niitä on 
enää alle 1/3 alkuperäisestä määrästä. Vaikka hallinto on onnistunut vakauttamaan 
osakemarkkinoita heinäkuussa, on arviomme mukaan hyvin epätodennäköistä, että lyhyellä 
aikavälillä Manner-Kiinan osakemarkkinat toipuisivat kesäkuun alun kurssihuippuihin. Velalla 
sijoittaneet yksityissijoittajat ovat edelleen tukalassa tilanteessa ja on todennäköistä, että 
kurssien nousu ruokkii helposti myyntejä uuden romahduksen pelossa. Lisäksi monien 
pienten teknologiayritysten arvostustasot ovat edelleen epärealistisia. Hallinto ei voi 
myöskään loputtomiin jatkaa kurssien keinotekoista tukemista ja viranomaiset ovatkin 
ilmoittaneet, että toimet ovat vain tilapäisiä. Siltä osin, kun korkojen lasku ym. toimenpiteet 
tukevat Kiinan yleistä talouskehitystä, perusteet osakekurssien nousuun ovat olemassa 
turbulenssivaiheen jälkeen. Lyhyellä aikavälillä arvioimme kuitenkin, että markkinat joutuvat 
hakemaan tasapainon alemmalta tasolta ja siksi alipainotamme tällä hetkellä kaikissa 
sijoitusstrategioissamme EM-osakemarkkinoita. Kiinaan liittyvä epävarmuus nimittäin 
heijastuu helposti raaka-ainemarkkinoihin ja odotuksiin muidenkin EM-talouksien näkymistä. 
Elokuun alussa osakkeet ovat kokonaisuutena alipainossa, mutta DM-maiden osakkeet ovat 
lievässä ylipainossa.   

 

 Korkosalkuissa ei tehty muutoksia heinäkuussa, mutta kesäkuun lopulla lisättiin hieman sekä 
pitkäaikaisia että korkean tuoton valtionlainoja. Korkosalkkujen duraatio kasvoi samalla 
hieman, mutta oli edelleen lyhyempi kuin vertailuindeksin duraatio. Korkojen lasku 
heinäkuussa yhdessä salkkujen pidennyksen kanssa antoi korkosalkuille hyvän tuoton.    
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 Frontin sijoitusstrategioiden tuotot olivat heinäkuussa pääosin plussalla. Ainoastaan EM-
osakkeet ja laaja koko globaalille osakemarkkinoille sijoittava Front Osake olivat miinuksella 
kehittyvien markkinoiden osakkeiden heikon kehityksen vuoksi. Molemmat em. 
sijoitusstrategiat tosin voittivat vertailuindeksinsä ja vuoden alusta niiden ylituotto on jo 
tuntuva: Front Osake +3,6 %-yks. ja EM Osake + 4,8 %-yks.  

 Lähiviikkoina Kreikan neuvottelut 3. tukiohjelmasta ja Kiinan osakemarkkinoiden 
vakauttaminen säilyvät edelleen uutisotsikoissa, mutta vähitellen markkinoiden fokus 
siirtynee jälleen Yhdysvaltain rahapolitiikkaan ja koronnostojen arvuutteluun. FED:llä on 
loppuvuonna enää kolme avomarkkinakomitean (FOMC) kokousta, joista seuraava 17.9. 
Kiinnostavinta todennäköisessä koronnostossa on se, synnyttääkö se jälleen merkittävän 
dollarin vahvistumispaineen valuuttamarkkinoilla. Frontin sijoitusstrategioissa dollari on 
tuntuvassa ylipainossa varsinkin Strategia yhdistelmäsalkussa, jossa dollarimääräisiä 
korkosijoituksia on jopa 8 %-yks. koko  salkun arvosta. 

 Frontin sijoitusstrategiassa osakeriskiä on pienennetty tuntuvasti keväällä ja edelleen nyt 
heinäkuun lopulla. Lyhyellä aikavälillä näemme osakemarkkinat edelleen haastavina, joten 
salkkujen riskitaso on nyt selvästi vähäisempi kuin vuosina 2011- 2014. Tällä hetkellä 
(6.8.2015) painotukset perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja 
rahoitusmarkkinoista:  

1) Kreikan 3. tukiohjelman neuvottelut jatkuvat elokuussa vaikeina, sillä IMF on vaatinut 
Kreikan velkojen leikkausta, johon taas euromaiden poliitikkojen on vaikea suostua. 
Kreikan talous on raunioina ja poliittinen tilanne hauras, sillä päähallituspuolue jakautui 
jo heinäkuun parlamenttiäänestyksissä. Euroalueen poliittinen ”liima” on kuitenkin 
sitkeää ja jollakin tavalla tukipaketti puristetaan EVM:stä, vaikka siinä ei olisikaan enää 
mitään taloudellista mieltä. Tukipaketti varmistaa, että Kreikan tilanne säilyy 
uutisotsikoissa myös lähivuosina.  

2) Kiinan osakemarkkinoiden myllerrys ei muuta Kiinan suhdannekuvaa, mutta merkitsee 
todennäköisesti sitä, että hallinto ja keskuspankki joutuvat keventämään politiikkaansa 
enemmän kuin Kiinan suhdannekehitys edellyttäisi. Perusteet tilanteen vakautumiselle 
loppuvuonna ovat siten hyvät, sillä rahoitusylijäämäisellä Kiinalla on tuntuvasti varaa 
tukea taloutta sekä rahapolitiikalla että valtion toimilla.  

3) Kreikan tilanne ja Kiina osakemarkkinat eivät muuta maailmantalouden kokonaiskuvaa ja 
odotamme maailmantalouden elpyvän vuoden jälkipuoliskolla. Kasvu kiihtyy hieman 
2016. Yhdysvaltojen toinen neljännes oli vahva ja Euroalueella Saksa on päässyt 
hyvään kasvuun. Raakaöljyn hinnan romahdus kesällä ja rahapolitiikan keventäminen 
Kiinassa kiihdyttää lopulta kasvua kaikissa keskeisissä Aasian talouksissa.    

4) Inflaatio-odotukset ovat laskeneet tuntuvasti alkuvuonna ja kesällä on saatu uusia 
deflaatiosykäys raaka-aineiden hintojen voimakkaan laskun seurauksena. Euroalueella 
inflaatiokuva muuttuu tosin vuoden jälkipuoliskolla sillä euron heikentyminen nostaa 
väistämättä tuotujen kulutustavaroiden hintoja, mikä välittyy vähitellen euroalueen 
kuluttajahintainflaatioon. Tämä vaikutus lienee kuitenkin tilapäinen, kuten kävi 
vastaavassa tilanteessa Japanissa 2013.  

5) Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat nyt lievässä alipainossa. Alipaino koskee 
nimenomaan EM-maiden osakkeita. Intiaa lukuun ottamatta suurimpien EM-maiden 
osakemarkkinat ovat nyt paineessa. Brasilia kärsii raaka-aineiden hintojen  
romahduksesta ja syvenevästä korruptioskandaalista. Venäjän ongelmat kasvavat 
raakaöljyn hinnan romahduksen ja Putinin hallinnon kaoottisen politiikan vuoksi.  
Talouspakotteet eivät ole helpottamassa ja valtio joutuu toteuttamaan 
massairtisanomisia budjettiongelmien vuoksi. Kiinan osakemarkkinoiden ongelmat 
vaativat vähintäänkin aikaa, jotta tilanne selkiytyy. Lisäksi useat kehittyvien maiden 



 
 
 
Front Capital Oy 
Aleksanterinkatu 48 A 
00100 Helsinki 
Finland 

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

 
 
 
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. 
 

markkinat ovat alttiita Yhdysvaltojen keskuspankin potentiaalisten koronnostojen 
negatiivisille vaikutuksille.  

6) Frontin DM-maiden osakesijoituksissa Saksa on suuressa ja Pohjoismaat sekä Japani 
lievässä ylipainossa. 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. Terveydenhuolto on ollut alkuvuonna 
huomattavassa ylipainossa.    

7) EM-osakkeiden salkussa ylipainotetaan lähtökohtaisesti vahvan maksutaseen maita, 
jotka ovat sitoutuneet taloutta ja yritystoimintaa tukeviin uudistuksiin. Näitä ovat esim. 
Itä- ja Kaakkois-Aasian kehittyvät taloudet. Kiina on lievässä ylipainossa, mutta Intia 
tuntuvassa. Latinalaisen Amerikan maat ovat alipainossa mm. poliittisten riskien ja 
energiahintojen laskun vuoksi. Venäjän talouskriisi jatkuu ja uusi isku tulee 
energiahintojen romahduksesta nyt kesällä. Front ei ole sijoittanut venäläisiin osakkeisiin 
tai korkopapereihin syksyn 2013 jälkeen. Vältämme myös yrityksiä, joilla on merkittävästi 
toimintaa Venäjällä.  

8) 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 6.8.2015 

 
  

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 17,2% 15,0% 2,2%

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

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

Osakkeet Kehittyvät (EM) 16,1% 20,0% -3,9%

Kehittyneet (DM) 26,1% 25,0% 1,1%

Käteinen 9,5% 5,0% 4,5%
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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 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 sijoitus-
päätöksissään omaa vero- tai liiketoiminta-
neuvojaansa. 
 
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 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. 
 
Tätä asiakirjaa tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa 
tai julkaista ilman Front Capital Oy:n etukäteen 
antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet 
pidätetään.  
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