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Keskuspankit markkinoiden tukena syyskuussa 
 
 

 Syyskuussa saatiin odotetuista keskuspankkitoimenpiteistä konkreettista tietoa mikä piristi 
markkinoita. EKP kertoi kuukauden alussa valmiudesta aloittaa kriisimaiden joukkolainojen 
ehdolliset ostot ilman määrällistä rajoitusta ja ilmoitus rauhoitti kriisimaiden joukkolainojen 
korkojen kehitystä. Yhdysvalloissa keskuspankki (FED) vuorollaan ilmoitti 12.9. 
kokouksessaan aloittavansa kolmannen elvytysohjelman (QE3) ilman ajallista rajoitusta ja 
myös Japanin keskuspankki kertoi lisäävänsä elvytystoimia. Markkinatunnelmaa vahvisti myös 
Hollannin parlamenttivaalit, joissa Eurooppa-myönteiset puolueet voittivat ja se, että Saksan 
perustuslakituomioistuin antoi ehdollisen hyväksynnän Saksan osalta EVM:n perustamiselle. 
Osakemarkkinat lähtivät hyvään nousuun ja sentimentti pysyi kovin positiivisena kuun 
viimeiseen viikkoon asti. Kuukauden lopussa nousivat kuitenkin epäilyt elvytysohjelmien 
vaikutuksista ja eurokriisin osalta nähtiin, että moni asia on vielä sovittava ennen kuin 
rakenteelliset muutokset saadaan toteutettua kriisimaissa ja koko euroalueella. Varsinkin 
Saksan, Alankomaiden ja Suomen ulostulo toteamuksella, että EVM:n varoja ei saisi käyttää 
jo olemassa olevien pankkikriisien (Espanja) kustannusten rahoittamiseen hämmensi 
markkinoita. Olihan asiasta päätetty toisin kesäkuun lopun EU-huippukokouksessa.  Samaan 
aikaan arviot ja tuoreet tilastotiedot kertoivat suhdanteiden heikentymisestä, mikä osaltaan 
latisti syyskuun vahvaa markkinatunnelmaa.   

 

 Osakkeiden hinnat nousivat syyskuun viimeisen viikon notkahduksesta huolimatta laajasti ja 
tuottivat hyvin, erityisesti kehittyvien talouksien osalta. Myös kehittyneiden markkinoiden 
osakeindeksit nousivat kuun aikana. Varsinkin Suomen osakemarkkinat olivat hyvässä 
vedossa ja vaikka kurssit notkahtivat kuun lopulla, tuotto ylsi 2,5 %:iin. Myös korkosijoitukset 
tuottivat hyvin keskuspankkien toimien siivittämänä. Niin valtiolainat kuin yrityslainat (IG ja HY) 
antoivat positiivista tuottoa syyskuussa. Hyödykehintojen nousu sitä vastoin taittui syyskuussa, 
ja varsinkin raakaöljyn hinta laski tuntuvasti.   

 Keskuspankkien toimista huolimatta markkinoilla on edelleen varsin odottava tunnelma. 
Varsinkin euroalueella on paljon asioita edelleen auki liittyen jopa akuutteihin ongelmiin. 
Kreikan ja nk. troikan vääntö Kreikan julkisen sektorin tervehdyttämisestä on edelleen kesken. 
Espanja panttaa edelleen avunpyyntöä EVM:lta, vaikka ko. elimen toiminta alkaa nyt 
lokakuussa. Lisäksi useat euroalueen rakenneuudistukset ovat varsin jäsentymättömät, kuten 



 
    

    

 

 
 

pankkiunionin sisältö. Seuraavan kerran näitä asioita pyritään ratkomaan lokakuun puolivälin 
EU huippukokouksessa.   

 Osakemarkkinoiden kannalta huomio keskittynee lokakuussa alkavaan tuloskauteen ja 
yritysten raportointiin kolmannen neljänneksen tuloksista ja loppuvuoden näkymistä. 
Mielenkiintoista on kuulla, miten taantuma on vaikuttanut yrityksiin eri maissa ja toimialoilla.  
Lisäksi markkinoiden ja talouskehityksen kannalta on todennäköisesti tärkeää Kiinan 
vallanvaihdos ja uuden johdon tarve elvyttää maan taloutta asemansa vahvistamiseksi. Kiinan 
keskuspankki on ollut alkuvuonna varsin varovainen elvytystoimissaan ja esimerkiksi 
koronlaskuvaraa on tuntuvasti. Toinen tärkeä poliittinen tapahtuma on Yhdysvaltojen 
marraskuun alun presidentinvaalit ja ennen kaikkea se, miten pääpuolueet kykenevät 
sopimaan julkisen talouden säästöistä ennen vuodenvaihdetta. Mikäli sopua ei synny, on 
vaarana, että automaattiset menoleikkaukset astuvat voimaan 2013 alusta ja Yhdysvaltojen 
talouskasvu saattaa hidastua merkittävästi niiden seurauksena. Keskuspankkien tarve elvyttää 
talouskasvua kaikissa suurissa talouksissa (talousalueilla) ei ole helpottamassa, päinvastoin. 

  

 

Lähde: Bloomberg, Front Capital (tuotot euromääräisinä) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syyskuu YTD 2011

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 3,9 % 13,0 % -15,7 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI 2,5 % 8,3 % -24,9 %

Eurooppa STOXX 600 TR 1,0 % 13,1 % -8,6 %

Yhdysvallat S&P 500 TR 0,2 % 17,2 % 5,3 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -3,8 % 4,1 % 1,9 %

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 1,6 % 16,5 % -1,1 %

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,8 % 10,3 % 1,5 %

Valtionlainat JPM GBI Emu 1,3 % 8,0 % 1,8 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,01 % 0,21 % 0,9 %

Front Varainhoito

Front Struktuuri (rahasto) 3,6 % 11,8 % -14,0 %

Front Strategia 1,6 % 11,6 % -1,5 %

Front Suomi 3,6 % 13,6 %

Front Osake 2,1 % 11,4 %

Front Korko 1,2 % 9,9 %

Front Maltillinen 1,4 %



 
    

    

 

 
 

Front Capitalin sijoitustoiminnan katsaus 
 
 

 Syyskuun markkinakehitys vastasi hyvin Front Capitalin sijoitusstrategiaa. Erityisesti 
kehittyvien talouksien osakemarkkinoiden ylipainotus tuotti lisäarvoa sijoitustoiminnassa, kuten 
myös valtionlainojen maapainotukset. Osakkeiden ylipainotus ei antanut lisäarvoa, sillä 
omaisuuslajivertailussa osakkeiden ja korkosijoitusten tuottoero oli syyskuussa vähäinen. 
Korkosalkun sisällä korkean tuoton valtionlainojen sekä EM valtionlainojen ylipainotus antoi 
hyvää lisätuottoa korkosalkuille. Suurin lisäarvo syntyi kuitenkin hyödykesalkun sisällä, sillä 
käyttämämme energia ETF sisälsi mm. raaka-aineista huomattavasti enemmän maakaasua 
kuin raakaöljyä. Raakaöljyn hinta laski tuntuvasti maakaasun hintaan verrattuna syyskuussa.  

 Sijoitusstrategiaa muutettiin varsin vähän syyskuussa. Osakeriskin pienentämistä jatkettiin 
hieman syyskuun puolivälissä, kun Venäjän osakemarkkinat nousivat hetkellisesti 
huomattavan korkealle. Lisäksi euroon liittyvää riskiä pienennettiin edelleen hieman lisäämällä 
Yhdysvaltojen USD-määräisiä yrityslainoja (IG) Front Strategia yhdistelmäsalkussa. Ko. 
muutos tehtiin osittain myös siksi, että euron arvo oli poikkeuksellisen korkea 
valuuttamarkkinoilla tuolloin. Lokakuun alussa hyödykestrategiassa energia ETF vaihdettiin 
maakaasua painottavasta ETF:stä raaka-öljyä painottavaan ETF:ään.  

 

 Loppukesällä ja alkusyksyllä toteutettu sijoitusriskin pienentäminen on nyt tällä erää suoritettu 
likimain loppuun. Sijoitusstrategia vastaa tällä hetkellä varsin hyvin pitkän aikavälin 
näkemyksiämme taloudesta, eurokriisistä, rahoitusmarkkinoista ym. Kun lyhyellä aikavälillä ei 
ole voimakasta näkemystä siitä, onko sijoitusriski markkinoilla lisääntymässä tai 
vähenemässä, sijoitusstrategia ei ota nyt voimakkaasti kantaa sen puolesta, ovatko 
riskipitoiset omaisuusluokat (kuten osakkeet) voimakkaassa nousussa tai laskussa. 
Ainoastaan HY yrityslainojen voimakas ylipainotus kertoo edelleen siitä, että arvioimme 
rahoitusmarkkinan ylikorostavan yritysten luottoriskiä ja maksuhäiriöitä. Tällä hetkellä 
(5.10.2012) sijoitusstrategia perustuu seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja 
rahoitusmarkkinoista:  

1) Maailmantalouden kasvu jatkuu kohtalaisena vuonna 2013 ja syvä taantuma 
teollisuusmaissa vältetään euroalueen kriisin luomasta epävarmuudesta huolimatta 
keskuspankkien toimilla. Rahapolitiikkaa tullaan pitämään erittäin keveänä suurissa 
teollisuusmaissa ja euroalueella, joten kehittyvät taloudet joutuvat reagoimaan tähän 
välttääkseen valuuttojensa liian voimakkaita vahvistumispaineita. Sama pätee myös 



 
    

    

 

 
 

pienempiin (oman valuuttansa säilyttäneisiin) teollisuusmaihin, joilla ei kotimaisista syistä 
olisi tarvetta keventää rahapolitiikkaansa kuten Australia, Ruotsi, Kanada, Norja Sveitsi 
ym. Talouskasvun painopiste on lähivuosina pitkälti kehittyvien talouksien varassa. 
Euroalueen lyhyen ja pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat heikot ja massatyöttömyyden 
luomat poliittiset ongelmat ovat kasvamassa.  

2) Alkukesällä nähty Euroalueen velkakriisin kärjistyminen on jälleen helpottanut lyhyellä 
aikavälillä, kunnes EKP:n toimien vaikutus jälleen vaimenee. Kreikan ja Espanjan akuutit 
ongelmat saattavat jälleen talvella kärjistyä, mutta tilanteet hoidetaan taas jollakin tavalla. 
Eurojärjestelmän rakenteellisia ongelmien korjaaminen vaikeutuu entisestään, sillä 
Saksan liittopäivävaalit häämöttävät syksyllä 2013 ja EKP on ottanut roolin helpottaa 
akuuttia hätää, joten paineet eurojärjestelmän perusongelmien korjaamiseksi eivät ole 
riittävät. Hatarat osaongelmien ratkaisuyritykset, kuten nk. pankkiunionin synnyttäminen, 
on jo nyt jäänyt lähinnä uuden EKP:n yhteydessä toimivan valvontaviranomaisen 
synnyttämiseen joten tältäkään osin ei tulla tekemään mitään olennaista.  

3) On todennäköistä, että tässä epävarmuuden ympäristössä sekä korkojen että 
osakekurssien kehitykseen liittyy aika ajoin vaihtelua ja kurssien korjausliikkeet vaihtelevat 
nousujaksojen kanssa. Sijoitusstrategia pyrkii hyödyntämään näitä markkinaliikkeitä 
lisäämällä ja vähentämällä aika ajoin sijoitusriskiä.  

4) Osakkeet ovat omaisuusluokkana arvostukseltaan edullisia sekä historiallisesti että 
erityisesti korkoinstrumentteihin nähden ja ylipainotamme osakkeita omaisuusluokkana. 
Osakkeet eivät ole kuitenkaan niin ylivoimainen omaisuusluokka kuin alkukesällä, jolloin 
markkinoilla vallitsi perusteettoman suuri epävarmuus. Valtionlainat ovat edelleen 
yliarvostettuja. Tuotto-odotuksen parantamiseksi valtionlainojen sijoituksia on hajautettu 
kehittyviin valtioihin (sekä valuuttamääräisinä että valuuttasuojattuina) ja korkeamman 
tuoton euroalueen valtioihin. Yrityslainat (ja erityisesti HY) ovat tuotto-odotukseltaan 
edelleen parempia kuin valtionlainat. Hyödykkeiden hinnat (pl. arvometallit ja maatalouden 
hyödykkeet) ovat laskeneet liian paljon suhteessa elpyvään maailmantalouteen ja siihen 
rakenteelliseen kysynnän kasvuun, joka tulee kehittyvistä talouksista.  

5) Osakesijoituksia painotetaan euroalueen ulkopuolisiin maihin, mutta Saksa on edelleen 
lievässä ylipainossa. Suomi on lievässä alipainossa, kun taas oman valuuttansa 
säilyttäneet muut Pohjoismaat ovat ylipainossa. Kaiken kaikkiaan maat, joiden 
rahoitustasapaino on hyvä ja talouden kasvunäkymät keskimääräistä paremmat, kuten 
Aasian kehittyvät taloudet, ovat tuntuvassa ylipainossa. Euroalueen riskejä on pienennetty 
ottamalla Australia ja Kanada osakesalkkuun keskikesällä. Venäjä on edullisen 
arvostustasonsa vuoksi ylipainossa, mutta ylipainoa on pienennetty edelleen syyskuussa. 

 

Front Capitalin allokaationäkemys 30.9.2012 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 8,8% 25,0% -16,2%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 19,7% 5,0% 14,7%

Matala riski (IG) 15,8% 20,0% -4,2%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 20,7% 15,0% 5,7%

Kehittyneet (DM) 22,0% 25,0% -3,0%

Hyödykkeet 6,9% 5,0% 1,9%

Käteinen 6,1% 5,0% 1,1%



 
    

    

 

 
 

Front Capitalin varainhoidon kehitys 31.12.2010 – 30.9.2012* 

 

Lähde: Bloomberg, Front Capital 
*Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.  
 

 

Front Suomi osakesalkku 9 kuukautta 
 

 Front Capital toi vuoden 2012 alussa asiakkaittensa käyttöön uuden, suoriin osakesijoituksiin 
perustuvan, suomalaisiin osakkeisiin sijoittavan osakesalkun. Tämä Front Suomi 
sijoitusstrategia toteutetaan suorilla osakesijoituksilla ja se on lähtökohtaisesti aina 
osakemarkkinoille sijoittava osakestrategia. Front Suomi tavoittelee tuottoa, joka on pitkällä 
aikavälillä parempi kuin markkinoilla yleisesti käytetty OMXH Cap GI -tuottoindeksi. Ko. 
strategia on aktiivinen ja kantaa ottava sijoitusstrategia pitkäaikaiselle sijoittajalle.   

 

Lisätietoa tästä ja muista palveluistamme ja ratkaisuistamme varainhoitajaltasi!
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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. 

 

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 taloudellisia riskejä. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tai 
sijoituspalvelun käyttöä sijoittajan tulee perustaa 
päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa 
sijoituskohteesta tai sijoituspalvelusta ja siihen 
liittyvistä riskeistä eikä sijoituspäätöstä tule tehdä 
yksinään markkinointimateriaalissa esitettyjen 
tietojen perusteella vaan tulee perustua tuotteen 
tietoihin kokonaisuudessa. Sijoittajan tulee 
tiedostaa, että sijoituksiin liittyvä riski tarkoittaa, 
että sijoittaja voi hävitä sijoitetun pääoman osittain 
tai kokonaan ja, että historiallinen kehitys ei ole tae 
tulevasta. Sijoittaja tekee jokaisen 
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla 
vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta 
tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai 
sijoitusneuvojaansa. Asiakas vastaa aina 
sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja 
veroseuraamuksista riippumatta, onko Front 
Capital tai sen sidonnaisasiamiehet suorittaneet 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarvion. Front 
Capital Oy tai sen sidonnaisasiamiehet eivät 
vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai 
kuluista, olivatpa ne välittömistä tai välillisistä 
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa 
tässä asiakirjassa olevaan informaatioon 
perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.  
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.

 


