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Trumpin jälkeen Italia ja keväällä Ranska
Rahoitusmarkkinoiden kehitystä dominoi marraskuussa Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja
Donald Trumpin valinta presidentiksi. Markkinoille valinta oli yllätys, sillä valtaosa poliittisista
analyyseista, kannatusmittauksista, todennäköisyysarvioista ym. ennakoi Clintonin selvää
voittoa. Tämän vuoksi markkinavaikutukset olivat tuntuvia. Korkomarkkinoilla reaktio oli
sinänsä looginen. Yhdysvaltojen pitkät korot nousivat, sillä Trumpin hallinnon voidaan
odottaa harjoittavan talouspolitiikkaa, jonka seurauksena budjettialijäämät kasvavat
verotuksen keventämisen ja puolustusmenojen sekä infrastruktuuri-investointien lisäyksen
vuoksi. Lisäksi Fedin pääjohtajan vaihtaminen viimeistään 2018 alussa merkinnee
rahapolitiikan muutosta, jonka seurauksena lyhyiden korkojen voidaan odottaa nousevan
enemmän kuin ennen vaaleja arvioitiin. Yhdysvaltojen pitkien korkojen nousu tarttui
luonnollisesti Euroopan ja EM-maiden korkoihin.

Valuuttamarkkinoilla reaktio Trumpin valintaan oli myös perusteltu. Vaaliyönä, kun tulos alkoi
selvitä, dollari heikentyi muita päävaluuttoja vastaan, sillä epävarmuuden lisääntyminen
karkotti sijoittajia dollarista. Dollarin suunta kääntyi kuitenkin pian, sillä korkojen nousu ja
Trumpin sovinnollinen esiintyminen alkoivat tukea dollaria. Moni näkee suurta
samankaltaisuutta Trumpin talouspolitiikan ja Reaganin 1980-luvun alun politiikan välillä.
Tuolloin, Reaganin kauden alkuvuosina dollari vahvistui merkittävästi valuuttamarkkinoilla.
Marraskuun aikana dollari vahvistuikin euroa vastaan teknisesti kriittisen 1,05 tason lähelle.
Mikäli tämä taso rikkoutuu lähiviikkoina, pariteetti alkaa siintää valuuttakauppiaiden mielissä.
Osakemarkkinoilla indeksifutuurit romahtivat vaaliyönä, mutta pian kurssit olivat – odotusten
vastaisesti - vahvasti plussalla erityisesti Yhdysvalloissa. Marraskuussa S&P 500 –indeksin
tuotto oli lopulta huikeat 7,3 % euroissa mitattuna. Euroopassa kurssinousu jäi
marraskuussa vaisuksi ja kehittyvillä markkinoilla (EM) kurssit laskivat keskimäärin. Eri
markkinoiden tuottoerot olivat kuitenkin tuntuvia. Heikommin menestyi päämarkkinoista
Meksikon osakkeet, joita rankaisi peson romahtaminen. Myös Brasilian ja muidenkin
latinalaisen Amerikan pörssien kokonaistuotot olivat miinuksella. Venäjän osakkeet
menestyivät erinomaisesti vaalituloksen jälkeen ja rupla vahvistui, sillä markkinat odottavat
nyt Yhdysvaltojen ja Venäjän kireiden välien lientyvän. Itse asiassa republikaanihallintojen

Front Capital Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland

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

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.

-2-

aikana Venäjän/Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välit ovat aina lientyneet ja vuoropuhelu on
korvannut jyrkän vastakkainasettelun. Manner-Kiinan osakkeille marraskuu oli vahva, mutta
Intian osakemarkkinoita hermostutti maan yllätyksellinen seteliuudistus.
Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen rahoitusmarkkinat ja varsinkin euromaat joutuvat
jatkossakin painimaan poliittisten riskien kanssa. 4.12. pidetty Italian perustuslakikansanäänestys alkoi heiluttaa markkinoita jo marraskuun lopulla. Osakekurssit laskivat ja Italian
valtionlainojen korko nousi tuntuvasti suhteessa Saksan korkoihin. EKP:n massiiviset
joukkolainaostot eivät ole siis kyenneet rauhoittamaan tilannetta. Keskustavasemmistolaisen
Renzin hallitus sitoi kohtalonsa äänestystulokseen ja tappion jälkeen Italia ajautuu
hallituskriisiin ja mahdollisesti uusiin vaaleihin. EU:n ja varsinkin eurovaluutan kannalta
ongelmallista tilanteessa on se, että pääoppositiopuolueet ovat ilmaisseet yhtenä keinona
ratkaista Italian syviä talouden ja politiikan ongelmia eroamalla eurovaluutasta. Italian
pankkijärjestelmän ratkaisemattomat ongelmat sekä maan julkisen velan korkea taso
lisäävät riskejä Italian suhteen. Tilanne on nyt päällä ainakin talvikuukaudet.
Trumpin valinta presidentiksi muutti myös Ranskan tilannetta, sillä kansallismielisen ja
euroeroa ajavan Le Penin mahdollisuudet menestyä ensi kevään presidentinvaaleissa
todennäköisesti parantuivat. Kuten Italiassa, Ranska ei ole kyennyt uudistumaan talouttaan
eurovaluutan edellyttämään kuosiin ja kansalaisten vastustus nykyisen sosialistipresidentin
rakennemuutoksille on kova. Le Penin mahdollisuuksia parantaa tuntuvasti se, että
keskustaoikeiston ehdokkaaksi nousi marraskuun lopulla kovaa ”oikeistolaista”
talouspolitiikkaa ajava Fillion. Mikäli Fillion ja Le Pen ovat vaalien toisella kierroksella
vastakkain, vasemmiston äänestäjien tuki Fillionille ei ole selviö, vaikka perinteisten
puolueiden johto niin sopisi. Viimeistään Le Penin voitto ajaisi euron kaaokseen.
Tuottoja sijoitusmarkkinoilta
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Yrityslainat HY
Yrityslainat IG
Valtionlainat
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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: Sijoitusstrategioissa varauduttiin Trumpin
voittoon
Frontin sijoitusstrategioissa oltiin varauduttu niihin markkinareaktioihin, joita Trumpin
valinnan odotettiin aiheuttavan. Vaaliyön jälkeisenä aamuna tehtiin siten vain yksi muutos
salkkuihin, eli yhdistelmäsalkuissa (Strategia ja Maltillinen) ostettiin dollarimääräisiä
Yhdysvaltojen valtionlainoja, joiden maturiteetti on lyhytaikainen (1-3 vuotta).
Dollarimääräisten sijoitusten painoa oli pienennetty noin viikko ennen vaaleja ja tilanne
haluttiin palauttaa takaisin entiselleen, kun dollari oli heikentynyt valuuttamarkkinoilla
vaalituloksen selvittyä. Loppukuukausi yhdistelmäsalkuissa säilytettiin dollarimääräisten
sijoitusten tuntuva ylipaino samalla kun dollari vahvistui tuntuvasti euroa vastaan.
Kuten ennen Britannian EU-kansanäänestystä, sijoitusstrategiaa oli kesän ja syksyn
aikana muutettu siten, että salkut olisivat vähemmän haavoittuvaisia, mikäli vaalitulos on
markkinoille yllätys (eli Trump voittaa). Tärkeimmät elementit suojautumisessa Trumpin
voiton varalle olivat: 1) Korkosalkuissa poikkeuksellisen lyhyt duraatio, eli varauduttiin
siihen riskiin, että korot nousevat. 2) Dollarimääräisten ja dollarisidonnaisten sijoitusten
ylipainotus yhdistelmä- ja osakesalkuissa, eli varauduttiin siihen, että dollari alkaa
ensishokin jälkeen vahvistua. 3) Maapainotukset EM-salkussa, eli latinalaisen Amerikan
tuntuva alipainotus ja Venäjän ylipainotus eli varauduttiin siihen, että nimenomaan
latinalaisen Amerikan maiden osakkeet ja valuutat heikentyvät samalla kun Venäjän
osakkeet ja rupla vahvistuvat. 4) Eurooppalaisten ja varsinkin euroalueen osakkeiden
alipainotus DM-salkussa, eli varauduttiin siihen riskiin, että nimenomaan euromaat ovat
suurin häviäjä Trumpin valinnan seurauksena, kun poliittinen protestiliikehdintä EU-maissa
saa uutta intoa. 5) Osakkeiden alipainotus yhdistelmäsalkuissa, eli pelättiin, että
osakekurssit kääntyvät laskuun. Lukuun ottamatta viidettä kohtaa, kaikki Trumpin valintaan
liittyneet markkinariskit toteutuivat.

Edellisten lisäksi korkosijoituksissa oli varauduttu siihen riskiin, että Italian poliittinen tilanne
kärjistyy joulukuun kansanäänestyksen vuoksi ja Italian (ja muiden euroalueen ”heikkojen”
maiden) korot nousevat suhteessa Saksan korkoihin. Käytännössä näiden maiden
valtionlainoista luovuttiin lopullisesti kesällä pidetyn Brexit-äänestyksen jälkeen.
Trump-riskeihin varautumisen vuoksi Frontin sijoitusstrategioiden tuotot olivat erinomaiset
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suhteessa strategioiden vertailuindekseihin marraskuussa. Varsinkin korkosalkut ja
yhdistelmäsalkut sekä EM-osakesalkku menestyivät suhteellisessa vertailussa
erinomaisesti. Suomisalkku ylitti myös oman vertailuindeksinsä marraskuussa tuntuvasti,
mutta tällä ei ollut Trump-riskien välttämisen kanssa juurikaan tekemistä. Ainoastaan DMosakesalkku jäi vertailuindeksilleen defensiivisten toimialapainotustensa vuoksi, vaikka
maapainotukset antoivat lisätuottoa.
Joulukuussa markkinoiden huomio kiinnittyy Fedin korkokokoukseen ja Italian
perustuslakikansanäänestyksen tuloksen sulatteluun. Todennäköisyys, että Fed nostaa
ohjauskorkoaan 14.12. on suurehko. Italian tilanne pitää sisällään euroalueen vakauden ja
tulevaisuuden kannalta kohtalonomaisia riskejä, joiden toteutuminen ei ole enää
pelkästään teoreettista. EKP ei voi juurikaan rauhoittaa tilannetta, sillä nyt on pahimmillaan
kyse sellaisten poliittisten riskien realisoitumisesta, jotka eivät ole EKP:n hallittavissa.
Paineet dollarin vahvistumiseen ja euron heikentymiseen säilyvät. Samoin korkojen nousu
ja varsinkin korkoerojen (suhteessa Saksaan) kasvu euroalueella on todennäköistä.
Frontin sijoitusstrategiaa jatketaan varovaisella linjalla ja osakkeet ovat alipainossa.
Käteisen paino on suuri. Korkosalkuissa duraatio on selvästi lyhyempi kuin
vertailuindeksissä ja osakesalkun toimiala- ja maavalinnat ovat tilanteeseen nähden
defensiivisiä. EU:n kriisit ovat Brexitin jälkeen aiempaa vakavampia ja Italian ongelmat
ovat kärjistymässä, kun Renzi hävisi perustuslakikansanäänestyksen. Tällä hetkellä
(5.12.2016) sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista
ja rahoitusmarkkinoista:
1) Yhdysvaltojen presidentinvaalien seurauksena tapahtuva hallinnon vaihtuminen lisää
markkinoiden epävarmuutta ja vaalien jälkeen nähty korkojen nousu ja dollarin
vahvistuminen todennäköisesti jatkuvat. Euroopassa ja varsinkin euroalueella
poliittiset riskit ovat kasvussa Brexitin, Trumpin valinnan ja Italian kansanäänestyksen
jälkeen. Seuraava koitos on Alankomaiden parlamenttivaalit. Hankala aika kestää
ainakin ensi kevään Ranskan presidentinvaaleihin saakka. Arviomme mukaan
rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet näitä riskejä riittävästi, joten Frontin
korkostrategia, valuuttapainotukset ja osakkeiden taktinen allokaatio jatkuu korostetun
varovaisena ja tilanteen huomioivana.
2) Yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat taktisen alipainotuksen ohella myös strategisessa
alipainossa. Alipainotus koskee ennen kaikkea DM-maiden osakkeita. Osakkeiden
arvostus on korkea suhteessa tulosodotuksiin erityisesti DM-maissa. Ainoastaan
kiinalaiset osakkeet, jotka on listattu Hong Kongissa, ovat arvostukseltaan edullisia.
Markkinoiden odotukset yhdysvaltalaisten yritysten tuntuvasta tuloskasvusta talvella
saattavat olla ylioptimistiset. Korkea arvostus olisi perusteltua, jos maailmantalouden
kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon mahdollisuuksia
kustannusten karsintaan. Poliittinen ilmapiiri ei enää tue tätä oletusta. 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) Korkojen absurdin matala taso varsinkin euroalueella heijastaa sekä keveää
rahapolitiikkaa että keskuspankkien poikkeustoimia. Toki inflaatio on alhainen, mutta
varsinkin euroalueella EKP:n mahdollisuudet keventää politiikkaansa on käytetty lähes
loppuun. Valtionlainojen ja yrityslainojen ostaminen EKP:n taseeseen kasvattaa riskiä
eurojärjestelmän hajoamiseen keskipitkällä aikavälillä. EKP alkaa olla umpikujassa
rahapolitiikan suhteen, eikä se enää kykene rahapolitiikallaan vaimentamaan politiikan
ja EU:n kriisien negatiivista vaikutusta euroalueen talouskehitykseen. Myös Japanissa
keveä politiikka jatkuu, mutta rahapolitiikan keinot alkavat olla vähissä. Yhdysvaltojen
keskuspankin politiikkaan vaikuttaa Trumpin valinta, sillä se tarkoittaa pääjohtajan
vaihtoa viimeistään vuoden 2018 alussa. Paineet kireämpään rahapolitiikkaan
kasvavat Yhdysvalloissa.
4) Frontin EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee erityisesti raaka-aineita
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tuottavia maita ja latinalaista Amerikkaa. Itä- ja Etelä-Aasian maat ovat ylipainossa
tai neutraalipainossa. Myös Venäjä on nyt taktisessa ylipainossa Yhdysvaltojen
presidentinvaihdoksen vuoksi.
5) Frontin 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 defensiivisiä 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.
Yhdistelmäsalkuissa valtionlainoista pääosa on muita kuin euromääräisiä lainoja.
5.12.2016 Ari Aaltonen

Frontin allokaationäkemys
Mallisalkun

Neutraali

allokaatio-%

allokaatio-%

9,5%

15,0%

Korkea riski (HY)

22,3%

10,0%

12,3%

Matala riski (IG)

12,6%

25,0%

-12,4%

Kehittyvät (EM)

14,5%
25,0%

15,0%
30,0%

-0,5%
-5,0%

16,1%

5,0%

11,1%

-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

++
-5,5%

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-

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.
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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.

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.
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