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Keskeiset oletukset maailmantalouden 
kehityksestä    

 
 Maailmantalouden suhdannekuva on kohentunut  loppukesällä. Merkittävin muutos 

parempaan on tapahtunut maailman toiseksi suurimman talouden, Kiinan osalta. 
Alkukesällä useat arvioitsijat ennakoivat Kiinan talouskasvun hidastuvan merkittävästi 
kuluvan vuoden loppupuoliskolla. Loppukesällä julkistetut taloustilastot ja yritysten 
suhdannekyselyt ovat kuitenkin osoittaneet, että Kiinan talouskasvu nopeutuu vuoden 
jälkipuoliskolla ja Kiina saavuttaa helposti 7,5 % kasvutavoitteensa kuluvalle vuodelle. 
Erityisen huomionarvoista on se, että viennin kasvu on nopeutunut kesällä. Koska tämä on 
saavutettu ilman merkittäviä elvytystoimia, on selvää, että Kiina saavuttaa myös vuonna 
2014 haluamansa kasvutavoitteen ja voi samalla toteuttaa talouden rakenneuudistuksia. 
Vuoden 2013 varsinainen menestystarina on ollut valuuttansa merkittävästi devalvoinut 
Japani, jonka talouskasvu on kiihtynyt lähes 4 prosenttiin sekä ensimmäisellä että toisella 
neljänneksellä. Pitkästä aikaa Japanin näkymät ovat myös jatkossa hyvät, sillä 
devalvaatiopolitiikkaa ja talouden rakenneuudistuksia jatketaan 2014.  

 Myös euroalueen suhdannekuva on kohentunut ja talouden supistuminen pysähtyi 
vuoden toisella neljänneksellä. Kriisitunnelma on helpottanut ainakin hetkellisesti ja 
sekä yritysten että kuluttajien mielialoja mittaavat barometrit ovat kohentuneet kesällä. 
Tämä viittaa tilanteen jonkinasteiseen vakautumiseen. Euroalueella on kuitenkin edelleen 
merkittäviä haasteita niin julkisen talouden tervehdyttämisen, kilpailukyvyn kuin työllisyyden 
kohentamisen suhteen. Talouskasvun eväät ovat lähivuosille edelleen heikot ja on käynyt 
selväksi, että alueen suuriman talouden, Saksan kehitys on selvästi eriytynyt muiden 
maiden kehityksestä. Euroalueen kriisiä on vaimentanut se, että EKP:n päätöksenteossa 
italialaisen pääjohtajan pragmaattinen linja on korvannut Bundesbankin dogmaattisen 
ajattelutavan ja EKP on toiminnallaan pyrkinyt ensisijaisesti helpottamaan kriisimaiden 
tilannetta.  Luottamus euron pysyvyyteen on kasvanut, mutta toisaalta tämä on johtanut 
siihen, että ongelmamaiden paineet ja pyrkimykset julkisen talouden tasapainottamiseen 
ovat vähentyneet ja talouksien tervehdyttämiseen tähtäävät rakenneuudistukset pitkälti 
torjutaan. On todennäköistä, että Saksan syyskuussa pidettyjen liittopäivävaalien jälkeen 
eurokriisin hoito saa taas enemmän huomiota ja lukuisia ongelmia nostetaan jälleen 
keskusteluun ja ratkaistavaksi: Kreikan velkahelpotus, kriisimaiden ongelmapankkien 
tilanteen helpottaminen ja pankkien luotonantokyvyn vahvistaminen, Portugali, Kypros...    

 Yhdysvaltojen osalta alkuvuoden kehitys on ollut likimain odotettua; 
asuntomarkkinoiden elpyminen tukee kulutusta ja kotitalouksien rahankäyttöä, mutta 
kesällä tapahtunut pitkien korkojen nousu on heijastunut loppukesällä kuluttajien 
mielialojen heikentymisenä ja asuntokaupan hiipumisena.  Yhdysvaltojen hitaahko 
talouskasvu tuskin on vaarassa, sillä keskuspankki näyttää olevan valmis siirtämään 
kauemmas tulevaisuuteen arvopaperiostojensa vähentämisen, kuin mitä kesällä arvioitiin. 
Rahan määrän lisäämistä eli ultrakeveää rahapolitiikkaa joudutaan jatkamaan vielä 
pitkään. Yhdysvaltojen talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna vajaat 2 ja ensi vuonna 
vajaat 3 prosenttia.  

 Maailmantalouden kasvun odotetaan nopeutuvan vuonna 2014 vain vähän. Toisaalta 
inflaation kiihtymistä ei ole odotettavissa. Erot eri OECD-maiden inflaatiovauhdissa ovat 
kaventuneet, kun Japanin inflaatio on vihdoin kiihtynyt nollan yläpuolelle ja muiden inflaatio 
on hidastunut alle 2 prosenttiin. Myös Kiinan inflaatio on pysynyt maltillisena 2-3 prosentin 
välillä. Matala inflaatio ja alhaiset inflaatio-odotukset mahdollistavat keveän rahapolitiikan 
jatkumisen vielä pitkään. Egyptin ja Syyrian tilanteiden aiheuttama raakaöljyn hintapiikki ei 
ole heijastunut juurikaan muiden raaka-aineiden hintakehitykseen, joten tältäkään osin 
riskiä inflaation kiihtymisestä ei ole. Raaka-aineiden hintojen maltillista nousua voidaan 
kuitenkin odottaa 2014, mikäli maailmantalouden kasvu nopeutuu odotuksia enemmän.   



      

     

     

     

      

 
 

- 3 - 

 

… ja oletukset rahoitusmarkkinoista  

    
 Vaikka Yhdysvalloissa alkoi loppukeväällä spekulointi siitä, miten ja milloin keskuspankki 

vähentää arvopaperiostojaan, rahoitusmarkkinoiden keskeinen piirre on keveä 
rahapolitiikka ja matalat keskuspankkien ohjauskorot pitkälle tulevaisuuteen 
kaikissa OECD-maissa. Keveän rahapolitiikan voidaan ennustaa jatkuvan useasta syystä: 
1) Talouden kasvu ja kasvunäkymät ovat heikot kaikissa OECD-maissa ja varsinkin 
euroalueella. 2) Inflaatiopaineet ovat olemattomat heikon talouskasvun ja heikon 
työllisyystilanteen vuoksi eikä kapasiteettipulaa ole käytännössä missään OECD-
taloudessa. 3) Ja vaikka olisikin, globaali kilpailu pitää joka tapauksessa hintakehityksen 
kurissa. 4) Menestykseksi osoittautunut Japanin devalvaatiopolitiikka. Muut OECD-maat 
pyrkivät mahdollisesti myös saamaan vetoapua talouskasvuun valuuttansa ulkoisen arvon 
heikentymisestä tai vähintäänkin estämään valuuttansa vahvistumisen. Eli muilla OECD-
mailla ei ole varaa nostaa ohjauskorkoja, sillä kiristys ruokkisi valuutan vahvistumista.  

 Euroalueella on todennäköistä, että Saksan liittopäivävaalien jälkeen EKP käynnistää uusia 
ohjelmia likviditeetin lisäämiseksi rahoitusmarkkinoilla ja toimia pankkien luotonannon 
helpottamiseksi. Euroalueen kriisin pitkittyminen on nimenomaan ollut EKP:n syytä, kun se 
on pitänyt rahapolitiikkansa liian kireänä kriisin ensimmäiset 5 vuotta ja 2011 alkaneet 
erityistoimet ovat olleet riittämättömiä. Epäonnistuneeseen politiikkaan on toki monia syitä, 
mutta Saksan vaalien jälkeen EKP voi taas toimia vapaammin ja pragmaattisemmin. 
Suurin riski liittyy lähinnä siihen, että tekeekö EKP jälleen liian vähän ja liian myöhään. 
Mikäli näin tapahtuu, on riski siitä, että euroalue juuttuu pitkäaikaiseen deflaation ja 
olemattoman kasvun suohon kuten Japani 1990-luvulla. Tässä vaihtoehdossa matalien 
lyhyiden korkojen jakso voi muodostua jopa vuosikymmenien pituiseksi. Sijoittajalle tämä 
merkitsee kaikissa vaihtoehdoissa olemattomia tuottoja lyhytaikaisille 
korkosijoituksille, eikä tämä tilanne ole muuttumassa pitkään aikaan.        

 Joukkolainakorot nousivat kesällä voimakkaasti Yhdysvalloissa ja tämä nousu tarttui 
osittain myös euroalueen joukkolainoihin. Arviomme mukaan kyse on pikemminkin 
korkopiikistä, kuin pitkäaikaisesta korkojen trendinomaisesta noususta. Pitkien 
korkojen nousu olisi perusteltua, jos inflaatio olisi olennaisesti kiihtymässä tai että 
rahapolitiikkaa oltaisiin kiristämässä tuntuvasti. Jo nyt toteutunut korkojen nousu on 
vaikuttanut negatiivisesti Yhdysvaltojen reaalitalouteen, joten perusteita korkojen 
trendinomaiselle nousulle ei ole. Euroalueella ongelmamaiden valtionlainojen korot ovat 
laskeneet suhteessa Saksan valtionlainakorkoihin, mutta loppuvuonna on riskejä siitä, että 
korkoerot voivat taas tilapäisesti leventyä, kun eurokriisiä aletaan jälleen hoitaa. 
Valuuttamarkkinoilla euro on pysynyt likimain alkuvuoden arvossaan (pl. Japanin jeni ja 
useat kehittyvien maiden valuutat). On todennäköistä, että euro on pitkällä aikavälillä 
heikentyvä valuutta, sillä heikompi euro on tosiasiassa ainoa ulospääsytie euroalueen 
heikosta talouskasvusta ja deflaatiouhasta.  

 Yrityslainojen (sekä IG että HY) korkoerot valtionlainoihin ovat jatkaneet kaventumistaan ja 
markkina on yliarvioinut koko finanssikriisin ajan yritysten luottoriskejä. Arviomme mukaan 
korkoerot kaventuvat enää maltillisesti tämän hetken tasoltaan, sillä korkoerot 
alkavat olla historiallisesti jo varsin alhaisilla tasoilla. Korkoerojen kaventumista ruokkii 
lähinnä se, että korkosijoittajat joutuvat hakemaan tuottoja yrityslainoista, sillä valtionlainat 
ovat poikkeuksellisen huono sijoituskohde ja lyhyet korot eivät tuota juuri mitään.  

 Perusteet hyville tuotoille osakemarkkinoilla ovat vahvat lähivuosille, vaikka erilaiset 
hetkelliset ”kriisit ” aika ajoin heiluttavat kursseja. DM-markkinoilla kurssinousu perustuu 
jatkossakin ultramataliin korkoihin, EM markkinoilla maltilliseen arvostukseen ja vahvaan 
talouskasvuun. EM maiden välillä on kuitenkin suuria eroja tuottokehityksessä ja heikon 
maksutaseen maat ovat huomattavasti alttiimpia riskeille kuin vahvan maksutaseen maat. 
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Frontin sijoitusstrategian päälinjat  
 
 

 Allokaatiostrategia ylipainottaa osakkeita suhteessa korkosijoituksiin tällä hetkellä. 
Finanssikriisin jälkeen sijoitusmarkkinat ovat muuttuneet ja erilaiset talouskehityksen, 
politiikkan, ym. globaalit teemat ja niihin liittyvä epävarmuus sekä yllätykset dominoivat ja 
ovat pysyvä tekijä rahoitusmarkkinoilla. Tämän vuoksi osakepainon aktiivinen taktinen 
säätely on olennainen osa sijoitusstrategiaamme. Lisäksi näemme, että osakkeiden 
kurssinousu tulee todennäköisesti lähivuosina perustumaan liian paljon ultrakeveään 
rahapolitiikkaan, joten osakepainon vaihtelu ei tapahdu enää lähtökohtaisesti ns. 
osakeylipainon puolelle. Kurssinousu on ollut tuntuvaa keväällä 2009 alkaneella 
nousumarkkinalla ja arviomme mukaan nyt ollaan siirtymässä tämän pitkän syklin 
jälkipuoliskolle. Taktisesti osakkeet ovat näillä näkymin yhtä lailla ali- kuin ylipainossa 
lähivuosina.  

 Kevääseen 2013 saakka (vuodesta 2011 alkaen) osakkeet ovat omaisuusluokkana olleet 
lievästi tai paljon ylipainossa. Ylipainoa kevennettiin viimeksi keväällä ja osakkeet olivat 
vain lievässä ylipainossa, kun kurssilasku alkoi tämän vuoden toukokuussa. Osakkeita 
ostettiin tuntuvasti kesäkuun puolivälissä ja juhannuksen jälkeen, kun kurssitaso oli 
laskenut. Arviomme mukaan kurssit olivat laskeneet tuolloin liikaa ja pelot Kiinan 
talouskasvun tuntuvasta hidastumisesta ja rahapolitiikan pikaisesta kiristämisestä 
Yhdysvalloissa olivat ylimitoitettuja. Nyt alkusyksyllä (lähinnä syyskuun lopussa) osakkeita 
on vähennetty hieman voimakkaan kurssinousun jälkeen. Tällä hetkellä osakkeiden lievää 
ylipainotusta voidaan perustella ensisijaisesti kohentuneilla suhdannenäkymillä, 
osakkeiden suhteellisella arvostuksella korkosijoituksiin nähden (varsinkin EM maiden 
osakkeet) ja keskuspankkien toimilla. Markkinaepävarmuuden tuntuva väheneminen 
syyskuussa ja vahva "markkinasentimentti" taas puhuvat osakkeita vastaan lyhyellä 
aikavälillä.  

 Korkostrategian linjauksessa on ollut alkuvuonna kaksi kulmakiveä: 1) Yrityslainojen 
ylipainotus valtionlainoihin nähden ja 2) salkun korkoriski (duraatio) on ollut vähäisempi 
kuin normaalitilanteessa (neutraaliallokaatiossa). Lyhyt duraatio on antanut suojaa kesällä 
tapahtunutta pitkien korkojen nousua vastaan. Nyt syyskuussa korkostrategiaa on 
kuitenkin muutettu ja korkosalkun duraatio vastaa likimain vertailuindeksin 
duraatiota. Pitkäaikaisten joukkolainasijoitusten osuutta on kasvatettu syyskuun lopulla 
sekä ennen FED:n 18.9. kokousta että sen jälkeen. Valtionlainojen sekä IG-yrityslainojen 
tuottotasot ovat nousseet kesällä, joten tuottotaso ei ole enää niin toivottoman matala kuin 
keväällä. Toisaalta korkoriskiä ei kannata ottaa liikaa, koska pitkäaikaiset korot nousevat 
helposti, jos markkinoiden pelot FED:n politiikan muutoksesta kiristävämpään suuntaan 
yltyvät uudelleen. Euroalueella on toisaalta mahdollisuus siihen, että EKP alkaa Saksan 
liittopäivävaalien jälkeen tosissaan ja riittävän voimakkailla toimenpiteillä taittamaan 
eurokriisiä ja pankkien luottolamaa. Positiivinen yllätys tukisi pitkien korkojen laskua.  

 Vaikka arviomme mukaan IG- ja varsinkin HY-yrityslainojen tuotto on hyvä verrattuna 
niiden luottoriskiin, emme odota enää merkittävää korkoerojen kaventumista loppuvuonna 
2013. Koska käteinen ja rahamarkkinasijoitukset eivät tuota juuri mitään, ainoa vaihtoehto 
on ylipainottaa IG- ja HY-yrityslainoja ja tyytyä niiden tuottoon, jota varsinkin HY-
lainasalkun (ETF) nk. sisäinen roll down -efekti tukee.     

 Osakestrategian päälinja on ylipainottaa Japania, Pohjoismaita sekä niitä kehittyviä 
talouksia, joilla on kohtuullinen arvostus ja vahva maksutase. Alipainotus koskee 
euromaita ja heikon maksutaseen EM-maita. DM-maiden osakesijoituksissa 
painotamme lisäksi niitä toimialoja, jotka hyötyvät keskimääräistä enemmän kehittyvien 
talouksien kasvusta ja mahdollisuuksista: teollisuustuotteet ja -palvelut, teknologia ja 
terveydenhoito. Alkuvuoden kurssikehityksen vuoksi EM-maiden osakkeet ovat 
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huomattavan paljon maltillisemmin arvostettu kuin DM-maiden. Lisäksi voidaan hyvin 
olettaa, että niiden talouskasvu muodostuu lähivuosina selvästi nopeammaksi kuin DM-
maiden, eli voittojen kasvupotentiaali on hyvä EM-maissa. Kehittyvillä markkinoilla 
ylipainotamme Aasian maita. Tuntuvimmat alipainotukset koskevat Latinalaista 
Amerikkaa (pl. Brasilia) ja varsinkin Itä-Eurooppaa/Itäistä Keski-Eurooppaa.    

 Euroalueen suhdannetilanteen hienoisesta kohentumisesta huolimatta alueen pitkän 
aikavälin näkymät ovat kehnot, joten euroalueen osakkeet ovat alipainossa ja ainoastaan 
Saksa on likimain neutraalipainossa. Oman valuuttansa säilyttäneet Pohjoismaat ovat 
ylipainossa ja ne ovat hyviä esimerkkejä maista, joiden pörsseissä on paljon niiden 
toimialojen yrityksiä, jotka hyötyvät kehittyvien maiden talouskasvusta. Japani on ollut 
ylipainossa jo marraskuusta 2012 lähtien Japanin devalvaatiopolitiikan takia. Kanada ja 
Australia otettiin salkkuun viime kesänä hajauttamaan eurokriisiin liittyvää riskiä. Jatkossa 
ne hajauttavat myös Yhdysvaltojen riskejä. Yhdysvaltojen nk. Fiscal Cliff varjostaa 
osakemarkkinoita syksyn 2014 välivaaleihin saakka ja seuraava erä tässä kiistassa 
nähdään nyt lokakuussa. Yhdysvallat on nyt lievässä alipainossa. 

 Euroalueen kriisin osalta tulemme loppuvuonna ja tulevina vuosina näkemään aika ajoin 
epävarmuutta, mutta kriisin luonne muuttuu entistä enemmän heikon talouskasvun, 
massatyöttömyyden ja politiikan kriisiksi. Epävarmuus nousee aina jostakin yllättävästä 
tekijästä (kuten Kyproksen tilanne keväällä). Yksittäiset "tulipalot" kyetään toki 
sammuttamaan, mutta poliitikkojen on lähes mahdotonta ratkaista eurojärjestelmän 
perusvikoja. Yhtenä ratkaisuna perusongelmiin on euroalueen liittovaltiokehitys, mutta se 
on poliittisten realiteettien vuoksi hyvin hidasta. EKP:n rooli kriisin oireiden lievittäjänä 
korostuu pitkälle tulevaisuuteen ja luo eurosta vähitellen ns. "pehmeän" valuutan. 
Sijoitusstrategia huomioi tämän riskin ja merkittävä osa sijoituksista on hajautettu 
euroalueen ulkopuolisiin valuuttoihin.   

 Hyödykkeiden painoa on vähennetty elo-syyskuussa ja omaisuusluokkana 
hyödykkeet ovat nyt alipainossa. Energian hinta on noussut heinä-syyskuussa ja tätä 
nousupiikkiä on käytetty hyödyksi myymällä energiaan sijoittavia etf:iä. Pidemmällä 
aikavälillä hyödykehintoja tukisi merkittävästi se, jos keskeiset EM-taloudet alkaisivat 
laajemmin rahapoliittisen elvytyksen. Hyödykestrategian sisällä emme sijoita tällä hetkellä 
lainkaan arvometalleihin, kuten kultaan.   

     26.9.2013     Ari Aaltonen     

  

 Kaavio 1. Frontin allokaationäkemys 26.9.2013 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 7,2% 15,0% -7,8%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 20,8% 10,0% 10,8%
Matala riski (IG) 15,3% 25,0% -9,7%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 23,8% 20,0% 3,8%
Kehittyneet (DM) 23,0% 20,0% 3,0%

Hyödykkeet 3,1% 5,0% -1,9%

Käteinen 6,7% 5,0% 1,7%
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Vahva Kiina tukee maailmantalouden elpymistä 
 

 Kesällä ja alkusyksyllä suhdannenäkymät ovat kohentuneet, joten on todennäköistä, 
että maailmantalouden kasvu nopeutuu vuonna 2014, kuten on ennakoitu. 
Euroalueen osalta voidaan kuitenkin puhua lähinnä tilanteen vakautumisesta ja pitkän 
laskun päättymisestä, ei nopeasta talouskasvusta. Yhdysvaltojenkin osalta on 
todennäköistä, että talouden kasvu asettuu 2-3 prosentin haarukkaan, eikä olennaista 
muutosta parempaa tai huonompaan ole luvassa ensi vuonnakaan. Merkittävin 
suhdannekuvan muutos parempaan on siten tapahtunut Aasian maiden osalta.  

 Japani on päässyt vahvaan talouskasvuun viime vuoden lopulla tapahtuneen 
hallituksenvaihdon ja siitä alkaneen uuden talouspolitiikan ansiosta. Jenin tuntuva 
heikentäminen valuuttamarkkinoilla on ollut avain Japanin heräämisessä 
vuosikymmenten deflaatiosta. Japanin inflaatio on nopeutunut tänä vuonna ja deflaatio – 
kuluttajahintojen lasku – on vaihtunut varovaiseksi inflaatioksi. Jenin devalvoituminen on 
parantanut ennen kaikkea suurten, vientiin suuntautuneiden teollisuusyritysten tilannetta ja 
näkymiä. Neljännesvuosittain julkistettavassa Tankan barometrissä niiden 
suhdanneodotukset kohentuivat eniten heinäkuussa. Seuraavan kerran Tankan 
julkistetaan lokakuussa. Kotimarkkinayritysten odotukset ovat edelleen vaisuhkoja, joten 
hallituksen on perusteltua jatkaa elvyttävää politikkaa. Lisäksi keskuspankki aloittaa 
tammikuussa systemaattiset valuuttainterventiot jenin heikentämiseksi tai pitämiseksi 
vähintään nykytasollaan. Kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä Japanin 
kasvu yltyi vuositasolla lähes 4 prosenttiin. Ensi vuonna Japani yltää todennäköisesti 
vähintään konsensusarvioiden 1,5 prosentin kasvuun.  

 

 Japanin suhdannekuvan muutos tapahtui jo keväällä. Loppukesällä merkittävin muutos 
kansainvälisessä taloudessa parempaan on tapahtunut Kiinan tilanteessa. 
Alkukesällä useat arvioitsijat ennakoivat Kiinan talouskasvun hidastuvan merkittävästi 
kuluvan vuoden loppupuoliskolla. Loppukesällä ja alkusyksyllä julkistetut taloustilastot ja 
yritysten suhdannekyselyt ovat kuitenkin osoittaneet, että Kiinan talouskasvu nopeutuu 
vuoden jälkipuoliskolla ja Kiina saavuttaa helposti 7,5 % kasvutavoitteensa kuluvalle 
vuodelle. Erityisen huomionarvoista on se, että viennin kasvu on nopeutunut kesällä. 
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Koska tämä on saavutettu ilman merkittäviä elvytystoimia, on selvää, että Kiina saavuttaa 
myös vuonna 2014 haluamansa kasvutavoitteen ja voi samalla toteuttaa talouden 
rakenneuudistuksia. 

 Kiinan taloutta on syytä tarkastella hieman tarkemmin, sillä vaikuttaa siltä, että Frontin 
näkemys poikkeaa eniten nimenomaan Kiinan osalta markkinoiden konsensus-
näkemyksestä. Arviomme Kiinan taloudesta ja näkymistä on jo pitkään ollut selvästi 
positiivisempi kuin keskimäärin. Useat arvioitsijat ovat pelänneet Kiinan talouskasvun 
hidastumista ja samalla Kiinan talouden on katsottu pitävän sisällään suuria ongelmia niin 
kiinteistömarkkinoiden, velkaantumisen kuin rahoitusjärjestelmän osalta. Kun Kiinan 
kiinteistömarkkinoiden ”romahdus” ei toteutunutkaan, kesällä ongelmaksi nostettiin 
hallitsematon ja riskejä täynnä oleva ”varjopankkijärjestelmä”. Jälleen oli silmiinpistävää, 
että jo ongelman nimivalinnassa haluttiin korostaa uhkaa. Käytännössä 
”varjopankkijärjestelmällä” tarkoitetaan pankkijärjestelmän ulkopuolista rahoituksen 
välitystä, jossa tyypillisesti yritykset tarjoavat korkosäännöstelyn ulkopuolella rahoitusta sitä 
tarvitseville. On luonnollista, että rahoitusmarkkinoiden säännöstely synnyttää 
pankkijärjestelmän ulkopuolelle rahoituskanavia aivan kuten Suomessa 1970-luvun lopulla 
ja 1980-luvun alussa vastaavassa tilanteessa. Suomessa vastaavaa rahoitusjärjestelmää 
kutsuttiin aikanaan markkinarahan markkinoiksi. Tämän rahoituskanavan luonteeseen 
kuuluu, että siitä ei määritelmän mukaan voi ollakaan niin hyviä tilastotietoja ym. kuin 
pankkijärjestelmän rahoituksesta. Sen sijaan, että sijoittajat pohtivat ja kauhistelevat 
”varjopankkijärjestelmän” olemassaoloa, kannattaisi katsoa Kiinan koko talouden 
rahoitustasapainoa ja tilaa.   

 

 Kiinan ulkoinen rahoitustasapaino on erinomainen, eli maalla on vaihtotaseen 
ylijäämä. Kiina ei siis nettomääräisesti tarvitse euroakaan ulkomaista rahoitusta kaikkien 
rahoitustarpeidensa tyydyttämiseksi. Päinvastoin, Kiina rahoittaa muuta maailmaa ja sen 
investointeja ja kulutusta. Koska vaihtotase on ollut ylijäämäinen jo pitkään, on Kiinalle 
kertynyt vuosien kuluessa massiivinen valuuttareservi, jota voidaan tarvittaessa käyttää 
maan talouskasvun ja rahoitusmarkkinoiden tukemiseksi. Myös maan sisäinen 
rahoitustasapaino on kokonaisuutena katsottuna erinomainen. Koko julkisen sektorin 
alijäämä on alle 2 prosenttia BKT:sta, eli aluehallintojen alijäämiä vastaa keskushallinnon 
ylijäämäisyys. Yksityinen sektori on merkittävästi ylijäämäinen, eli kotitaloudet ja yritykset 
yhteenlaskettuna säästävät huomattavasti enemmän kuin kuluttavat ja investoivat. 
”Varjopankkijärjestelmän” ongelmat on syytä nähdä tätä taustaa vasten. Varmasti Kiinassa 
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on yksittäisiä yrityksiä tai paikallis/aluehallinnon yksiköitä, joiden velkaantumistilanne on 
tukala. Mutta Kiinalla on omasta takaa kaikki rahoituksen resurssit ratkaista mikä tahansa 
sisäiseen rahoitukseen liittyvä tarve tai ongelma. Itse asiassa Kiinan viime vuosien kehitys 
on vain vahvistanut Kiinan keskushallinnon asemaa ja mahdollisuuksia kontrolloida 
aluehallintojen toimintaa. Vastakkainen esimerkki Kiinasta on Turkki. Turkki on syvästi 
alijäämäinen talous, ja sillä ei ole mitään edellytyksiä ratkaista mitään ulkoiseen tai 
sisäiseen rahoitukseen liittyvää ongelmaa itse, vaan se on täysin ulkomaisten rahoittajien 
hyväntahtoisuuden ja pitkämielisyyden varassa.  

 Luonnollisesti Kiina pyrkii kehittämään rahoitusmarkkinoitaan samalla, kun talouden 
rakenteita uudistetaan. Kesäkuussa Kiinan keskuspankki kiristi rahoitusmarkkinoiden 
likviditeettitilannetta, mikä kiristi erityisesti pankkijärjestelmän ulkopuolista rahoituksen 
välitystä ja loi tarkoituksellista epävarmuutta. Tarkoituksena ei tietenkään ollut horjuttaa 
maan rahoitusjärjestelmää, vaan antaa yrityksille ym. muistutus siitä, että lyhytaikaiseen 
rahoitukseen ja velkaantumiseen liittyy riskejä. Likviditeettitilanne palautettiin heinäkuussa 
normaaliksi ja mm. lyhytaikaiset korot laskivat takasin normaalitasolleen. Samalla Kiinan 
keskuspankki luopui (heinäkuussa) pankkien antolainauksen keskikorkosäätelystä, mikä oli 
merkittävä toimenpide rahoitusmarkkinoiden muutoksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että merkittävä osa ”varjopankkijärjestelmän” luotonannosta palaa takaisin 
pankkijärjestelmään, johon keskuspankilla on suorempi ja parempi ote kuin pankkien 
ulkopuolisesta rahoituksesta. Osana talouden uudistusprosessia pk-yritysten verotusta 
kevennettiin merkittävästi kesällä. Tarkoituksena on kannustaa yritysten perustamista, 
mikä luo pohjaa kotimaisen palvelutarjonnan ja yritystoiminnan kehitykselle. Koska maan 
julkisen talouden tasapaino on kokonaisuutena hyvä, tämänkaltaista verotuksella tuettua 
talouden rakennemuutosta voidaan jatkaa vielä pitkään.      

Perimmiltään Kiinan todellinen ongelma on liittynyt liian nopeaan inflaatioon viime 
vuosina.  Mutta tältäkin osin kehitys on ollut myönteistä ja Kiinan inflaatio on hidastunut 
merkittävästi jo 2012. Inflaatio on asettunut runsaan kahden prosentin tasolle, mikä on 
selvästi alle keskuspankin 4 prosentin tavoitteen. Hidastunut inflaatio mahdollistaisi 
rahapoliittisen elvyttämisen, jos talouskasvu ylipäänsä hidastuisi. Kiinan keskuspankki on 
kuitenkin ollut varovainen rahapolitiikan keventämisessä ja sekä pankkien reservivaatimus 
että ohjauskorko ovat edelleen korkealla tasolla. Myös finanssipoliittiset elvytystoimet ovat 
olleet varsin maltillisia ja keskushallinto on lähinnä kertonut uusista infrastruktuurin 
rakentamisohjelmista tänä vuonna. Se, että elvytystoimiin ei ole ryhdytty Kiinassa tämän 
enempää, kertoo siitä, että hallinto näkee maan taloustilanteen huomattavan paljon 
parempana, kuin läntiset arvioitsijat. Talouskasvun tavoitteeksi asetettu 7,5 % saavutetaan 
tänä vuonna helposti ja ensi vuonna on kaikki eväät vahvalle kasvulle. Toisaalta on hyvä 
nähdä se tosiasia, että Kiina ei tarvitse mitään 10 prosentin kasvua ”ikuisesti”, vaan 
talouden kasvutavoitetta voidaan hyvin laskea 6 tai jopa 5 prosenttiin lähivuosina, mikä on 
edelleen olennaisesti enemmän kuin OECD-maissa.  

Kaiken kaikkiaan on kummallista, että Kiinan talousindikaattoreita seurataan kuin se 
olisi jokin kriisimaa, vaikka sillä on merkittäviä vahvuuksia ja sellaista liikkumavaraa 
taloudessa ja talouspolitiikassa, josta euroalue tai Yhdysvallat eivät voi 
uneksiakaan. Kiinalla on vaihtotaseen ylijäämä, julkisen sektorin alijäämä on pieni, 
keskuspankin ohjauskorko on lähes 4 prosenttiyksikköä inflaatiota korkeampi ja 
kotitaloussektorilla on mitättömän vähän velkaa. Sisäisen kasvun dynamiikkaa on jäljellä 
vielä vuosikymmeniksi, sillä edelleen 40 % työvoimasta on maatalouden piirissä.  

 Taulukkoon 1 on koottu tärkeimpien maiden ja maaryhmien konsensusennusteet 
talouskasvusta ja inflaatiosta 2013 ja 2014. Konsensusarvioissa Kiinan talouden odotetaan 
kasvavan tänä ja ensi vuonna 7,5 prosenttia. Kiina saavuttaa tämän ennusteen helposti ja 
jos kasvu ei yllä ensi vuonna em. prosenttilukuun, johtuu se siitä, että Kiina tarkoituksella 
alentaa kasvutavoitettaan.  
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Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta 

 

Lähde: Bloomberg, OECD sekä suomalaiset ennustelaitokset ja pankit  

Kiinan talous on merkittävä maailmantalouden kannalta, sillä Kiinan talouskasvu 
muodostaa huomattavan osan koko maailmantalouden kasvusta.  Kaiken kaikkiaan 
kehittyvien talouksien kasvu ja kasvun dynamiikka on avainasemassa lähivuosien 
kehitykselle maailmantaloudessa. Tältä osin on tapahtumassa selvää eriytymistä. Osa 
kehittyvistä talouksista on perustanut kasvunsa liian paljon ulkomaisen velkaantumisen 
varaan. Syvästi alijäämäiset taloudet ovat ajautuneet vaikeuksiin ja tätä kehitystä on tänä 
vuonna nopeuttanut spekulaatio Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristämisestä.  

 Aasian maiden rahoitustasapaino on järjestäen erinomainen, eli niillä on ylijäämäiset 
vaihtotaseet (pl. Intia ja Indonesia). Aasian maiden on siis helppo elvyttää talouttaan ja 
ylläpitää vahvaa talouskasvua, vaikka esimerkiksi Euroopan talouskasvu hidastuisi 
pitkäaikaisestikin tai Yhdysvallat alkaisi kiristää rahapolitiikkaansa. Suhteellisesti heikoin 
tilanne on Itä-Euroopan mailla (EMEA), sillä mm. eurokriisi vaikuttaa niihin muita enemmän 
ja useimmilla niistä on syviä vajeongelmia. Venäjän vaihtotase on edelleen ylijäämäinen, 
mutta se on merkittävästi riippuvainen energian hintakehityksestä ja liuskekaasun 
hyödyntäminen nähdään uhkana maan energiateollisuudelle pitkällä aikavälillä. Etelä-
Afrikka ja varsinkin Turkki ovat alijäämäisiä vaihtotaseeltaan, joten niiden ongelmat ovat 
kasautumassa. Latinalaisen Amerikan maiden talouden kasvu ja tasapaino ovat parempia 
kuin mitä ne ovat perinteisesti olleet, mutta silti kaikki keskeiset taloudet ovat 
vaihtotaseeltaan alijäämäisiä. Kuten aiempina vuosikymmeninä, viime vuosien talouskasvu 
on siis perustunut liiaksi ulkomaiseen velkaantumiseen, eikä kasvu voi jatkua näin ikuisesti. 
Alueen suurimman talouden valuutta, Brasilian real, onkin heikentyikin merkittävästi viime 
ja tänä vuonna, joten eväät vuodelle 2013 ja 2014 ovat nyt paremmat.     

 Jos arviomme Kiinan tilanteesta on positiivisempi kuin markkinakonsensus, olemme 
vastaavasti euroalueen tilanteesta ja elpymisestä selvästi varovaisempia. Saksan 
liittopäivävaalit ovat luoneet harhan siitä, että euroalueen kriisi olisi jotenkin päättymässä. 
Euroalueen sisällä on edelleen merkittäviä ongelmia ja sisäisiä ristiriitoja, joita vain Saksan 
vaalien alla ei ole haluttu pitää esillä.  Kaikille osapuolille, maille, komissiolle ja EKP:lle oli 
tärkeää, että kristillisdemokraatit jatkavat hallitusvaltaansa vaalien jälkeenkin. EU- ja 
eurokriittisempi hallitus olisi synnyttänyt merkittävien ristiriitojen kärjistymisen euroalueen 
sisällä ja helposti vaarantanut hauraan taloustilanteen vakautumisen, mikä kesällä on 
toteutunut. Kriisimaiden ei ollut mitään mieltä tuoda ongelmiaan pöydälle ennen Saksan 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maailma -2,4 4,0 3,0 2,2 2,0 2,9 1,1 2,6 3,7 2,8 2,3 2,8

DM -3,7 2,7 1,4 1,5 1,1 2,0 0,0 1,4 2,5 1,8 1,4 1,9

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

Japani -5,5 4,7 -0,6 2,0 1,9 1,6 -1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,2 2,3

Euromaat -4,4 2,0 1,5 -0,6 -0,4 1,0 0,3 1,6 2,7 2,5 1,5 1,5

Britannia -5,2 1,7 1,1 0,2 1,3 2,0 2,2 3,3 4,5 2,8 2,7 2,3

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

EM 4,7 8,8 7,0 5,6 5,6 5,7 3,7 5,4 6,5 4,3 3,9 4,6

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

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

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

BKT:n kasvu-% (reaalinen) Inflaatio-%
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vaaleja, sillä niillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia saada uusia tukijärjestelyjä herkässä 
tilanteessa. Samoin Ranskan ym. ei ollut mitään mieltä ärsyttää saksalaisia omilla 
toiveillaan vaalien alla, sillä mitään vaikeaa asiaa, johon olisi tarvittu saksalaista rahaa ei 
olisi voitu hyväksyä. Myöskään EKP ei voinut tehdä mitään uusia aloitteita euroalueen 
pankkijärjestelmän tilanteen helpottamiseksi, laskea korkoja, ostaa kriisimaiden 
joukkolainoja tms., sillä Saksan Bundesbank olisi todennäköisesti vastustanut kaikkia 
aloitteita. Onhan nimenomaan Bundesbank vienyt EKP:n OMT-ohjelman laillisuuden 
Saksan perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi.  

 Saksan liittopäivävaalit eivät tuoneet suurta yllätystä, vaan kristillisdemokraattien voitto oli 
odotettu. Vapaiden demokraattien jääminen 5 prosentin äänikynnyksen alle hankaloittaa 
kuitenkin kristillisdemokraattien hallitsemista, sillä yhteenlasketulla vasemmistolla ja 
vihreillä on enemmistö liittopäivillä. Lisäksi eurokriittisen AfD puolueen pääsy lähes 5 
prosenttiin lisää poliittisia jännitteitä ja eurovaalit ovat jo ensi keväänä. Poliittisesti Saksan 
vaalitulos ei ollut niin vakauttava kuin aluksi ehkä arvioitiin. Kriisimailla ei vaalien jälkeen 
ole enää mitään tarvetta pitää ongelmiaan poissa keskustelusta, vaan päinvastoin. 
Myöskään Ranskan ei ole enää mitään mieltä olla sovitteleva Saksan suuntaan, vaan jo 
aiemmin agendalla ollut velkojen yhteisvastuu, eurovaluutan korkea arvo ym. varmasti 
nostetaan taas keskusteluun. Saksan vaalien jälkeen ei kuitenkaan ole tiedossa 
pelkästään negatiivisia asioita. EKP tietää hyvin, kuinka heikko ja herkkä euroalueen 
talouksien ja rahoitusmarkkinoiden tilanne on. On täysin mahdollista, että EKP yllättää 
markkinat positiivisilla aloitteilla, joiden tarkoituksena on 1) varmistaa matalien korkojen 
säilyminen pitkälle tulevaisuuteen 2) lisätä pankkijärjestelmän likviditeettiä, 3) tukea 
kriisimaiden tilannetta joukkolainaostoilla, 4) helpottaa pankkien keskuspankkirahoitusta 5) 
helpottaa pankkien antolainausta yrityssektorille 6) pyrkiä ainakin välillisesti vaikuttamaan 
siihen, että euron arvo heikkenisi valuuttamarkkinoilla. Mikäli EKP ei tee mitään kuluvana 
syksynä, on todennäköistä, että euroalue alkaa uudelleen ja vähittäin vajota talous- ja 
rahoitusmarkkinakriiseihin, sillä poliitikkojen kyky hallita pitkittyvää eurokriisiä on jo nyt 
huomattavan heikko. Riski euroalueen talouskehityksen kääntymisestä heikommaksi on 
todellinen ja on hyvin mahdollista, että EKP epäonnistuu jälleen politiikassaan, kuten on 
tapahtunut useita kertoja 2007 alkaneen finanssikriisin aikana.   

 Konsensusarvioissa euroalueen kasvu on tänä vuonna negatiivinen ja ensi vuonna 
päästään noin prosentin kasvuun. Talouskasvun eväät ovat lähivuosille edelleen heikot ja 
on käynyt selväksi, että alueen suuriman talouden, Saksan kehitys on selvästi eriytynyt 
muiden maiden kehityksestä. Eri euromaiden talouskehityksen eriytyminen vaikeuttaa sekä 
yhteisiä toimia ongelmien ratkaisemiseksi että EKP:n toimintaa. Kaiken kaikkiaan on 
tärkeää todeta, että euroalueella ei ole juuri mitään kasvun dynamiikkaa. 
Työllisyystilanne on heikko, joten ansioiden nousuun ei ole perusteita pitkään aikaan. Kun 
lisäksi verotus todennäköisesti kiristyy edelleen lähivuosina julkisen talouden 
alijäämäisyyden vuoksi, kotitalouksien reaalinen ostovoima todennäköisesti supistuu eikä 
kasva. Yritysten investointien elpymistä haittaa se, että mitään kapasiteettipulaa ei 
juurikaan ole,  pankkijärjestelmän kyky luotottaa pk-yrityksiä on heikko ja euroalueella ei 
ole sellaista kilpailukykyä, että tänne edes kannattaisi investoida. Vienti voisi saada 
vetoapua Aasian ja Yhdysvaltojen talouksien elpymisestä, mutta euron tolkuton 
vahvistuminen viimeisen vuoden aikana on syönyt merkittävästi euroalueen kilpailukykyä. 
EKP:lla on nyt korostetusti vastuu ja avaimet euroalueen talouskehityksen tukemiseksi, 
mutta tekeekö EKP mitään, on suuri kysymysmerkki.     

Eurokriisin dynamiikan kannalta on tärkeää nähdä, kuinka Saksasta on tullut 
vähitellen ylivoimainen talous euroalueen sisällä. Saksa on euroalueen kilpailukykyisin 
maa, se houkuttelee investointeja ja työvoimaa, sen ”uskottavuuspääoma” muihin 
euromaihin nähden on ylivertainen. Kriisimaiden (Irlanti, Portugali, Espanja, Italia, Kreikka, 
Kypros ja Slovenia) rinnalle on syntynyt suuren rakennemuutoksen maat, joista varsinkin 
Suomella ja Ranskalla on eniten tehtävää, jotta edes jotenkuten pysyisivät Saksan 
”kelkassa”. Tähän saakka molemmissa maissa poliittiset päättäjät ovat halunneet torjua 
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kaikki välttämättömät rakenteelliset uudistukset, joita tarvittaisiin tilanteen pitämiseksi edes 
vakaana. Myös Alankomaat kuuluvat tähän ryhmään, mutta sen tilannetta helpottaa suuri 
vaihtotaseen ylijäämä. Työmarkkinoiden ja julkisen sektorin uudistukset olisivat 
välttämättömiä, jotta Suomi ja Ranska voisivat menestyä yhteisvaluutta-alueella pitkällä 
aikavälillä. Suomessa hallitus teki syksyllä päätöksen, että se tulee (ehkä) myöhemmin 
tekemään päätöksiä julkisen sektorin rakenteiden uudistamisesta ja julkisen sektorin 
pienentämisestä. Työmarkkinoilla päästään mahdollisesti sopuun maltillisesta 
tuloratkaisusta, mutta työmarkkinoiden jäykkyyksiin ei ole kyetty puuttumaan. Ranskassa 
poliittinen päätöksenteko on aivan yhtä lamassa. .  

 Kaikesta edellä mainitusta huolimatta on todennäköistä, että euroalue ei hajoa 
lähivuosina, vaikka talouskehitys olisi kuinka heikkoa tahansa. Tekijät, jotka pitävät 
euroalueen koossa ovat vahvoja (ks. strategiakatsaus talvi 2012). Ensinnäkin euroalue on 
rahoituksellisesti itsenäinen, irtautuminen eurojärjestelmästä olisi hyppy tuntemattomaan ja 
eurojärjestelmä on ensisijaisesti poliittinen projekti, jonka taloudellinen mielekkyys ei ollut 
alun pitäenkään projektin tärkein asia.  

Yhdysvaltojen talouskehitys on tänä vuonna tarjonnut vähiten yllätyksiä. Talous on 
kasvanut noin runsaan 2 prosentin vauhtia lähinnä yksityisen kulutuksen voimalla. 
Asuntomarkkinoiden elpyminen on ollut keskeinen moottori talouskasvulle, sillä 
pyrkimykset julkisen sektorin tasapainottamiseksi ovat merkinneet verotuksen lievää 
kiristymistä ja julkisten menojen kasvun hidastumista. Asuntomarkkinoiden elpyminen ja 
asuntohintojen nousu on tärkeää kotitalouksille, sillä asuntovarallisuus on yhdysvaltalai-
selle kotitaloudelle tärkein varallisuuden osa. Yhdysvaltojen talouden tilanne on kaikkiaan 
varsin ongelmaton, sillä talous ja keskuspankin toimet hakevat erittäin todennäköisesti 
tasapainon, jossa kasvu ei vaarannu. Toisaalta nopea kasvu taittuu helposti, kun 
rahoitusmarkkinoilla aletaan spekuloida keskuspankin kiristyvästä rahapolitiikasta ja 
korkojen noustessa mm. asuntokauppa alkaa hyytyä korkeisiin asuntolainakorkoihin. Juuri 
näin tapahtui tänä kesänä ja markkinat menivät FED:n edelle kiristyspuheissaan. 
Yhdysvaltojen talouskasvua rajoittaa jatkossakin julkisen talouden ja vaihtotaseen 
alijäämäisyys, mutta heikomman kehityksen estää yhtä varmasti poikkeuksellisen 
ammattitaitoinen keskuspankin johto. Korot pysyvät alhaalla vielä pitkään ja kongressin 
pääpuolueet, demokraatit ja republikaanit kykenevät todennäköisesti siirtämään jälleen nk. 
Fiscal Cliff riidan vuodella eteenpäin syksyn 2014 välivaalien jälkeiseen tilanteeseen.   
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Koronnousupelkojen vaimeneminen, vahvat 
osakemarkkinat ja EKP fokukseen 

 

 Kesällä rahoitusmarkkinoita hallitsi spekulaatio siitä, miten ja milloin Yhdysvaltojen 
keskuspankki FED vähentää arvopaperiostojaan. Tämä heijastui pitkäaikaisin korkoihin ja 
valtionlainojen korot nousivat tuntuvasti aina syyskuun alkuun saakka. Korkojen nousu 
tarttui myös euroalueen joukkolainakorkoihin, mutta Japanissa keskuspankki pysäytti 
joukkolainojen koronnousun päättäväisesti jo alkukesällä. Vaikka FEDin pääjohtaja ja muut 
pankin johtajat useaan otteeseen totesivat kesän aikana, että keskuspankilla ei ole mitään 
ennalta määrättyä ohjelmaa, jonka mukaan FED vähentää arvopapereiden ostoja, 
markkinoiden spekulointi jatkui kiivaana aina syyskuun 18. päivän FOMC kokouksen 
saakka. Vaikka FED toisti useaan otteeseen, että arvopaperiostojen vähentäminen on 
riippuvaista talouskehityksestä, useat markkinakommentaattorit ja analyytikot eivät 
halunneet uskoa muuta kuin omia tarinoitaan rahapolitiikan kiristämisestä. Erityisen 
kummallista tämä oli siinä valossa, että loppukesällä saatiin useiden taloustilastojen ja 
suhdannekyselyjen perusteella vahvistusta siitä, että Yhdysvaltojen talous ei ole niin vahva 
kuin alkukesällä kuviteltiin. Varsinkin se, että asuntomarkkinoilla uusien 
asuntoluottohakemustan määrä likimain puolittui kevään ja kesän aikana viime talven 
tasolta, oli selvä merkki asuntomarkkinoiden hiljentymisestä. Myös kuluttajaluottamuksen 
lasku kesällä oli huomionarvoista ja heijasti tätä samaa seikkaa. Jo nyt tapahtunut valtion 
joukkolainakorkojen nousu oli heijastunut uusien asuntolainojen korkotasoon ja kipukynnys 
oli ylitetty jo loppukeväällä. Jos FED olisi tämän lisäksi vähentänyt arvopaperistettujen 
asuntolainojen ostojaan, uusien asuntoluottojen korkojen nousu olisi ollut vieläkin 
tuntuvampaa ja asuntomarkkinat olisivat hiljentyneet vieläkin enemmän. Tämä episodi ositti 
hyvin, miten riippuvainen Yhdysvaltojen talous on edelleen ultrakeveästä rahapolitiikasta ja 
samalla siitä, miten rahoitusmarkkinoilla aika ajoin ns. "ajetaan" korkoja ylöspäin.  
Arviomme mukaan valtionlainojen korot voivat loppuvuonna jopa laskea maltillisesti.    

 

 Rahoitusmarkkinoiden perusvire on siis keveä rahapolitiikka ja matalat 
keskuspankkien ohjauskorot pitkälle tulevaisuuteen kaikissa OECD-maissa. Keveän 
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rahapolitiikan voidaan ennustaa jatkuvan useasta syystä: 1) Talouden kasvu ja 
kasvunäkymät ovat heikot kaikissa OECD-maissa ja varsinkin euroalueella. 2) 
Inflaatiopaineet ovat olemattomat heikon talouskasvun ja heikon työllisyystilanteen vuoksi 
eikä kapasiteettipulaa ole käytännössä missään OECD-taloudessa. 3) Ja vaikka olisikin, 
globaali kilpailu pitää joka tapauksessa hintakehityksen kurissa maailmantaloudessa. 4) 
Menestykseksi osoittautunut Japanin devalvaatiopolitiikka. Muut OECD-maat pyrkivät 
mahdollisesti myös saamaan vetoapua talouskasvuun valuuttansa ulkoisen arvon 
heikentymisestä tai vähintäänkin estämään valuuttansa vahvistumisen. Eli muilla OECD-
mailla ei ole varaa nostaa ohjauskorkoja, sillä kiristys ruokkisi valuutan vahvistumista.  

 Japanin vuodenvaihteessa aloittama devalvaatiopolitiikka on ollut vaikutuksiltaan 
merkittävin tapahtuma viimeisen vuoden aikana, vaikka kesällä spekulaatio FED 
politiikasta saikin paljon huomiota. Erityisen merkittäväksi Japanin uusi avaus on siksi, että 
se on ollut suuri menestys ja Japani näyttä vihdoin irrottautuvan yli 20 vuotta kestäneestä 
deflaatiokierteestä. Japanin keskuspankin toiminta on ollut menestys, koska pankki on 
vihdoinkin toiminut päättäväisesti. Viime huhtikuussa Japanin keskuspankki ilmoitti uuden 
pääjohtajansa suulla, että arvopapereiden osto-ohjelma kaksinkertaistetaan, minkä 
seurauksena  jeni heikkeni lisää valuuttamarkkinoilla. Toukokuussa keskuspankki pysäytti 
alkuun valtionlainakorkojen nousun, kun korkospekulaatiot alkoivat Yhdysvalloissa. Ensi 
tammikuussa Japani aloittaa systemaattiset valuuttainterventiot jenin heikentämiseksi. 

 Japanin menestyksekäs devalvaatiopolitiikka on lisännyt paineita kaikkia muita 
OECD-maita ja enenevästi myös EM-maita kohtaan. Millään OECD-maalla ei ole niin 
vahva talous, että se voisi sallia oman valuuttansa merkittävän vahvistumisen 
valuuttamarkkinoilla. Keväällä pelättiin, että valuuttamarkkinoilla saatettaisiin ajautua 
avoimeen valuuttasotaan, mutta sen sijasta on päädytty hiljaiseen valuuttasotaan, jossa 
jokainen maa pyrkii estämään valuuttansa vahvistumispaineita joko laskemalla 
keskuspankkien ohjauskorkoja tai turvautumalla arvopaperi/valuuttainterventioihin. 
Esimerkiksi Australian ja Etelä-Korean keskuspankit ovat laskeneet ohjauskorkojaan ja 
usean kehittyvän talouden valuutat ovat heikentyneet tuntuvasti tänä vuonna. Kiinan on 
helpompi hallita valuuttaansa, sillä se ei kellu vapaasti ja pääomanliikkeitä säädellään. 
Kiina on kuitenkin keväällä ilmoittanut, että se on tarvittaessa valmis valuuttasotaan, mikäli 
se on tarpeen.  Mikäli ensi vuonna ajaudutaan kilpaileviin valuuttainterventioihin, kun 
Japani aloittaa omat interventionsa, lisääntyy likviditeetti rahoitusmarkkinoilla entisestään, 
mutta nyt globaalilla tasolla. Suurin kysymysmerkki on se, miten EKP harjoittaa 
rahapolitiikkaansa Saksan liitopäivävaalien jälkeen tilanteessa, jossa euro on vahvistunut 
kestämättömän korkealle tasolla euroalueen heikkoon taloustilanteeseen nähden.  

On todennäköistä ja toivottavaa, että Saksan liittopäivävaalien jälkeen EKP 
käynnistää uusia ohjelmia likviditeetin lisäämiseksi rahoitusmarkkinoilla ja toimia 
pankkien luotonannon helpottamiseksi. Euroalueen kriisin pitkittyminen on nimenomaan 
ollut EKP:n syytä, kun se on pitänyt rahapolitiikkansa liian kireänä kriisin ensimmäiset 5 
vuotta ja 2011 alkaneet erityistoimet ovat olleet riittämättömiä. Epäonnistuneeseen 
politiikkaan on toki monia syitä, ja tärkein niistä on se, että EKP:n mandaatti on tehty 1920- 
ja 30-lukujen inflaatiosotia varten. EKP ei ole ymmärtänyt globalisaation merkitystä 
inflaatioprosessiin, eikä sitä, että valuuttakursseista on tullut keskeisiä rahapolitiikan 
ohjauksen kannalta. Myös ymmärrys siitä, että eri maiden rahapolitiikan suhteellinen kireys 
tai keveys on vähintään yhtä tärkeätä kuin rahapolitiikka suhteessa oman maan / 
talousalueen tilanteeseen. Pahimmillaan EKP:n johdon ymmärtämättömyys oli edellisen 
pääjohtajan, Trichetin kaudella, jolloin keskuspankki ei tehnyt juuri mitään finanssikriisin 
hallitsemiseksi, mutta korotti ohjauskorkojaan kahdesti (kesä 2008 ja kevät 2011) 
tilanteissa, jolloin finanssikriisi kärjistyi.  

Vaikka 2011 uudeksi pääjohtajaksi saatiin hieman pragmaattisempi Draghi, EKP on 
edelleen dogmaattisen Bundesbankin vanki. Tänä vuonna Saksan liittopäivävaalien vuoksi 
EKP:n toiminta lamautui jo keväällä. Toukokuussa kyettiin vielä tekemään ohjauskoron 
lasku (Bundesbankin vastustuksesta huolimatta), mutta kesällä EKP ei ole uskaltanut 
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tehdä yhtäkään uutta aloitetta, pelätessään, että saksalaiset voisivat ”hermostua” ja 
Saksan liittopäivävaalien tulos muodostuisi hankalaksi eurokriisin hallitsemisen kannalta 
jatkossa. Koska euroalueen eväät talouskasvulle ovat vähäiset ja poliitikkojen kyky tehdä 
vaadittavia rakennemuutoksia olematon, on välttämätöntä että EKP edelleen keventää 
rahapolitiikkaansa ja ryhtyä erityistoimiin pankkijärjestelmän tukalan tilanteen 
helpottamiseksi. EKP:n tulisi myös toimia alentaakseen  ylivahvaa euron kurssia. 
Markkinoiden huomio keskittyy nyt loppuvuonna siihen, mitä EKP tekee, vai onko EKP yhtä 
toimeton, kuin aiemminkin. Vaikka arvioimme, että EKP vihdoin kykenisi toimimaan, on silti 
suuri riski siitä, että EKP on toimeton ja luottaa vain varovaisiin merkkeihin taloustilanteen 
vakautumisesta. Tässä vaihtoehdossa ajaudutaan uusiin kriiseihin (Kreikka, Portugali, 
pankit jne.) talouskasvu ja työllisyys säilyvät heikkoina ja euroalueen näköala heikkenee 
edelleen. Vaikka eurojärjestelmä sinänsä pidetään koossa, on suuri riski siitä että EKP 
toimet ovat vastaisuudessakin vain ”tulipalojen sammutusoperaatioita”. Eli EKP toimii 
jälleen reaktiivisesti, tekee liian vähän ja liian myöhään. Mikäli näin tapahtuu, on riski siitä, 
että euroalue juuttuu pitkäaikaiseen deflaation ja olemattoman kasvun suohon kuten 
Japani 1990-luvulla. Tässä vaihtoehdossa matalien lyhyiden korkojen jakso voi muodostua 
jopa vuosikymmenien pituiseksi. Sijoittajalle tämä merkitsee kaikissa vaihtoehdoissa 
olemattomia tuottoja lyhytaikaisille korkosijoituksille, eikä tämä tilanne ole 
muuttumassa pitkään aikaan.         

Viime vuosina rahoitusmarkkinoiden herkkyys epävarmuudelle on ollut huomattavan suuri. 
Tänä vuonna sijoittajien käyttäytyminen on muuttunut ja riskiä siedetään selvästi 
enemmän. Luottamus siihen, että viime kädessä keskuspankit vakauttavat 
rahoitusmarkkinoiden ongelmatilanteet ja keveä rahapolitiikka jatkuu vielä pitkään, on 
vahvaa. Ja tämä on toki perusteltua, sillä FED on osoittautunut erinomaisen taitavaksi 
finanssikriisin hallitsijana, EKP ei ole enää aivan niin toivoton kuin kriisin alkuvuosina ja 
Japanin keskuspankki on yllättänyt todella myönteisesti aktiivisella politiikallaan niin 
deflaation taittamisessa kuin ennakkoluulottomalla valuuttakurssipolitiikallaan.  

 

 Osakeoptioiden hinnoittelussa käytettävä (implisiittinen) volatiliteetti on hyvä mittari 
sijoittajien epävarmuudesta. Viimeisen vuoden aikana epävarmuus on laskenut varsin 
alhaiselle tasolle ja markkinat ovat luottavaisemmat kuin kertaakaan sitten kesällä 
2007 alkaneen finanssikriisin aikana. Rahoitusmarkkinat ovat siis päässeet merkittävältä 
osin irti vuoden 2007 syksyllä alkaneesta finanssikriisistä. 
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 Korkomarkkinoilla epävarmuuden väheneminen on näkynyt kriisimaiden valtionlainojen 
korkojen ja Saksan korkojen eron kaventumisena. Yrityslainojen (sekä IG että HY) 
korkoerot valtionlainoihin ovat kaventuneet tuntuvasti ja aletaan olla likimain samoilla 
tasoilla, jotka vallitsivat ennen syksyn 2011 kriisitunnelmia. Arviomme mukaan korkoerot 
tulevat vielä kaventumaan hieman, mutta selvästi hitaammin, ja takapakkejakin tullaan aika 
ajoin näkemään. Yrityslainoja tukee lähinnä se, että korkosijoittajalla on kovin vähän 
mielekkäitä vaihtoehtoja jäljellä.  

 

  

 Osakemarkkinoilla yritysten tulosten säilyminen varsin hyvällä tasolla ja yleisen 
epävarmuuden väheneminen on ollut tärkeää kurssikehitykselle alkuvuonna. Keskeinen 
syy kurssinousulle on kuitenkin ollut ultrakeveä rahapolitiikka Yhdysvalloissa ja Japanissa. 
Myös EKP:n pragmaattisempi politiikkaa on tukenut osakemarkkinoita.  Kehittyvien 
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markkinoiden kurssit ovat kuitenkin kehittyneet heikosti tänä vuonna ja erot 
tuottokehityksessä on ollut silmiinpistävää. Heikko kurssikehitys EM-maissa on 
perustunut pitkälti sijoittajien käyttäytymiseen, kun sijoituksia on vähennetty EM-maiden 
pörsseissä ja varoja on kanavoitu ”kotimarkkinoille” Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan sekä 
Japaniin. Osittain pääomavirtoja voidaan selittää sillä, että arvioita tärkeimpien EM-maiden 
talouskasvusta alennettiin keväällä ja kesällä.  Erot arvostuksissa DM- ja EM-maiden 
osakkeiden välillä on kasvanut ja EM-maiden osakkeet ovat nyt huomattavan edullisia DM-
osakkeisiin nähden. Arviomme mukaan tämä kehitys ei ole pitkän trendin alku vaan 
tilapäinen muutos joka korjaantuu ajan kanssa. Huomionarvoista eri EM-markkinoiden 
tuottokehityksessä (ml. valuuttakurssien kehitys) on ollut se, että eri EM-maat ovat selvästi 
eriytyneet tänä vuonna. Yleissääntönä voidaan sanoa, että parhaiten ovat menestyneet 
maat, joiden maksutase on vahva. Vastaavasti heikon maksutaseen maat ovat 
menestyneet sekä absoluuttisesti että suhteellisesti heikoimmin.  

 

Kun arvioidaan lähivuosien kurssikehitystä, usea tekijä puhuu edelleen kurssinousun 
puolesta. Osakkeiden hinnoittelu on arvostuksen kannalta kohtuullinen ja varsinkin  
suhteessa korkosijoituksiin. Lisäksi osakekurssien nousua voidaan perustella OECD-
maiden keskuspankkien huomattavan keveällä rahapolitiikalla nollakorkoineen, jonka 
vaikutusta lisätään rahan määrää kasvattavilla arvopaperiostoilla. Kun keskuspankkirahan 
lisäys ei päädy yritysten investointien rahoittamiseen, se menee finanssimarkkinoille ja 
nostaa väistämättä arvopapereiden hintoja. Myös sijoittajien riskinottohalukkuuden 
lisääntyminen tukee lyhyellä aikavälillä osakekursseja. Lisäksi kehittyvien talouksien vahva 
talouskasvu ja mahdollinen rahapolitiikan keventäminen inflaatiopaineiden hellitettyä tukee 
osakemarkkinoita. Selkeimmin kurssinousua vastaan puhuu DM-osakekurssien tuntuva 
nousu viimeisen vuoden aikana ja nyt alkusyksyllä, mikä helposti johtaa teknisiin 
korjausliikkeisiin. Myös osakkeiden absoluuttinen arvostustaso on useilla DM-markkinoilla 
haastava, jos taantuma jatkuu ja yritykset eivät kykene kasvattamaan liikevaihtojaan. 
Selkeimmin nousupotentiaalia on EM-osakemarkkinoilla, jossa edellisten lisäksi 
kurssinousua voidaan perustella vahvalla talouskasvulla, alhaisella suhteellisella 
arvostustasolla ja mahdollisella/todennäköisellä muutoksella suurimpien EM-maiden 
rahapolitiikassa, eli korkotason laskulla.     
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Toimiala- ja maavalinnat DM- ja EM-
osakestrategioissa 

 

 Frontin osakestrategia perustuu sekä maa- että toimialavalintoihin. Ainoastaan 
suomalaisten osakkeiden osalta teemme yhtiövalintoja. Maavalinnoissa pyritään 
painottamaan niiden maiden osakemarkkinoita, joiden kurssikehityksen arvioimme olevan 
keskimääräistä parempaa tai joilla riskit ovat vähäisemmät. Eri maita painotettaessa on 
luonnollista tarkastella eri maiden pörssien toimialarakennetta, sillä vapaiden 
pääomanliikkeiden globaalissa taloudessa yksittäisten maiden merkitys ei ole enää niin 
merkittävä kurssikehitykselle kuin vielä 1900-luvun lopulla.  

 Toisaalta on myös tärkeää huomata, että eri toimialat poikkeavat tuntuvasti toisistaan 
liiketoiminnan luonteen, kasvunäkymien ja kilpailutilanteen erojen vuoksi. Lisäksi eri 
toimialat ovat luonnostaan enemmän riippuvaisia sijaintimaansa kotimaisesta 
talouskehityksestä vs. kansainvälinen talouskehitys. Hyviä esimerkkejä ovat teknologia ja 
kiinteistösijoittaminen. Kiinteistösijoittamisen toimialalla yrityksen menestys on pitkälti 
riippuvainen yrityksen kotimaan talouskehityksestä, koroista, kiinteistömarkkinoista ym.  
Sitä vastoin teknologiayritysten toimintaympäristö  on useimmiten täysin globaali, jossa 
liikevaihto tyypillisesti perustuu maailmanlaajuiseen myyntiin ja kilpailu on globaalia.  

 Globaalissa sijoitusstrategiassa tämä merkitsee sitä, että sijoittajan tulee huomioida sekä 
maakohtaiset tekijät että toimialat. Maakohtaiset tekijät pitävät sisällään myös 
valuuttakurssit, sillä lähtökohtaisesti osakesijoittaja  - tehdessään sijoituksen jonkin maan 
pörssiin -  ostaa osakkeiden ohella kyseisen maan valuutan.  Maakohtaisista tekijöitä 
arvioitaessa huomio kiinnittyy tyypillisesti arvioon eri maiden talouskasvusta, sillä vain 
talouskasvu synnyttää pitkällä aikavälillä yritysten voittojen (ja palkkojen, eli ostovoiman) 
kasvua. Siellä missä on kasvua, voi odottaa olevan myös yritysten voittojen kasvua. 
Kasvun ohella on hyvä arvioida kasvuun liittyviä riskejä, eli sitä, minkälaiseen talouden 
tasapainoon kasvu  perustuu. Keskeistä on tarkastella, eri maiden: 1) Maksutaseen 
tasapainoa, eli sitä, missä määrin kasvu perustuu ulkomaiseen velkaantumisen. 2) 
Kyetäänkö kasvu saavuttamaan ilman että inflaatio on nopeaa ja 3) onko julkisen sektorin 
rahoitusasema vahva ja onko julkinen sektorin rakenne kasvua tukevaa vai sitä 
näivettävää. Taloudellisten riskien ohella sijoittajan tulee toki arvioida eri maiden poliittisia 
riskejä, kuten poliittisen ja oikeusjärjestelmän tilannetta, pääomanliikkeisiin ja 
ulkomaankauppaan liittyviä rajoitteita ja riskejä ym.  

 Maakohtaisten tekijöiden merkitys on suuri erityisesti kehittyville markkinoille sijoitettaessa. 
Kehittyville markkinoille sijoitettaessa altistutaan lähtökohtaisesti suuremmalle poliittisille ja 
taloudellisille riskeille, joten sijoittaja edellyttää niiltä mailta joihin sijoittaa, keskimääräistä 
nopeampaa kasvua. Tällöin on tärkeää arvioida kasvuun liittyviä riskejä. Poliittisten riskien 
arviointi on aina vaikeaa, mutta talouden riskien arvioinnissa maksutase on osoittautunut 
erinomaiseksi työkaluksi. Maat, joiden kasvu perustuu pitkällä aikavälillä liiallisesti 
ulkomaiseen velkaantumiseen, ajautuvat ennemmin tai myöhemmin ongelmiin, jolloin sekä 
pörssit että valuutan arvo reagoivat huomattavan negatiivisesti. Kuluvana vuonna eri 
kehittyvien talouksien pörssien kokonaistuoton (kurssikehityksen ohella huomioidaan 
osingot ja valuuttakurssin muutos) erot selittyvät poikkeuksellisen hyvin maan vaihtotaseen 
yli- tai alijäämäisyydellä. Heikoimmin ovat menestyneet alijäämäiset maat.  

 Lyhyellä aikavälillä maakohtaiset tekijät ovat merkittäviä, sillä usein käy niin, että jos 
sijoittajat esimerkiksi pyrkivät irtautumaan jonkin maan pörssistä, kaikkien ko. pörssin 
yritysten osakekurssit laskevat, vaikka yritysten joukossa olisi täysin globaalia liiketoimintaa 
harjoittavia yrityksiä. Pitemmällä aikavälillä yritysten toimialakohtaiset ja yrityskohtaiset 
tekijät dominoivat ja menestyvää globaalia liiketoimintaa harjoittavan yrityksen riippuvuus 
”kotimaan” talous- ja kurssikehityksestä on vähäisempi.   
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 Maakohtaisten tekijöiden ohella tulee tarkastella eri maiden pörssien rakennetta ainakin 
toimialatasolla. Toimialarakenne kertoo paljon siitä, kuinka riippuvainen maan pörssi on 
oman maan talouskehityksestä tai globaaleista tekijöistä. Alla olevaan kaavion 2. on 
kuvattu Frontin osakestrategiaa toimialatasolla erikseen DM- ja EM-maiden kannalta. 
Parhaan kasvupotentiaalin arvioimme olevan toimialoilla, joiden tausta on kaaviossa 
väritetty vihreäksi. Vastaavasti heikon kasvun toimialat on väritetty punaisiksi ja neutraalit 
harmaiksi. EM-maiden osalta toimialavalintojen merkitys ei ole niin suuri kuin DM-maiden. 
EM-maissa voidaan olettaa, että kaikilla toimialoilla kasvunäkymät ovat vähintäänkin 
kohtalaiset. Sitä vastoin DM-maiden osalta voidaan olettaa, että globaalit toimialat, kuten 
terveydenhoito, teknologia ja teollisuustuotteet (tyypillisesti konepajateollisuuden 
investointitavaroita) toimialoilla kasvupotentiaali on suurempi kuin keskimäärin, sillä 
markkinat ovat näille yrityksille tyypillisesti globaalit. Lisäksi ko. toimialat hyötyvät 
merkittävästi kehittyvien talouksien kasvusta tai teollisuusmaiden väestön ikääntymisestä 
(terveydenhoito).    

Kaavio 2. DM- ja EM-maiden toimialat vertailussa  
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 Toimialapainotukset ovat osakestrategiassa nimenomaan hyvin pitkän aikavälin 
näkemyksiä. Lyhyellä aikavälillä näistä painotuksista voidaan luonnollisesti poiketa, mikäli 
markkinatilanne muuttuu. Erityisesti DM-maiden osalta tällä hetkellä ollaan varovaisia 
tyypillisten kotimarkkinatoimialojen osalta. Kulutustavarat ja –palvelut (media, kauppa jne.)  
kuten myös rakentaminen ja kiinteistösijoitus ovat vähäisellä painolla. Myös 
rahoituslaitosten pitkän aikavälin voimakkaaseen kasvuun on vaikea luottaa, sillä 
useimmissa DM-maissa rahoituslaitokset ovat jo kasvaneet "mittoihinsa". Pankkien kasvu 
edellyttäisi perimmiltään taseiden kasvua muilla sektoreilla,  eikä siihen ole merkittäviä 
mahdollisuuksia sillä velkaantumistasot ovat korkealla niin kotitalouksien, yritysten kuin 
julkisen sektorin osalta kaikissa teollisuusmaissa. Lisäksi pankki- ja vakuutuspalveluiden 
kilpailu ei ole ainakaan vähenemässä pitkällä aikavälillä samalla, kun viranomaissäätelyn 
lisääntyminen kasvattaa kustannuksia.  

Taulukko 2. DM-osakesijoitusten toimialapainotukset  

 

Maavalinnoissa Frontin osakestrategia on painottanut EM-maiden osakkeissa 
maksutaseen merkitystä ennakoivana riski-indikaattorina jo siitä alkaen, kun etf:iin 
perustuvaa sijoitusstrategiaa on toteutettu, eli vuodesta 2011. Luonnollisesti muitakin 
tekijöitä huomioidaan, kun maavalintoja tehdään, mutta vaihtotase on ollut korostetusti 
mukana nimenomaan taloudellista riskiä arvioitaessa. EM-osakesalkussa ylijäämäisen tai 
tasapainoisen vaihtotaseen maat ovat lähtökohtaisesti olleet ylipainossa ja vastaavasti 
alijäämäisen vaihtotaseen maat alipainossa.  Osakkeiden arvostustasot ja 
vaihtotasekehitys viime vuosilta on kuvattu taulukossa 3.    

Maavalinnoissa tämä on näkynyt siten, että tärkeimmistä/suurimmista EM-
osakemarkkinoista Kiina (sekä Hong Kong että Shanghai), Etelä-Korea, Taiwan, 
Singapore, Malesia sekä Filippiinit ovat olleet suurella painolla Frontin EM-osakesalkussa.  
Myös Venäjä on ollut ylipainossa, mutta sen painoa pienennettiin merkittävästi 
toukokuussa ja uudelleen syyskuun lopussa .  Vastaavasti alijäämämaat, kuten Intia, Etelä-
Afrikka, Brasilia, Chile, Puola ja varsinkin Turkki ovat olleet selvästi markkinapainoa 
vähäisemmällä painolla EM-osakesalkussa.    

 

Suhteellinen ylipaino DM salkku DM indeksi
%-osuus %-osuus ero %-yks.

Öljy ja kaasu 5,5 7,5 -2,0
Perusteollisuus 7,9 8,0 -0,1
Teollisuustuotteet ja -palvelut 24,7 16,7 8,0
Kulutustavarat 4,4 8,1 -3,7
Kulutuspalvelut 7,3 12,0 -4,7
Terveydenhoito 14,0 9,3 4,7
Rahoitus 16,0 17,7 -1,7
Tietoliikennepalvelut 3,6 4,9 -1,3
Teknologia 14,5 11,1 3,4
Yhdyskuntapalvelut 2,1 4,6 -2,5

Yhteensä 100,0 100,0 0,0
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Taulukko 3. Osakkeiden arvostus ja ulkoinen tasapaino 
 

 

Lähde: Bloomberg, OECD ja keskeiset suomalaiset ennustelaitokset

P/E Vaihtotase / BKT, %
2013 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DM 15,0

Yhdysvallat 15,4 -2,7 -3,0 -3,0 -2,7 -2,6 -2,6
Kanada 15,5 -3,0 -3,6 -3,0 -3,7 -3,0 -2,6
Australia 15,5 -4,3 -3,0 -2,3 -3,7 -2,5 -2,5
Japani 18,6 2,9 3,7 2,0 1,0 1,2 1,8
Saksa 13,1 6,0 6,3 6,2 7,0 6,6 6,1
Alankomaat 13,5 5,2 7,4 9,5 9,4 10,3 9,2
Ranska 13,4 -2,1 -2,2 -2,4 -2,2 -2,0 -1,8
Italia 14,9 -3,1 -3,2 -3,8 -1,2 0,7 1,0
Espanja 15,3 -5,7 -4,7 -3,7 -1,9 1,0 2,0
Kreikka 60,1 -11,2 -10,1 -9,9 -3,4 -1,4 0,0
Suomi 18,1 2,0 1,6 -1,1 -1,8 -1,3 -0,8
Ruotsi 16,0 4,0 6,1 4,6 5,9 7,0 6,9
Norja 12,4 13,8 12,8 13,6 13,7 13,6 13,6
Tanska 16,9 3,4 5,9 5,7 5,7 4,6 4,9
Sveitsi 15,6 10,6 14,7 9,0 11,2 12,5 12,5
Iso-Britannia 13,1 -1,4 -2,7 -1,5 -3,8 -3,0 -2,5

EM 11,4

Kiina 9,4 4,9 3,9 2,7 2,3 2,4 2,3
Intia 14,9 -1,7 -3,6 -3,8 -5,4 -4,9 -4,0
Etelä-Korea 11,2 4,8 3,4 2,7 4,2 3,9 2,9
Taiwan 15,0 11,3 9,2 9,0 10,5 10,1 9,5
Malesia 16,7 15,5 10,9 11,6 6,1 3,9 4,8
Thaimaa 14,3 8,4 3,1 1,7 0,0 0,6 0,6
Indonesia 15,2 1,9 0,7 0,2 -2,8 -3,0 -2,4
Filippiinit 18,4 5,1 4,2 3,1 3,0 2,9 3,4
Venäjä 5,8 3,9 4,6 5,3 3,6 2,8 1,8
Puola 14,4 -3,7 -5,0 -5,6 -3,3 -2,4 -2,8
Tsekki 13,0 -2,4 -3,9 -2,7 -2,5 -2,0 -1,9
Turkki 10,6 -2,0 -6,3 -9,7 -6,0 -6,9 -7,2
Brasilia 12,0 -1,4 -2,2 -2,1 -2,4 -3,3 -3,2
Meksiko 18,0 -0,7 -0,2 -0,8 -0,8 -1,4 -1,4
Chile 19,1 2,0 1,5 -1,4 -3,5 -4,3 -4,0
Kolumbia 19,8 -2,1 -3,1 -2,9 -3,2 -3,0 -2,9
Argentiina 12,0 3,7 0,8 -0,3 0,0 -0,2 -0,3
Etelä-Afrikka 14,9 -3,6 -1,5 -3,6 -6,5 -5,9 -5,6



      

     

     

     

      

 
 

 

 

 
Vastuunrajoitus 
 
 
 
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 
arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, 
eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka 
veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuotteita. 
 
Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellisia riskejä. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tai sijoituspalvelun 
käyttöä sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan 
tutkimukseensa ja arvioonsa sijoituskohteesta tai 
sijoituspalvelusta ja siihen liittyvistä riskeistä eikä 
sijoituspäätöstä tule tehdä yksinään 
markkinointimateriaalissa esitettyjen tietojen 
perusteella vaan tulee perustua tuotteen tietoihin 
kokonaisuudessa. Sijoittajan tulee tiedostaa, että 
sijoituksiin liittyvä riski tarkoittaa, että sijoittaja 
voi hävitä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan ja, 
että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoittaja 
tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja 
omalla vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta 
tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai 
sijoitusneuvojaansa. Asiakas vastaa aina 
sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja 
veroseuraamuksista riippumatta, onko Front Capital 
tai sen sidonnaisasiamiehet suorittaneet 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarvion. Front Capital 
Oy tai sen sidonnaisasiamiehet eivät vastaa mistään 
taloudellisista menetyksistä tai kuluista, olivatpa ne 
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat 
seurata mistä tahansa tässä asiakirjassa olevaan 
informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista 
päätöksistä.  
 
 
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. 
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