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Vuosi 2018 alkoi maailman pörsseissä tukevalla nousulla. 
Viime kuukausina meno osakemarkkinoilla on kuitenkin ollut 
vaisua, jopa mollivoittoista. Toukokuun jälkipuoliskolle tultaessa 
keskeiset osakemarkkinat ovat liikkuneet hyvin lähellä vuoden 
alun tasoja. Epävarmuutta markkinoilla on aiheuttanut USA:n 
keskuspankin Fedin koronnostot, pitkien korkojen kohoaminen 
USA:ssa, öljyn kallistuminen, osakemarkkinoiden arvostustason 
nousu ja presidentti Trumpin tempoileva talouspolitiikka, joka on 
kasvattanut riskiä kauppasodasta.

Samaan aikaan USA:n kokonaistuotanto kohoaa kuitenkin 
hyvää vauhtia, euroalue on ponnistanut tyydyttävään kasvuun ja 
maailmantalous kaikkinensa on kohtuullisen vahvassa vedossa. 
Keskeisillä länsimarkkinoilla pörssilistattujen yritysten tulokset 
kohoavat ja erityisesti USA:ssa tuloskasvunäkymät ovat hyvät. 
Tämän ohella kohoamisestaan huolimatta korkotaso USA:ssa on 
edelleen siedettävällä tasolla ja euroalueella erittäin alhainen 
tukien riskisten sijoituskohteiden hintoja.

Lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta katsomme, 
ettei jo yhdeksän vuotta voimissaan ollut osakkeiden syklinen 
nousumarkkina ole vielä tullut tiensä päähän. Vaikka talous- ja 
osakemarkkinasykli onkin edennyt pitkälle ja syklinen huippu 
saavutettaneen 2019-20, näemme markkinaympäristön olevan 
edelleen suotuisa osakkeille vähintäänkin seuraavat 6-12 
kuukautta. Kasvaneista riskeistä johtuen vuonna 2017 nähty 
poikkeuksellisen alhaisen volatiliteetin aika markkinoilla on 
kuitenkin ohi. Vaikka osakemarkkinoiden trendi säilyisikin 
nousevana, odotettavissa on aiempaa enemmän kurssiheiluntaa. 

Allokaatiossamme suosimme riskisiä sijoituskohteita. 
Olemme tällä hetkellä lievässä ylipainossa osakkeissa ja 
koroissa ylipainotamme vahvasti riskisempiä korkosegmenttejä, 
erityisesti korkean riskin high yield-yrityslainoja. (Kuva1 & 2)

Markkinaympäristö edelleen suotuisa osakkeille Kuva 1: Vuonna 2009 alkanut syklinen nousumarkkina on edelleen voimissaan

USA:n talous hyvässä vedossa - taantuman riskin 
ennakoidaan nousevan vasta 2019-20

USA:n talous on pitänyt viime vuosina pintansa jopa 
yllättävän hyvin ja lunastanut sille asetetut odotukset. 
USA:n ennakoivat suhdannemuuttujat puoltavat näkemystä 
talouskasvun jatkumisesta ja taantuman riski kuluvalle vuodelle 
on pieni. Laajasti seurattujen teollisuuden ja palvelujen 
ostopäällikköindeksien ohella esimerkiksi ECRI:n (Economic 
Cycle Research Institute) ennakoiva suhdanneindikaattori - 
joka on onnistunut poimimaan viimeisen puolen vuosisadan 
aikana jokaisen USA:n taantuman, joskin myös vääriä hälytyksiä 
on ajoittain tullut - indikoi talouskehityksen säilyvän hyvänä. 
Vuonna 2019-20 taantuman riskin odotetaan kuitenkin 
kohoavan nopeasti Fedin rahapolitiikan kiristymisen ja pitkien 
korkojen nousun myötä. Tällä hetkellä markkinoilla arvioidaan 
USA:n kokonaistuotannon kohoavan kuluvana vuonna noin 3 % 
ja puolisen prosenttia vähemmän vuonna 2019. (Kuva3 & 4)

USA:ssa on työllisyyskehitys on ollut vahvaa. Uusia työpaikkoja 
on syntynyt viimeisen vuoden aikana keskimäärin 190 000 
kappaleen kuukausitahtia ja työttömyysaste on laskenut 
finanssikriisiä seuranneen taantuman 10 %:n huipusta 3,9 %:iin. 

Kuva 2: VIX-volatiliteetti – markkinoiden heilunta on kasvanut, vuoden 2017 
kaltaisen poikkeuksellisen alhaisen volatiliteetin aika on ohi

Kuva 3: USA:n ostopäällikköindeksit indikoivat teollisuuden ja palveluiden olevan 
hyvässä kasvussa

Osakemarkkinoiden nousulle edelleen hyvät edellytykset 



Kuva 4: ECRI:n luottamusindikaattori on poiminut viime vuosikymmenien 
taantumat onnistuneesti – tällä hetkellä riski USA:n taantumasta on pieni

Kuva 5: USA:n työttämyysasteen lasku alle rakenteellisen työttömyyden rajan 
lisää inflaatiopaineita

Kuva 6: USA:n kuluttajahintainflaatio on kiihtymässä ja kohoamassa yli 
keskuspankin asettaman 2 %:n rajan

Hyvä työllisyyskehitys, asuntomarkkinoiden vahvistuminen 
ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu ovat 
tukeneet kuluttajien luottamusta ja yksityistä kulutusta. 
Työttömyysaste on painunut USA:ssa kuitenkin jo rakenteellisen 
työttömyysasteen alapuolelle (NAIRU) - jonka arvioidaan olevan 
noin 4,5 % - ja jatkavan laskuaan. Työttömyysasteen lasku 
alle rakenteellisen tasonsa ruokkii palkka- ja hintainflaatiota. 
Inflaatiopaineiden odotetaankin USA:ssa lisääntyvän ja 
inflaation kohoavan seuraavan vuoden aikana merkittävästi 
keskuspankin asettaman 2 %:n tason yläpuolelle. Kun samalla 
kokonaistuotanto on kohoamassa yli potentiaalisen tuotannon 
tason, lisää tämä (Taylorin periaatteen mukaisesti) paineita 
Fedille nostaa ohjauskorkoaan jopa huomattavasti enemmän 
kuin ehkä markkinoilla tällä hetkellä ennakoidaan. (Kuva 5 & 6)

Fedin rahapolitiikan uudelleen asemointi keskeisin 
riski markkinoille

USA:n talouskehityksen jatkuessa hyvänä keskuspankilla on 
varaa nostaa ohjauskorkojaan ja ajaa tasettaan alas. Tämä on 
itse asiassa suotavaa, jotta keskuspankki saa luotua elvytysvaraa 
ennen seuraavaa taloustaantumaa. Samalla sijoittajat 
joutuvat kuitenkin olemaan varuillaan Fedin rahapolitiikan 
kiristämisen vaikutuksista maan talouskehitykseen, yritysten 
tuloksentekokykyyn ja osakemarkkinoiden kurssitasoon. 
Rahapolitiikan kiristämisen aiheuttama epävarmuus näkyy 
vähintäänkin volatiliteetin kohoamisena osakemarkkinoilla. 

Markkinoiden konsensus odottaa Fediltä kolmea ohjauskoron 
nostoa tänä vuonna ja kahta lisää vuonna 2019, jonka 
seurauksena ohjauskorko olisi ensi vuoden loppuun mennessä 
kohonnut 3,0 %:iin. Talouden perustekijöiden ollessa vahvat 
ja inflaation mahdollisesti kiihtyessä ohjauskorko voi päätyä 
kuitenkin helposti 3,5-4,5 %:n haarukkaan. Samalla pitkien 
korkojen (10y treasury yield) voidaan odottaa nousevan 
nykyisestä 3,0%:sta vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Reaalitalouden puolella tämä on omiaan jäähdyttämään 
taloutta ja lopputuloksena voi olla taloustaantuma ja 
yritysten tuloskasvun hyytyminen. Sijoitusmarkkinoilla 
puolestaan korkojen kohoaminen houkuttelee varoja riskisistä 
sijoituskohteista, kuten osakkeista, matalampiriskisiin 
korkosijoituksiin. Yhdessä nämä tekijät aiheuttaisivat mittavan 
- helposti 20-30 %:n - kurssilaskun USA:ssa ja muilla keskeisillä 
osakemarkkinoilla. (Kuva 7)

Euroalueen talous kasvaa kohtuullista tahtia, EKP:n 
rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä

Ennakoivat suhdanneindikaattorit kertovat euroalueen 
talouden kasvunäkymien olevan kohtuulliset. Markkinoilla 
ennakoidaan euroalueen kokonaistuotannon kohoavan 
tänä vuonna noin 2½ % ja ensi vuonna 2 %. Kasvun ollessa 
maltillista ja inflaatiopaineiden vähäisiä, EKP:n rahapolitiikka 
jatkuu poikkeuksellisen elvyttävänä. Keskuspankin ohjauskorko 
pidettäneen nollassa vähintäänkin vuoden 2019 jälkipuoliskolle 
saakka. Samaisista syistä myös euroalueen ydinmaiden pitkät 
korot säilyvät alhaisina. 



Kiina kasvaa edelleen hyvää vauhtia, vaikka 
kasvupotentiaali onkin aiempaa rajatumpi

Kiinan talouden rakennemuutos investointi- ja vientivetoisesta 
taloudesta korostuneemmin kotimarkkina- ja kulutustaloudeksi 
tarkoittaa talouden trendikasvun hidastumista. 1980-luvulta 
aina vuoteen 2010 saakka Kiinan vuotuinen talouskasvu ylsi 
useimmiten kaksinumeroisiin lukuihin. Sittemmin ja myös 
jatkossa kasvun odotetaan olevan 6-7 %:n luokkaa. Esimerkiksi 
kuluvana vuonna Kiinan kokonaistuotannon odotetaan kasvavan 
6½ % ja ensi vuonna noin 6 %. Kiina siirtymisellä asteittain 
hitaamman kasvun aikaan on kauaskantoisia vaikutuksia 
maailmanlaajuisesti raaka-ainemarkkinoihin ja monen globaalin 
yhtiön myynti- ja tuloksentekonäkymiin. (Kuva 9)

Vaikka Kiinan kasvu on länsimaalaisittain edelleen kovaa, 
maa tarvitsee vähintäänkin nykyisen kaltaista vahvaa kasvua 
säilyttääkseen työllisyyskehityksen hyvänä, estääkseen 
työttömyyttä nousemasta ja samalla varmistaakseen 
kulutuskykyisen keskiluokan kasvun. Kommunistisen puolueen 
tärkein päämäärä on estää yhteiskunnallista vakautta uhkaava 
työllisyyden ja tulotason heikkeneminen. Nykyisen kasvuvauhdin 
arvioidaan riittävän tähän, joten Kiinan talouspolitiikan 
pyrkimyksenä ei ole puskea taloutta takaisin kaksinumeroisille 
kasvuluvuille vaan tyytyä hitaampaan, mutta laadultaan 
parempaan kasvuun.

Pitkien korkojen nousua on hillinnyt euroalueella osaltaan 
myös keskuspankin massiivinen lainojen osto-ohjelma. Tämä 
on ollut omiaan pitämään korot jopa keinotekoisen alhaisina 
taloustilanteeseen nähden. Perinteinen vahva korrelaatio 
USA:n ja euroalueen korkojen välillä onkin rikkoutunut ja 
korkoero kasvanut historiallisesti poikkeuksellisen suureksi. 
Mikäli euroalueen korkojen annettaisiin normalisoitua ja 
nousta reippaammin, riskinä olisi velkaisimpien euroalueen 
maiden, kuten Italian, velanhoitokustannusten liiallinen nousu. 
Euroalueella korkotason säilyminen alhaisena sekä lyhyiden että 
pitkien korkojen osalta kanavoi varoja riskisiin sijoituskohteisiin 
ja tukee niiden hintoja. (Kuva 8) 

Kasvava korkoero euroalueen ja USA:n välillä pyrkii 
vahvistamaan dollaria suhteessa euroon. Vastavoimana toimii 
osin se, että vaihtotaaseeltaan USA on alijäämäinen ja euroalue 
ylijäämäinen. Uskomme kuitenkin dollarin vielä jonkin verran 
vahvistuvan lähi kuukausina ja menevän tasolle EUR/USD 
1,10-1,15.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Euroopan valtioiden velkakriisi 
on saatu hallintaan ja velkamarkkinat ovat pysyneet jo 
pitkään rauhallisina. Euroalueella ei näin ollen näyttäisi olevan 
laajamittaisen pankkikriisin uhkaa. Systeemiriskin toteutumisen 
todennäköisyys on vähentynyt merkittävästi velkakriisin 
ympärille rakennettujen turvaverkkojen vahvistamisen myötä. 
Tämän ohella euroalue on päässyt kiinni kasvun syrjään ja 
yritysten tulokset kohoavat kohtuullista vauhtia. Erityisesti 
vuoden jälkipuoliskolle on ladattu odotuksia piristyvästä 
tuloskasvusta, mikä yhdistettynä euroalueen keskeisten 
osakemarkkinoiden verrattain maltilliseen - vaikkakin pitkän 
aikavälin keskiarvoa lähellä olevaan - arvostustasoon, luo 
edellytyksiä euroalueen osakemarkkinoiden kurssinousun 
jatkumiselle tänä vuonna.  

Kuva 7: USA:n keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan - EKP:n 0-korkolinja jatkuu 
vielä pitkään

Kuva 8: USA:ssa pitkät korot korkeimmillaan sitten vuoden 2014 - korkoero 
suhteessa euroalueen ydinmaihin kasvanut historiallisesti suureksi

Kuva 9: Kiinan talous kasvaa hyvää tahtia, mutta kasvupotentiaali laskenut 
10 %:n luokasta 6-7 %:n lukemiin 



Öljy hinnan nousu kaksiteräinen miekka 
maailmantaloudelle

Öljyn hinta on kohonnut tänä vuonna viidenneksellä 70-80 
dollariin tynnyriltä. Hinta on korkeimmillaan sitten vuoden 
2014. Öljyä vievät maat hyötyvät tilanteesta, kun taas maat, 
jotka tuovat öljyä, kärsivät. Tosiasialliset vaikutukset hinnan 
noususta riippuvat paljolti siitä, mikä puskee öljyn hintaa 
ylöspäin. Tarjontaa rajoittavasta shokista johtuva hinnan nousu 
on vahingollisempi maailmantaloudelle kuin hinnan nousu, 
joka aiheutuu vahvan talouskasvun aikaansaamasta kysynnän 
kasvusta. Molemmissa tapauksissa hintojen noususta on 
kuitenkin joillekin maille hyötyä ja toisille haittaa. Tämä pätee 
korostuneesti kehittyviin talouksiin. Yleisesti on arvioitu, että 
tänä vuonna tapahtuneesta öljyn hinnan noususta puolet on 
aiheutunut globaalista kysynnän kasvusta ja toinen puoli USA:n 
aikeista toteuttaa Iranin vastaisia sanktioita, jotka toteutuessaan 
aiheuttavat öljyn tarjontashokin maailmanmarkkinoilla. 
(Kuva 10)

Maissa, jotka elävät tuontiöljyn varassa, energiakustannukset 
kohoavat, yleinen hintainflaatio kiihtyy ja vaihtotase 
heikkenee. Inflaation hillitsemiseksi ja valuutan ulkoisen 
arvon puolustamiseksi keskuspankki voi näissä maissa joutua 
kiristämään rahapolitiikkaansa  Sen sijaan öljynviejämaissa 
vientitulot kasvavat ja valtion verokirstut täyttyvät eli julkisen 
talouden tasapaino ja vaihtotase vahvistuvat. 

Länsimaissa jo lähtökohtaisesti vahvasta talouskasvusta 
nauttiva USA kärsii vähemmän kallistuneesta öljystä kuin 
esimerkiksi euroalue. USA:n omavaraisuus öljyssä on kohentunut 
ja vuotuisen talouskasvun arvioidaan nykyisellään hidastuvan 
vain 0,1 %-yksikköä jokaista 10 dollarin öljyn hinnan nousua 
kohden. Aikaisempina vuosikymmeninä, kun USA oli enemmässä 
määrin tuontiöljyn varassa, öljyn kallistumisen 10 dollarilla 
arvioitiin leikkaavan USA:n BKT-kasvusta 0,3 %-yksikköä. Öljyn 
hinnan noustessa yli 70 dollariin, USA:ssa öljyntuotanto lisääntyy 
nopeasti yhä useamman liuskeöljykentän tuotannon muuttuessa 
kannattavaksi. Tämä tuotantokapasiteetti voidaan ottaa 
nopeasti käyttöön, mikä hillitsee kaiken kaikkiaan öljyn hinnan 
nousua markkinoilla. Tämän takia uskommekin, että öljyn 
hinnannousu taittuu tällä haavaa 80-85 dollarin tuntumassa. 
Euroalueen maista moni nojaa vahvasti tuontiöljyyn, talouskasvu 
on maltillista ja teollisuustuotannon kasvu on jo muutoinkin 
hidastumassa, mikä tekee euroalueesta haavoittuvaisen öljyn 
hinnan nousulle.

Kuva 10: Öljyn hinta noussut korkeimmilleen sitten vuoden 2014

Kuva 11: USA:n S&P500 yhtiöiden Q1(18)-tulosjulkistuskausi suhteessa 
markkinoiden odotuksiin markkinoiden odotuksiin 

Kuva 12: USA:n S&P500-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu

Kiina panostaa edelleen suuriin infrastruktuurihankkeisiin, 
joskin niiden merkitys taloudessa on vähentymässä 
aiempaan verrattuna. Kiinan rakennussektori on tällä hetkellä 
ylikuumentunut. Maassa on viimeisen vuosikymmenen 
investointibuumin seurauksena syntynyt ylikapasiteettia, 
mahdollisesti jopa merkittävä investointikupla, jonka sulattelu 
ottaa aikaa. Kuplan äkillisen puhkeamisen seurauksena moni 
pankki ja yritys ajautuisi vaikeuksiin. Tällä voisi olla kohtalokkaita 
seurauksia koko maailmantalouden ja finanssimarkkinoiden 
kannalta. Tämän ohella Kiinan talousnäkymiä varjostaa 
ulkomaankauppaan liittyvä kiista USA:n kanssa ja 
paikallishallinnon massiivinen velkaantuneisuus. 

Positiivinen 74 %

Odotuksissa 0 %

Negatiivinen 26 %

Liikevaihto

Positiivinen 81 %

Odotuksissa 0 %

Negatiivinen 19 %

Liikevoitto



Q1(18)-tuloskausi oli hyvä USA:ssa, Euroopassa meno 
jäi laimeaksi

Tätä kirjoittaessani USA:ssa S&P500-yhtiöistä runsaat 
90 % on julkistanut vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen 
tuloksensa. Liikevaihdon osalta kolme neljännestä oli positiivisia 
yllätyksiä samalla, kun tuloksista noin 80 % ylitti markkinoiden 
konsensusodotuksen. Positiivisten yllätysten määrä on selvästi 
historiallisen keskiarvon paremmalla puolella. Vahvimpia 
yllättäjiä olivat öljy ja kaasu, perusteollisuus ja teknologia. 
Vahvan tuloskehityksen odotetaan jatkuvan USA:ssa koko 
tämän vuoden, joka toteutuessaan on omiaan tukemaan 
osakemarkkinoita. (Kuva 11 & 12)

Euroopassa tulosjulkistuskausi on edennyt yhtä lailla 
pitkälle kuin Yhdysvalloissa. Eurooppalaisten BE500-yhtiöiden 
tuloksista on julkistettu yli 90 %. Näistä julkistuksista 
positiivisia liikevaihtoyllätyksiä on ollut vain 43 % ja positiivisia 
tulosyllätyksiä puolet. Tämä jää selvästi alle historiallisen 
keskiarvon. Toteutunut tuloskehitys on ollut myös vaatimatonta 
ja vielä meneillään olevalle toisellekin vuosineljännekselle 
povataan hidasta tuloskasvua. Vuoden jälkipuoliskolla 
tuloskasvun sen sijaan odotetaan piristyvän selvästi. Vahvimpia 
tulosyllättäjiä Euroopassa olivat vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä öljy ja kaasu, perusteollisuus ja yleishyödylliset 
palvelut. (Kuva 13 & 14)

Meillä Suomessa kolme neljännestä pörssilistatuista yhtiöistä 
on julkistanut Q1(18)-tuloksensa. Erityisesti liikevaihtokehityksen 
osalta pettymyksiä oli paljon - vain vajaa puolet yrityksistä ylitti 
liikevaihtoon kohdistuneet odotukset. Tuloksen osalta 43 % 
yhtiöistä on ylittänyt tähän mennessä analyytikkoennusteet.

Kehittyvistä talouksista maailman suurimmalle öljyntuojamaalle 
Kiinalle öljyn hinnan kohoaminen ei ole hyvä uutinen. 
Inflaation voidaan olettaa kiihtyvän ja keskuspankin 
mahdollisesti nostavan korkojaan tämän seurauksena. 
Yhdistettynä tämä kohonneeseen kauppasodan uhkaan, 
kasvavaan protektionismiin ja USA:n keskuspankin 
koronnostoihin, käsillä on todellinen riski Kiinan suotuisan 
talouskehityksen jatkumiselle. Intialla on vastaava tilanne. 
Intialla on kuitenkin lisäksi erityinen haaste puolustaa 
vaihtotaseasemaansa, mikäli öljyn hinta kohoaisi enemmän ja 
pysyisi korkealla tasolla pitkään. Tämä voisi ajaa keskuspankin 
nostamaan ohjauskorkojaan pisteeseen, joka hidastaisi 
talouskasvua enemmän kuin olisi suotavaa. Kiinan ja Intian 
ohella öljyn hinnan noustessa suurimpia häviäjiä kehittyvistä 
talouksista ovat Taiwan, Malesia, Thaimaa, Indonesia, Chile, 
Turkki, Egypti ja Ukraina.

Öljyntuottajamaat - joista monet ovat kehittyviä talouksia 
- ovat suurimpia hyötyjiä nykyisestä tilanteesta. Etunenässä 
höytyjien joukossa on Saudi-Arabia, jolla öljytuotannon osuus 
on hieman yli 20 % bruttokansantuotteesta. Perässä seuraa 
Venäjä, jonka kokonaistuotannosta öljy on hieman alle 10 %. 
Muita selviä hyötyjiä ovat Saudi-Arabian ohella muut Lähi-Idän 
öljyntuottajamaat, Nigeria Pohjois-Afrikassa ja Columbia Etelä-
Amerikassa. 

Kuva 13: Euroopan BE500 yhtiöiden Q1(18)-tulosjulkistuskausi suhteessa 
markkinoiden odotuksiin

Kuva 14: Euroopan BE500-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu

Kuva 15: Suomen OMXH-yhtiöiden Q1(18)-tulosjulkistuskausi suhteessa 
markkinoiden odotuksiin

Positiivinen 43 %

Odotuksissa 1 %

Negatiivinen 57 %

Liikevaihto

Positiivinen 49 %

Odotuksissa 1 %

Negatiivinen 50 %

Liikevoitto

Positiivinen 45 %

Odotuksissa 1 %

Negatiivinen 54 %

Liikevaihto

Positiivinen 43 %

Odotuksissa 6 %

Negatiivinen 51 %

Liikevoitto



Mihin rahat?

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloskasvu jäi Helsingissä 
listatuissa yhtiöissä vaatimattomaksi, mutta loppuvuodelle 
odotetaan selvästi vahvistuvaa tuloskehitystä. (Kuva 15 & 16)

Katsomme, ettei sijoittajan tarvitse olla ylettömän huolissaan 
Iranin sanktioista ja öljyn hinnan kohoamisesta, Pohjois-
Korean tilanteesta tai presidentti Trumpin agressiivisesta 
talouspolitiikasta, joka on kasvattanut riskiä kauppasodasta. 
Sen sijaan USA:n keskuspankin rahapolitiikan kiristämistä ja 
korkotason nousua sijottajan kannattaa seurata tarkkaavaisesti. 
USA:n ja välillisesti koko maailmantalouden keskeisin riski liittyy 
nimenomaisesti Fedin rahapolitiikan uudelleen asemointiin 
vuosina 2019-20 ja sen vaikutukseen työllisyyteen, korkoihin ja 
USA:n talouden aktiviteettiin. 

Kaiken kaikkiaan suhtaudumme länsimaiden vuoden 2018 
talousnäkymiin toiveikkaasti ja lähtökohtaisesti uskomme 
talouden suotuisan kehityksen pitävän yllä sijoittajien 
riskinottohalukkuutta ja kanavoivan rahaa osakkeisiin. Vaikka 
osakkeiden P/E-arvostukset ovatkin kohonneet, ovat ne 
edelleen lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa kaikilla keskeisillä 
länsimarkkinoilla. Arvostuskuplaa ei siis ole, joskin muistaa 
täytyy, että arvostukset ovat tasolla, mikä ei kestä talous- tai 
tulospettymyksiä. Osakkeiden houkuttelevuutta lisää entisestään 
se, että monissa korkosegmenteissä tuottopotentiaali on 
vaatimaton, etenkin euroalueella. Suhteessa korkomarkkinaan 
osakkeet tarjoavat edelleen houkuttelevaa tuottoa. Tämän 
takia ylipainotamme allokaatiossamme osakkeita lievästi 
suhteessa korkoihin. Osakeallokaatiossamme ylipaino on 
otettu USA- ja Eurooppa-sijoituksilla. Kehittyvät markkinat 
ovat neutraalipainossa. Kehittyvistä markkinoista suosimme 
erityisesti Aasiaa. (Kuva 17)

Lyhyiden korkojen tuotot pysyvät euroalueella erittäin 
matalina ja reaalituotot negatiivisina vielä pitkään. Euroalueen 
ydinmaiden valtionlainoistakin on vaikeaa saada positiivisia 
reaalituottoja. Matalan kasvun aikaa voidaan sen sijaan yleisesti 
ottaen pitää suotuisana ympäristönä yrityslainoille. Euroopassa 
yritykset ovat keventäneet velkaisuuttaan ja niiden fundamentit 
ovat kunnossa. Samalla tukea odotetaan elpyvästä taloudesta 
ja elvyttävästä keskuspankkipolitiikasta. Hyvälaatuisissa 
yrityslainoissa riskipreemiot ovat kuitenkin tulleet siinä määrin 
alas, että niiden ei enää voida olettaa laskevan merkittävästi. 
Investment grade -yrityslainojen riskinä voidaan pitää valtion 
joukkolainakorkojen selkeää nousua, mikä riskispredien 
ollessa tiukkoja, nostaisi helposti myös näiden lainojen korkoja 
ja laskisi samalla hintoja. Nykyisessä korkoympäristössä 
sijoittaja joutuukin hakemaan tuottoja kaikkein riskisimmistä 
korkosegmenteistä, kuten ns. high yield -yrityslainoista. High 
yield -yrityslainojen fundamentit ovat toistaiseksi erittäin hyvin 
kohdallaan, mutta riskisenä omaisuusluokkana markkinoiden 
yleisellä riskinottohalukkuudella on toki suuri merkitys lyhyen 
tähtäimen tuottopotentiaaliin. 

Pidämme kuitenkin näiden lainojen riski-tuotto-suhdetta 
toistaiseksi houkuttelevana ja ylipainotamme vahvasti high yield-
lainoja korkoallokaatiossamme. 

Usean korkosegmentin tuottonäkymien ollessa vaatimattomia 
on hyvä harkita sijoitusten hajauttamista myös erilaisiin 
vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin perinteisten osakkeiden ja 
korkoinstrumenttien ohella. Katsommekin, että tällaisissa 
sijoituskohteissa - joita ovat esim. absoluuttista tuottoa 
tavoittelevat hedge-rahastot, vaihtoehtokorkotuotteet ja 
kiintestöt - on edelleen tarjolla osakkeiden tai korkojen kanssa 
vähän korreloivaa kohtuullisen hyvää (reaali)tuottoa selvästi 
osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Kuva 16: Suomen OMXH-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu

Kuva 17: Front Varainhoidon allokaationäkemys (toukokuu 2018)



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. 

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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