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Markkinat lomalla elokuussa
Rahoitusmarkkinoilla elokuu oli tapahtumaköyhä. Osakekurssit pysyivät varsin pienessä
vaihteluvälissä ja tuotot asettuivat noin 0,5 % tuntumaan. Tuottoerot kehittyneiden
markkinoiden (DM) välillä olivat huomattavan vähäiset. Sinänsä tämä ei ollut yllättävää, sillä
2. neljänneksen tuloskausi oli pääosin ohi jo heinäkuussa ja tärkeimmillä keskuspankeilla ei
ollut kokouksia, joissa olisi päätetty uusista rahapolitiikan linjauksista. Lisäksi elokuu on
länsimaissa tyypillinen lomakuukausi, jolloin sijoitustoiminnan linjauksiin tehdään vähemmän
muutoksia. Kun makrodata tai maailmanpolitiikka ei antanut aihetta markkinahäiriöihin,
rauhallisuus oli ymmärrettävää. Ainoastaan kehittyvillä markkinoilla nähtiin jälleen vahvaa
nousua.
Myös korkomarkkinoilla elokuu oli rauhallinen. Valtionlainojen korot pysyivät likimain
ennallaan, mutta korkean tuoton maiden (mm. Italia, Espanja) korot nousivat hieman
suhteessa Saksan korkoihin. Yrityslainoissa HY-yrityslaininojen korkoerot kaventuivat
hieman valtionlainoihin, joten tuotto oli elokuussakin erinomainen. Valuuttamarkkinoilla
huomionarvoista oli lähinnä se, että punnan heikentyminen päättyi elokuun puolivälissä ja
tämän jälkeen punta on vahvistunut selvästi. Osaltaan tähän vaikutti se, että sekä
teollisuuden että palveluiden ostopäällikköindeksit kääntyivät nousuun Brexit-äänestyksen
jälkeisestä kuopastaan. Hyödykemarkkinoilla raakaöljyn hinta on laskenut kuten myös
teollisuusmetallien hinnat.

Suhdannekehityksen näkökulmasta Yhdysvaltojen tuoreimmat taloustilastot ja indikaattorit
osoittavat heikompaa talouskasvua kuin on odotettu. Toisen neljänneksen talouskasvu jäi
runsaaseen prosenttiin ja teollisuuden suhdanneodotuksia kuvaava ISM-barometri ennakoi
teollisuustuotannon kasvun selvää hidastumista. Kun lisäksi elokuun työllisyyskehitys jäi
vaisuksi, alkaa näyttää siltä, että Yhdysvaltojen taloudelle kuluvasta vuodesta tullee
odotettua heikompi. Euroopassa Saksan kasvu oli toiselle neljänneksellä vielä kohtuullista,
mutta Ranska ja Italia vajosivat nollakasvuun. Tuoreet teollisuuden ja palveluiden
suhdannebarometrit (IFO, Markit) viittaavat vaisun kehityksen jatkuvan. Ainoastaan
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Britannian tilanne näyttää kohentuneen ja palautuneen Brexit-äänestyksen jälkeisestä
shokista. Aasiassa Kiinan taloustilastoissa ei ole ilmennyt ainakaan mitään mikä olisi
yllättänyt negatiivisesti. Päinvastoin palveluiden ja pk-yritysten suhdannebarometrit
osoittivat elokuussa odotettua vahvempaa luottamusta suhdanteisiin.
Politiikan saralla Merkel hävisi osavaltiovaalit Mecklenburg – Etu-Pommerissa, mikä
entisestään heikensi hänen sisäpoliittista asemaansa. Espanjassa ajaudutaan
todennäköisesti kolmansiin parlamenttivaaleihin vuoden sisällä ja Yhdysvaltojen
presidentinvaalikamppailu jatkui elokuussa kiihkeänä. Pääehdokkaiden kannatusero tasoittui
syyskuun alkuun mennessä. Trump on kyennyt esiintymään kurinalaisemmin ja paljastukset
sekä skandaalit eivät ole helpottaneet Clintonin ympärillä, päinvastoin. Elokuussa huomiota
on herättänyt Clintonin toiminta ulkoministerinä sekä Clinton säätiön kytkeytyminen lukuisiin
skandaaleihin (Uranium One, UBS ja veronkiero jne). Syyskuussa FBI:n julkistama Clintonin
kuulustelumuistio on myös herättänyt suurta hämmennystä Clintonin toiminnasta nk.
sähköpostiskandaalissa. Wikileaks on luvannut jatkaa paljastuksia ja vakavimmat
väärinkäytökset on luvattu julkistaa lokakuussa.
Suomessa hallitus esitteli vuoden 2017 budjettinsa, mikä lähinnä osoitti talouspolitiikan
olemattoman liikkumavaran. Valtion velkaantuminen jatkuu runsaan 5 mrd. euron vauhdilla,
eikä talouskasvun elpymistä ole näköpiirissä. Kotitalouksista ei ole kasvun moottoriksi, sillä
ostovoima ei juuri kasva. Kasvua ylläpitää lähinnä asuntorakentaminen kasvukeskuksissa,
mutta tältäkin osin kyse on lähinnä muuttoliikkeestä ja sijoitusrahan kanavoitumisesta
reaaliomaisuuteen. Nk. KiKY-sopimus helpottaa hieman viennin kilpailukykyongelmaa
vaalikauden lopulla, mutta mitään olennaista muutosta sekään ei tuo kokonaistilanteeseen.
Talouden kasvuennusteita ollaankin nyt jälleen madaltamassa alkukesän optimismin jälkeen.
Tuottoja sijoitusmarkkinoilta

Elokuu 2016

2015

2014

2013

2012

Osakkeet
Kehittyvät markkinat
Suomi
Eurooppa
Yhdysvallat

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

2,9
0,6
0,7
0,1

11,7
5,7
-3,7
5,0

-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

S&P GSCI TR

1,8

-1,5

-25,2

-23,7

-5,5

-1,7

1,5
0,2
-0,3

6,7
6,1
6,1

-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

-0,21

-0,11

0,10

0,09

0,23

0,6
0,5
0,0
1,0
-0,5
1,7
0,4
0,5
-1,5

3,6
4,2
2,9
6,5
0,9
6,8
2,6
5,6

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
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
Front Signal

* 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: Puntamääräisiä joukkolainoja
yhdistelmäsalkkuihin
Frontin sijoitusstrategioita muutettiin elokuussa ainoastaan korkosijoitusten osalta.
Yhdistelmäsalkkujen korkosijoituksiin lisättiin 23.8. puntamääräisiä Ison-Britannian
valtionlainoja ja puntamääräisiä IG yrityslainoja, joista noin puolet on brittiyritysten
liikkeeseen laskemia. Front Strategian osalta lisäys oli yhteensä 2% (1% + 1%) ja
Maltillisen osalta 4% (2% + 2%) koko salkun arvosta. Kyse oli enemmän kannanotosta
punnan arvoon valuuttamarkkinoilla kuin siitä, että ko. sijoituksista olisi saanut selvästi
paremman juoksevan korkotuoton verrattuna vastaaviin euroalueen lainoihin. Arvion
mukaan punta oli siis ennen ja jälkeen Britannian EU-kansanäänestyksen heikentynyt
aivan liian paljon suhteessa talouden perustekijöihin tai niihin riskeihin, mitä sisältyy
tulevaan EU-eroon. Punnan heikentymisessä onkin ollut kyseessä lähinnä lyhytaikaisten
pääomanliikkeiden aiheuttama ylilyönti, joka oli seurausta kansanäänestykseen liittyvistä
peloista ja näihin pelkoihin reagoimisesta. Kun tarkastellaan punnan arvoa pitkällä
aikavälillä, on vaikea perustella, miksi sen pitäisi olla näin heikko suhteessa euroon ja
varsinkin dollariin. Ennen strategian muutosta punta oli salkuissa likimain
neutraalipainossa, nyt lievässä ylipainossa.

Sijoitusmarkkinoiden tuotoissa ei ollut suurta dramatiikkaa elokuussa, joten Frontin
strategioiden tuotot heijastivat pitkälti markkinakehitystä elokuussa. Osakesalkut,
korkosalkut ja yhdistelmäsalkut olivat noin puoli prosenttia plussalla, kuten markkinatkin.
Yhdistelmäsalkkujen tuottoa paransi puntamääräisten korkosijoitusten lisäys, sillä
ostohetkestä punta on vahvistunut noin 2 %. Myös hyvin tuottaneiden HY-yrityslainojen
tuntuva ylipainotus antoi korkosijoituksille ja yhdistelmäsalkuille merkittävää lisäarvoa.
Suomisalkku voitti markkinakehityksen yhtiövalintojensa ansiosta, mutta kehittyneiden
maiden (DM) osakesalkku kärsi defensiivisestä toimialapainotuksestaan elokuussa.
Yritysten tuloskausi alkaa vasta lokakuussa, joten syyskuussa keskuspankit saavat jälleen
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enemmän huomiota, sillä sekä EKP että FED pitävät kokouksensa. Myös Englannin,
Kanadan, Sveitsin, Japanin, Australian sekä pohjoismaiden keskuspankit kokoontuvat
syyskuussa linjaamaan rahapolitiikkaansa. Suurin mielenkiinto kohdistuu luonnollisesti
FED päätöksiin, mutta todennäköisyys koronnostoon tässä vaiheessa lienee vähäinen.
Talouskasvun aneemisuus 2. neljänneksellä ja teollisuuden näkymien heikentyminen
(ISM) sekä vaisuhko työllisyyskehitys elokuussa vaimentavat intoa koronnostoon. Koska
seuraava kokous on marraskuussa juuri ennen presidentinvaaleja, mahdollinen
koronnosto siirtynee aikaisintaan joulukuun kokoukseen. EKP:n osalta ei liene myöskään
yllätystä odotettavissa. Toki euroalueen vaisu kehitys varsinkin Italian ja Ranskan osalta
pakottaa EKP:n miettimään jälleen uusia elvytystoimia.
Sinänsä Euroopan osalta eurokriisin ytimessä oleva Italian pankkien tilanne ei ole
muuttunut paremmaksi. Myöhemmin syksyllä pidettävä Renzin hallituksen kohtaloon
vaikuttava perustuslakikansanäänestys alkaa kerätä kasvavaa huomiota myös
markkinoilla. Turvapaikanhakijakriisi alkaa jälleen kärjistyä syys-lokakuussa Turkin
sitoessa nk. pakolaissopimuksen ja EU-jäsenyysneuvottelut (viisumivapaus) toisiinsa.
Lokakuun loppu on tältä osin Turkin uhkailujen aikaraja. Riitaisan EU:n yhtenäisyyden
ylläpitäminen alkaa tulla entistä vaikeammaksi Saksan Merkel:lle, joka jälleen syyskuun
alussa hävisi yhdet osavaltiovaalit (Mecklenburg - Etu-Pommeri). Yhdysvaltojen
presidentinvaalikamppailu käynnistyy toden teolla syyskuussa Labour Day:n jälkeen, kun
ehdokkaat mm. kohtaavat ensimmäisessä yhteisessä vaalitentissä 26.9. Mielenkiintoa
ylläpitää myös Wikileaks, joka on luvannut julkistaa lisää Clintonia koskevaa materiaalia
liittyen Clinton säätiön ja Clintonin ulkoministerikauden väärinkäytöksiin ym. ”Parhaat”
palat paljastuksista on luvattu julkistaa lokakuussa. Kannatusmittauksissa, joiden
tuottajana on neutraali taho (esim. yliopistot), ja joissa otos on riittävän suuri sekä
tutkimusmenetelmä mahdollisimman harhaton, ehdokkaat ovat kannatusmittauksissa tällä
hetkellä likimain tasoissa. Elokuun puolivälissä Trump oli selvästi altavastaaja kehnon
esiintymisensä vuoksi.
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 (6.9.2016) sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:
1) Brexit:in jälkeen poliittiset riskit ovat kasvussa EU:ssa Italian perustuslakikansanäänestyksen ja Turkin uhkailujen vuoksi. Hankala aika kestää ainakin ensi kevään
Ranskan presidentinvaaleihin saakka. Yhdysvaltojen marraskuun presidentinvaalit
tulevat väistämättä lisäämään markkinoiden epävarmuutta syys–lokakuussa ja
mahdollisesti vaalien jälkeenkin, jos hallinto vaihtuu. 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. Ainoastaan kiinalaiset osakkeet, jotka on
listattu Hong Kongissa, ovat arvostukseltaan edullisia. 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. EU:n epävarmuus haittaa Euroopan talouskasvua vielä pitkään.
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.
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
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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
loppuvuonna. 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 on
näkynyt jenin vahvistumisena valuuttamarkkinoilla. Yhdysvaltojen keskuspankki nosti
ohjauskorkoaan viime vuoden joulukuussa, mutta pidättäytyy sellaisesta
koronnostojen sarjasta, joka merkittävästi heikentäisi Yhdysvaltojen talouskasvua ja
veisi maan deflaatioon. Todennäköisyys, että mahdollinen seuraava koronnosto siirtyy
presidentinvaalien jälkeiseen ajankohtaan, on suuri.
4) EM-maiden osalta alipaino koskee nimenomaan raaka-aineita tuottavia maita.
Frontin 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
defensiivistä suhdanteiden näkökulmasta (tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut).
Alipainotus toimialoissa koskee ennen kaikkea rahoituslaitoksia.
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 määrää kasvatettiin yhdistelmäsalkuissa viimeksi
elokuussa (GBP).
6.9.2016 Ari Aaltonen
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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,
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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.
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