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Markkinaepävarmuutta osakkeissa ja heikentyvä 
euro  

 

 Syyskuussa osakemarkkinoiden epävarmuus jälleen lisääntyi kuun loppua kohden ja kurssit 
laskivat erityisesti kehittyvien maiden (EM) pörsseissä. Toinen merkittävä seikka 
sijoitusmarkkinoilla oli euron heikentyminen muita päävaluuttoja vastaan. Heikentyminen on 
muuttunut lähes trendinomaiseksi ja alkaa vaikuttaa siltä, että valuuttamarkkinoilla euron 
heikkoudesta tulee pidempiaikainen ilmiö. Euromääräisen sijoittajan kannalta tuotot olivat 
siten kohtuulliset, vaikka osakekurssit sinänsä laskivat useissa pörsseissä.  Korkosijoitusten 
tuotot jäivät syyskuussa vaatimattomiksi ja HY-yrityslainojen tuottoa rasitti epävarmuuden 
aiheuttama luottoriskipreemion kasvu. 

 Kehittyvillä markkinoilla epävarmuuden syitä oli syys-lokakuussa useita vaikka keväällä ja 
kesällä hermostusta luonut Ukrainan kriisi itse asiassa alkoi hieman lientyä. Syyskuun alun 
tulitauko Itä-Ukrainassa on pitänyt kohtuullisesti, vaikka separatistit ja Ukrainan hallituksen 
joukot ovat taistelleen Donetskin lentokentästä lähes päivittäin. Myös Venäjä on mitä 
ilmeisimmin vähentänyt joukkojensa määrää Itä-Ukrainassa. Toisaalta tiedot Venäjän 
taloudesta ovat muuttuneet alkusyksyllä selvästi huonommiksi ja mm. ruplan arvo on 
heikentynyt tasaisesti saavuttaen päivä toisensa jälkeen kaikkien aikojen heikoimman tason 
dollariin nähden. Myös Venäjän johdon ilmeinen keskinäinen riitaisuus vaikeassa tilanteessa 
on omiaan lisäämään pelkoa markkinoilla.  

 

 Brasiliassa epävarmuuden syynä oli lokakuussa pidettävät presidentin ja parlamentin vaalit, 
joiden ehdokasasettelu on synnyttänyt epävarmuutta tulevasta talouspolitiikasta. 
Valtablokkien ulkopuolisen presidenttikandidaatin jääminen ensimmäisellä kierroksella 
(5.10.) toisen kierroksen (26.10.) ulkopuolelle palautti vaaliasetelman perinteiseksi 
keskustaoikeiston ja vasemmiston kamppailuksi. Osakemarkkinoiden syyskuun alussa 
alkanut kuukauden kestänyt voimakas lasku taittui samalla tuntuvaksi kurssinousuksi. 
Kiinassa epävarmuutta lietsoi syyskuun lopulta alkaen Hong Kongin mielenilmaukset, kun 
lähinnä opiskelijamielenosoittajat vaativat vapaata ehdokasasettelua vuoden 2017 vaaleihin. 
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Sinänsä Kiinan talouden kehitys on jatkunut vakaana ja mm. yritysten suhdannebarometrit 
ennakoivat kasvun jatkuvan loppuvuonna. Lokakuun ensimmäisen viikon jälkeen 
mielenosoitukset ovat kuitenkin laantuneet ja jonkinlaista vuoropuhelua käynnistetään 
tilanteen rauhoittamiseksi.  

 Teollisuusmaissa epävarmuutta on lietsonut jälleen keskuspankkien rahapolitiikkaan liittyvä 
spekulaatio. Yhdysvalloissa talouden indikaattorit ovat alkusyksyllä vahvistaneet kuvaa 
talouskasvun nopeutumisesta samalla, kun työllisyystilanne on jatkanut parantumistaan. 
Vaikka FED:n pääjohtaja on hillinnyt korkopelkoja, markkinoiden spekulaatio FED:n 
koronnostojen alkamisesta on ollut osakemarkkinoiden epävarmuuden lähteenä. 
Euroopassa suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyllä ja mm. yritysten 
suhdannebarometrit ovat heikentyneet. Tämä on luonut epävarmuutta yritysten 
tulosnäkymistä, eikä EKP:n epäselvä kannanotto lokakuu alun kokouksessaan tulevien 
poikkeustoimien laajuudesta selkeyttänyt tilannetta. Luottamus EKP:n päättäväisyyteen  
deflaation vastustamisessa on saanut ainakin lievän kolauksen. Isossa-Britanniassa 
kansanäänestys Skotlannin mahdollisesta itsenäistymisestä aiheutti vain hetkellisen 
levottomuuden, kun äänestäjät lopulta päättivät säilyttää asiat ennallaan.  

 

 
* 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 Syyskuu 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -3,5 % 11,7 % -6,8 % 16,4 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI 0,0 % 8,6 % 31,6 % 15,5 %

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

Yhdysvallat S&P 500 TR 2,6 % 18,3 % 26,7 % 13,9 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -2,2 % 1,0 % -5,5 % -1,7 %

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY -0,9 % 3,5 % 7,9 % 22,8 %

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,2 % 6,7 % 2,4 % 13,6 %

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,1 % 10,4 % 2,4 % 11,4 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,00 % 0,10 % 0,09 % 0,23 %

Front Varainhoito

Front Struktuuri (rahasto) -3,4 % -1,4 % 4,9 % 16,2 %

Front Strategia -0,5 % 8,3 % 2,4 % 15,2 %

Front Maltillinen -0,3 % 7,4 % 2,6 % 14,3 %*

Front Länsimaat 0,8 % 10,2 % 10,7 %* 16,1 %*

Front Suomi -1,3 % 3,6 % 21,1 % 20,1 %

Front DM osake 1,8 % 13,9 % 19,3 % 17,8 %

Front EM osake -2,6 % 11,3 % -7,2 % 13,7 %

Front Osake -0,2 % 12,5 % 3,9 % 14,9 %

Front Korko -0,2 % 6,4 % 2,4 % 13,9 %
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Frontin sijoitusstrategia ennallaan    
 

 Syys-lokakuussa Frontin sijoitusstrategiat pidettiin likimain ennallaan. Yhdistelmäsalkuissa 
oli syyskuun alussa pienennetty hieman osakepainoa ja osakkeet olivat likimain 
neutraalipainossa suhteessa pitkän aikavalin perusallokaatioon. Korko- ja osakesalkkujen 
sisällä ei tehty muutoksia vaan painotukset säilytettiin ennallaan. Useimpien 
sijoitusstrategioiden tuotot olivat syyskuussa hieman miinuksella, sillä sekä kehittyvien 
markkinoiden että HY-ylrityslainojen tuotot olivat selvästi miinuksella. Miinusta pienensi 
tuntuvasti salkkujen valuuttamääräiset osake- ja korkosijoitukset, kuten myös 
maapainotukset EM-osakesalkun sisällä. Sijoitusten hajauttaminen Euroopan ulkopuolelle 
DM-osakasalkussa toimi syyskuussakin erityisen hyvin, kuten on ollut kesäkuukausina. 
Euron heikentyminen kevään jälkeen on antanut hyvän tuottolisän globaalille sijoittajalle.   

 

 Lokakuun alussa markkinoiden epävarmuus oli suurimmillaan mm. Brasilian vaalien ja Hong 
Kongin levottomuuksien vuoksi. Myös EKP:n viimeisimmän korkokokouksen aiheuttama 
pettymys markkinoille ajoittui lokakuun alkuun. Suomessa epävarmuutta on ruokkinut 
taloudesta saadut, alati heikkoudesta kertovat taloustilastot ja yritysten yt-uutiset. Sekä 
kotimarkkinayritysten että Venäjällä toimivien yritysten näkymät ovat muuttuneet viikko 
viikolta heikommiksi. Ukrainan kriisin sotauutiset ovat vaihtuneet Venäjän taloustilanteen 
huolestuneeseen kommentointiin. Rahoitusmarkkinoiden kannalta lieneekin niin, että  
Ukrainan kriisin/sodan vaikutus on vaimentumassa. Venäjän talouskehityksen ja investointi- 
ja yritysilmapiirin kannalta vahinko on jo tapahtunut ja paineet mm. ruplaa kohtaan tulevat 
jatkumaan.     

 Lokakuussa markkinoiden huomio kiinnittyy makro- ja politiikkakysymysten ohella yritysten 
tulosraportointiin. Kolmannen neljänneksen tulosodotuksiin ei liittyne suurta dramatiikkaa, 
joten markkinoiden huomio keskittyy siihen, miten yritykset kommentoivat lähiaikojen 
näkymiään. Tulosvaroituksia on saatu tähän mennessä lähinnä rakennusalan sekä Venäjälle 
suuntautuneiden yritysten taholta. Suomessa yritysten liikevaihtojen arvioidaan pysyneen 
likimain ennallaan ja tulosparannusten peruste on lähinnä kulusäästöt. Kuun lopulla 
maailmanpolitiikka nousee jälleen keskiöön, kun Ukrainassa pidetään parlamenttivaalit ja 
Brasiliassa presidentinvaalien toinen kierros (26.10.) Marraskuun alun tärkein tapahtuma on 
Yhdysvaltojen välivaalit.  
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 Tällä hetkellä (8.10.2014) Frontin sijoitusstrategia ja painotukset perustuvat seuraaviin 
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:  

1) Ukrainan kriisin akuutti vaihe lienee päättymässä ja Itä-Ukrainan tilanne alkaa vähitellen 
muodostua nk. jäätyneeksi konfliktiksi. Osapuolien intressissä on tilanteen 
rauhoittaminen. Ukrainan parlamenttivaalien jälkeen 26.10. on todennäköistä, että kriisin 
poliittinen puoli taas kärjistyy, kun Ukrainan länsisuuntautuneisuus saa äänestäjien 
vahvan tuen. Talouspakotteet puolin ja toisin jäävät voimaan ja Krimin venäläismiehitys 
estää liennytyksen vielä pitkään. Venäjän talouden heikentyminen on voimakasta 
kuluvan vuoden lopulta alkaen ja ensi vuonna talous supistuu tuntuvasti. Frontin 
sijoitusstrategiassa ei sijoiteta venäläisiin osakkeisiin tai korkopapereihin Venäjän 
talouden surkeiden näkymien ja suurien riskien vuoksi. Vältämme myös sijoittamista 
niihin yrityksiin, joilla on merkittävästi toimintaa tai myyntiä Venäjälle. Suomi-
osakesalkussa näitä yrityksiä on jäljellä enää marginaalisesti.      

2) Arvio maailmantalouden elpymisestä vuonna 2015 pidetään ennallaan, mutta 
Euroalueen osalta kehitys jää todella vaisuksi. Teollisuusmaiden inflaatio ei ole 
kiihtymässä, joten rahapolitiikka säilyy keveänä vielä pitkään ja lyhyet korot pysyvät 
matalalla tasolla. Varsinkin euroalueella deflaatiovaara on todellinen ja mitään perusteita 
korkojen nousulle ei ole. Päinvastoin EKP:lla on vielä paljon tehtävää, jotta tilanne 
saadaan edes vakautettua kesäkuun alussa esiteltyjen erityistoimien avulla.       

3) Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat hieman ylipainossa/neutraalipainossa. Kyse 
on taktisesta painotuksesta liittyen tämän hetken markkinatilanteeseen. Osakepaino on 
nyt selvästi vähäisempi kuin esimerkiksi syksyllä 2011 tai kesällä 2012. Vaikka osakkeet 
ovat lievässä ylipainossa, emme usko että korkomarkkinoilla olisi alkamassa voimakas 
korkojen nousu. Eli korkomarkkinoiden riskit eivät ole osakemarkkinariskejä 
merkittävämpiä.   

4) Suurin ongelma sijoittajalle on se, että teollisuusmaiden (DM) osakkeet ovat varsin 
korkealle arvostettuja. Arvostustasoja perustelee lähinnä ultrakeveä rahapolitiikka ja 
korkojen mataluus teollisuusmaissa. Tulosten paraneminen taas edellyttää suhdanteiden 
selvää vahvistumista, jotta yritysten tuloskasvu perustuisi liikevaihtojen kasvuun eikä 
vain kulusäästöihin. Suhdanteiden kohentumisen raja tulee vastaan, kun yksityisen 
sektorin säästäminen on laskenut liian matalalle tasolle. Vielä ei olla kriittisellä tasolla 
(säästämisen mataluuden osalta), mutta parhaimmillaan osakemarkkinoiden vahva 
kehitys (kuten 1999-2000 ja 2006-07) voi jatkua vielä muutaman vuoden.   

5) Kiinan ja Brasilian poliittisen epävarmuuden arvioimme olevan vain tilapäistä. EM-
maiden osakkeet ovat arvostukseltaan edullisia, vaikka kurssitasot nousivat kesällä 
tuntuvasti. Frontin sijoitusstrategiassa ylipainotetaan niitä kehittyviä talouksia, joissa 
talouden tasapaino (kuten maksutase) on hyvä ja maa on sitoutunut taloutta ja 
yritystoimintaa tukeviin uudistuksiin. Vahvoja maita ovat erityisesti Itä- ja Kaakkois-
Aasian kehittyvät taloudet. Ukrainan kriisin vuoksi Venäjää ja Itä-Euroopan maita 
vältetään.  

6) Teollisuusmaiden (DM) osakesijoituksia painotetaan voimakkaasti euroalueen 
ulkopuolisiin maihin, sillä erityisesti euroalueen näkymiin liittyy merkittävää 
epävarmuutta. Ainoastaan Saksa on ylipainossa. Pohjoismaat ovat edelleen lievässä 
ylipainossa, kuten myös Iso-Britannia. Sekä Japani että Yhdysvallat ovat likimain 
neutraalipainossa, sillä erityisesti yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostustasot alkavat olla 
haastavia. Koko salkun hajautusta on täydennetty Australian ja Kanadan osakkeilla. DM 
osakestrategian toimialavalinnoissa olemme painottaneet jo keväästä 2013 saakka 
yrityksiä, joiden liiketoiminta on koristetun globaalia: terveydenhoito, teknologia sekä 
teollisuustuotteet ja -palvelut.   
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7) Korkosalkussa sijoitusstrategia on pidetty koko alkuvuoden ennallaan hyvin 
tuottohakuisena.  Salkun duraatio on likimain sama kuin nk. vertailusalkun duraatio. Tällä 
hetkellä euroalueen joukkolainakoroissa ei ole nousupainetta ja korot voivat vielä laskea, 
kun EKP jatkaa loppuvuonna poikkeustoimia. Valtionlainat ovat alipainotettuna ja 
korkostrategia painottaa merkittävästi HY-yrityslainoja. Valtionlainojen osalta painotus on 
pitkäaikaisissa korkean tuoton maiden (Espanja, Italia) lainoissa.  

8) Hyödykkeiden rooli sijoitusstrategiassa on opportunistinen. Tällä hetkellä sijoituksia on 
vain maatalouden hyödykkeissä ja teollisuuden metalleissa.           

  

 Frontin allokaationäkemys 8.10.2014 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 13,4% 15,0% -1,6%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 19,2% 10,0% 9,2%

Matala riski (IG) 11,1% 25,0% -13,9%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 20,9% 20,0% 0,9%

Kehittyneet (DM) 25,9% 25,0% 0,9%

Hyödykkeet 2,8% 0,0% 2,8%

Käteinen 6,7% 5,0% 1,7%
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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 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.
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