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Vahva heinäkuu markkinoilla    
 

 Arvopaperimarkkinoiden tuotot olivat heinäkuussa hämmentävän vahvat sekä 
korkosijoitusten että osakkeiden osalta. Vaikutti siltä, että huolet Britannian EU-eron 
vaikutuksista talouteen ja markkinoihin väistyivät jo kuun alussa. Myöskään lukuisat terrori-
iskut Ranskassa ja  Saksassa eivät vaikuttaneet markkinoihin edes hetkellisesti. Jopa Turkin 
vallankaappausyritys ja sen jälkiselvittelyt, jotka saattavat muuttaa koko Euroopan 
geopoliittista tasapainoa, eivät tunnu hetkauttavan markkinoita. Suomen osakemarkkinoiden 
osalta kurssinousua selitti pitkälti tuloskausi, sillä usea yhtiö raportoi selvästi odotettua 
paremmasta tuloskehityksestä (esim. Kone, Neste). Yhdysvalloissa ja Euroopassa 
tuloskausi ei ole tuottanut yllätystä, vaan yritysten raportointi on vastannut likimain odotuksia.  

 Brexit:n negatiivinen vaikutus markkinoihin lienee jäänyt vähäisemmäksi, sillä 
konservatiivipuolue sai jo heinäkuun alussa uuden pääministerin ja hallitus uudistettiin EU-
eron toteuttamiseksi mahdollisimman sujuvasti. Lisäksi Brexit todennäköisesti merkitsee sitä, 
että rahapolitiikka säilyy pidempään huomattavan keveänä Britannian ohella ainakin 
euroalueella. Englannin keskuspankki laskikin ohjauskorkoaan elokuun alussa ja jatkoi 
arvopapereiden osto-ohjelmaansa. Myöskään FED ei muuttanut politikkaansa heinäkuun 
lopun kokouksessaan ja ohjauskorko säilyi ennallaan.  

 

 Korkomarkkinoilla valtionlainojen korot laskivat heti Brexit-äänestyksen jälkeen ja ovat 
pysyneet alhaisella tasollaan sen jälkeen. Yrityslainojen korkojen lasku jatkui heinäkuussa, 
joten sekä IG- että HY-yrityslainat antoivat hyvän tuoton heinäkuussa. Osakekurssien 
nousua heinäkuussa voidaan tavallaan tulkita siten, että korkosijoittajan tuotto-odotukset 
ovat toteutuneen korkokehityksen vuoksi niin absurdin alhaiset, että sijoittajat kanavoivat 
jälleen varojaan osakkeisiin, kun ”koroista ei saa enää mitään”. Valuuttamarkkinoilla jeni 
jatkoi vahvistumistaan jälleen heinäkuun lopulla ja elokuussa, mutta punta ja dollari ovat 
pysyneet likimain ennallaan Brexit-äänestyksen alkureaktion jälkeen. Hyödykemarkkinoilla 
raakaöljyn hinta laski tuntuvasti heinäkuussa ja lähestyi jälleen 40 USD/barrelin tasoa.  
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 Suhdannekehityksen osalta tärkeää on se, että Kiina talouteen liittyneet huolet, jotka 
heiluttivat markkinoita alkuvuonna, ovat pitkälti väistyneet. Tämä oli odotettua, eikä Kiinan 
taloudesta ole kesän aikana saatu mitään sellaista tietoa, mikä ei vastaisi niitä arvioita, joita 
maan hallinto esitti keväällä. Kiinan ulkomaankauppa on tosin kehittynyt odotuksia 
suotuisammin ja kauppataseen ylijäämä on kasvanut, mutta tämäkin selittyy pitkälti sillä, että 
juanin ulkoinen arvo on heikentynyt 5-7% viime kesän jälkeen. Yhdysvaltojen talouskasvu jäi 
toisella neljänneksellä aneemiseksi 1,2 %:iin, mutta muilta osin tilastot eivät anna aihetta 
dramatiikkaan. Työllisyyskehitys oli heinäkuussa vahvaa. Euroalueella keskustelua on 
dominoinut pankkihuolet, joita yritettiin heinä-elokuun vaihteessa rauhoittaa 51 suurimman 
pankin nk. stressitesteillä. Testien tulokset olivat odotettuja, eikä kukaan tosiasiassa 
odottanut viranomaisten haluavan luoda lisää epävarmuutta. Toisaalta tilanne on edelleen 
hyvin häilyvä ja tosiasiassa Italian pankkien ongelmat kasautuvat. Stressitestit eivät 
myöskään sisältäneet yhtäkään Kreikan tai Portugalin pankkia.  

 Politiikan saralla Yhdysvaltojen presidentinvaalikamppailu jatkuu ja sävyt ovat muuttumassa 
entistä enemmän lokakampanjan suuntaan. Republikaanien puolella loanheittoon kannustaa  
mm. Clintonin sähköpostiskandaalit, joista voidaan loputtomasti generoida erilaisia 
skandaaleja esim. Wikileaksin avustuksella. Demokraattipuolueen puheenjohtaja ym. johtajia 
joutuikin eroamaan puoluekokouksen alla, kun paljastui, että puolue oli suosinut Clintonia 
esivaaleissa Sandersia vastaan. Demokraatteja taas houkuttaa lokakampanjaan Trumpin 
kokemattomuus politiikassa, eli se, että hän näyttää astuvan jokaiseen ”miinaan”, mitä mm. 
demokraatteja tukeva media kehittää. Euroopassa politikan saralla heinäkuussa on ollut 
hieman rauhallisempaa, mutta terrori-iskut ovat toki lisänneet Merkelin paineita Saksassa. 
Syksyllä aletaan ennakoida Italian perustuslakikansanäänestystä ja miten Renzin hallituksen 
mahdollinen kaatuminen vaikuttaisi maan pankkikriisin hoitoon. Espanjassa poliittinen 
umpikuja ei ole auennut kesäkuun uusintavaalien jälkeen ja nyt aletaan puhua jo uusista 
parlamenttivaaleista.   

    

* 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 2016 2015 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 4,3 8,6 -5,2 11,4 -6,8 16,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 6,3 5,2 15,9 10,6 31,6 15,5

Eurooppa STOXX 600 TR 3,7 -4,4 9,6 7,2 20,8 18,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 2,9 4,9 12,9 29,6 26,7 13,9

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -10,2 -3,2 -25,2 -23,7 -5,5 -1,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 2,0 5,1 -0,3 4,0 7,9 22,8

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 1,7 5,8 -0,6 8,4 2,4 13,6

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,8 6,5 1,7 13,5 2,4 11,4

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,18 -0,11 0,10 0,09 0,23

Front Varainhoito

Front Strategia 2,3 2,8 5,7 11,5 2,4 15,2

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

Front Länsimaat 2,5 2,7 6,8 14,1 10,7 * 16,1 *

Front Suomi 6,0 5,4 16,9 6,6 21,1 20,1

Front DM osake 4,1 1,4 12,4 19,2 19,3 17,8

Front EM osake 4,2 4,9 1,2 13,8 -7,2 13,7

Front Osake 4,1 2,1 7,4 16,8 3,9 14,9

Front Korko 1,1 4,7 -0,1 8,1 2,4 13,9

Front Signal 1,2
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Front: Varovainen sijoitusstrategia jatkuu       

 Frontin sijoitusstrategioissa ei tehty juurikaan muutoksia heinäkuussa. Kuun lopulla tosin 
myytiin yhdistelmäsalkuissa (Front Strategia) hieman yhdysvaltalaisia osakkeita (1 % koko 
salkun arvosta), kun kurssinousu oli ollut heinäkuussa huomattavan vahvaa ja myös dollari 
oli vahvistunut. Ennen myyntiä yhdysvaltalaiset osakkeet ovat olleet hieman ylipainossa, 
myynnin jälkeen hieman alipainossa. Frontin sijoitusstrategiassa osakkeiden alipainotus on 
tarkoittanut viimeisen vuoden aikana DM-maiden osalta nimenomaan eurooppalaisten 
osakkeiden alipainotusta.    

 
 

 Frontin sijoitusstrategioiden tuotot heijastivat siten pitkälti markkinakehitystä heinäkuussa. 
Osakesalkut, korkosalkut ja yhdistelmäsalkut olivat tukevasti plussalla, kuten markkinatkin. 
Vaikka osakkeet kokonaisuutena olivat heinäkuussa nk. alipainossa, yhdistelmäsalkkujen 
tuotto vastasi likimain markkinakehitystä, sillä HY-yrityslainojen tuntuva ylipainotus 
kompensoi osakealipainon negatiivista vaikutusta kokonaistuottoon. 

 Elokuussa yritysten tuloskausi päättyy ja markkinoiden huomio palaa jälleen enemmän 
makrotalouteen, keskuspankkeihin ja todennäköisesti myös politiikan ajankohtaisiin 
kysymyksiin. Euroopan osalta eurokriisin ytimessä on Italian pankkien tilanne yhdistettynä 
Renzin hallituksen kohtaloon lokakuun kansanäänestyksessä. Turvapaikanhakijakriisin 
kannalta olennaista on Turkin tilanteen kehittyminen ja miten Merkel sekä Hollande 
kykenevät ylläpitämään riitaisan EU:n yhtenäisyyttä tässä asiassa. Yhdysvaltojen osalta 
presidentinvaalikamppailu käynnistyy toden teolla nyt elokuussa, kun pääpuolueet ovat 
nimenneet ehdokkaansa. Todennäköisesti repivä kamppailu jatkuu ja Clinton säilyy 
otsikoissa sekä tietovuotojen johdosta että mahdollisten uusien väärinkäytös- ja 
korruptioepäilyjen johdosta. Mikäli Trump onnistuu edes hieman muuttamaan 
esiintymistään maltillisemmaksi (keskittyen vastustajaan ja asioihin, ei itseensä), 
markkinoiden on otettava vakavasti huomioon se vaihtoehto, että hänet saatetaan valita 
seuraavaksi presidentiksi. Tämä merkitsisi suuria muutoksia Yhdysvaltojen ulkosuhteissa 
ja kauppapolitiikassa.  
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 Frontin sijoitusstrategiaa jatketaan varovaisella linjalla ja osakkeet ovat alipainossa. EU:n 
kriisit ovat todellisia varsinkin Brexitin jälkeen ja Yhdysvaltojen osalta poliittiset riskit ovat 
kasvussa. Tällä hetkellä (8.8.2016) sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin 
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista: 

 

1) Brexit:in jälkeen poliittiset riskit ovat kasvussa EU:ssa ja hankala aika kestää ainakin 
ensi kevään Ranskan presidentinvaaleihin saakka.  Yhdysvaltojen marraskuun 
presidentinvaalit tulevat väistämättä lisäämään markkinoiden epävarmuutta syksyllä. 
Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet näitä riskejä riittävästi, 
joten Frontin taktinen allokaatio jatkuu korostetun varovaisena.  
    

2) Yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat 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 syksyllä suurta, joten aktiivinen taktinen osakeallokaatio jatkuu.  
 

3) Pitkien korkojen absurdin matala taso heijastaa sekä keveää rahapolitiikkaa että 
alhaisia inflaatio-odotuksia. Toisaalta kasvun ja inflaation 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. Vielä 2013 ja 2014 
EKP kykeni helpottamaan EU:n poliittista kriisiä toimillaan. Japanissa keveä politiikka 
jatkuu, mutta rahapolitiikan keinot alkavat olla vähissä, mikä näkyy jenin 
vahvistumisena valuuttamarkkinoilla. Yhdysvaltojen keskuspankki nosti 
ohjauskorkoaan joulukuussa, mutta pidättäytyy sellaisesta koronnostojen sarjasta, 
joka merkittävästi heikentäisi Yhdysvaltojen talouskasvua ja veisi maan deflaatioon. 
Todennäköisyys, että seuraava koronnosto siirtyy presidentinvaalien jälkeiseen 
ajankohtaan on suuri.     

 

4) EM-maiden osalta alipaino koskee nimenomaan raaka-aineita tuottavia maita. EM-
osakesalkun sisällä Aasian maat ovat ylipainossa tai neutraalipainossa. EM- 
salkussa 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. 
Trumpin valinta lisäisi tuntuvasti sijoittajan riskejä latinalaisen Amerikan ja Lähi-
idän maiden osalta.   

 
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 
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defensiivistä suhdanteiden näkökulmasta (tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). 
Alipainotus toimialoissa koskee ennen kaikkea rahoituslaitoksia, energiayhtiöitä ja 
perusteollisuutta.  

 
6) 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 8.8.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 11,1% 15,0% -3,9%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 22,9% 10,0% 12,9%

Matala riski (IG) 14,1% 25,0% -10,9%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 13,2% 15,0% -1,8%

Kehittyneet (DM) 26,4% 30,0% -3,6%

Käteinen 12,3% 5,0% 7,3%
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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.  
 
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 esitystä / 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. 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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