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Vuosi 2012: Keskeiset oletukset
maailmantalouden kehityksestä
Maailmantalous ei kokonaisuudessa ajaudu taantumaan vuonna 2012, vaan
talouskasvu säilyy noin 2,5 prosentin tasolla. Vuonna 2013 kasvu kiihtyy Euroopan
elpyessä. Kaiken kaikkiaan kehittyvät taloudet ylläpitävät keskeisesti maailmantalouden
kasvua sekä vuonna 2012 että tulevina vuosinakin.
Euroalueen velkakriisin pahin vaihe ohitettiin 2011, sillä ongelmiin ajautuneissa maissa
huonosti taloutta hoitaneet poliittiset päättäjät ovat vaihtuneet ja kaikissa niissä on aloitettu
talouden tervehdyttäminen ja julkisen sektorin säästötoimet. Populistiset poliitikot vaihtuivat
joko vaalien (Espanja, Portugali ja Irlanti) seurauksena tai heidät on korvattu
virkamieshallituksilla (Kreikka ja Italia), kun viimeistään vuonna 2011 kävi ilmeiseksi, että
säästö- ja tervehdyttämispolitiikalle ei ole mitään realistisia vaihtoehtoja. Luonnollisesti
epävarmuus jatkuu vielä 2012 mm. Kreikan tilanteen jälkihoidon sekä Kreikan ja Ranskan
vaalien vuoksi, mutta vaikein vaihe on selkeästi ohi. Lisäksi euroalueen uuden
talousyhteistyösopimuksen aikaansaaminen keväällä luo pohjan vakaammalle kehitykselle
tulevaisuudessa. Se myös antaa selkänojan EKP:lle tukea kaikin mahdollisin keinoin
keveällä rahapolitiikalla velkakriisin hoitoa pitkälle tulevaisuuteen.
Euron hajoamisen riski on käytännössä olematon koska kaikille toimijoille ja
euroalueen maille eurosta eroaminen tai sen hajoaminen olisi taloudellisesti heikoin
vaihtoehto. Perimmiltään euron hajoamiselle ei ole mitään taloudellista perustetta, sillä
euroalue on rahoituksellisesti tasapainossa, eli vaihtotase on likimain tasapainossa.
Euroalueen taantuma jää odotettua lyhytaikaisemmaksi ja se koskee lähinnä
ongelmamaita. EKP:n elvyttävä rahapolitiikka, joka ilmenee pankkijärjestelmän
”hukuttamisella ylilikvidiin tilaan”, korkojen laskuna ja euron tuntuvana heikkenemisenä
valuuttamarkkinoilla antaa merkittävän kasvusykäyksen erityisesti euroalueen pohjoisille
valtioille vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Euron heikkous tukee euroalueen yritysten
kilpailukykyä ja nopeuttaa euromaiden elpymistä. Kaikkiaan epävarmuuden väheneminen
tukee yritysten ja kotitalouksien kulutusta ja investointeja loppuvuodesta 2012. Täten
esimerkiksi Suomen taantuma jää ennakoitua lyhytaikaisemmaksi ja nopea elpyminen
alkaa jo vuoden jälkipuoliskolla.
Inflaatio hidastuu sekä OECD-maissa että kehittyvissä talouksissa, joten keveä
rahapolitiikka jatkuu huomattavan pitkään. Inflaatio-odotukset alkavat kuitenkin herätä
vuoden 2012 lopulla taantuman väistyessä, vaikka inflaatio ei sinänsä kiihtyisikään.
Hyödykkeiden hinnat palaavat trendinousuun taantuman väistyessä.
Myös Kiinassa inflaatio on hidastunut merkittävästi ja siten Kiina aloittaa talouden
elvyttämisen 2012, mikä muuttaa koko maailmantalouden näkymiä keväällä. Kiinan
talouskasvu säilyy korkealla, noin 8-10 prosentin tasolla vuonna 2012. Kaiken kaikkiaan
Kiinan talouden ongelmia yliarvioidaan, sillä talous, joka kasvaa nimellisesti 15-20 %
vuodessa, on vaihtotaseeltaan tukevasti ylijäämäinen ja jossa on käynnissä merkittävä
kaupungistuminen voi helposti ratkaista kaikki ongelmat, joita on tuotu esiin mm. liittyen
pankkijärjestelmän tilanteeseen ja kiinteistömarkkinoihin.
Suurimmat riskit maailmataloudessa liittyvät Yhdysvaltoihin. Vuonna 2012 Yhdysvallat
kasvaa vielä kohtalaisesti, mutta vuoteen 2013 alkaa kohdistua paineita. Vahva dollari ja
finanssipolitiikan elvytystoimien automaattinen päättyminen 2013, mikäli valtapuolueet
eivät pääse sopuun jatkosta, heikentää näkymiä. Syksyn presidentinvaalit eivät helpota
poliittista päätöksentekoa. Vaihtotasealijäämäisenä maana Yhdysvallat on riippuvainen
muiden kansantalouksien rahoituksesta ylläpitäessään matalaa verotusta ja korkeaa
kulutustaan. Vahva dollari lisää paineita Yhdysvaltojen ulkomaankauppapolitiikkaan
vaalivuonna.
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… ja keskeiset oletukset rahoitusmarkkinoiden
kehityksestä
Rahoitusmarkkinoiden keskeinen piirre vuonna 2012 on keveä ja keventyvä
rahapolitiikka mataline korkoineen sekä epävarmuuden väheneminen sijoittajien
keskuudessa. Se merkittävä likviditeetin lisäys, mikä aiemmin aloitettiin keskuspankin
toimesta Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa jatkuu nyt EKP:n toimesta euroalueella.
Pankkijärjestelmän kaikki lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset likviditeettitarpeet tyydytetään EKP:n
3 vuoden (ja 1 prosentin koron) luottofasiliteetilla. Pankkijärjestelmä tavallaan hukutetaan
likviditeettiin, mikä laskee pankkien välisten markkinoiden korot ja valtion lyhytaikaisten
velkasitoumusten korot huomattavan alhaalle.
Euroalueen ongelmamaiden valtionlainojen korot laskevat tuntuvasti vuoden 2012 aikana
sekä aitojen säästötoimenpiteiden ja velkakriisiin liittyvän epävarmuuden vähenemisen että
markkinoiden ylilikvidiyden vuoksi. Korkoerot kaventuvat Saksan ja muiden
euromaiden korkojen välillä. Toisaalta tuottokäyrä jyrkentyy merkittävästi vuoden
2012 aikana. Alkuvuonna jyrkentyminen johtuu lyhyiden maturiteettien laskusta ja
loppuvuonna pisimpiä korkoja nostaa inflaatio-odotusten viriäminen, kun taantuma alkaa
väistyä.
Yrityslainojen (sekä IG että HY) korkoerot valtionlainoihin kasvoivat merkittävästi
vuoden 2011 loppukesällä ja syksyllä. Korkoerot eivät juurikaan kaventuneet vuoden 2011
lopulla, mutta arviomme mukaan korkoerot tulevat kaventumaan tuntuvasti vuonna
2012. Markkinoiden huomattava ylilikvidiys ajaa vähitellen sijoittajat tilanteeseen, jossa
tuottoja on pakko ryhtyä hakemaan myös yrityslainoista ja niiden kysynnän kasvaessa
tuottoerot kaventuvat valtionlainoihin. Yrityslainojen tarjontaa vähentää samalla mm. se,
että vuonna 2012 erääntyy varsin vähän aiemmin liikkeeseen laskettuja yrityslainoja. Kun
vielä taantuma väistyy ja sijoittajat joutuvat toteamaan, että yritysten tulokset ja taseet ovat
vahvoja, kaikki perusteet yrityslainojen ylikysynnälle ovat olemassa.
Valuuttamarkkinoilla alkuvuoden keskustelunaihe tullee olemaan euron heikkous.
EKP:n politiikan merkittävä muutos vuoden 2011 lopulla merkitsee euron heikkoutta muita
päävaluuttoja vastaan. Toisaalta erityisesti Yhdysvaltojen dollari ei perusteiltaan ole vahva
valuutta alijäämäisine vaihtotaseineen, joten euron heikkous korjaantunee vuoden loppua
kohden. Merkittävimmät menestyjät valuuttamarkkinoilla tulevat olemaan OECD-maista ns.
raaka-ainevaluutat, kuten Australian ja Kanadan dollari sekä niiden kehittyvien talouksien
valuutat, joilla on ylijäämäinen vaihtotase. Paineet Ruotsin ja Norjan kruunujen
vahvistumiseksi tulevat jatkumaan 2012.
Osakemarkkinoiden keskeinen piirre on myös epävarmuuden väheneminen ja
yritysten tulosten säilyminen varsin hyvällä tasolla taantumasta huolimatta.
Markkinoiden epävarmuus oli suurimmillaan vuoden 2011 alkusyksyllä. Epävarmuus alkoi
vähentyä vuoden lopulla Yhdysvalloissa, kun sijoittajat näkivät, että pahimmat pelot
valtionvelkakriisiin liittyen eivät toteutuneet. Yritysten tulosten arvioimme säilyvän varsin
hyvällä tasolla lyhytaikaisesta taantumasta huolimatta. Esimerkiksi teollisuuden tilanne on
selvästi ennakoitua parempi varsinkin, kun katsotaan yli taantuman. Osakkeet ovat siten
huomattavan edullisia sekä historiallisesti että arvostuksen näkökulmasta ja vielä lisäksi
suhteessa korkosijoituksiin. Kaikki perusteet osakemarkkinoiden hyville tuotoille
vuonna 2012 ovat olemassa.
Eri markkinoita tarkasteltaessa arviomme mukaan kehittyvät osakemarkkinat (EM) antavat
paremman tuoton kuin kehittyneet (DM). Pitkän aikavälin talous- ja tuloskasvu on
kehittyvillä markkinoilla parempi kuin kehittyneillä. Lisäksi yritykset ovat arvostukseltaan
(P/E) edullisempia kehittyvillä markkinoilla vuoden 2012 alussa.

-3-

Front Capitalin sijoitusstrategian päälinjat
vuodelle 2012
Allokaatiostrategia keskeinen elementti on osakkeiden ylipainotus suhteessa
korkosijoituksiin. Osakkeiden ylipainotus aloitettiin vuoden 2011 lokakuun alussa ja
ylipainotus on tällä hetkellä huomattava. Osakkeiden tuottopotentiaali on huomattavasti
parempi kuin korkosijoitusten sekä lyhyellä (noin vuoden) aikavälillä että pitkällä (3-5
vuoden) aikavälillä. Osakkeiden ylipainotusta voidaan perustella mm. osakkeiden
suhteellisella arvostuksella korkosijoituksiin nähden, epävarmuuden vähenemisellä
osakemarkkinoilla sekä yritysten tuloskehityksellä, jonka arvioimme olevan lyhyen
taantuman vuoksi odotettua positiivisempi. Voidaan jopa sanoa, että harvoin
sijoitusmarkkinoilla osakkeiden ja korkosijoitusten painotus osakkeiden puolesta on ollut
niin perusteltua kuin vuoden 2012 alussa.
Korkostrategia keskeinen linjaus on yrityslainojen ylipainotus valtionlainoihin
nähden ja toisaalta lyhyiden ja keskipitkien maturiteettien suosiminen kaikkien
pisimpien korkosijoitusten kustannuksella. Korkostrategiassa salkun duraatio, eli
korkoriski on selvästi vähäisempi kuin normaalitilanteessa (neutraaliallokaatiossa).
Korkostrategiassa valtionlainat myytiin kokonaan pois Yhdysvaltojen osalta mm. dollarin
korkean arvon vuoksi jo vuoden 2011 lokakuussa. Tammikuussa valtionlainoja myytiin
edelleen ja tilalle ostettiin yrityslainoja (HY). Valtionlainoista hyvin taloutensa hoitaneiden
maiden (kuten Saksa ja Pohjoismaat) valtionlainat ovat erityisen yliarvostettuja kuten myös
Yhdysvaltojen valtionlainat. Niiden korkeiden hintojen (ja alhaisten korkojen) voidaan
katsoa heijastavan korkomarkkinoiden epärationaalisia odotuksia nk. valtionvelkakriisin
ajautumisesta täysin hallitsemattomaksi tai euron hajoamista tms. Lisäksi niissä ei lainkaan
hinnoitella sitä riskiä, joka liittyy inflaatio-odotusten viriämiseen, kun taantuma väistyy
vuoden 2012 lopulla. Yrityslainat (sekä IG että erityisesti HY) ovat tuotto-odotukseltaan
tällä hetkellä kiinnostavia suhteessa valtionlainoihin, siksi niitä ylipainotetaan
korkostrategiassa.
Osakestrategian painopiste on kehittyvien talouksien markkinoissa ja niiden
teollisuusmaiden yrityksissä, jotka hyötyvät keskimääräistä enemmän kehittyvien
talouksien kasvusta ja mahdollisuuksista. Pohjoismaat ja Saksa ovat hyviä
esimerkkejä näistä maista. Kun lisäksi näissä maissa rahoitustasapaino on hyvä ja niiden
markkinat kärsivät tuntuvasti vuoden 2011 epävarmuudesta, ylipainotukselle löytyy useita
perusteluita. Maapainotusten ohella suositaan niitä toimialoja, jotka hyötyvät
vastaisuudessakin kehittyvien talouksien kasvusta ja heikosta eurosta. Konepajateollisuus
ja kemianteollisuus ovat esimerkkejä toimialoista, joita ylipainotamme. Yhdysvaltojen
osakemarkkinat ovat alipainossa, sillä vähäisen kurssilaskun vuoksi arvostustasot ovat
siellä korkeammat kuin markkinoilla, joita painotamme. Myös dollarin korkean arvon vuoksi
riskit euromääräiselle sijoittajalle ovat suuremmat Yhdysvaltojen osakkeiden osalta
verrattuna muihin markkinoihin. Kehittyvillä markkinoilla korostamme
rahoitustasapainoltaan terveitä talouksia, mikä merkitsee Aasian tuntuvaa
ylipainotusta. Myös Venäjän paino on merkittävä. Tuntuvimmat alipainotukset koskevat
Latinalaista Amerikkaa ja varsinkin Itä-Eurooppaa / Itäistä Keski-Eurooppaa.
Hyödykkeet omaisuusluokkana on neutraalipainossa, mutta hyödykestrategian sisällä
maatalouden ja teollisuuden raaka-aineet sekä energia ovat ylipainossa. Kulta on selvästi
yliarvostettu ja sen hinta heijastelee osittain epärationaalisen negatiivisia odotuksia
rahoitusmarkkinoiden ja rahajärjestelmien tilasta. Sitä vastoin muiden hyödykkeiden hinnat
ovat laskeneet liian paljon suhteessa lähivuosien kysynnän kasvuun, joka tulee lähivuosina
kehittyvistä talouksista.
Kun ennakoidaan sijoitusstrategian muutoksia ja keskeisiä riskejä, ainakin seuraavat
seikat on hyvä tuoda esiin tällä hetkellä. Alkuvuonna tulemme näkemään edelleen
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sijoitusmarkkinoiden mielestä merkittävää epävarmuutta euroalueen velkakriisiin ja
pankkien tilanteeseen liittyen. Tapahtumien punaisena lankana näemme - tästä aika
ajoin hermoja raastavasta epävarmuudesta huolimatta - sen tosiasian, että millään
osapuolella (poliittiset päättäjät, keskuspankkiirit, rahoitusmarkkinoiden valvojat,
keskeiset virkamiehet eri maiden valtiovarainministeriöissä jne.) ei ole muuta
mahdollisuutta, kuin huolehtia siitä, että hallitsemattomalta velkakriisiltä tai
pankkikriisiltä vältytään. Näin toimittiin vuonna 2011 ja näin tulee jatkumaan 2012.
Kuluvana vuonna velkakriisin hoitaminen tulee olemaan olennaisesti helpompaa kuin viime
vuonna, sillä vuoden 2011 lopulla EKP vihdoin ymmärsi, että sillä on keskeinen rooli ja
vastuu rahoitusmarkkinoiden likviditeetin ja vakauden turvaajana.
Yhdysvaltojen osalta riskit alkavat kasvaa vuoden loppua kohden, kun lähestyvien
presidentinvaalien vuoksi poliittinen päätöksenteko alkaa halvaantua. Hallinto ei ole
ratkaissut niin julkisen talouden kuin vaihtotaseen kaksoisvajeongelmaa. Yhdysvaltojen
rahoitustasapaino on siis olennaisesti heikompi kuin euroalueen ja Yhdysvallat (ja varsinkin
sen keskuspankki FED) epäonnistui finanssikriisin hoidossa lähes katastrofaalisesti
syksyllä 2008, joka oli myös presidentinvaalivuosi. Toisaalta finanssikriisi alkoi yksityisen
sektorin ylivelkaantumisesta ja nyt näitä velkoja on kyetty vähentämään merkittävästi viime
vuosina. Yhdysvaltojen tilanteeseen liittyy enemmän epävarmuutta, kuin
sijoitusmarkkina suostuu tällä hetkellä ymmärtämään.
Luonnollisesti vuoden 2012 aikana tulemme näkemään useitakin konflikteja
kansainvälisessä politiikassa, luonnonkatastrofeja ym. Niiden merkitystä sijoittamisen
kannalta voidaan kuitenkin arvioida vasta tapahtumahetkellä. Todennäköinen muutos
vuoden 2012 aikana tullee olemaan hyödykehintojen kääntyminen uudelleen nousuun
maailmantalouden elpyessä ja siitä seuraava inflaatio-odotusten herääminen.
Taantumapelkoinen sijoitusmarkkina ei ole kyennyt arvioimaan tätä riskiä oikein
tällä hetkellä erityisesti korkomarkkinoiden kannalta.
Sijoitusstrategia on kuvattu painotuksineen suhteessa neutraaliallokaatioon, joka ilmenee
ao. taulukosta. Mikäli taloudesta, rahoitusmarkkinoista tai niihin vaikuttavista
tekijöistä saadaan vuoden 2012 aikana uutta relevanttia tietoa, strategiaa voidaan
muuttaa tarvittaessa paljon ja nopeasti. Sijoitusstrategialle on tunnusomaista
kantaaottavuus, sijoituskohteiden ennakoitujen tuottojen ja riskien huolellinen arviointi sekä
koko sijoitussalkun jatkuva analyysi riskien ja tuottojen näkökulmasta.
16.1.2012

Ari Aaltonen
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Euromaiden velkakriisi, EKP ja euro – pysyykö
kriisi hallittuna
Euroalueen velkakriisi oli viime vuonna aivan keskeisesti rahoitusmarkkinoihin vaikuttanut
tapahtuma tai tekijä. Tämän vuoksi on tärkeä analysoida velkakriisin syitä, miten kriisiä
todennäköisesti ratkaistaan ja lopulta mitä tämä kaikki merkitsee rahoitusmarkkinoiden
kannalta ja sijoittajalle.
Euroalueen velkakriisin syynä on perimmiltään 1) euron käyttöönotto, 2) kehno
vakaussopimus, jonka piti estää kriisit, 3) poliitikkojen ja kansalaisten
väärinymmärrys yhteisvaluutan merkityksestä sekä 4) sijoitusmarkkinoiden ja
luottoluokittajien kykenemättömyys arvioida riskejä oikein rahoitusmarkkinoilla.
Kriisin kuitenkin laukaisi liikkeelle euroalueen ulkopuolinen tapahtuma: Yhdysvaltojen
vuosikymmeniä jatkunut yli varojen eläminen, mikä huipentui 2000-luvulla arvottomaksi
osoittautuneiden asuntolainoihin sidottujen velkapaperimarkkinoiden romahdus 2007
alkaen. Tämä Yhdysvalloista alkanut nk. finanssikriisi laukaisi liikkeelle saman
epäluottamuksen ilmapiirin euroalueen rahoitusmarkkinoilla 2010-11, joka oli romahduttaa
Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmän 2008.
Yksinkertaistettuna voi todeta, että euroalue aivan ydinmaita (Saksa, Alankomaat, Itävalta,
Belgia ja ehkä Ranska) lukuun ottamatta ei ole millään tavalla optimaalinen valuutta-alue.
Tuotannon rakenne on hyvin erilainen, joten jonkin alueen maan kannalta euron
valuuttakurssi on aina liian korkea tai liian alhainen. Tätä ongelmaa voitaisiin helpottaa, jos
työvoima liikkuisi vapaasti tai palkat joustaisivat aina suhdanteiden ja maan kilpailukyvyn
tilanteen mukaisesti. Kumpikaan edellisistä ehdoista ei toteudu, joten euro pikemminkin
synnyttää epävakautta kuin vähentää sitä. Kärjistetysti voisi sanoa, että euron reunaalueilla vain virkamiehet ja eläkeläiset ovat hyötyneet euron käyttöönotosta.
Lyhyellä aikavälillä euron synnyttämiin ongelmiin pyrittiin varautumaan nk.
vakaussopimuksella, jonka tavoitteena oli estää euroalueen maiden epätasapainotiloja
rajoittamalla euroalueen maiden julkisia alijäämiä ja velkaantumista sekä inflaatiota.
Vakaussopimus epäonnistui kahdesta syystä: Ensinnäkin, edes euroalueen ydinmaat eivät
välittäneet noudattaa sopimusta, ja toiseksi se epäonnistui ennen kaikkea siksi, että sekä
julkinen alijäämä että inflaatio ovat huonoja mittareita ennakoimaan mitään kansantalouden
ongelmia.
Vakaussopimuksen noudattamattomuus synnytti jo korkeasuhdanteen aikana poliitikoille
tilanteen, jossa julkista taloutta hoidettiin huonosti. Kreikka, Portugali ja Italia ovat tästä
parhaat esimerkit. Keskeisempi ongelma vakaussopimuksessa oli se, että julkisen
alijäämän sijasta vakaussopimuksen olisi pitänyt seurata ja arvioida sekä lopulta rangaista
euroalueen maita vaihtotaseen alijäämäisyyden perusteella. Julkisen sektorin alijäämä ei
ole kovin hyvä indikaattori ennakoimaan kansantalouksien ongelmia. Sitä vastoin
vaihtotaseen alijäämä ennakoi erinomaisesti kansantalouden kriisejä. Voidaan esittää
lukemattomia esimerkkejä tilanteista, joissa maan vaihtotase on ollut syvästi alijäämäinen
ja maa ajautuu lopulta pankkikriisiin ja syvään lamaan, vaikka ennen kriisiä julkinen talous
oli hyvin tasapainossa: Suomi, Ruotsi ja Norja 1980-luvun lopussa. Sama tilanne oli pitkälti
useassa Aasian maassa 1990-luvun lopulla, Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla ja erityisesti
2007, Islanti 2008, Espanja ja Irlanti 2007-08. Listaa voitaisiin jatkaa pitkään, mutta
olennaista on huomata, että julkisen sektorin alijäämä ei ollut millään tavalla merkittävä ko.
maissa ennen kriisiä tai niissä oli jopa ylijäämäinen julkinen sektori ennen kriisiä! Samoin
inflaatio on heikko mittari ennakoimaan kilpailukykyyn liittyviä ongelmia.
Inflaation sijasta olisi pitänyt seurata palkkojen ja työvoimakustannusten kehitystä.
Globalisaation vuoksi kuluttajahintainflaatio on pitkälti yhtäläistynyt, mutta palkkojen ja
työvoimakustannusten kehitys on voinut eriytyä merkittävästikin jopa saman
talous/valuutta-alueen sisällä. Vaikka inflaation erot eri euromaiden välillä ovat olleet
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vähäisiä, työvoimakustannukset ovat kehittyneet hyvin eri tavalla euromaiden välillä.
Saksassa työvoimakustannukset ovat nousseet vähiten ja Etelä-Euroopan ja Irlannin
työvoimakustannukset ovat nousseet eniten euron käyttöönoton jälkeen. Kilpailukyky on
siis rapautunut nyt ongelmiin ajautuneissa maissa ja Saksan kilpailukyky taas on
poikkeuksellisen hyvä.
Yhteisvaluutan käyttöönotto mahdollisti sen, että eri euromaiden oli mahdollista toimia
rauhassa ilman rahoitusmarkkinahäiriöitä kymmenen ensimmäistä vuotta. Yhteisen
valuutan oloissa kansalliset vaihtotaseen ali- tai ylijäämät koettiin aivan yhtä triviaaleiksi
kuin vaikkapa Pohjois-Karjalan ja Vaasan läänin vaihtotaseet markka aikana Suomessa.
Eurojärjestelmä itse asiassa mahdollisti alijäämäisille ja vientikilpailukykynsä menettäneille
euromaille helpon tavan rahoittaa alijäämät yhteisen euroalueen rahoitusmarkkinan kautta.
Ja näitä alijäämiä rahoitettiin merkittävästi laskemalla liikkeeseen sekä yksityisen sektorin
(yritykset, pankit) että julkisen sektorin velkakirjoja. EKP:n maksujärjestelmä ja yhteinen
rahapolitiikka merkitsi korkotason yhtäläistymistä koko euroalueella. Euron korkotaso
koettiin Etelä-Euroopan maissa ja Irlannissa huomattavan matalana ja yritykset ja
kotitaloudet alkoivat velkaantua merkittävästi. Pohjois-Euroopassa ja varsinkin Saksassa
euron korkotasoa ei pidetty mitenkään erityisen matalana ja luottobuumia ei tullut.
Kun finanssikriisi alkoi Yhdysvalloissa 2007 ja huipentui 2008 syksyllä tilanteeseen, jossa
suuri yhdysvaltalainen investointipankki ajautui konkurssiin, rahoitusmarkkinoilla koettiin
tilanne jonka ei pitänyt olla mahdollista. Merkittävän pankin konkurssi oli tapahtuma, jonka
ei olisi pitänyt voida tapahtua, vaan hallinnon ja keskuspankin olisi pitänyt huolehtia, että
tilanne pidetään hallinnassa. Olennaista ei niinkään ollut konkurssi sinänsä, vaan se, että
rahoitusmarkkinoilla ei voitu enää luottaa siihen, että hallinnon ja keskuspankin virkamiehet
toimivat kuten rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteessa tulee toimia. Kun mahdottomasta tuli
mahdollista, epävarmuuden lisääntyminen rahoitusmarkkinoilla oli ennennäkemätöntä
loppuvuonna 2008 ja tämän jälkeenkin epäluottamus viranomaisia ja keskuspankkiireita
kohtaa herää helposti. Sijoittajat ovat saaneet ns. "pysyvän vamman sieluunsa" syksyn
2008 kokemusten vuoksi ja erilaiset kauhuskenaariot, huhut ym. mitä rahoitusmarkkinoilla
tavan takaa viljellään ja kuullaan, koetaan mahdollisina ja niillä on helposti
markkinavaikutukset. Ennen vuoden 2008 syksyä markkinat eivät olisi reagoineet niin
voimakkaasti erilaiseen disinformaatioon kuin nyt.
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Finanssikriisin alussa euroalue kokonaisuutena oli ja on edelleen rahoitustasapainoltaan
varsin hyvässä tilassa. Vaihtotase on ollut tasapainossa jo vuosikymmeniä, eli yksityisen
sektorin säästämisellä ollaan voitu rahoittaa helposti kaikki julkisen sektorin
rahoitustarpeet. Myös julkisen sektorin alijäämät olivat 2000-luvulla olennaisesti pienemmät
kuin ennen euron käyttöönottoa 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella. Rahoitusmarkkinat
eivät nähneet suurtakaan eroa Saksan, Espanjan, Irlannin, Suomen tai jopa Kreikan valtion
joukkolainojen luottokelpoisuudessa, vaan korot olivat likimain samalla tasolle ennen vuotta
2007. Myöskään luottoluokittajat eivät kyenneet arvioimaan riskejä ja esimerkiksi nk.
subprime asuntolainoista rakennetut joukkolainat arvioitiin huomattavan korkealle
luottokelpoisuutensa suhteen.
Pitkäaikaiset korot
Valtioiden viitelainat 10 vuotta, %
34,0

34,0

32,0

32,0

30,0

30,0

28,0

28,0

26,0

26,0

24,0

24,0

22,0

22,0

20,0

20,0

18,0

18,0

16,0

16,0

14,0

14,0
Kreikka

12,0

12,0
Portugali

10,0
Irlanti

8,0
6,0
4,0

Suomi

2,0

8,0

Italia

6,0

Espanja
Ranska

4,0
2,0

Saksa

0,0
1234 56 7 89
2008

11

1

3 456 7 89
2009

11

1

3 456 7 8 9
2010

11

1

10,0

345 67 8 9
2011

11

0,0
12345
2012

Lähde: Reuters EcoWin

Syksyn 2008 jälkeen kaikkia velkapapereita ryhdyttiin katsomaan suurennuslasilla niiden
todellisen luottokelpoisuuden ja riskien suhteen. Euromaiden osalta ajatus yhteisvastuusta
ja siten yhteisestä riskistä väistyi nopeasti ja jokaista maata ryhdyttiin arvioimaan, kuin
niiden tulisi kyetä maksamaan kaikki erääntyvät lainansa pois niiden erääntyessä. Koska
euromaat vastasivat kansallisesti sekä veloistaan, että oman pankkijärjestelmänsä
vakavaraisuudesta, korot alkoivat nopeasti eriytyä. EKP:n piti ryhtyä turvaamaan pankkien
maksuvalmiutta erityisjärjestelyillä, mutta markkinoilla sen toimet koettiin aina liian
vähäisinä ja myöhään toteutettuina. EKP teki lisäksi rahapolitiikassaan merkittäviä virheitä,
mikä heikensi luottamusta sen toimintaan edelleen. EKP mm. nosti korkoja kesällä 2008,
vaikka taloudet olivat samanaikaisesti syöksymässä taantumaan. Sama virhe tehtiin
vuoden 2011 keväällä, kun korkoja nostettiin ja pankkijärjestelmän likviditeettiä kiristettiin
juuri, kun valtionvelkakriisi oli kärjistymässä. Oli täysin käsittämätöntä, että EKP esitti
pelkojaan inflaation kiihtymisen riskistä samaan aikaan, kun euroaluetta uhkasi tosiasiassa
deflaatio, pankkikriisi, syvä lama ja vahvan valuutan (euron) aiheuttama lisähaitta
kilpailukyvyttömille ongelmamaille.
Poliittiset päättäjät eivät yhtään helpottaneet luottamuksen rakentamista lausunnoillaan.
Yhteisen rahan ja yhteisvastuun sijasta pohjoisen euroalueen maiden poliitikot ryhtyivät
arvostelemaan Etelä-Euroopan maiden talouspolitiikkaa ja velkaantuneisuutta. EteläEuroopan maissa taas vähäteltiin ongelmia ja toimenpiteisiin talouksien tervehdyttämiseksi
ryhdyttiin hyvin verkkaisesti. Valtionlainojen korkoerojen kasvaessa joukkolainamarkkinoilla
ja rahoituksen saamisen järkevällä korolla ehtyessä, ensin Kreikka sitten Irlanti ja lopuksi
Portugali ajautuivat EU:n ja IMF:n tukilainoituksen ja -ohjelmien piiriin. Irlanti ja Portugali
ryhtyivät noudattamaan säästö- ja tervehdyttämisohjelmiaan ja niiden tilanne vakautui
varsin hyvin. Kreikka sitä vastoin ei välittänyt toteuttaa vaadittuja toimenpiteitä ja kesällä
2011 ja se oli ajautunut täydelliseen umpikujaan.
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Syksyllä 2011 rahoitusmarkkinoilla jouduttiin seuraamaan EU-johtajien jatkuvaa
kokoontumista erilaisiin kriisineuvotteluihin ja Kreikan populistisen pääministerin rimpuilua
välttämättömiä ja jo sovittuja säästö- ja tervehdyttämistoimenpiteitä vastaan. Kun lisäksi
Italian populistinen pääministeri ei osoittanut suurtakaan kiinnostusta Italian talouden
tervehdyttämiseen ja julkisten alijäämien pienentämiseen, markkinoilla ryhdyttiin
pelkäämään jälleen että mahdottomasta tulee mahdollista (kuten syksyllä 2008
Yhdysvalloissa). EKP:n penseys akuutin tilanteen helpottamiseksi ei helpottanut tilannetta
rahoitusmarkkinoilla. Epäluottamuksen lisääntyessä euroalueen pankkijärjestelmän tilanne
alkoi kärjistyä, kun sijoittajat ja tallettajat alkoivat siirtää varojaan ongelmamaiden pankeista
pohjoisen euroalueen pankkeihin. Lisäksi euroalueen pankkien dollarimääräinen
varainhankinta alkoi vaikeutua, kun euroalueen ulkopuoliset sijoittajat vetivät sijoituksiaan
pois euroalueelta.
Loppuvuodesta 2011 tapahtui merkittävä käänne parempaan euroalueen velkakriisin
hoidossa. Käänne tapahtui sekä ongelmamaiden politiikassa että keskuspankkien
toiminnassa. Ensinnäkin populistiset pääministerit ja hallitukset vaihtuivat
virkamieshallituksiksi marraskuussa ja uudet hallitukset sitoutuivat säästö- ja
tervehdyttämispolitiikkaan Kreikassa ja Italiassa. Espanjassa hallitus vaihtui vaalien kautta
ja uusi hallinto sitoutui talouden tervehdyttämiseen. Portugalissa ja Irlannissa hallitukset
olivat jo aiemmin vaihtuneet toteuttamaan säästö- ja tervehdyttämispolitiikkaa EU:n ja
IMF:n ohjelmien mukaisesti.

Toiseksi keskuspankit ryhtyivät tarjoamaan pankkijärjestelmälle kaiken sen likviditeetin
pitkäaikaisesti ja edullisella korolla, mitä pankkien maksuvalmiuden ylläpitäminen vaatii.
Marraskuun lopulla kuuden keskuspankin (ml. EKP) yhteisellä operaatiolla käynnistettiin
ohjelma, jolla pankkien dollarimääräinen maksuvalmius taataan. Tätäkin merkittävämpää
oli joulukuussa EKP:n käynnistämä uusi luottofasiliteetti, jossa pankkien oli mahdollista
lainata "rajattomasti" kolmen vuoden ajaksi kiinteäkorkoisesti yhdellä prosentilla ja
merkittävästi kevennetyin vakuusvaatimuksin. Pankit lainasivatkin ensimmäisessä
huutokaupassa lähes 500 mrd. euroa, minkä seurauksena euroalueen pankkijärjestelmä
on huomattavan ylilikvidi. Kun lisäksi EKP oli laskenut korkojaan kahdesti yhteensä 0,50
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prosenttiyksikköä loppuvuonna 2011, pankkien välisten markkinoiden euriborkorot
kääntyivät tuntuvaan laskuun. Pankkijärjestelmä kokonaisuutena on nyt pakotettu
tekemään talletuksia satoja miljardeja euroja useiksi vuosiksi 0,25 % korolla joka päivä.
Mikäli seuraavassa huutokaupassa helmikuussa ongelmamaiden pankit lainaavat lisää
satoja miljardeja euroja kolmen vuoden rahaa EKP:sta, koko euroalueen
pankkijärjestelmän ylilikvidiys lisääntyy entisestään ja euroalueen pankkijärjestelmä todella
hukkuu likviditeettiin ja "vapaaehtoisia" talletuksia EKP:iin joudutaan tekemään taas satoja
miljardeja lisää aiempien lisäksi. "Vapaaehtoisten" talletusten lisääntyminen EKP:n
taseessa ei siis kerro mitään pankkien haluttomuudesta lainata toisilleen tai pankkien
välisestä epäluottamuksesta, vaan siitä, että EKP on lisännyt radikaalisti rahan tarjontaa
euroalueella. Tämän seurauksena euriborkorot laskevat tuntuvasti ja myös ongelmamaiden
lyhytaikaisten velkapapereiden korot ovat laskeneet merkittävästi, kun pankit joutuvat
etsimään parempia sijoituskohteita kuin 0,25 % talletusmahdollisuus EKP:ssa.
EKP:n sisällä näyttää tapahtuneen merkittävä muutos ja saksalainen, inflaatiovaaraa
korostava politiikka on korvattu tilanteeseen paremmin sopivalla linjauksella, jossa
keskuspankki korostaa toiminnassaan pankkijärjestelmän maksuvalmiuden turvaamista
kaikissa olosuhteissa ja rahoitusmarkkinoiden vakautta. Kärjistetysti voi sanoa, että
saksalaiset "inflaatiohaukat" on syrjäytetty päätöksenteosta ja vallan ovat ottaneet
pragmaattiset ja akuuttiin tilanteeseen keskittyvät keskuspankkiirit. On hyvä muistaa, että
EKP:n neuvostossa äänestää vain kaksi saksalaistaustaista keskuspankkiiria ja
ongelmamaiden edustajat muodostavat helposti enemmistön kiistatilanteessa. Saksalaisen
Jürgen Starkin ero elokuussa manifestoi hyvin vallan vaihtumisen.
Kolmas merkittävä seikka euroalueen velkakriisin hoidossa on joulukuussa ilmoitettu uusi
euromaiden talousyhteistyösopimus, joka on tarkoitus saattaa voimaan keväällä 2012. Itse
sopimusta tärkeämpää on se, että se antaa selkänojan EKP:lle tukea kaikin mahdollisin
keinoin keveällä rahapolitiikalla ja massiivisella rahan tarjonnan lisäyksellä euroalueen
talouskasvua ja pankkijärjestelmän maksuvalmiutta pitkälle tulevaisuuteen. Käytännössä
tämä tarkoittaa samanlaista "nollakorkojen" aikakautta euroalueelle, kuin on nähty
Japanissa ja Yhdysvalloissa sekä Isossa-Britanniassa. Euroalueen velkakriisiä ei siis tulla
ratkaisemaan deflaatiolla ja lamalla vaan inflaatiolla ja talouskasvulla. Keveä rahapolitiikka,
matalat korot ja siten euron heikkous valuuttamarkkinoilla on osa tätä deflaatiota torjuvaa ja
talouskasvua tukevaa politiikkaa. Luonnollisesti ongelmamaat joutuvat jatkamaan säästöja tervehdyttämispolitiikkaansa, mutta tällä hetkellä niidenkin näkymä on olennaisesti
parempi kuin syksyllä, kun EKP on nyt tullut tukemaan kriisin ratkaisua.
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Vuoden 2011 lopulla rahoitusmarkkinoilla ja mediassa ryhdyttiin keskustelemaan, hajoaako
euro osittain tai kokonaan tämän kriisin seurauksena. Lyhyellä aikavälillä (5-10 vuotta)
on vaikea nähdä perusteita miksi euroalue hajoaisi. Päinvastoin tällä hetkellä voidaan
esittää monta seikkaa, jotka puoltavat euron säilymistä.
Ensinnäkin euroalueen rahoitustasapaino on kokonaisuutena hyvä, eli vaihtotase on
tasapainossa. Euroalue on siis rahoituksellisesti itsenäinen ja kaikki julkisen sektorin
rahoitustarpeet voidaan tyydyttää euroalueen rahoitusmarkkinoilta.
Toiseksi kaikille toimijoille (Komissio, EKP jne.) ja euroalueen maille eurosta eroaminen tai
sen hajoaminen olisi taloudellisesti heikoin vaihtoehto. Mikäli Kreikka eroaisi eurosta, sen
pankkijärjestelmä romahtaisi lopullisesti ja maa ajautuisi täydelliseen taloudelliseen
kaaokseen, jossa kansalaisten elintason lasku olisi dramaattinen. Mikäli taas esimerkiksi
Saksa eroaisi eurosta, se menettäisi sen keskeisen edun, mitä sillä ei ollut ennen euroa.
Se ei enää pystyisi estämään naapurimaiden kilpailevia devalvaatioita ja Saksa palaisi
takaisin 1970-luvulle.
Kolmanneksi koko euroalueen pankkijärjestelmä ajautuisi täydelliseen kaaokseen, kun
velkojen ja varojen uudesta valuutasta ryhdyttäisiin riitelemään ja pääomapako kohdistuisi
maihin, joiden uusien valuuttojen uskottaisiin heikentyvän. Tässä pankkikaaoksessa EKP
tekisi satojen miljardien luottotappiot ja kansalliset keskuspankit jouduttaisiin
pääomittamaan moninkertaisesti. Esimerkiksi Bundesbank on jo nyt altistunut yksinomaan
EKP:n Target järjestelmän kautta noin 500 mrd. euron luottotappion, jossa se ilman
vakuuksia rahoittaa ongelmamaiden keskuspankkeja ja välillisesti siten niiden luotonantoa
pankeilleen, joiden luottojen vakuusvaatimuksia juuri höllennettiin.
Neljänneksi EKP:n politiikan linjauksen muutos tekee euroalueen maille huomattavasti
helpommaksi selvitä velkaongelmistaan ja pankkijärjestelmän vakauttamisesta kuin vielä
syksyllä arvioitiin.
Viidenneksi missään euroalueen maassa eivät ole sellaiset poliittiset puolueet tai ryhmät
saamassa päätösvaltaa tai enemmistöä parlamentissa, jotka tähtäävät eurosta
eroamiseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että euroalueen velkakriisi saavutti huippunsa syksyllä 2011
ja vuonna 2012 tilanne tulee helpottamaan olennaisesti. EKP on ottanut merkittävän roolin
kriisin ratkaisemiseksi, vaikka sijoitusmarkkina ei ole sitä vielä ymmärtänyt. Euroalueen
hajoamisen todennäköisyys on käytännössä olematon näköpiirissä olevan tulevaisuuden
aikana.
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Maailmantalouden näkymät - taantuma vältetään
Euroalueen velkakriisi on näkynyt yllättävän vähän kokonaistaloudellisessa kehityksessä
vuonna 2011. Vuoden 2008 finanssikriisin huipentumisen jälkeen maailmantalous ajautui
poikkeuksellisen syvään lamaan 2009 ja koko maailman bkt supistui jopa 2,5 %. Tämä
osoittaa hyvin euroalueen velkakriisin perusluonteen. Julkisen talouden velkaongelmia on
aina helpompi hallita kuin yksityisen sektorin velkakriisiä ja/tai pankkikriisiä.
Voimakkaiden raha- ja finanssipolitiikan elvytystoimien ansiosta vuoden 2009 lama jäi
lyhytaikaiseksi ja maailmatalous elpyi jo 2010 noin 4 prosentin kasvuun. Ilman Japanin
maajäristystä vuoden 2011 kasvu olisi itse asiassa ollut selvästi vahvempaa kuin se vajaan
3 prosentin kasvu, jota viime vuodelle ennakoidaan ennen lopullisten tilastotietojen
valmistumista.
Vuoden 2012 osalta maailmantalous ei kokonaisuudessa ajaudu taantumaan
konsensusarvioissa, vaan talouskasvu säilyy noin 2,5 prosentin tasolla. Vuonna 2013
kasvu kiihtyy Euroopan elpyessä. Kaiken kaikkiaan kehittyvät taloudet ylläpitävät
keskeisesti maailmantalouden kasvua sekä vuonna 2012 että tulevina vuosinakin. Ao.
taulukkoon on koottu tärkeimpien maiden ja maaryhmien ennusteet talouskasvusta ja
inflaatiosta 2012 ja 2013. Front Capital ei tee omaa koko maailmataloutta kattavaa
ennustetta, mutta arvioimme konsensusennusteita ja todennäköisyyksiä, miksi joiltakin osin
lopputulos aikanaan tulee olemaan erilainen kuin tämän hetken konsensus.

Taulukko 1. Kasvu ja inflaatio
BKT:n kasvu-% (reaalinen)
2009 2010 2011 2012 2013

Inflaatio-%
2009 2010 2011 2012 2013

Maailma

-2,4

4,0

2,7

2,3

2,9

1,1

2,6

3,5

2,5

2,4

DM
Yhdysvallat
Japani
Euromaat
Britannia

-3,9
-3,5
-5,5
-4,2
-4,4

2,8
3,0
4,4
1,9
2,1

1,4
1,8
-0,8
1,6
0,9

1,3
2,3
1,7
-0,2
0,6

1,9
2,4
1,7
1,1
1,8

0,0
-0,4
-1,3
0,3
2,2

1,4
1,6
-0,7
1,6
3,3

2,6
3,2
-0,2
2,7
4,5

1,7
2,1
-0,3
1,9
2,6

1,7
2,1
-0,1
1,8
2,2

EM
Kiina
Venäjä
Brasilia

-4,5 3,6
9,2 10,4
-7,8 4,0
-0,3 7,6

4,4
9,2
4,1
3,0

3,1
8,5
3,6
3,4

3,8
8,2
3,8
4,1

7,6
-0,7
11,7
4,9

5,8
3,3
6,9
5,0

6,6
5,4
8,5
6,6

6,0
3,4
7,0
5,6

5,6
3,8
6,9
4,9

Lähde: Bloomberg
Euroalueen taantuma jää odotettua lyhytaikaisemmaksi ja se koskee lähinnä
ongelmamaita. EKP:n elvyttävä rahapolitiikka, joka ilmenee pankkijärjestelmän
”hukuttamisella ylilikvidiin tilaan”, korkojen laskuna ja euron tuntuvana heikkenemisenä
valuuttamarkkinoilla antaa merkittävän kasvusykäyksen erityisesti euroalueen pohjoisille
valtioille vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Euron heikkous tukee euroalueen yritysten
kilpailukykyä ja nopeuttaa euromaiden elpymistä. Kaikkiaan epävarmuuden väheneminen
tukee yritysten ja kotitalouksien kulutusta ja investointeja loppuvuodesta 2012. Täten
esimerkiksi Suomen taantuma jää ennakoitua lyhytaikaisemmaksi ja nopea elpyminen
alkaa jo vuoden jälkipuoliskolla. Myös Saksan talouskasvu muodostuu ennakoitua
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vahvemmaksi erityisesti vuoden 2012 jälkipuoliskolla sillä Saksa hyötyy vahvan
vientisektorinsa vuoksi heikosta eurosta enemmän kuin euroalueen maat keskimäärin.
Sitä vastoin pahimpien ongelmamaiden, kuten Kreikan ja Portugalin taloudet supistuvat
edelleen merkittävästi vuonna 2012, mutta pienen kokonsa vuoksi ne eivät olennaisesti
vaikuta edes euroalueen kokonaiskuvaan.
Inflaatio hidastuu sekä OECD-maissa että kehittyvissä talouksissa, joten keveä
rahapolitiikka jatkuu huomattavan pitkään. Inflaatio-odotukset alkavat kuitenkin herätä
vuoden 2012 lopulla taantuman väistyessä, vaikka inflaatio ei sinänsä kiihtyisikään.
Hyödykkeiden hinnat palaavat trendinousuun taantuman väistyessä.
Konsensusennusteissa inflaation odotetaan edelleen hidastuvan vuonna 2013, mutta
arviomme mukaan elpyvä maailmantalous ja raaka-aineiden hintojen kääntyminen jälleen
trendinousuun pitää inflaation vuonna 2013 likimain vuoden 2012 tasolla, vajaassa 2
prosentissa teollisuusmaissa. Tämä on itse asiassa positiivista maailmantalouden
kannalta, sillä deflaatiouhka on aina inflaatiota suurempi vaara.

Myös Kiinassa inflaatio on hidastunut merkittävästi ja siten Kiina aloittaa talouden
elvyttämisen 2012, mikä muuttaa koko maailmantalouden näkymiä keväällä. Kiinan
talouskasvu säilyy korkealla, noin 8-10 prosentin tasolla vuonna 2012 ja 2013. Kaiken
kaikkiaan Kiinan talouden ongelmia yliarvioidaan, sillä talous, joka kasvaa nimellisesti 1520 % vuodessa, on vaihtotaseeltaan tukevasti ylijäämäinen ja jossa on käynnissä
merkittävä kaupungistuminen voi helposti ratkaista kaikki ongelmat, joita on tuotu esiin mm.
liittyen pankkijärjestelmän tilanteeseen ja kiinteistömarkkinoihin. Kiinan tilanteen tekee
helpoksi se, että talous on ylijäämäinen ja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on
vähän velkaa. Kiina voi yksinkertaisesti ottaa vain massiiviset reservinsä käyttöön ja
elvyttää taloutta esim. infrastruktuurin uusilla rakennusohjelmilla. Tai Kiinan keskuspankki
voi keventää rahapolitiikkaa alentamalla korkoja tai helpottamalla pankkien antolainauksen
ehtoja alentamalla reservivaatimusta tai ... Keinoja on lukemattomia ja kyse on lähinnä
siitä, minkälaisen cocktailin hallinto valitsee.
Tilanne on aivan erilainen Yhdysvalloissa, jossa sekä rahapolitiikan että finanssipolitiikan
keinot on käytetty loppuun jo edellisen, vuoden 2009 taantuman torjumiseksi.
Keskuspankin korot ovat jo nollassa ja julkisen sektorin alijäämä on vajaat 10 % bkt:sta
vuonna 2012 (eli lähes kolminkertainen esimerkiksi Italiaan verrattuna!) Suurimmat riskit
maailmataloudessa liittyvät Yhdysvaltoihin. Vuonna 2012 Yhdysvallat kasvaa vielä
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kohtalaisesti, mutta vuoteen 2013 alkaa kohdistua paineita. Vahva dollari ja
finanssipolitiikan elvytystoimien automaattinen päättyminen 2013, mikäli valtapuolueet
eivät pääse sopuun jatkosta, heikentää näkymiä. Syksyn presidentinvaalit eivät helpota
poliittista päätöksentekoa. Vaihtotasealijäämäisenä maana Yhdysvallat on riippuvainen
muiden kansantalouksien rahoituksesta ylläpitäessään matalaa verotusta ja korkeaa
kulutustaan. Vahva dollari lisää paineita Yhdysvaltojen ulkomaankauppapolitiikkaan
vaalivuonna. Toinen heikko, mutta pienempi talous on Iso-Britannia, jossa on samanlainen
vaihtotaseen ja julkisen sektorin kaksoisvajeongelma kuin Yhdysvalloissa. Britannian
erityisenä ongelmana on se, että sillä rahoitussektorin osuus kansantaloudesta on suuri,
eikä sillä ole Saksan konepajateollisuuden kaltaista veturia, joka hyötyisi kehittyvien
talouksien kasvusta lähivuosina.

Japani, Kanada ja Australia elpyvät vuonna 2012. Japani lähinnä siksi, että kevään 2011
maanjäristyksen vuoksi vertailutaso on matala, kun lasketaan vuoden 2012 bkt:n kasvua.
Japania auttaa erityisesti vuoden 2012 jälkipuoliskolta alkaen Kiinan elvyttävä
talouspolitiikka. Kanada ja Australia hyötyvät taas maailmantalouden elpymisestä ja raakaaineiden hintojen kääntymisestä nousuun. Lisäksi näissäkin maissa inflaation hidastuminen
mahdollistaa keveän rahapolitiikan.
Oman valuuttansa säilyttäneet pohjoismaat ovat erinomaisessa tilanteessa. Niillä kaikilla
on ylijäämäiset vaihtotaseet ja julkinen sektori on lievästi ylijäämäinen (Ruotsi) tai
massiivisen ylijäämäinen (Norja). Pohjoismaat ovat asemoituneet erinomaisesti elpyvään
maailmantalouteen: Ruotsi vahvan konepajateollisuutensa, Norja raakaöljynsä ja Tanska
vahvan Saksan naapurina. Oma valuutta helpottaa talouspolitiikan harjoittamista ja tuo
turvaa vientiyrityksille erilaisten maailmantalouden häiriötilojen varalle.
Muiden kehittyvien talouksien (kuin Kiinan) osalta on syytä kiinnittää huomiota niiden
talouskasvun tasapainoisuuteen. Rahoitusmarkkinat ja sijoittajat ovat aina kiinnittäneet liian
vähän huomiota eri kansantalouksien rahoitustasapainoon ja tämän vuoksi tarkastelemme
tässä tärkeimpien maiden tilanteen.
Vaihtotaseen näkökulmasta Aasian kehittyvät taloudet ovat erinomaisessa tilanteessa,
sillä niillä on järjestään ylijäämäinen (Kiina, Taiwan, Etelä-Korea, Thaimaa) tai
huomattavan ylijäämäinen (Malesia ja Singapore) vaihtotase. Ainoan poikkeuksen tekee
Intia, mutta senkään tilanne ei ole hälyttävä. Aasian maiden on siis helppo elvyttää
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talouttaan ja ylläpitää vahvaa talouskasvua, vaikka Euroopan talouskasvu hidastuu. Myös
Venäjän vaihtotase on huomattavan ylijäämäinen ja raakaöljyn hinnan lieväkin nousu
parantaa edelleen sen tilannetta.
Sitä vastoin Itä- Euroopan maiden vaihtotaseet ovat pahasti alijäämäisiä joten on vain
ajan kysymys, milloin ne ajautuvat ongelmiin. Itä-Euroopan ongelmia syventää lisäksi se,
että ne ovat riippuvaisia nimenomaan heikon talouskasvun Euroopasta. Erityinen
hälytysmerkki tulee nostaa Turkin kohdalla, jonka vaihtotaseen alijäämä on lähes 10
prosenttia bkt:sta. Sekä julkinen että yksityinen sektori elävät täysin yli varojensa ja Turkin
talouden törmäys betoniseinään on vain ajan kysymys.
Latinalaisen Amerikan maiden talouden tasapaino on parempi kuin se on perinteisesti
ollut, mutta silti kaikki keskeiset taloudet ovat vaihtotaseeltaan alijäämäisiä. Tilanne ei
ole kuitenkaan vielä hälyttävä. Ainoastaan on syytä nostaa esiin Brasilian heikko ja
heikkenevä tilanne. Latinalaisen Amerikan riskialttiutta lisää se, että ne ovat muita
kehittyviä talouksia riippuvaisempia Yhdysvaltojen talouskehityksestä.
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Epävarmuus hellittää rahoitusmarkkinoilla
Rahoitusmarkkinat eivät vielä vuonna 2011 päässeet eroon vuoden 2007 syksyllä
alkaneesta finanssikriisistä. Vaikka kriisin pahin vaihe nähtiin jo vuoden 2008 syksyllä,
epävarmuus markkinoilla on aika ajoin lisääntynyt tämän jälkeen. Vuonna 2011
finanssikriisi ilmeni euroalueen valtionvelkakriisinä. Rahoitusmarkkinoilla erilaiset kriisit ja
epävarmuustilat ovat normaali ilmiö, mutta kriisit ilmaantuvat aina yllättävältä taholta ja aina
ne koetaan tapahtumahetkellä erityisen merkittävinä ja niiden uskotaan vaikuttavan
pitkäaikaisesti markkinoihin ja tulevaisuuden kehitykseen. Hyvä tapa kuvata ja mitata
markkinoiden epävarmuutta on optioiden hinnoittelussa käytettävän nk. implisiittisen
volatiliteetin suuruus. Mitä enemmän epävarmuutta, sitä enemmän riskeiltä suojautuminen
maksaa osakemarkkinoilla, eli volatiliteetti on korkea:

Osakemarkkinoiden volatiliteetti
Osakeoptioiden keskimääräinen implisiittinen volatilitetti, VIX-indeksi, %
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Lähde: CBOE / Reuters EcoWin

Vaikka erilaiset kriisit tapahtumahetkellä vaikuttavat merkittäviltä, on tyypillistä, että
vähitellen kriisi vaimenee ja siihen syntyy jokin ratkaisu tai lopputulos. Rahoitusmarkkinoilla
tämä ilmenee siten, että markkinoiden epävarmuus kasvaa hyvin nopeasti, mutta
vaimenee yleensä hitaammin. Ainoa varma asia on ollut, että ennemmin tai myöhemmin
rahoitusmarkkinat sopeutuvat tilanteeseen ja kriisin vaikutus poistuu. Volatiliteetti palaa
normaalitasolleen ja markkinoille tulee uusia teemoja, jotka nousevat keskusteluun ja
tärkeiksi. Näin on käymässä myös euroalueen valtionlainakriisin. Markkinoiden
epävarmuus oli suurimmillaan vuoden 2011 alkusyksyllä. Epävarmuus alkoi vähentyä
vuoden lopulla Yhdysvalloissa, kun sijoittajat näkivät, että pahimmat pelot
valtionvelkakriisiin liittyen eivät toteutuneet. Euroopassa epävarmuuden väheneminen on
nyt käynnissä ja sijoittajat ovat selvästi lisäämässä riskipitoisten sijoitus osuutta
salkuissaan.
Rahoitusmarkkinoiden keskeinen piirre vuonna 2012 on keveä ja keventyvä
rahapolitiikka mataline korkoineen sekä epävarmuuden väheneminen sijoittajien
keskuudessa. Se merkittävä likviditeetin lisäys, mikä aiemmin aloitettiin keskuspankin
toimesta Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa jatkuu nyt EKP:n toimesta euroalueella.
Pankkijärjestelmän kaikki lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset likviditeettitarpeet tyydytetään EKP:n
3 vuoden (ja 1 prosentin koron) luottofasiliteetilla. Pankkijärjestelmä tavallaan hukutetaan
likviditeettiin, mikä laskee pankkien välisten markkinoiden korot ja valtion lyhytaikaisten
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velkasitoumusten korot huomattavan alhaalle. Korkojen lasku ja epävarmuuden
väheneminen on näkynyt jo osakekurssien tuntuvana nousuna vuodenvaihteessa 2011-12.

Osakekurssit
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Euroalueen ongelmamaiden valtionlainojen korot laskevat todennäköisesti vuoden 2012
aikana sekä aitojen säästötoimenpiteiden ja velkakriisiin liittyvän epävarmuuden
vähenemisen että markkinoiden ylilikvidiyden vuoksi. Alkuvuonna jyrkentyminen johtuu
lyhyiden maturiteettien laskusta ja loppuvuonna pisimpiä korkoja nostaa inflaatio-odotusten
viriäminen, kun taantuma alkaa väistyä.

Yrityslainojen (sekä IG että HY) korkoerot valtionlainoihin kasvoivat merkittävästi vuoden
2011 loppukesällä ja syksyllä. Korkoerot eivät juurikaan kaventuneet vuoden 2011 lopulla,
mutta arviomme mukaan korkoerot tulevat kaventumaan tuntuvasti vuonna 2012.
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Markkinoiden huomattava ylilikvidiys ajaa vähitellen sijoittajat tilanteeseen, jossa tuottoja
on pakko ryhtyä hakemaan myös yrityslainoista ja niiden kysynnän kasvaessa tuottoerot
kaventuvat valtionlainoihin. Yrityslainojen tarjontaa vähentää samalla mm. se, että vuonna
2012 erääntyy varsin vähän aiemmin liikkeeseen laskettuja yrityslainoja. Kun vielä
taantuma väistyy ja sijoittajat joutuvat toteamaan, että yritysten tulokset ja taseet ovat
vahvoja, kaikki perusteet yrityslainojen ylikysynnälle ovat olemassa.
Osakemarkkinoiden epävarmuuden vähenemisen ohella yritysten tulosten säilyminen
varsin hyvällä tasolla taantumasta huolimatta on merkittävää osakekurssien kehityksen
kannalta 2012. Taantumasta huolimatta yritysten tulokset ovat säilyneet varsin hyvällä
tasolla viime vuonna. Yritykset eivät ole myöskään varoittaneet laajamittaisesti näkymiensä
heikkenemisestä. Tilanne on selvästi parempi kuin talvella 2008-09. Arvioimme yritysten
tulosten säilyvän varsin hyvällä tasolla lyhytaikaisesta taantumasta huolimatta. Esimerkiksi
konepajateollisuuden tilanne on selvästi ennakoitua parempi varsinkin, kun katsotaan yli
taantuman. Osakkeet ovat siten huomattavan edullisia sekä historiallisesti että
arvostuksen näkökulmasta ja vielä lisäksi suhteessa korkosijoituksiin. Osakkeiden ja
korkosijoitusten suhteellista arvostusta voidaan havainnollistaa esimerkiksi laskemalla
korkosijoitusten ”P/E” –luku. Eli kuinka monta vuotta joudutaan odottamaan, että
korkotuotolla ansaitaan sijoitettu pääoma takaisin. Tämä vertailu on esitetty ao. kuviossa
Yhdysvaltojen osalta.

Eri markkinoita tarkasteltaessa arviomme mukaan kehittyvät osakemarkkinat (EM) antavat
paremman tuoton kuin kehittyneet (DM). Pitkän aikavälin talous- ja tuloskasvu on
kehittyvillä markkinoilla parempi kuin kehittyneillä. Näin on ollut jo 1990-luvun lopulta
alkaen. Lisäksi yritykset on arvostukseltaan (P/E) vuoden 2012 alussa edullisempia
kehittyvillä (EM) markkinoilla kuin kehittyneillä (DM) markkinoilla.
Kehittyvien markkinoiden sijoittamisessa on kuitenkin tärkeää arvioida eri markkinoiden
riskejä. Poliittisten riskien ennakointi on tavattoman vaikeaa, mutta talouden ulkoinen
tasapaino on perinteisesti ollut hyvä mittari ennakoimaan talouteen ja rahoitusmarkkinoihin
liittyviä häiriöitä.
Kun yhdistetään kehittyvän talouden osakemarkkinoiden arvotus ja ulkoinen tasapaino,
voidaan todeta, että sijoittajalle parhaan tuotto/riski suhteen tarjoavat Aasian kehittyvät
taloudet ja Venäjä. Heikoimman tuotto/riski –suhteet taas löytyvät Itä-Euroopan maista ja
varsinkin Turkki edustaa ääripäätä huonosta tuotto/riski –suhteesta. Latinalainen Amerikka
sijoittuu edellisten väliin.
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Taulukko 2. Osakkeiden arvostus ja ulkoinen tasapaino

DM
Yhdysvallat
Kanada
Australia
Japani
Saksa
Ranska
Italia
Espanja
Kreikka
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Sveitsi
Iso-Britannia

P/E
2012
11,7
12,3
12,1
11,4
15,9
9,6
9,0
8,5
9,2
7,6
12,2
11,4
9,6
14,3
11,6
9,7

EM
Kiina
Intia
Etelä-Korea
Taiwan
Malesia
Thaimaa
Indonesia
Venäjä
Puola
Turkki
Brasilia
Meksiko
Chile
Argentiina
Etelä-Afrikka

9,7
9,0
14,2
8,9
12,7
14,0
10,9
13,2
3,6
9,2
8,2
9,3
14,0
14,1
6,3
9,8

Vaihtotase / BKT, %
2009
2010

2011

2012

2013

-2,7
-3,0
-4,3
2,8
5,6
-2,0
-3,4
-5,3
-11,0
1,9
5,1
12,9
3,6
14,6
-1,5

-3,2
-3,1
-2,9
3,6
5,7
-2,1
-3,8
-4,6
-10,0
1,8
6,4
13,9
5,3
14,6
-3,3

-3,1
-3,0
-1,9
2,2
5,1
-2,5
-3,7
-3,5
-9,3
0,2
5,5
17,6
5,5
14,4
-1,2

-3,0
-2,7
-1,9
2,3
4,7
-2,5
-2,9
-3,0
-4,7
0,0
5,5
13,7
4,8
11,0
-1,3

-2,9
-2,5
-2,8
2,5
4,5
-2,5
-2,4
-2,5
-3,5
0,0
6,0
14,0
5,3
10,7
-0,7

6,0
-1,7
4,8
11,3
16,5
8,4
1,9
3,9
-3,7
-2,2
-1,5
-0,8
1,5
3,7
-2,9

5,0
-3,4
3,2
9,1
11,5
4,1
0,8
4,8
-4,4
-6,6
-2,2
-0,5
1,9
0,8
-1,5

3,6
-2,3
2,4
7,1
10,5
3,5
0,7
4,9
-4,7
-10,0
-2,1
-0,5
-0,5
0,3
-3,8

2,5
-2,0
2,8
6,3
10,8
2,9
1,0
2,3
-3,8
-7,5
-2,9
-1,5
-1,5
-0,7
-4,2

2,0
-1,7
3,2
5,7
10,0
2,9
0,8
1,6
-4,1
-7,3
-3,1
-1,3
-2,4
-1,0
-4,5

=Ylijäämä yli 3 %
= Alijäämä yli 3 %
Lähde: Bloomberg, Morgan Stanley
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Vuoden 2011 kesällä euro alkoi heikentyä muita päävaluuttoja vastaan valtionvelkariisin
kärjistyessä. Euroa heikensi epävarmuus ja sijoittajien pyrkimys irtautua euroalueen
sijoituksista sekä joukkolainojen että osakkeiden osalta. Euron heikentyminen on jatkunut
vuodenvaihteessa 2011-12. Vuonna 2012 euron heikkous tullee jatkumaan, mutta ei enää
niinkään velkakriisiin liittyvän epävarmuuden vuoksi, vaan EKP:n politiikan muutoksen
vuoksi. EKP:n toteuttama rahan tarjonnan lisäys ja korkojen lasku vuoden 2011 lopulla
merkitsee euron heikkoutta muita päävaluuttoja vastaan. Toisaalta erityisesti Yhdysvaltojen
dollari ei perusteiltaan ole vahva valuutta alijäämäisine vaihtotaseineen, joten euron
heikkous korjaantunee vuoden 2012 loppua kohden. Merkittävimmät menestyjät
valuuttamarkkinoilla tulevat olemaan OECD-maista ns. raaka-ainevaluutat, kuten
Australian ja Kanadan dollari sekä niiden kehittyvien talouksien valuutat, joilla on
ylijäämäinen vaihtotase. Paineet Ruotsin ja Norjan kruunujen vahvistumiseksi tulevat
jatkumaan 2012.
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