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Varainhoitomme johto vieraili Hong Kongissa marraskuun puolivälissä. Matkan tarkoituksena oli perehtyä Kiinan markkina-, 
talous- ja poliittiseen tilanteeseen. Erityisesti halusimme ymmärtää syvällisemmin USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan 
vaikutuksia Kiinalle, Aasialle ja koko maailmantaloudelle. Havaitsimme syksyn aikana, että pelkästään länsimaista mediaa 
seuraamalla emme välttämättä ymmärrä riittävässä määrin kauppasodan kaikkia vaikutuksia  ja kuinka tilanne tulisi tulkita 
Kiinan ja Kaakkois-Aasian näkökulmasta.

Tapasimme matkamme aikana tiiviissä tahdissa joukon kansainvälisiä, kiinalaisia ja honkongilaisia yhteistyökumppaneitamme. 
Merkittävin osin tahot olivat varainhoitajia, arvopaperivälittäjiä ja riippumattomia tutkimustaloja. Näiden joukossa olivat mm. 
Deutsche Bank, J.P.Morgan, Commerzbank, China Post Global, CCT ja Harvest Global Investments. Osallistuimme myös The 
Association of Asian American Investment Managers -yhdistyksen tilaisuuteen, jossa paikalla oli noin 80 Hong Kongissa toimivaa 
varainhoito- ja finanssialan yritystä.

G20-kokous ovella - kauppasodan ratkaisu ei häämötä!



Kauppasota jarruttaa Kiinan talouskasvua, mutta ei 
niin dramaattisesti kuin synkimmät arviot antavat 
olettaa

Kuva 1: Kauppasota hidastaa Kiinan talouskasvua maltillisesti ensi vuonna 
- jatkossa talouskasvu asettuu menneinä vuosikymmeninä nähtyjen 
kaksinumeroisten lukujen sijaan 6-7 %:n lukemiin 

Kuva 2: Kauppasodan eskaloituminen heikentää kuluttajien luottamusta 
talouteen - vähittäiskaupan vuotuinen kasvu on hidastunut 8 %:n tuntumaan

Kuva 3: Kokonaisinvestointien kasvu on hidastunut, joskin yksityiset investoinnit 
ovat pitäneet vielä toistaiseksi hyvin pintansa

Kiinan talouden perustekijät ovat edelleen hyvässä 
kunnossa, joskaan eivät erinomaisessa. Tänä vuonna Kiinan 
kokonaistuotanto kasvanee 6,5 %. Kauppasodan takia kasvu 
hidastuu ensi vuonna noin 0,5 %-yksikköä, jolloin talouskasvu 
asettuu 6 %:n tuntumaan. Kauppasota on syönyt kuluttajien 
luottamusta. Yksityinen kulutus ja vähittäiskauppa ovat 
kuitenkin jatkaneet lievästä hidastumisestaan huolimatta 
kohtuullista kasvuaan. Investointien kasvu on tänä vuonna 
hidastunut, joskin yksityiset investoinnit nousevat edelleen 
tasaista tahtia. Inflaatiopaineet taloudessa ovat varsin 
maltilliset. Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti on tällä 
hetkellä 2,5 % ja tuottajahinnat nousevat runsaan 3 %:n tahtia. 
(Kuvat 1-6)

Tähän saakka kauppasodan vaikutukset Kiinan talouteen 
ovat olleet vähäisiä. USA:n tuontitullit astuivat laajemmassa 
mitassa voimaan vasta syyskuussa ja USD 200 miljardin 
tuontiin kohdistuvien tullien tariffitaso on nousemassa vasta 
vuoden vaihteessa 10 %:sta 25 %:iin. Näin ollen kauppasodan 
vaikutusten voidaan olettaa alkavan näkyä taloudessa kunnolla 
vasta tulevan talven aikana. 

Kiina ei ole kuitenkaan jäämässä toimettomaksi kauppasodan 
edessä. Kiinan hallitus on tarvittaessa valmis käyttämään 
verohelpotuksia, ekspansiivista finanssipolitiikkaa ja keventävää 
rahapolitiikkaa kauppasodan negatiivisten vaikutusten 
tasaamiseksi. Matkamme aikana useampi varainhoitaja 
toi esille, että markkinoilla odotetaan Kiinan mahdollisesti 
leikkaavan arvonlisäveroa kulutuksen kasvun tukemiseksi. 
Samalla julkisia investointeja ja infrastruktuurihankkeita 
voidaan lisätä talouskasvun kiihdyttämiseksi. Tämän ohella 
keskuspankilla on vara leikata ohjauskorkoaan ja pankkien 
luotonannon ehtoja voidaan löysentää. Viime aikoina Kiinassa 
on pyritty tuomaan yleistä velkaantumista alas. Tämä sinällään 
talouden rakenteita tervehdyttävä ”deleveraatioprosessi” on 
on vienyt puhtia talouskasvulta. Kauppasodan takia tämän 
velkatasojen alasajon voidaan odottaa keskeytyvän joksikin 
aikaa.   

USA:n kaupan kärsiessä Kiina on jo ryhtynyt lämmittelemään 
kauppasuhteita muihin maihin. Erityisesti kauppaa on pyritty 
edistämään Kaakkois-Aasian maiden, Afrikan ja jopa Japanin 
kanssa. Sitten toisen maailmansodan Kiinan ja Japanin 
välit ovat olleet varsin viileät, mutta nyt maiden suhteissa 
on ollut havaittavissa lähentymistä. Kiinan tavoitteena 
on selvästi parantaa kauppasuhteita muualla maailmassa 
kompensoidakseen USA -viennin kasvun hidastumista. 
Renminbin heikkeneminen kuluvan vuoden aikana on myös 
ollut parantamassa Kiinan kilpailuasemaa maailmanmarkkinoilla 
ja tämä kompensoi myös osin USA:n tuontitullien vaikutusta 
hyödykkeiden lopullisiin dollarihintoihin.  
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Kauppasodan ohella Kiinan markkinoilla toimivien sijoittajien 
ja varainhoitotalojen huolta ja epävarmuutta on kasvattanut 
Kiinan oma talouspolitiikka. Markkinoilla on ollut epäilyjä, että 
vaikka talouden rakennemuutokset etenevät, talousuudistusten 
ja markkinoiden vapauttamisen tahti on jäämässä odotettua 
hitaammaksi. Hallituksen on myös arveltu panostavan 
valtionyritysten kehittämiseen, minkä pelätään tapahtuvan 
yksityisen sektorin kustannuksella. Tämän vastapainoksi 
tosin esimerkiksi Hong Kongissa tapaamamme kiinalainen 
varainhoitaja Harvest Global Investments mainitsi, että 
presidentti Xi Jinping oli tavannut taannoin ensimmäistä kertaa 
julkisesti yksityisen sektorin yritysjohtajia, mikä osoittaa hänen 
tukeaan yksityissektorin kehittämiselle. 

Tapaamamme varainhoitajat näkivät yksimielisesti, että Kiinan 
hallituksen politiikkana on edelleen tukea keskiluokkaisen 
kulutusyhteiskunnan kehitystä, mutta investoinneilla on 
yhtälailla tärkeä asema talouspolitiikassa. Kokonaisuudessaan 
Kiina on siirtymässä investointivetoisesta kasvusta 
kulutusvetoiseen kasvuun ja tätä muutosta tukee myös 
hallituksen politiikka. Yksityisen kulutuksen osuus on tällä 
hetkellä 40 % Kiinan kokonaistuotannosta, mutta kuluvana 
vuonna talouskasvusta noin 70 % on tullut yksityisestä 
kulutuksesta.

Kauppasodan neljä skenaariota Argentiinan G20 
-kokouksen aattona

Hong Kongin matkamme aikana pohdimme paljon 
tapaamiemme tahojen kanssa USA:n ja Kiinan välisen 
kauppasodan etenemisen eri skenaarioita. Erityiseen 
polttopisteeseen asettui 30.11.-1.12. Argentiinan 
pääkaupungissa Buenos Airesissa pidettävä G20 -maiden 
kokous, jossa presidentit Trump ja Jinping tapaavat. Marraskuun 
alussa juuri ennen USA:n välivaaleja presidentti Trump kertoi 
julkisuudessa puhelinkeskustelustaan Kiinan presidentin kanssa. 
Trumpin mukaan esillä oli ollut maiden kauppasuhteeet, 
joita puidaan nyt lisää tulevassa Argentiinan kokouksessa. 
Trump ilmoitti tavoittelevansa USA-Kiina -kauppasopimusta. 
Markkinoilla hänen huhuttiin pyytäneen hallintoaan jo 
valmistelemaan sopimusluonnosta, jossa esitettäisiin USA:n 
ehdot uudelle kauppasuhteelle. 

Selvää lienee, että varsinaisesta kauppasopimuksesta ollaan 
edelleen kaukana, sillä jo teknisesti neuvottelut ja sopimuksen 
luonnostelu vievät molempien maiden hallinnoilta kuukausia. 
Parhaimmillaan Buenos Airesissa voitaneen saavuttaa 
yksimielisyys neuvottelujen aloittamisesta ja ”välirauhan” 
julistamisesta kauppasodassa. Hong Kongin vierailujen aikana 
varainhoitajien, välittäjien ja tutkimustalojen edustajien 
odotukset kokouksesta eivät yleisesti ottaen olleet kovinkaan 
korkealla. Suuren myönteisen läpimurron todennäköisyyttä 
pidettiin pienenä ja odotukset olivat vähäisiä yleensä 
ottaen minkäänlaisesta sopimuksesta maiden välillä. Tämä 
vastaa tyypillistä länsimaiden arviota tilanteesta. Jo pelkkä 
puitesopimus olisi positiivinen yllätys markkinoille. 

Kuva 4: Kiinan inflaatio on verrattain maltillista

Kuva 5: Kauppasodan seurauksena erityisesti teollisuuden luottamus talouteen 
on heikentynyt

Kuva 6: Kiinan keskuspankin ohjauskorko - halutessaan keskuspankilla on 
mahdollisuus tukea taloutta ja alentaa ohjauskorkoaan

-10

-5

0

5

10

15

20

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Kuluttajahintainflaatio Tuottajahintainflaatio

%

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PMI, teollisuus PMI, palvelut

3

4

5

6

7

8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

%



G20 -kokouksen aattona olemme laatineet neljä skenaariota 
USA-Kiina-tapaamisen lopputulemista Buenos Airesissa ja 
millaisia reaktioita markkinoilla on odotettavissa näiden 
lopputulemien seurauksena: 

1) Shangri-La, ikuinen auringonpaiste ja kesä kaikilla. 
(Todennäköisyys erittäin pieni, noin 10 %) USA ja Kiina 
saavat kauppasopimuksen raamien ohella sovittua myös 
osasta yksityiskohtia ja tullisanktioita päätetään olla 
lisäämättä. Varsinaisen kauppasopimuksen solmimisen myötä 
tullipakotteista myös halutaan luopua vuoden 2019 aikana. Tämä 
tarkoittaisi osakemarkkinoilla vahvaa loppuvuotta globaalisti. 
Kiina ja muu Aasia olisivat vahvimpia nousijoita. 

2) Leppoisaa myötätuulta ja mukavaa poutasäätä. 
(Todennäköisyys verrattain pieni, noin 15 %) Sekä presidentti 
Trumpilla että presidentti Xi Jinpingillä on paine saada aikaiseksi 
ratkaisu kauppasodassa, sillä tilanteen eskaloituminen 
vaurioittaa molempien maiden talouksia ja poliittinen paine 
molemmissa maissa kasvaa tilanteen ratkaisemiseksi. G20 
-kokouksessa sovitaan yleisistä puitteista kauppasopimukselle, 
jonka pohjalta varsinaiset neuvottelut voidaan aloittaa. 
Suunniteltua tullien korotusta 10 %:sta 25 %:iin USD 200mrd 
tuonnille Kiinasta viivästetään tulevasta vuodenvaihteesta. 
Osakemarkkinoilla nähtäisiin tämän seurauksena helpotusralli, 
jonka jälkeen globaalit osakemarkkinat voisivat vielä hiljalleen 
elpyä kohti vuodenvaihdetta. Kiinassa nähtäisiin osakkeissa 
maltillinen senttimenttivetoinen nousu sijoittajien luottamuksen 
palautuessa.

3) Mitäänsanomaton keli, ohutta yläpilveä ja ajoittaista 
tihkusadetta. 
(Todennäköisyys korkea, noin 60 %)  G20 -kokouksessa 
ei saada aikaan puitesopimusta tai sovittua 
kauppasopimusneuvotteluiden aloittamisesta. USA-
Kiina -tapaaminen jää ”kädenpuristukseksi”. Nykyinen 
suunnitelma tullien korottamisesta 10%:sta 25 %:iin 
toteutuu vuodenvaihteessa. Osakemarkkinoilla ei nähdä 
merkittäviä reaktoita. Markkinat hinnoittelevat vahvasti jo tätä 
lopputulemaa. 

4) Marraskuu on syvä hauta, sysimustaa ja räntää tulee 
vaakatasossa. 
(Todennäköisyys verrattain pieni, noin 15 %) Argentiinan 
G20 -kokouksessa ei saavuteta minkäänlaista edistystä USA-
Kiina -kauppasuhteissa. Kauppasota kiihtyy ja ensi vuonna 
vuonna USA:n tuontitullit laajentuvat kattamaan koko tuonnin 
Kiinasta ja tullien taso kohoaa kautta linjan vähintään 25 %:iin. 
Kauppasodalle ei näy loppua. Osakemarkkinoilla nähdään 
globaalista merkittävä korjausliike alaspäin sijoittajien pyrkiessä 
ulos riskisistä sijoituskohteista.

Kuva 7: Kauppasodan painamana Kiinan osakemarkkina on laskenut kuluvana 
vuonna muita keskeisiä markkinoita enemmän - P/E-arvostukseltaan markkina 
on muuttunut edulliseksi

Kuva 8: Maailman top10 talouksien osuudet globaalista BKT:sta - 
ostovoimapariteettikorjattuna Kiina on maailman suurin yksittäinen talous 

Kuva 9: Maailmantalouden kasvusta tulee Kiinasta runsas kolmannes vuosina 
2017-2019
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Tänä vuonna nähdyn merkittävän kurssilaskun jälkeen 
Manner-Kiinan osakemarkkinan P/E-arvostus on 10. Tämä 
on huomattavasti alle pitkän aikavälin keskiarvon ja viimeksi 
vastaavalla arvostustasolla oltiin finanssikriisin yhteydessä 
vuosina 2008-09. Manner-Kiinan markkinan pitkän aikavälin P/E 
on 12,5-13. (Kuva 7)

Markkinoilla hinnoitellaan siis jo reippaasti huonoja uutisia 
osakekursseihin. Kauppasodan ja Kiinan omaan politiikkaan 
liittyvän epävarmuuden (talousuudistusten totetumisen nopeus) 
odotetaan jatkuvan, joten osakemarkkinoiden ei odoteta 
nousevan vahvasti Kiinassa seuraavan 12kk:n aikana. Toisaalta 
myöskään merkittävään osakemarkkinoiden laskun jatkumiseen 
ei uskota, sillä yleisen arvion mukaan markkinat hinnoittelevat jo 
nyt mm. USA:n vuodenvaihteeseen ajoittuvat tullitariffien nostot 
(USD 200mrd. / 10 % => 25 %) ja laihan tuloksen Argentiinan 
G20 -kokouksesta.

Manner-Kiinan osakemarkkina on hyvin sentimenttivetoinen. 
Yksityissijoittajien osuus pörssikaupankäynnistä on noin 
70 % ja institutionaalisten sijoittajien vain noin 30 %. 
Yksityissijoittajien sijoituspäätökset eivät perustu niinkään 
yritysten tai markkinoiden fundamenttitekijöihin, vaan 
markkinatunnelmaan, ”fiilikseen” ja joukkokäyttäytymiseen. 
Tämä kärjistää markkinoiden liikkeitä ja lisää volatiliteettia. Tällä 
hetkellä kiinalaisten yksityissijoittajien mielialat ovat alhaalla, 
suorastaan pohjamudissa, ja vallalla on ”wait and see” -asenne. 
Niin kauan kuin yksityissijoittajat pysyvät juoksuhaudoissa 
kypärä päässä, vahvaa osakemarkkinanousua saadaan odotella. 
Jotkut instituutiot ovat jo viime viikkoina palanneet markkinoille 
ja alkaneet ostaa kiinalaisia osakkeita niiden käytyä verrattain 
edullisiksi perinteisillä arvostusmuuttujilla tarkasteltuna, 
mutta kiinalaiset yksityissijoittajat ovat vielä pysytelleet poissa 
markkinoilta. Mikäli jokin tekijä saisi yksityissijoittajien mielialan 
kohentumaan ja luottamuksen talouteen palautumaan, 
osakemarkkinanousu voi muodostua merkittävästikin odotettua 
vahvemmaksi.   

Lyhyen aikavälin näkymistä pitkän aikavälin 
strategiaan

Kiinan talouden rakennemuutos investointi- ja vientivetoisesta 
taloudesta korostuneemmin kotimarkkina- ja kulutustaloudeksi 
tarkoittaa talouden trendikasvun hidastumista. 1980-luvulta 
aina 2010 vuoteen saakka Kiinan vuotuinen talouskasvu ylsi 
useimmiten kaksinumeroisiin lukuihin.

Talouden potentiaalisen kasvuvauhdin arvioidaan olevan 
jatkossa 6-7 %:n luokkaa. Hidastumisestaan huolimatta Kiinan 
talouskasvu jatkuu näin ollen verrattain vahvana tulevina 
vuosikymmeninä. 

Kiinan talouskasvua ajaa yhä korostuneemmin laajeneva 
keskiluokka, yksityinen kulutus ja kaupungistuminen. Kiinassa on 
nyt 100 yli miljoonan asukkaan kaupunkia, mutta vuoteen 2030 
mennessä tällaisia kaupunkeja on jo 200. 

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.

Kiina panostaa edelleen suuriin infrastruktuurihankkeisiin, 
joskin niiden merkitys taloudessa on vähentymässä 
aiempaan verrattuna. Kiinan rakennussektori on tällä hetkellä 
ylikuumentunut ja maassa on viimeisen vuosikymmenen 
investointibuumin seurauksena syntynyt ylikapasiteettia, 
mahdollisesti jopa merkittävä investointikupla, jonka 
sulattelu ottaa aikaa. Tällä hetkellä suurimmat huolet ovat 
kuitenkin ulkomaankauppaan liittyvä kiista USA:n kanssa 
ja Kiinan rakenneuudistusten riittävän nopean etenemisen 
varmistaminen. 

Huolimatta USA:n yrityksistä hidastaa Kiinan nousua ja 
suojata omaa asemaansa suvereenina maailmanvaltana, 
sotilaallisesti Kiina on noussut jo nyt Kaakkois-Aasian 
merkittävimmäksi mahdiksi, sen poliittinen asema kasvaa 
globaalisti ja se tulee kipuamaan maailman suurimmaksi 
taloudeksi ohi USA:n seuraavien 20-30 vuoden kuluessa. 
Ostovoimapariteettikorjattuna Kiinan talouden koko on jo 
nyt ajanut ohi USA:n maailman suurimmaksi taloudeksi. 
Maailmantalouden painopiste on vauhdilla ja vääjäämättä 
siirtymässä lännestä itään. Kiinan ohella myös monet muut 
Kaakkois-Aasian pienemmät maat, jotka pääsevät hyötymään 
Kiinan kasvusta, ovat sijoittajien kannalta huomioitavia kohteita. 
Näihin maihin ja alueisiin kuuluvat mm. Vietnam, Thaimaa, 
Indonesia, Malesia ja Filippiinit sekä jo pidemmälle kehittyneet 
Hong Kong SAR ja Singapore. Näistä lähtökohdista Kiinan ja 
Kaakkois-Aasian ohittaminen sijoituskohteena on vaikeaa. 
(Kuva 8 ja 9)

Keskiluokkaistumisen ja kulutusvoiman kasvun myötä yksi 
vahvimmin kasvavia sektoreita Kiinassa on kuluttajahyödykkeet, 
terveydenhoitopalvelut ja koulutus. Yritysten investoinnit 
jatkuvat edelleen vahvana ja tästä johtuen robotiikka, 
automaatio, tietoturva ja keinoäly ovat myös houkuttelevia 
sijoituskohteita.

Kiinan osakemarkkinat hinnoittelevat jo paljon 
huonoja uutisia





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 
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