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Vuoden 2018 jälkipuoliskon tylyt reakti ot osakemarkkinoilla olivat ymmärrett äviä poliitti  sten riskien ja talouteen liitt yvien 
epävarmuustekijöiden kasvaessa. Maailmantalouden veturin USA:n ja koko globaalin talouden kokonaistuotanto nousi 
viime vuonna hyvää tahti a ja erityisesti  USA:ssa S&P500-yhti öiden tuloskasvu oli vahvaa. Korkotason nousu ja kauppasodan 
eskaloituminen heitti  vät kuitenkin vuoden 2018 edetessä synkkenevän varjon vuosien 2019-2020 talousnäkymien ylle. 
Osakemarkkinoilla nähdyn laskun taustalla on todellisia maailmantalouteen liitt yviä huolia. Jos nämä huolet syvenevät ja 
realisoituvat täysimääräisesti , turbulenssi osakemarkkinoilla uhkaa jatkua alkaneena vuonna.

Talouteen liittyvä epävarmuus on kasvanut - osakkeet laskettu 
alipainoon

Globaalin talouden taivaalle on kerääntymässä myrskypilviä. Sijoi� ajien näkökulmasta keskeisimmät huolet lii� yvät USA:n tulevaan 
korkokehitykseen ja yritysten tuloskasvunäkymiin maailmanlaajuises� . Fedin rahapoli� ikan kiristäminen tekee markkinat al�  iksi 
polii�  sten mullistusten vaikutuksille, joista juuri nyt olennaisimpia ovat Kiinan ja USA:n välinen kauppasota, Ison-Britannian 
erkaantuminen Euroopan Unionista sekä Italian julkisen velan ja julkisen talouden alijäämien kasvu. 

Maailmanlaajuisesta talouskasvun hiipumisesta on saatu viime kuukausina yhä selvempiä merkkejä. USA:n kasvun odotetaan 
hidastuvan, mu� a euroalueella ja Aasiassa talouskasvun hiipuminen on jopa enemmän selviö kuin USA:ssa. Nyt sijoi� ajat 
arvuu� elevat enää kuinka paljon talouskasvu maailmalla laantuu. Talouden näkymiin – ja tämän myötä erityises�  yritysten 
tuloskasvuun – lii� yvä epävarmuuden kasvu nostaa sijoi� ajien tuo� ovaa� musta. Samaan suuntaan vaiku� aa myös korkotason 
nousu. Tällaisessa ympäristössä osakkeiden hinnat helpos�  laskevat, kuten nyt on käynyt. 

Eri maiden hallitukset ja keskuspankit eivät väl� ämä� ä ole varautuneet rii� äväs�  huonojen aikojen tuloon. Monien maiden 
hallituksilla olisi viime aikaisina maailmantalouden aurinkoisina vuosina ollut mahdollisuus ”korjata ka� oa” parempaan kuntoon 
ennen sateiden ja myrskyn saapumista. Useilla hallituksilla talouspolii�  sten ratkaisujen keinovalikoima on käynyt vähiin, kun 
val� ot ovat velkaantuneet voimakkaas�  vuonna 2008 alkaneen fi nanssikriisin seurauksena. Erityises�  Euroopassa varautuminen 
huonompiin aikoihin on ollut puu� eellista. Euroopan keskuspankki ei ole onnistunut luomaan rahapolii�  sta elvytysvaraa. Samalla 
monilla euroalueen mailla fi nanssipolii�  nen elvytysvara on rajallinen julkisen talouden tasapainon ollessa jo lähtökohtaises�  heikko 
ja julkisen velan tason ollessa niin korkea, e� ei velan kasva� aminen nykyisestään olisi suotavaa. Myös USA:ssa, vaikka keskuspankki 
onkin kyennyt luopumaan poikkeuksellisista rahapolii�  sista toimista ja nostamaan ohjauskorkoaan, julkisen talouden velka on korkea 
ja julkisen talouden alijäämä on kohonnut eri� äin korkeaksi noin viiteen prosen�  in suhteessa maan kokonaistuotantoon huolima� a 
siitä, e� ä taloudessa vallitsee huippusuhdanne. Kun huonoihin aikoihin valmistautumisessa ja ennakoinnissa epäonnistutaan, 
keskuspankit voivat joutua - jälleen kerran - turvautumaan yhä epätavallisempiin ratkaisuihin ongelmien ratkaisemiseksi. 

Maailmantalouden kasvumomentum heikkenee

Mikä markkinoita harmittaa?

• Pelko kauppasodan laajentumisesta ja syvenemisestä  

• Fedin rahapolitiikan kiristäminen - korkotason nousu ja korkokäyrän tasoittuminen USA:ssa

• Talouden kasvumomentumin laantuminen globaalisti

• Yritysten tuloskasvunäkymien heikkeneminen USA:ssa ja Euroopassa

• Italian velkakriisi

• Brexit



USA:n talous- ja tuloskasvu hidastuvat tänä vuonna Kuva 1: USA:n tyött ömyysaste on laskenut alhaiseksi ja talous toimii lähellä 
täyskapasiteetti  a  

Kuva 2: Työmarkkinati lanne on kireä ja palkkainfl aati o on kiihtynyt selvästi  

Kuva 3: Fedin ohjauskorko on noussut reippaasti  ja rahapoliti ikan kiristäminen 
jatkuu edelleen

Viimeisten makrotalouslukujen valossa USA:n talous on 
edelleen verra� ain hyvässä kunnossa. Maan kokonaistuotanto 
on kohonnut jo useamman vuoden ajan pitkän aikavälin 
poten� aalista vauh� aan nopeammin. Tämän myötä 
fi nanssikriisin jälkeisen taantuman yhteydessä syntynyt 
nega� ivinen tuotantokuilu on kuroutunut umpeen. Tällä 
hetkellä USA:n talous toimii täydellä kapasitee� lla. Työ� ömyys 
on laskenut alle rakenteellisen työ� ömyysasteen (NAIRU), 
joten taloudessa vallitsee käytännössä täystyöllisyys. 
Työ� ömyysaste on 3,9 % prosen�  a, mikä on alimpia 
lukemia moneen vuosikymmeneen. Usealla toimialalla on 
havai� avissa pullonkauloja työvoiman saatavuudessa ja kireä 
työmarkkina� lanne on johtanut palkkainfl aa� on kiihtymiseen. 
Samalla hintainfl aa� opaineet ovat kohonneet. (Kuvat 1 ja 2)

Talouden vauh�  on siinä määrin kova, e� ä USA:n keskuspankki 
on joutunut kiristämään rahapoli� ikkaansa, mikä on ajanut 
korkokäyrän lyhy� ä päätä ylös. Keskuspankki on nostanut 
ohjauskorkoa jo yhdeksän kertaa ja tänä vuonna on luvassa 
2-3 korotusta lisää. Rahapoli� ikan kiristämistä voidaan pitää 
väl� ämä� ömänä kovan kasvun, matalan työ� ömyyden ja 
kiihtyvän infl aa� on ympäristössä. Astei� aisilla koronnostoilla 
pyritään estämään talouden ylikuumentuminen. Myös pitkät 
korot ovat nousseet USA:ssa heijastellen talouskasvu- ja 
infl aa� onäkymiä. Korkotason nousu ja samalla korkokäyrän 
tasoi� uminen hermostu� avat sijoi� ajia, sillä tämän katsotaan 
merkitsevän talouden suhdannehuipun lähestymistä. 
(Kuva 3 ja 4)

Vuonna 2018 USA:n talous kasvoi noin 3 %. Talouden 
kokonaiskysyntä nousi erityises�  presiden�   Trumpin 
verohelpotusten vauhdi� aman yksityisen kulutuksen ansiosta. 
Alkaneena vuonna talouskasvun odotetaan yltävän noin 
2,5 %:iin. Talouskasvu on siis hidastumassa, mu� a varsinaista 
taantumaa ei vielä povata. Pidämme itse taantuman riskiä 
vielä vuodelle 2019 vähäisenä, mu� a kauppasodan ja 
Fedin rahapoli� ikan kiristämisen takia taantumariski on 
kasvamassa vuo� a 2020 koh�  mentäessä. Osakemarkkinat toki 
hinnoi� elevat etukäteen laskusuhdanteen alkamista, joten 
riskinä on, e� ä syksystä 2018 voimistunut osakemarkkinoiden 
heilunta ja vaa� maton kurssikehitys jatkuvat tänä vuonna. 
(Kuva 5)

USA:n S&P500-yritysten tuloskasvu oli poikkeuksellisen 
kovaa vuonna 2018. Vuoden viimeisen neljänneksen tulokset 
odo� avat vielä julkistustaan, mu� a näy� ää siltä, e� ä tulokset 
kohosivat viime vuonna selväs�  yli 20 % vuo� a aiemmasta. 
Vahvan tuloskasvun aika on kuitenkin pää� ymässä. Alkaneelle 
vuodelle odotetaan varsin mal� llista tulosparannustah� a. 
Tällä hetkellä Bloombergin keräämien konsensusennusteiden 
mukaan S&P500 -yh� öiden vuotuisen tuloskasvun odotetaan 
olevan tänä vuonna 5-6 %:n välimaastossa. Vielä loppusyksystä 
ennusteet liikkuivat muutamaa prosen�  yksikköä korkeammalla 
tasolla 8-9 %:n tuntumassa. 
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Kuva 4: USA:n 10v-2v-korkoero; korkoeron kääntyminen negati iviseksi tulkitaan 
varoitukseksi lähestyvästä taloustaantumasta 

Kuva 5: Osakemarkkinoiden heiluntaa kuvaava VIX-volati liteetti  -indeksi kohosi 
reippaasti  joulukuussa 2018

Kuva 6: S&P500-yhti öiden tuloskasvu oli poikkeuksellisen vahvaa vuonna 2018, 
mutt a tänä vuonna kasvun odotetaan hidastuvan merkitt ävästi 

Mikäli tuloskasvuennusteita tarkistetaan edelleen alaspäin, 
rajoi� aa tämä osakemarkkinoiden nousupoten� aalia, sillä 
yritysten tuloskasvu on yksi osakekurssien keskeisimmistä 
ajureista. (Kuva 6)

Kauppasota ja Fedin rahapolitiikka suurimmat 
vaarat maailmantaloudelle

Tällä hetkellä ehkäpä suurin yksi� äinen vaara maailmantalouden 
kasvulle on Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota ja 
protek� onismin kasvu. Mikäli kaikki suunnitellut tullisank� ot 
astuisivat voimaan, voisi tämä leikata maailmantalouden 
kasvusta alkaneena vuonna vähintään puoli prosen�  yksikköä, 
mahdollises�  jopa prosen� n. Myös USA:n talouskasvusta 
kauppasota voi leikata helpos�  0,5-1 %-yksikköä, jolloin tänä 
vuonna maan kokonaistuotanto kohoaisi toistaiseksi ennustetun 
2,5 %:n sijaan vain 1,5-2 %. Yleises�  kauppasodan arvioidaan 
heikentävän Kiinan talouden kasvua 1-2 %-yksikköä ja joidenkin 
op� mis� sten ennusteiden mukaan vain marginaaliset 
0,1-0,3 %-yksikköä. Jälkimmäinen näkemys perustuu 
oletukseen, e� ä Kiina kykenee kompensoimaan kauppasodan 
nega� iviisia vaikutuksia merki� äväs�  keventävän raha- ja 
fi nanssipoli� ikan avulla. Selvää on kuitenkin, e� ä kansainvälinen 
kauppa kärsii Kiinan ja USA:n välisestä sapelien kalistelusta ja 
monille kansainvälises�  toimiville yrityksille kauppasota on 
merki� ävä hai� atekijä. Yritysten toimintaan ja tulosnäkymiin 
lii� yvän epävarmuuden kasvu voi helpos�  johtaa sijoi� ajien 
riskino� ohalukkuuden vähenemiseen ja tuo� ovaateiden 
kohoamiseen osakemarkkinoilla. Tämä tarkoi� aa laskupaine� a 
osakkeiden hintoihin. 

Kauppasodan jatkuessa ja mahdollises�  edelleen kärjistyessä 
kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tuotantoketjut 
häiriintyvät. Tuotantoketjujen toiminnan häiriintyminen ja 
tullimaksujen aiheu� amat vaikutukset kysynnän määrään ja 
voi� omarginaaleihin uhkaavat hidastaa yritysten tuloskasvua. 
Odotuksissamme onkin tulosvaroitusten määrän lisääntyminen 
runsaas�  alkaneena talvena. Monimutkaisten kansainvälisten 
riippuvuussuhteiden takia kauppasodasta kärsivät helpos�  myös 
yh� öt ja taloudet, joilla ei ole suoranaises�  osaa eikä arpaa 
USA:n ja Kiinan välisessä nahistelussa. Jo aiemmin viime vuoden 
puolella esimerkiksi saksalaiset autonvalmistajat Daimler ja 
BMW antoivat molemmat tulosvaroituksen Kiinan myynnin 
vaikeuksien takia. Alkaneen vuoden ensimmäisinä päivinä 
teknologiajä�   Apple puolestaan tulosvaroi�   kertoen syyksi 
myynnin jäämisen odote� ua heikommaksi erityises�  Kiinassa. 
Applen kurssi putosi samalla 10 %. Vajaassa puolessa vuodessa 
Applen markkina-arvosta on sulanut kolmannes. 

Kauppasota on itseaiheute� u haava. Tämän takia on 
tärkeää, e� ä marras-joulukuun vaihteessa Buenos Airesin 
G20-kokouksessa aikaansaatu aselepo – 90 päivän lykkäys 
kauppasodan eskaloinnissa, jona aikana USA ja Kiina pyrkivät 
sopuun tulleista – johtaa kestävään kauppasopimukseen, jolla 
vältetään jänni� eiden kasvaminen tai leviäminen.
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Kuva 7: USA:ssa korkotaso on noussut ja samalla korkokäyrä on tasoitt unut 

Kuva 8: S&P500-yhti öiden yhteenlaskett u osinko ja osakkeiden takaisinostotuott o 
- korkojen noustessa osakemarkkinoiden tuott ovaade voi kohota, mikä tarkoitt aa 
laskupainett a osakkeiden hintoihin

Kuva 9: Italian valti onlainojen korkoero suhteessa Saksaan on levinnyt 
huomatt avasti  keväästä 2018 lähti en

USA:n talous on ollut viime vuodet hyvässä vedossa ja 
lunastanut sille asetetut odotukset. Vuosina 2019–2020 
taantuman riskin odotetaan kuitenkin kohoavan nopeas�  
Fedin rahapoli� ikan kiristymisen. Keskuspankin ohjauskorko 
on nyt 2,5 %, mu� a kuluvan vuoden loppuun mennessä 
odotamme Fedin nostavan poli� ikkakorkonsa 3-3,25 %:n 
tuntumaan. Fedin rahapoli� ikan kiristäminen ja samalla myös 
pitkien korkojen nousu vaiku� avat maan talouskehitykseen 
ja yritysten tuloksentekokykyyn. Sijoitusmarkkinoilla 
korkotason kohoaminen houku� elee puolestaan varoja 
riskisistä sijoituskohteista, kuten osakkeista, matalampiriskisiin 
korkosijoituksiin. Katsommekin korkojen nousun muodostavan 
vuoden 2019 aikana keskeisen riskin osakemarkkinoiden 
menestykselle ja näkyvän vähintäänkin vola� litee� n 
kohoamisena osakemarkkinoilla. Korkojen kohoaminen yhdessä 
kauppasodan kiihtymisen ja verokevennysten vaikutusten 
hiipumisen kanssa voi viedä USA:n talouden taantumaan vuoden 
2019 jälkipuoliskolla tai vuoden 2020 aikana. (Kuvat 7 ja 8)

Euroopan haasteena Italian velkakriisi ja brexit

Ylivelkaantuneen Italian talouden näkymät ovat heikentyneet 
polii�  sen epävarmuuden takia. Italiassa toukokuussa 2018 
aloi� aneen uuden hallituksen esitykset kansalaispalkasta, 
tasaverosta, eläkeiän alentamisesta ja fi nanssipolii�  sen 
elvytyksen lisäämisestä ovat herä� äneet huolta 
rahoitusmarkkinoilla. Tämän seurauksena Italian val� onlainojen 
riskilisä suhteessa euroalueen ydinmaihin, kuten Saksaan, leveni 
rajus�  ja korot ovat olleet korkealla toukokuun lopulta läh� en. 
Polii�  nen epävarmuus ja kiristyneet rahoitusolot vaimentavat 
Italian talouskehitystä. Jo pidemmän aikaa Italian talouden 
keskeisiä ongelmia ovat olleet vähäiset investoinnit, heikko työn 
tuo� avuus ja väestön vanheneminen. Massiivisen julkisen velan 
ja vaimean talouskasvun takia Italian hallituksen edeso� amuksia 
seurataan tarkas� . Italia aikoo lukuisten asiantun� joiden ja 
Euroopan Unionin johdon varoituksista pii� aama� a kasva� aa 
menoja ja velano� oa huolima� a val� on jo ennestään raskaasta 
velkataakasta. (Kuva 9)

Italia on euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous. Jos 
Italiassa puhkeaisi kasvavan velkaantumisen takia laaja-alainen 
talouskriisi, sillä olisi suuria vaikutuksia koko euroalueen 
talouteen. Italian vastuuton taloudenpito ei näin ollen ole 
vain italialaisten ongelma, vaan se voi pahimmillaan ajaa koko 
euroalueen pankkeineen uuteen talouskriisiin. Kreikan muut 
euromaat pystyivät vielä pelastamaan, mu� a Italia on Kreikka 
kertaa kymmenen. Se on liian iso kaatumaan, mu� a samalla 
liian iso pelaste� avaksi. Muilla euroalueen val� olla ei ole 
taloudellisia mahdollisuuksia pelastaa Italiaa, eikä toisaalta ehkä 
haluakaan maan polii�  sen johdon kieltäytyessä jääräpäises�  
nouda� amasta yhteises�  sovi� uja sääntöjä.

Italian talous on aiheu� anut muulle Euroopalle harmaita hiuksia 
vuosikausia. Maan polii�  nen johto on ollut kyvytön ajamaan 
läpi tarvi� avia työmarkkinoiden ja lainsäädännön uudistuksia.
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Heikko talous� lanne ja huono johtaminen on ajanut myös Italian 
pankit ongelmiin. Pankkien taseita on siivo� u viime vuosina 
kovalla kädellä Euroopan keskuspankin ohjauksessa, mu� a ne 
ovat yhä edelleen herkässä � lassa. Pankkijärjestelmässä on tällä 
hetkellä järjestämä� ömiä luo� oja noin 10 % luo� okannasta – 
joskin vielä pari vuo� a si� en luku oli 18 %. 

Italian ongelmat voivat levitä muualle euroalueelle ja 
pankkeihin lähinnä maan val� onvelan kau� a. Italian julkisella 
sektorilla on velkaa yli 130 % maan bru� okansantuo� eeseen 
suhteute� una. Hallituksen talouslinja tarkoi� aa, e� ä 
velka kasvaa en� sestään tulevina vuosina. Viime vuosina 
Italian ongelmien vakavuus on pysynyt piilossa Euroopan 
keskuspankin massiivisen arvopaperien osto-ohjelman takia. 
Se on pitänyt heikommassakin kunnossa olevien euromaiden 
korot matalalla, kun velkakirjoille on aina löytynyt ostaja. Nyt 
keskuspankin osto-ohjelma on tullut � ensä päähän. Kun iso 
ostaja häviää markkinoilta, muut Italian val� on rahoi� ajat 
saa� avat vaa� a huoma� avas�  en� stä korkeampaa korkoa 
riskipitoiseksi kokemansa val� on lainoi� amisesta – erityises�  
jos epäilyksenä on, e� ä maan hallitus aikoo harjoi� aa hol� tonta 
talouspoli� ikkaa ja viitata kintaalla budje�  kurille. 

Italian val� on lainarahan kallistuminen tarkoi� aa ongelmia 
Italian muutenkin heikoille pankeille. Niiden hallussa on suuri 
määrä Italian val� on velkakirjoja, joiden arvo laskee sitä 
mukaan, kun val� on lainojen korot nousevat. Italian pankkien 
taseista lähes 10 % on sijoite� una oman maan julkisen 
sektorin velkakirjoihin. Korkojen noustessa val� onlainojen 
hintojen lasku heikentää pankkien vakavaraisuu� a. Pankit 
käy� ävät velkakirjoja myös vakuutena Euroopan keskuspankin 
rahoitukselle. Jos niiden arvo laskee, pankkien pitää esi� ää 
keskuspankille lisävakuuksia. Italian suurimmilla pankeilla on 
vahvat siteet koko Euroopan rahoitusjärjestelmään, joten Italian 
pankkijä�  en ongelmat vaiku� aisivat väistämä� ä koko Euroopan 
pankkimaailmaan.

Kesällä 2016 järjestetyn kansanäänestyksen tulosta noudatellen 
Iso-Britannia jä�   virallisen eroilmoituksensa Euroopan Unionista 
29.3.2017. Iso-Britannian EU-ero astuu voimaan 29.3.2019, 
jonne saakka maalla on aikaa neuvotella eron ehdoista. 
Neuvo� elujen etenemisessä on kuitenkin ollut suuria haasteita 
ja esimerkiksi Pohjois-Irlannin asemasta ei olla vieläkään päästy 
sopuun. Todennäköisintä on, e� ä Iso-Britannia eroaa Unionista, 
joko niin, e� ä EU ja Britannia löytävät yhteisymmärryksen 
erosopimuksesta ja se saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä 
tai sopimusta ei saada eropäivään mennessä voimaan. Tämän 
lisäksi on pide� ävä mahdollisena, mu� a epätodennäköisenä, 
e� ä neuvo� eluille myönne� äisiin lisäaikaa tai e� ä Britannia 
järjestäisi uuden kansanäänestyksen, jonka perusteella se vetäisi 
eroilmoituksensa pois.

Jos erosopimus saadaan aikaan 29.3.2019 mennessä, alkaa 
tämän jälkeen siirtymäaika, joka kestää 31.12.2020 saakka. 
Siirtymäajan aikana Britannia nouda� aisi EU:n lainsäädäntöä 
ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuisi sisämarkkinoille ja 
tulliunioniin en� seen tapaan. 

Kuva 10: USA:n ja Euroopan P/E-arvostukset eivät indikoi arvostuskuplaa

Kuva 11: P/Bv-arvostukset koholla USA:ssa, mutt a alle keskiarvon Euroopassa

Kuva 12: Front Varainhoidon allokaati onäkemys 8.1.2019
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Britannia ei kuitenkaan osallistuisi enää EU-päätöksentekoon 
eikä EU-toimielinten toimintaan. Jos erosopimusta ei synny, 
siirtymäkausi ei voi alkaa. Tämä tarkoi� aisi, e� ä Britanniasta 
tulisi EU:n ulkopuolinen maa ilman erityisjärjestelyjä. 
Sopimukse� omassa erossa EU-kansalaiset eivät saisi erioikeuksia 
Britanniassa, eikä Britannian kansalaiset EU:ssa. Tullauksen 
osalta EU soveltaisi rajalla kolmansiin maihin sovelle� avia 
tullisäännöksiä ja -tariff eja. Nämä toimet voivat aiheu� aa 
merki� äviä viivästyksiä esimerkiksi � eliikenteessä ja satamissa, 
ja siten nostaa yritysten kustannuksia.

Ison-Britannian erosta aiheutuu väistämä� ä seurauksia 
kansalaisille ja yrityksille toteutuipa ero si� en ilman sopimusta 
tai sopimuksen kera. Esimerkiksi monet Lontoon Cityssä toimivat 
kansainväliset pankit ovat siirtäneet tai harkitsevat siirtävänsä 
osan toiminnoistaan muualle, sillä EU-eron jälkeen pankit ei voi 
toimia enää samoilla luvilla Britanniassa ja EU:ssa. Tämän ohella 
brexit lisää talouteen lii� yvää yleistä epävarmuu� a, mikä voi 
hillitä Isossa-Britanniassa toimivien yritysten halua investoida. 
Selvää lienee, e� ä brexi� llä on kaiken kaikkiaan nega� ivinen 
vaikutus maan talouskasvuun. Punnan heikentyminen nostaa 
Isoon-Britanniaan tuotavien kulutustarvikkeiden, raaka-
aineiden, koneiden ja lai� eiden hintoja. Tuon� tuo� eiden 
kallistuminen on omiaan ruokkimaan infl aa� ota. Tulevaisuuteen 
lii� yvä epävarmuus voi heikentää kulu� ajien luo� amusta, 
mikä leikkaa kulutuksen kasvua ja uhkaa näin myös työllisyy� ä. 
Ison-Britannian ko� markkinataloudelle brexit ei ole hyvä asia ja 
tähän todellisuuteen bri� t ovat nyt havahtumassa. Sen sijaan 
Ison-Britannian alijäämäiselle viennille heikko punta on tuonut 
piristysruiskeen. 

Jatkossa vien� teollisuudelle elintärkeää on se, millaiset 
kauppasopimukset Iso-Britannia onnistuu lähivuosina 
neuvo� elemaan. Pelkona ovat uudet tariffi  t vien� tuo� eille 
ja talouteen lii� yvän epävarmuuden kasvun seurauksena 
asiakkaiden siirtyminen muualle. Itse uskomme, e� ä jopa 
epäedullisissa oloissa Iso-Britannian EU-eron tapahtuessa ilman 
sopimusta, brexit on halli� avissa Euroopan Unionin talouksille. 
Eniten taloudellista harmia brexit aiheu� anee itse Isolle-
Britannialle.

Olemme vähentäneet riskiä salkuissamme ja 
laskeneet osakkeet alipainoon

Olemme laskeneet osakkeet alipainoon salkuissamme. Talous- 
ja yritysten tuloskasvuun lii� yvän epävarmuuden kasvu sekä 
kohonneet polii�  set riskit ovat keskeisin syy osakepainon 
leikkaamiseen. Osakeallokaa� omme sisällä kehi� yvät markkinat 
ovat olleet jo pitkään vahvassa alipainossa. Ny� emmin olemme 
laskeneet erityises�  USA:n sekä teollisuuspaino� eisten ja 
vien� vetoisten Euroopan markkinoiden, kuten Suomen ja 
Saksan painoa. Euroopan markkinoista ylipainotamme edelleen 
Isoa-Britanniaa ja Sveitsiä. Toimialoista olemme keventäneet 
teknologiaa ja teollisuu� a. Samalla olemme kasva� aneet 
terveydenhuoltosektorin painoa. 

Isossa-Britanniassa osakemarkkinoiden P/E-arvostus on 
kohtuullinen ja brexi� in lii� yvät epävarmuudet voivat luoda 
houku� elevan mahdollisuuden ulkomaisille sijoi� ajille, koska 
Iso-Britannian kansainväliset vien� yritykset todennäköises�  
hyötyvät heikosta punnasta. Sveitsissä puolestaan defensiivisen 
tervydenhuolto- ja lääketeollisuustoimialan paino on suuri. 
Nykyisessä talous� lanteessa, jossa talouskasvun odotetaan 
hidastuvan ja pelkona on jopa Saksan ja Japanin kaltaisen 
maiden ajautuminen taantumaan jo vuoden 2019 aikana, 
terveydenhuollon kaltaiset defensiiviset osakkeet voivat tuo� aa 
paremmin kuin talouden suhdannevaihteluille herkät sykliset 
osakkeet, kuten kestokulutushyödykkeet, perusteollisuus ja 
teknologia. Erityises�  teknologiassa vaarana on lisäksi toimialan 
osakkeiden epätavallisen korkeat arvostukset, jostka  tekevät 
niistä haavoi� uvia talouskasvun hidastumiselle.

Tämän hetkisessä ympäristössä, jossa talouden kasvu hidastuu 
ja yritysten tuloskasvuennusteita tarkistetaan alaspäin, 
lohdu� avaa on, e� ä osakemarkkinoilla ei lähtökohtaises�  ole 
arvostuskuplaa.  Perinteisillä arvostusmuu� ujilla sekä USA:n 
e� ä Euroopan keskeiset osakemarkkina ovat arvoste� u lähelle 
pitkän aikavälin keskiarvoa. S&P500-yh� öiden keskimääräinen 
P/E-arvostus kuluvan vuoden tulosennusteilla on 15, kun pitkän 
aikavälin keskiarvo 17. S&P500-yh� öiden P/Bv-kertoimet ovat 
sen sijaan hieman koholla, mu� a osakkeita ei voida pitää 
merki� ävän yliarvoste� uina edes suhteessa yritysten taseisiin. 
Euroopassa EuroStoxx50-yh� öiden P/E-arvostus on laskenut ja 
on nyt kertoimen 13 tuntumassa, kun pitkän aikavälin keskiarvo 
on 15. P/Bv-kertoimet ovat Euroopassa myös hieman alle pitkän 
aikavälin keskiarvon, joten osakemarkkinaa ei voida pitää 
kalliina. (Kuvat 10 ja 11)

Yrityslainojen laatu on heikkenemässä. Yrityslainat tuskin 
tarjoavat tänä vuonna turvasatamaa Euroopassa taikka USA:ssa. 
Yrityslainojen riskilisät, varsinkin korkean riskin lainojen 
osalta, ovat kohonneet viime kuukausina ja luo� ospreadit 
voivat edelleen levitä merki� äväs�  mikäli taantuman riski 
USA:ssa ja Euroopassa kohoaa. Talouden jarru� aessa sekä 
hyvälaatuiset e� ä korkean riskin ns. high yield -lainat ovat 
al�  ilta korjausliikkeille. Lisäksi riskit luo� omarkkinoilla ovat 
kasvamassa. Yritysten velkaantuneisuusasteet ovat nousussa, 
joukkolainoja on laske� u liikkeelle eri� äin paljon ja perinteises�  
lyhyempää sijoitushorison � a suosivien yksityissijoi� ajien 
osuus lainamarkkinalla on kasvanut. Ehkä huolestu� avinta on 
kuitenkin lainojen laadun heikkeneminen. Alhaisimman BBB-
luo� oluokituksen joukkolainojen osuus on nyt noin puolet koko 
hyvälaatuisten yrityslainojen lainamarkkinasta sekä USA:ssa e� ä 
Euroopassa. Jos talouskasvu hidastuu tai maksukyvy� ömyysaste 
nousee, yrityslainoja � ppuu runsaas�  high yield -luokkaan. 
Tämän takia olemme leikanneet riskisten yrityslainojen painoa 
salkuissamme, joskin nämä lainat ovat edelleen ylipainossa. 
Euromääräiset val� onlainat pidämme edelleen vahvassa 
alipainossa. Syynä tähän on euroalueen ydinmaiden, kuten 
Saksan, val� onlainojen heikko tuo� opoten� aali. Käteisen 
olemme nostaneet vahvaan ylipainoon. Kaiken kaikkiaan 
olemme lisänneet varovaisuu� a allokaa� ossamme ja 
vähentäneet riskiä sekä osake- e� ä korkosijoituksissa. (Kuva 12)



Tämä asiakirja on tarkoitett u ainoastaan 
informaati otarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen käytt öön. 
Mikään asiakirjassa esitett y aineisto ei ole tarjous ostaa 
tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun 
sijoitustoimintaan tai sijoituspalvelun käytt öön. Asiakirjassa 
oleva ti eto ei ole ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitett u sijoitusneuvoksi 
taikka veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuott eita.

Sijoitustoimintaan liitt yy 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 kiinnitt ää huomiota siihen, 
ett ä sijoituspalveluun liitt yvät kustannukset heikentävät 
sijoitustuott oa, ett ä historiallinen arvonkehitys ei ole tae 
tulevasta vastaavasta kehityksestä ja ett ä sijoituksesta voi 
koitua tappiota tai sijoituksen epälikvidisyys voi vaikeutt aa tai 
ti ett ynä aikana estää sijoituksen realisoinnin. Sijoitt ajan tulee 
tarvitt aessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero- tai 
liiketoimintaneuvojaansa.

Front Capital vastaa siitä, ett ä asiakkaan sekä 
rahoitusvälineiden ja –palveluiden soveltuvuusarviointi  
sekä tarjott avat sijoituspalvelut on toteutett u huolellisesti  
ja asiantuntevasti . Asiakas vastaa sijoitustoiminnan 
taloudellisesta tuloksesta sekä sijoitustoiminnan vaikutuksesta 
verotukseensa. Asiakas on ti etoinen siitä, ett ä sijoituspäätöstä 
ei voida perustaa pelkästään rahoitusvälinett ä koskevaan 
yksitt äiseen markkinointi dokumentti  in, vaan rahoitusvälinett ä 
koskeviin ti etoihin kokonaisuudessaan.

Asiakirjaa laaditt aessa on pyritt y varmentamaan siinä 
käytett yjen ti etojen oikeellisuus ja ti eto perustuu lähteisiin, 
joita Front Capital Oy pitää luotett avina. Front Capital Oy tai 
sen työntekijät eivät takaa asiakirjassa annett ujen ti etojen, 
mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden 

oikeellisuutt a, tarkkuutt a tai täydellisyytt ä tai siinä esitett yjen 
asioiden soveltuvuutt a lukijalle. 

Asiakirjassa mahdollisesti  olevat viitt aukset olemassa 
olevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, perustuvat Front 
Capital Oy:n käsitykseen lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta 
sinä hetkenä, kun ti edot on julkaistu eikä Front Capital Oy voi 
antaa takuita laintulkinnan oikeellisuudesta tai pysyvyydestä. 
Lait ja laintulkinta voivat muutt ua tulevaisuudessa.

Tätä asiakirjaa tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai 
julkaista ilman Front Capital Oy:n etukäteen antamaa 
kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Lisäti etoa Front Capital Oy:stä: Front Capital Oy 
palvelee asiakkaitaan suomeksi ja soveltuvin osin ruotsiksi 
ja englanniksi. Lainsäädännön niin vaati essa voidaan 
asiakkaalle tehdä asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi  
ennen tuott een tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n 
kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoitt aa. Front 
Capital Oy on sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 
00101 Helsinki, puhelin 010 831 51; www.fi nanssivalvonta.
fi . Front Capital Oy on Sijoitt ajien Korvausrahaston jäsen. 
Lisää ti etoa palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla 
osoitt eesta www.front.fi . Asiakasta kehotetaan tutustumaan 
näihin ti etoihin. Mikäli asiakas haluaa lisää ti etoa muulla 
tavalla kuin Internet-sivuilta, pyydetään asiakasta ott amaan 
yhteytt ä Front Capital Oy:hyn.

Tilaamalla Fronti n tuoteen tai palvelun henkilö antaa 
suostumuksen Fronti n sijoituspalveluihin liitt yvään 
suoramarkkinointi in sähköisesti , puhelimitse tai posti tse 
koskien Fronti n nykyisiä ja tulevia tuott eita ja palveluita. 
Front noudatt aa suoramarkkinoinnissa ja henkilöti etojen 
käsitt elyssä Henkilöti etolain ja muun ti etosuojasääntelyn 
vaati muksia. Suoramarkkinoinnin vastaanott ajalla on 
oikeus saada Fronti lta informaati o henkilöti edoistaan 
ja niiden lähteestä sekä oikeus kieltää milloin tahansa 
suoramarkkinointi .
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