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Yhdysvaltojen rahapolitiikka jälleen hermoilun 
aiheena rahoitusmarkkinoilla 

 
 Osakemarkkinoiden positiivinen vire jatkui vielä marraskuussa, mutta kurssinousu oli selvästi 

vaisumpaa kuin aiemmin syksyllä. Vaikka Yhdysvaltojen keskuspankki päätti sekä syyskuun 
että lokakuun kokouksessaan, että se ei muuta arvopapereiden osto-ohjelmaansa, 
markkinoiden spekulaatiot FED:n toimista käynnistyivät jälleen marraskuussa. Spekulaatioita 
vauhditti toisaalta odotettua parempi työllisyysraportti lokakuulta ja toisaalta FED:n 
avomarkkinakomitean (FOMC) viimeisimmän kokouksen julkistetut pöytäkirjat, jotka 
osoittivat komitean jäsenten varsin ristiriitaiset käsitykset tulevasta politiikasta. Euroalueella 
kurssikehitystä heikensi kasvavat pelot talouskasvun heikkoudesta. Kehittyvien 
markkinoiden osaketuotot jäivät marraskuussa miinukselle, mutta maakohtaiset erot olivat 
tuntuvat. Heikkoa kehitystä nähtiin sekä osakemarkkinoilla että maan valuutassa mm. 
Venäjän, Brasilian ja Etelä-Afrikan osalta. Aasian maiden pörssit kehittyivät paremmin ml. 
Japani. Erityisen hyvin menestyi Kiina, jossa maata hallitsevan puolueen linjaukset talouden 
uudistuksista marraskuun puoluekokouksessa otettiin positiivisesti vastaan markkinoilla. 
Markkinatalouden roolia tullaan vahvistamaan talouden ohjauksessa merkittävästi 
lähivuosina, mikä tulee parantamaan yritysten toimintamahdollisuuksia nimenomaan Kiinan 
kotimarkkinoilla. Kiinan osakemarkkinoita ovat tukeneet myös tuoreet taloustilastot, jotka 
vahvistavat kuvaa talouskasvun nopeutumisesta kuluvan vuoden jälkipuoliskolla.   

 

 Joulukuun alussa osakemarkkinat kääntyivät selvään laskuun ainakin hetkellisesti. Varsinkin 
Suomen osakemarkkinat laskivat tuntuvasti. Kurssilaskulle ei ollut mitään erityistä syytä, 
vaan se perustui pitkälti siihen, että sijoittajat halusivat kotiuttaa voittojaan syksyn vahvan 
kurssinousun jälkeen. Osakemarkkinat olivat olleet ”teknisesti” yliostettuja jo marraskuussa, 
mutta myyntiaalto alkoi vasta joulukuussa. Yhtenä syynä kurssilaskuun voidaan nähdä 
joulukuun alussa julkistettava työllisyysraportti, jota ennakoiden sijoittajat halusivat vähentää 
osakeriskiään. Vahvan työllisyysraportin pelätään ruokkivan spekulaatioita FED:n 
arvopaperiostojen vähentämisestä ja joukkolainakorkojen noususta.    

 Marraskuussa sijoittajien huomio kiinnittyi jälleen aiempaa enemmän makrokysymyksiin, kun 
kolmannen neljänneksen tuloskausi päättyi. Euroalueella EKP:n koronlasku marraskuun 
alussa hidastuvan inflaation seurauksena herätti keskustelun siitä, onko euroalueella vaaraa 



      

     

     

     
      

 

ajautua lähivuosina deflaatioon. Samalla on käynyt entistä selvemmäksi, että ainoastaan 
Saksan taloudella on edellytyksiä edes vaatimattomaan talouskasvuun lähivuosina. 
Euroalueen kasvu jäi kolmannella neljänneksellä vain 0,1 %:iin ja mm. vähittäiskauppa on 
kääntynyt uudelleen laskuun syksyllä. Erityisen hankalaksi euroalueen tilanteen tekee se, 
että maakohtainen kehitys on eriytynyt ja varsinkin Ranskan ja Italian näkymät ovat jälleen 
heikentyneet mm. yritysten suhdannekyselyjen perusteella. Euroalueella epävarmuutta alkaa 
lisätä heikkojen kasvunäkymien ohella toukokuun 2014 eurovaalit, joiden tuloksena voidaan 
odottaa merkittävää EU- ja eurokriittisten ryhmien esiinmarssia europarlamenttiin. Edelliset 
vaalit pidettiin 2009, jolloin eurokriisi ei vielä ollut äänestäjien agendalla. Poliittinen 
päätöksenteko ei tule ainakaan helpottumaan euroalueella kevään jälkeen, ja on 
todennäköistä, että poliittinen yhdentyminen, kuten liittovaltiokehitys tai toimiva pankkiunioni 
ym. hankkeet vähintäänkin hidastuvat. Paineet EKP:ia kohtaa ovat siten kasvussa, sillä vain 
EKP voi enää tehdä mitään euroalueen heikolle taloustilanteelle.     

 Lähiviikkoina markkinoita dominoi kuitenkin pohdinta Yhdysvaltojen rahapolitiikasta, 
suhdannekehityksestä sekä viimeistään tammikuussa alkavasta pääpuolueiden riitelystä 
liittovaltion budjetin tasapainottamiseksi. FED kokoontuu jälleen 18.12. päättämään 
rahapolitiikasta, mutta koska budjettiriitely alkaa taas tammikuussa, on todennäköistä, että 
FED ei halua sitoa käsiään liian voimakkailla kannanotoilla tulevista toimistaan. 
Osakekurssien - jo vuoden 2009 keväästä jatkunut - vahvan nousun vuoksi Yhdysvalloissa 
on lisäksi käynnistynyt jälleen pohdinta siitä onko osakemarkkinoille muodostumassa kupla, 
jota ennätyksellisen keveä rahapolitiikka ja matalat korot ruokkivat. Epävarmuuden kasvu on 
luonnollista, sillä alkuvuoden kurssinousu on ollut vahvaa sekä Yhdysvalloissa että 
Euroopassa.  

 

Lähde: Bloomberg, Front (tuotot euromääräisinä ETF:ien kulut ja kaupankäyntipalkkiot huomioiden, mutta 
mallisalkuissa tuotot ennen varainhoitopalkkiota. Rahastossa huomioitu instituutiosarjan hallinnointipalkkio) 

Marraskuu YTD 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -1,6 % -4,3 % 16,4 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI 3,1 % 31,2 % 15,5 %

Eurooppa STOXX 600 TR 1,0 % 19,6 % 18,2 %

Yhdysvallat S&P 500 TR 3,1 % 25,4 % 13,9 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -0,7 % -5,9 % -1,7 %

Korot

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

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,2 % 2,8 % 13,6 %

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,4 % 2,9 % 11,4 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,01 % 0,08 % 0,23 %

Front Varainhoito

Front Struktuuri (rahasto) -0,3 % 6,1 % 16,2 %

Front Strategia 0,1 % 3,1 % 15,2 %

Front Suomi 2,9 % 20,2 % 20,1 %

Front Osake 0,6 % 5,3 % 14,9 %

Front Korko 0,1 % 2,4 % 13,9 %

Front Maltillinen 0,2 % 3,0 %



      

     

     

     
      

 

Sijoitusstrategia: Korkosalkun riskiä pienennettiin  
 

 Marraskuussa Frontin sijoitusstrategiaa muutettiin lähinnä korkosalkun osalta. 
Joukkolainakorot olivat laskeneet syksyn aikana kohtuullisesti, minkä vuoksi korkosalkussa 
palattiin jälleen vähäisemmän korkoriskin sijoitusstrategiaan marraskuun puolivälin jälkeen 
(21.11). Korkoriskiä oli kasvatettu syyskuun puolivälissä hieman ennen (ja jälkeen) 
Yhdysvaltojen keskuspankin 18.9. korkokokousta, jossa FED päätti pitää arvopapereiden 
osto-ohjelman ennallaan. Vaikka emme sinänsä usko, että Yhdysvaltojen keskuspankki olisi 
kiristämässä olennaisesti rahapolitiikkaansa, sijoitusstrategian muutoksella halutaan 
varautua jälleen siihen, että markkinoilla alkaa spekulaatio FED:n toimista ja 
joukkolainakorot nousevat. Korkoriskin pienennys toteutettiin myymällä pitkäaikaisia 
yhdysvaltalaisia yrityslainoja vajaat 2%-yksikköä (koko salkun arvosta) ja sijoittamalla varat 
1-3 vuoden liittovaltion velkapapereihin. Lisäksi luovuttiin merkittävältä osin kehittyvien 
talouksien valtionlainoista ja varat sijoitettiin korkean tuoton euroalueen valtionlainoihin. 
Koko korkosalkun duraatio lyheni runsaat puoli vuotta.  Muutosten seurauksena valuuttariski 
säilyi ennallaan, sillä EM valtionlainat olivat valuuttasuojattuja ja dollarimääräisiä lainoja 
ostettiin ja myytiin yhtä paljon.  

 Osakkeiden osalta muutoksia oli tehty marraskuun alussa, kun osakeriskiä pienennettiin 2 
%-yksiköllä myymällä Venäjän ja Pohjoismaiden osakkeita kumpiakin prosenttiyksiköllä. 
Pohjoismaat jäivät tämän muutosten jälkeen edelleen ylipainoon suhteessa 
neutraaliallokaatioon, mutta Venäjä on nyt selvässä alipainossa. Samalla osakkeiden 
ylipaino pieneni ja käteistä on nyt selvästi enemmän kuin normaalitilanteessa. Osakkeet 
olivat olleet tuntuvassa ylipainossa kesäkuun lopuilta saakka. Syksyn vahvan kurssinousun 
vuoksi osakepainoa haluttiin pienentää taktisesti. Hyödykesalkkuun ei tehty muutoksia 
marraskuussa ja hyödykkeet ovat olleet alipainossa sen jälkeen, kun energia ETF:stä 
luovuttiin Syyrian ”minikriisin” yhteydessä elo-syyskuussa.    

 Marraskuun markkinakehitys ei juurikaan muuttanut salkkujen arvoa, sillä sekä osakkeiden 
että korkomarkkinoiden tuotot jäivät vaatimattomiksi. Kehittyvien osakemarkkinoiden tuotto 
jäi negatiiviseksi, mutta salkun maapainotusten ja varsinkin Kiinan ylipainotus pienensi 
tuntuvasti miinusta. Myös omaisuuslajiallokaatio kasvatti hieman kokonaistuottoa, sillä 
ylipainossa olleet osakkeet tuottivat enemmän kuin alipainottamamme hyödykkeet ja 
korkosijoitukset. Sitä vastoin euron vahvistuminen valuuttamarkkinoilla heikensi 
valuuttamääräisten sijoitusten tuottoa.     

 



      

     

     

     
      

 

 Tällä hetkellä (5.12.2013) Frontin sijoitusstrategia perustuu seuraaviin näkemyksiin 
suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:  

1) Maailmantalouden kasvun odotetaan elpyvän 2014 ilman, että inflaatio olisi kiihtymässä. 
Merkittävimmät positiiviset yllätykset on odotettavissa Kiinan ja laajemminkin Aasian 
talouksien kehityksessä. Suurimmat riskit taas liittyvät euroalueeseen. Yhdysvaltojen 
talouskasvu jatkunee 2-3 prosentin haarukassa, mutta keskuspankki joutuu jatkamaan 
keveää rahapolitiikkaa vielä pitkään, jotta talouskasvu ja työllisyyden hidas 
kohentuminen saadaan pidettyä käynnissä. Varsinkaan asuntomarkkinoiden tilanne ei 
kestä pitkien joukkolainakorkojen merkittävää nousua. Kesällä nähty joukkolainakorkojen 
nousu jäi korkopiikiksi ja pitkien korkojen trendinomaista nousua ei ole näköpiirissä.  

2) OECD-maiden rahapolitiikka säilyy keveänä pitkään, sillä Japanin aloittama 
devalvaatiopolitiikka on muuttanut merkittävästi kaikkien keskuspankkien tilannetta. 
Mikään maa ei voi riskeerata talouskasvuaan liian korkeiden korkojen aiheuttaman 
valuutan vahvistumisen vuoksi.    

3) Varsinkin euroalueella lyhytaikaisten korkojen nousua ei ole näköpiirissä vuosikausiin. 
Euroalueella talouden kestävä elpyminen edellyttää, että EKP tekee luottolamalle ja 
euron ylivahvalle valuuttakurssille jotakin. Marraskuun alussa toteutettu 0,25 
prosenttiyksikön koronlasku ei riitä alkuunkaan em. ongelmien ratkaisemiseksi. 
Talouskasvun eväät ovat olemattomat lähivuosille ja poliittinen päätöksenteko tulee 
entisestään vaikeutumaan kevään 2014 eurovaalien jälkeen. Mikäli EKP:n toimettomuus 
jatkuu pitkään, riski deflaatiosta ja uudesta taantumasta on suuri. Vuonna 2014 EKP 
tulee olemaan euromaiden riitelyn taistelukenttä ja keskipiste. Saksalaisen rahapoliittisen 
linjan lopullinen syrjäyttäminen tapahtunee kesän eurovaalien jälkeen vuoden 2014 
jälkipuoliskolla. Vasta sitten voidaan odottaa merkittäviä avauksia EKP:n erityistoimissa 
luottolaman ja euron ylivahvan kurssin korjaamiseksi.      

4) Korkosalkun korkoriskiä kasvatettiin tilapäisesti syyskuun puolivälissä. Marraskuussa 
palattiin jälleen varovaisempaan strategiaan ja nyt salkun duraatio on hieman lyhyempi 
kuin nk. vertailusalkun duraatio. Korkomarkkinoilla pitkät korot nousevat jatkossakin aika 
ajoin markkinoiden spekuloidessa keskuspankkien toimintaa kuten tämän vuoden 
kesällä. Tällä hetkellä koroissa ei ole nousupainetta varsinkaan euroalueella, mutta 
eurovaalien lähestyessä ja talousnäkymien synkentyessä useissa euromaissa (Saksaa 
lukuun ottamatta) riskit korkojen eriytymisestä euroalueella ovat jälleen kasvussa.  
Valtionlainat ovat alipainotettuna ja korkostrategia painottaa merkittävästi yrityslainoja.  
Korkotason mataluuden vuoksi korkosijoittajan tuska on kuitenkin todellinen ja tuotto-
odotus vuodelle 2014 on vaatimaton.   

5) DM-maiden osakekurssit ovat nousseet tänä vuonna tuntuvasti. Vaikka osakkeet ovat 
edelleen kohtuullisesti arvostettuja, suurin ongelma osakesijoittajalle on kuitenkin se, 
että kurssinousu perustuu aivan liikaa ultrakeveään rahapolitiikkaan. Kehitys ei ole enää 
terveellä pohjalla, mutta kuten 1990-luvun lopulla ja 2006-07 markkinoiden nousu voi 
jatkua vielä pitkäänkin, vaikka kurssinousun peruste on epäterve. Vielä tällä hetkellä 
osakkeet ovat edullisia suhteessa korkoinstrumentteihin, mutta eivät enää niin 
ylivoimaisia kuin esim. vuosi sitten. EM-osakkeet ovat arvostukseltaan aidosti edullisia. 
Pitkällä aikavälillä arvioimme EM-maiden yritysten tuloskasvun olevan vahvempaa 
verrattuna DM-maiden yhtiöiden tuloskasvuun. On todennäköistä, että eri EM-maiden 
osakkeiden kehitys jatkaa eriytymistään ja vahvin kehitys on odotettavissa niissä maissa, 
joiden maksutase on vahva. Vahvoja maita ovat erityisesti Itä- ja Kaakkois-Aasian 
kehittyvät taloudet.  

6) Osakesijoituksia painotetaan voimakkaasti euroalueen ulkopuolisiin maihin, sillä 
erityisesti euroalueen näkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta eurokriisin ja alueen 
syvien rakenteellisten ongelmien vuoksi. Arviot euroalueen elpymisestä ovat aivan liian 
toiveikkaita ja riski poliittisesta epävakaudesta on huomattava varsinkin kevään 2014 
eurovaalien jälkeen. Saksa on ainoa euroalueen maa, joka on edes neutraalipainossa. 



      

     

     

     
      

 

Osana euroaluetta myös Suomi on alipainossa, kun taas oman valuuttansa säilyttäneet 
muut Pohjoismaat ovat edelleen ylipainossa. Kaiken kaikkiaan maat, joiden 
rahoitustasapaino on hyvä ja talouden kasvunäkymät keskimääräistä paremmat, kuten 
Aasian kehittyvät taloudet ja Japani, ovat ylipainossa. Yhdysvallat on tällä hetkellä 
likimain neutraalipainossa, mutta Yhdysvaltojen osakesalkussa globaalin liiketoiminnan 
toimialat, kuten terveydenhoito, teknologia ja teollisuustuotteet ovat voimakkaassa 
ylipainossa. Koko salkun hajautusta on täydennetty Australian ja Kanadan osakkeilla.  

7) On todennäköistä, että sijoitusmarkkinoiden epävarmuus vaihtelee jatkossakin, joten 
korkojen ja osakekurssien kehitykseen liittyy aika ajoin tilapäistä vaihtelua. 
Sijoitusstrategia pyrkii hyödyntämään näitä markkinaliikkeitä lisäämällä ja vähentämällä 
aika ajoin sijoitusriskiä. Viimeksi marraskuussa sijoitusriskiä pienennettiin syksyn vahvan 
kurssinousun jälkeen.   

8) Hyödykkeiden rooli sijoitusstrategiassa on varsin opportunistinen. Mikäli hyödykehinnat 
nousevat voimakkaasti jonkin kriisin (esim. Syyria) tai erityistilanteen (kesän 2012 
kuivuus ja heikot sadot) vuoksi, ko. hyödykekorista voidaan luopua kokonaan pitkäksikin 
aikaan. Näin tehtiin energian osalta nyt loppukesällä.  

 

 Frontin allokaationäkemys 5.12.2013 

  

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 9,0% 15,0% -6,0%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 21,2% 10,0% 11,2%

Matala riski (IG) 13,5% 25,0% -11,5%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 23,5% 20,0% 3,5%

Kehittyneet (DM) 22,6% 20,0% 2,6%

Hyödykkeet 3,0% 5,0% -2,0%

Käteinen 7,2% 5,0% 2,2%
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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.

 
 


