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Markkinamuutokset vähäisiä syyskuussa
Muutokset rahoitusmarkkinoilla jäivät vähäisiksi syyskuussa. Kuten elokuussa osakekurssit
pysyivät varsin pienessä vaihteluvälissä ja tuotot asettuivat päämarkkinoilla nollan
tuntumaan. Ainoastaan Suomen osakemarkkinat tarjosivat hyvän, noin 3 prosentin tuoton.
Kehittyvien markkinoiden (EM) tuotot olivat syyskuussa vaisut vahvan alkuvuoden jälkeen.
Syyskuussa ei ilmennyt mitään sellaisia tekijöitä, jotka olisivat ruokkineet suuria
kurssimuutoksia, sillä 3. neljänneksen tuloskausi alkaa vasta lokakuussa ja keskuspankkien
kokoukset syyskuussa eivät tuoneet yllätyksiä. Ainoa potentiaalinen ja merkittävä
markkinoiden liikuttaja olisi voinut olla Yhdysvaltojen FED, mutta sekin päätti odotetusti pitää
rahapolitiikkansa ennallaan. Mahdollinen koronnosto on nyt siirtynyt joulukuun kokoukseen,
sillä on varsin epätodennäköistä, että FED muuttaisi rahapolitiikkaa marraskuun alun
kokouksessaan juuri ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja. Euroopan markkinoilla
kursseja heilutti lähinnä saksalaisen Deutsche Bankin vaikeudet ja spekulaatiot
perustusoperaatioista, kun kävi selväksi, että pankkiin kohdistuu 14 mrd. dollarin vaade
valvontaviranomaisten taholta 2000-luvun asuntolainasotkujen vuoksi.
Myös korkomarkkinoilla syyskuu oli varsin rauhallinen. Valtionlainojen tuotto oli hieman
positiivinen, sillä korot palautuivat lähtötasolleen kuun loppua kohden alkukuun nousustaan.
Yrityslainoissa HY-lainojen tuotto jäi hieman miinukselle, sillä korot eivät palautuneet
alaspäin vastaavasti. IG-lainojen tuotto oli aavistuksen negatiivinen.
Valuuttamarkkinoilla päävaluuttojen kurssit pysyivät likimain ennallaan, mutta punta heikkeni
ja energiasidonnaisten valuuttojen, kuten Norjan kruunun ja ruplan, arvot nousivat.
Raakaöljyn hinta nousikin syyskuun lopulla, kun keskeiset energiatuottajamaat pääsivät
yllättäen alustavaan sopuun tuotannon jäädyttämisestä. Lopullisesti tämä tosin ratkennee
vasta lokakuussa, mutta tämä on kuitenkin ensimmäinen merkki tuottajien yhteistyöstä
tuotannon rajoittamiseksi sen jälkeen kun OPEC:n kartelli murtui loppuvuonna 2014.
Arvometallien hinnat pysyivät likimain ennallaan syyskuussa, mutta lokakuun alussa ne
laskivat tuntuvasti.
DM osakkeet ja Suomi
Euromääräiset tuottoindeksit, 31.12.2014=100
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Suhdannekehityksen näkökulmasta lokakuu ei tuonut merkittäviä uutisia. Yhdysvaltojen
suhdannebarometrit korjasivat heikon syyskuun jälkeen ja varsinkin palveluiden
luottamusindikaattori palautui edelliskuun romahduksestaan. Työllisyyskehitys sitä vastoin
jatkui vaisuna syyskuussa heikohkon elokuun jälkeen. Euroopassa suhdanneindikaattorit
eivät tuoneet yllätyksiä, mutta Kiinassa saatiin sekä ulkomaankaupan kehityksestä että
yritysten suhdanneodotuksista hieman odotettua positiivisempia kasvulukuja.
Politiikan saralla syyskuussa tapahtui paljon, mutta vaikutukset markkinoihin jäivät lopulta
vähäisiksi. Britannian uusi konservatiivien pääministeri ilmoitti, että Britannian eroilmoitus
EU:lle tehdään ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä, mistä viimeistään alkaa kahden
vuoden neuvottelujakso EU-suhteiden järjestämiseksi uudessa tilanteessa. Osaltaan tämän
varmistuminen tulkittiin punnan heikentymisen syyksi syyskuun lopulla ja lokakuussa.
Saksassa liittokansleri Merkelin CDU-puolue hävisi jälleen osavaltiovaalit, tällä kertaa
Berliinissä. Vaalien voittaja oli jälleen konservatiivinen ja kansallismielinen AfD, joka on
vastustanut Merkelin turvapaikanhakijapolitiikkaa. Espanjassa yritetään välttää ajautumista
jälleen uusintavaaleihin ja tällä kertaa se saattaa onnistua, kun sosialistipuolueen
puheenjohtaja erosi. Hän ei ollut suostunut tukemaan Rajoyn keskusta-oikeistolaista
vähemmistöhallitusta.
Yhdysvalloissa presidentinvaalikamppailu on jatkunut kiihkeänä ja saanut entistä enemmän
lokakampanjan piirteitä. Demokraatit ovat pyrkineet mustamaalamaan republikaanien
ehdokasta henkilöön kohdistuvilla hyökkäyksillä. Samalla republikaanit ovat pitäneet esillä
demokraattien Clintonin erilaisia skandaaleja, kuten nk. sähköpostiskandaalia ja siihen
liittyviä Kongressin kuulemisia sekä FBI:n tutkimusten julkistuksia. Myös Clintonin terveys
puhutti hänen saatua sairauskohtauksen 11.9. muistotilaisuudessa. Ensimmäinen tvvaaliväittely katsottiin menneen Clintonilla paremmin, toisen voittajaksi tulkittiin Trump, joka
joutui kamppailemaan myös oman uskottavuutensa puolesta skandaaliensa keskellä.
Tuottoja sijoitusmarkkinoilta
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Front: Varovainen linjaus jatkuu
sijoitusstrategioissa
Frontin sijoitusstrategioita muutettiin syyskuussa jälleen hieman varovaisempaan
suuntaan. Korkosalkuissa myytiin 26.9. pisimpiä valtionlainoja (10-15 vuotta), sillä niiden
korkotasot ovat laskeneet absurdin alhaisiksi EKP:n arvopaperiostojen seurauksena.
Lisäksi haluttiin vähentää erityisesti Etelä-Euroopan maiden valtionlainoja salkuissa, sillä
Italian pankkien tilanne on ratkaisematta ja maa saattaa talvella ajautua poliittiseen
umpikujaan. Korkosalkkujen duraatio on nyt vertailuindeksiä lyhyempi.
Syyskuun lopulla tehtiin myös pieniä muutoksia osakesalkun sisältöön varautuen syksyn
poliittisiin riskeihin (Yhdysvaltojen presidentinvaali). Osake- ja yhdistelmäsalkuissa myytiin
0,75 %-yksikköä (Front Strategia) japanilaisia osakkeita ja ostettiin tilalle vastaavalla
määrällä venäläisiä osakkeita. Kurssit Tokion pörssissä eivät ole juuri nousseet
alkuvuonna, mutta jeni on vahvistunut tuntuvasti. Japanin markkinoiden kokonaistuotto on
siis ollut hyvä, minkä vuoksi ylipainossa olleita Japanin osakkeita myytiin hieman. Samalla
salkkuun otettiin taktisesti venäläisiä osakkeita, joiden voidaan odottaa antavan turvaa
tilanteessa, jossa Trump valittaisiin Yhdysvaltojen presidentiksi. Kuten ennen Britannian
EU-kansanäänestystä, sijoitusstrategiaa on muutettu siten, että salkut olisivat vähemmän
haavoittuvaisia, mikäli vaalitulos on markkinoille yllätys (eli Trump voittaa). Toinen
elementti suojautumisessa (Trumpin voiton varalle) on latinalaisen Amerikan osakkeiden
tuntuva alipainotus salkuissa. Latinalaisen Amerikan markkinoiden karsastamista puoltaa
myös niiden huomattavan korkeat arvostustasot (erityisesti Meksiko) jopa suhteessa
teollisuusmaiden pörsseihin.
Taktinen allokaatiostrategia
Osakkeiden ostot ja myynnit vs. käteinen (Osakeindeksi 50% DM ja 50% EM)
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Sijoitusmarkkinoiden tuotoissa ei ollut suurta dramatiikkaa syyskuussa, kuten ei
elokuussakaan. Frontin strategioiden tuotot heijastivat pitkälti markkinakehitystä.
Osakesalkut olivat hieman plussalla, yhdistelmäsalkut nolla tuntumassa ja korkosalkut
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hieman miinuksella. Maa-, toimiala- ja yhtiövalintojen ansiosta osakesalkut (DM, EM ja
Suomi) menestyivät kaikki paremmin kuin vertailuindeksinsä, mutta yhdistelmäsalkkujen
tuottoa rasitti ylipainossa olevien HY-lainojen negatiivinen tuotto. Myös punnan
heikentyminen heikensi hieman yhdistelmäsalkkujen tuottoa.
Yritysten tuloskausi alkaa nyt lokakuussa, joten tulosjulkistukset tulevat saamaan
osakemarkkinoilla huomiota. Koska arvostustasot ovat korkealla, markkinat eivät kestä
juurikaan pettymyksiä tulosodotuksiin nähden. Vaisun talouskasvun ja nollakorkojen
maailmassa on vaikea nähdä yritysten parantavan tuloksiaan merkittävästi, ainakaan
rahoituslaitosten osalta. Riski tulospettymyksiin on kohtalainen. Keskuspankkien
rahapolitiikka tuskin synnyttää markkinaliikkeitä ennen FED:n joulukuun kokousta, mutta
Yhdysvaltojen presidentinvaali saattaa olla tärkein tekijä, joka heiluttaa markkinoita lokamarraskuussa. Euroopassa eurokriisin ytimessä oleva Italian pankkien tilanne ei ole
muuttunut paremmaksi ja Deutsche Bankin tilanne on haavoittuva. Loppuvuonna
pidettävä, Renzin hallituksen kohtaloon vaikuttava, perustuslakikansanäänestys alkaa
kerätä kasvavaa huomiota Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen. Turvapaikanhakijakriisi kärjistynee lokakuussa, sillä Turkki on sitonut nk. pakolaissopimuksen ja EUjäsenyysneuvottelut (viisumivapaus) toisiinsa.
Yhdysvaltojen presidentinvaalikamppailu huipentuu 8.11. Rahoitusmarkkinoilla on pitkälti
tuudittauduttu oletukseen, että demokraattien Clinton voittaa vaalit, sillä hän johtaa
niukasti kannatusmittausten keskiarvojen perusteella. Lisäksi (valta)median tuki hänelle
näyttää olevan valtaisi, joten ajatuskin Trumpin voitosta tuntuu vieraalta. Tilanne on
kuitenkin hyvin samanlainen kuin ennen Brexit äänestystä, jolloin vedonlyöntitoimistot,
kannatusmittausten tekijät, media ja rahoitusmarkkinat arvioivat tilanteen lopulta väärin.
Median keskittyessä henkilökysymyksiin, saattaa olla, että vaaleissa on lopulta kyse
Yhdysvaltojen suunnasta ja siitä, halutaanko muutosta vai ei. Lisäksi kun analysoi tarkasti
eri kannatusmittauksia, voi huomata, että tässäkin vaalissa niistä valtaosa on yhtä
harhaisia ja heikkolaatuisia kuin ennen Brexit-äänestystä. Muutaman laadukkaamman
kannatusmittauksen, kuten LA Times/USC, jossa on harhaton ja suuri otos, (ja joka ei ole
sidottu edellisten vaalien kannatusjakaumaan) antaa ymmärtää, että Trumpin voitto on
lopputuloksista jopa hieman todennäköisempi.
Frontin sijoitusstrategiaa jatketaan varovaisella linjalla ja osakkeet ovat alipainossa. EU:n
kriisit ovat Brexitin jälkeen aiempaa vakavampia ja Italian ongelmat ovat kärjistymässä.
Yhdysvaltojen presidentinvaali voi tuottaa kohtuullisen suurella todennäköisyydellä
yllätyksen markkinoille. Tällä hetkellä (10.10.2016) 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 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 ennen kaikkea
DM-maiden osakkeita. Osakkeiden arvostus on varsin korkea suhteessa
tulosodotuksiin erityisesti DM-maissa. 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.
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Osakkeita ovat tukeneet lähinnä keskuspankkien elvytystoimet ja matalat korot.
3) Korkojen absurdin matala taso heijastaa sekä keveää rahapolitiikkaa että alhaisia
inflaatio-odotuksia. Euroalueella tarvitaan uusi euron tuntuva heikentyminen, jotta
pystyttäisiin kompensoimaan sekä punnan heikentyminen ja inflaation hidastuminen
raaka-aineiden hintojen laskun vuoksi. EKP joutunee pohtimaan 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 ja joukkolainakorkojen nousuna. Yhdysvaltojen keskuspankki
nosti ohjauskorkoaan viime vuoden joulukuussa, mutta pidättäytyy sellaisesta
koronnostojen sarjasta, joka heikentäisi Yhdysvaltojen talouskasvua ja veisi maan
deflaatioon. Seuraava koronnosto tulee aikaisintaan joulukuussa ja senkin
todennäköisyys on vähäisempi kuin markkinat arvioivat.
4) Frontin sijoitusstrategiassa EM-maiden osalta alipaino koskee nimenomaan raakaaineita tuottavia maita ja latinalaista Amerikkaa. 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, mutta Venäjän osakkeet nostettiin
syyskuussa lievään ylipainoon. Trumpin valinta lisäisi tuntuvasti sijoittajan riskejä
latinalaisen Amerikan ja Lähi-idän maiden osalta.
5) DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat vähäisiä. Sitä
vastoin 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.
10.10.2016 Ari Aaltonen

Frontin allokaationäkemys
Mallisalkun

Neutraali

allokaatio-%

allokaatio-%

10,4%

15,0%

Korkea riski (HY)

22,5%

10,0%

12,5%

Matala riski (IG)

14,9%

25,0%

-10,1%

Kehittyvät (EM)

14,4%
25,5%

15,0%
30,0%

-0,6%
-4,5%

12,3%

5,0%

7,3%

--

-

Valtionlainat
Yrityslainat

Osakkeet

Kehittyneet (DM)

Käteinen

Front Capital Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland

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

0

+

erotus

++
-4,6%

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.

-6-
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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.
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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.
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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