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Tiivistelmä: Talouskasvu tukee osakkeita,
nousevat korot riskinä
BKT:n kasvuarvioita on nostettu syksyllä teollisuusmaiden osalta ja maailmantalouden
näkymät ovat lähivuosille varsin myönteiset. Yhdysvaltojen finanssipoliittinen elvytys nk.
suuren verouudistuksen seurauksena on merkittävää ja yhdessä Kiinan kanssa maat ovat
maailmantalouden kasvun vetureita. Raaka-aineiden hintojen elpyminen tukee usean EMmaan tilannetta.
Inflaatio tasaantui ja inflaatio-odotukset laskivat viime vuonna, mutta konsensusarvioissa
inflaation pelätään kiihtyvän tänä vuonna. Yhdysvaltojen osalta tämä toteutunee, mutta
euroalueella inflaatiopaineet ovat vähäiset. Varsinkin euron tuntuva vahvistuminen
valuuttamarkkinoilla hillitsee merkittävästi inflaatiopaineita.
Vaikka EU:n poliittinen epävakaus helpotti viime vuonna Alankomaiden ja Ranskan vaalien
jälkeen, eurojärjestelmä joutuu vielä kohtaamaan keväällä epävarmuusajan, kun Italia
valitsee suuntansa maaliskuun parlamenttivaaleissa. Samalla euromaiden keskinäinen
kiista rahaunionin suunnasta, yhteisvastuusta ym. todennäköisesti leimahtaa
rahoitusmarkkinoita häiritseväksi erimielisyydeksi. EKP joutuu jatkamaan rooliaan
eurojärjestelmän ongelmien lievittäjänä, mikä merkitsee keveää rahapolitiikkaa pidempään
kuin rahoitusmarkkinat ennakoivat.
Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) osakeallokaatio on edelleen varovainen, sillä
korkea arvostus ja nousevat korot Yhdysvalloissa muodostavat riskin korjausliikkeestä.
Akuuttia kurssiromahduksen uhkaa ei kuitenkaan ole, sillä talous/tuloskasvu ja yksityisen
säästämisen väheneminen tukevat osakemarkkinoita ainakin kuluvan vuoden 2018.
Korkostrategia jatkuu edelleen varovaisena korkoriskin suhteen. Korkosalkun tuottoa
haetaan HY-yrityslainoista (ja korkeatuottoisista IG-lainoista), jotka ovat tuntuvassa
ylipainossa.
DM-maiden osalta osakestrategia ylipainottaa tällä hetkellä toimialoja, jotka hyötyvät
talouskasvusta ja yritysten pyrkimyksestä parantaa tuottavuuttaan. Maapainotusten osalta
yli- ja alipainotukset ovat vähäisempiä. EM-osakkeissa jatketaan Aasian maiden
ylipainotusta. Sijoitusten valuuttariskiä on hajautettu euroalueen ulkopuolelle ja kultaan.
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Teollisuusmaiden kasvuennusteita nostettiin
Suhdanneoptimismi lisääntyi viime vuonna teollisuusmaissa ja talouskasvuun
liittyviä ennusteita nostettiin syksyllä. Myös vuoden 2017 kasvu osoittautui
vahvemmaksi kuin vielä viime keväällä ja kesällä arvioitiin. Kun samalla Kiinan
talouskasvu osoittautui viime vuonna odotettua vahvemmaksi ja hyödykehintojen
elpyminen tukee usean EM-maan tilannetta, maailmantalouden näkymät ovat
kuluvalle ja vuodelle 2019 varsin myönteiset. Talouskasvun nopeutumisen pelätään
kiihdyttävän inflaatiota, mutta ainakin euroalueen osalta nämä pelot ovat liioiteltuja,
sillä yksinomaan euron tuntuva vahvistumisen valuuttamarkkinoilla hillitsee
merkittävästi inflaatiopaineita.
Taulukko 1. Konsensusarviot talouskasvusta ja inflaatiosta

Lähde: Bloomberg, OECD, IMF ja suomalaiset ennustelaitokset sekä pankit

Yhdysvaltojen talouskasvu nopeutui viime vuoden syksyllä noin 3 prosenttiin nihkeän
alkuvuoden jälkeen. Talouskasvun nopeutuminen ei ollut yllättävää, sillä yritysten,
kotitalouksien ja sijoittajien optimismi lisääntyi voimakkaasti heti marraskuun 2016
presidentinvaalien jälkeen. Kasvunäkymät vuodelle 2018 ovat hyvät, sillä vuoden
lopulla kongressin hyväksymä nk. suuri verouudistus elvyttää taloutta merkittävästi
lähivuosina. Kotitalouksien verotuksen keventäminen ja yksinkertaistaminen näkyy jo
helmikuussa ostovoiman lisäyksenä, mikä väistämättä kasvattaa kulutusta. Yritysten
verotuksen merkittävä keventäminen (yhteisövero 35 prosentista 21 prosenttiin) heijastuu
sekä osinkotulojen kasvuna että yritysten kasvavina investointeina Yhdysvaltoihin. Usea
yritys onkin ilmoittanut merkittävistä investointihankkeista ja jopa palkankorotuksista, joita
perustellaan verouudistuksella. Konsensusarvioissa Yhdysvaltojen BKT:n kasvuksi
arvioidaan kuitenkin vain 2,6 %, mikä todennäköisesti on alakanttiin. On nimittäin
huomioitava myös se seikka, että dollari on heikentynyt merkittävästi viime vuonna, joten
valuuttakurssikehityskin tukee Yhdysvaltojen vientiä ja kasvua.
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Elvyttävä finanssipolitiikka muuttaa suhdannekuvaa, mutta lisää samalla FED:n paineita
kiristää rahapolitiikkaa. Markkinakonsensuksen mukaan FED korottaa ohjauskorkoaan
tänä vuonna kolme kertaa 0,25 %-yksikköä. FED:n koronnostoille löytyy helposti perusteet:
Inflaatio kiihtyi jo viime vuonna runsaaseen 2 prosenttiin, työmarkkinoiden tilanne alkaa
ruokkia palkkapaineita, sillä työttömyysaste on laskenut historiallisen alhaalle ja
hyödykehintojen nousu sekä dollarin heikentyminen lisäävät tuonti-inflaatiota.
Konsensusarviota kolmesta koronnostosta voidaan pitää jopa varovaisena. Pitkien
korkojen nousu viime vuoden syksyllä heijastaa tätä odotusta rahapolitiikan kiristymisestä.
Valtion 10 vuoden lainakorko kipusi tammikuussa 2,65 %:iin, eli korkeimmalla tasolleen
sitten kevään 2014. Arviomme mukaan 3 %:n taso rikkoutuu kesällä ja vuoden lopulla
korkotaso lähestyy 3,5 %:a. Lyhyiden rahamarkkinakorkojen (USD Libor 3kk) voidaan
helposti nähdä ylittävän 2,5 % ennen vuoden loppua. Yhdysvaltojen talous kestää hyvin
edellä kuvatun korkotason nousun. Sijoitusmarkkinoiden kannalta korkotason nousu
on merkittävää, sillä viimeistään vuoden lopulla lyhyt- ja pitkäaikainen
korkosijoittaminen alkaa vuosikausien jälkeen olla mielekästä osakesijoittamisen
rinnalla.

Vielä loppukesällä Yhdysvallat näytti politiikan näkökulmasta kaoottiselta ja vallitsi suuri
epävarmuus siitä, miten Trumpin hallinto ja republikaanit onnistuvat agendassaan.
Terveydenhoitouudistuksen ja verouudistuksen takkuilu, nk. Muellerin Venäjä-tutkinta sekä
hallinnon miehityksen vajavaisuus herätti levottomuutta ja loi pelkoja jopa talousnäkymien
suhteen. Tältä osin tilanne on muuttunut olennaisesti loppuvuoden aikana. Merkittävä
verouudistus varmistui joulukuussa, Trumpin hallinnon yhtenäisyys on vahvistunut ja nk.
Venäjä-tutkinta on kuivumassa kokoon ilman seurauksia. Yhdysvaltojen kongressin omien
tutkimusten mukaan alkaa jopa näyttää siltä, että koko Muellerin johtama nk. Venäjätutkinta oli vain peiteoperaatio, jolla edellisen hallinon nimittämät virkamiehet
(oikeusministeriössä ja FBI:ssä) yrittivät peittää omia väärinkäytöksiään Trumpin
presidenttiyttä ja hallintoa vastaan. Poliittinen vastakkainasettelu ei ole kuitenkaan
helpottamassa, sillä Yhdysvallat on hyvin jakautunut sekä oikeisto-vasemmisto akselilla
että konservatiivien ja liberaalien välillä. Euroopassa eniten huomiota saava (liberaali)
valtamedia pitää esillä lähinnä demokraattien agendaa, joten Yhdysvallat näyttäytyy esim.
Suomessa jatkossakin riitaisalta ja kaoottiselta. Tosiasiassa tilanne on republikaaneille
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parempi ja varsinkin talouden näkymät ovat lähivuosille hyvät median repivästä
kommentoinnista huolimatta.
Maailmantalouden perusongelmana oli 2010-luvun alkuvuosina ja aina viime vuoteen
saakka se, miten Kiinan talouden rakennemuutoksen ja kasvun hidastumisen vaikutus
saadaan korvattua ja mistä löytyvät tulevat uudet kasvun veturit. Nyt Yhdysvallat on jälleen
ottamassa vetovastuuta ja kun lisäksi Kiinan talouden kasvu jatkuu vahvana,
maailmantalouden kaksi suurinta ylläpitävät vahvaa kasvua ainakin lähivuodet.
Kokonaiskuvaa vahvistaa se, että myös Japani on onnistunut Aben johdolla irtautumaan
heikon kasvun ja deflaation kierteestään. Toki jenin tietoinen heikentäminen oli
menestyksen keskeinen tekijä. Myös raaka-aineita tuottavien EM-maiden tilanne on
helpottanut, sillä hyödykehintojen nousu lisää vientituloja, kohentaa ko. maiden
maksutaseita ja mahdollistaa siten kotimaisen kysynnän kasvua. Venäjän ja Brasilian
tilanne on siten selvästi parempi kuin vielä pari vuotta sitten.
Kiinan talous siis kasvoi viime vuonna odotettua vahvemmin, 6,9 %, mikä on selvästi
enemmän kuin vielä viime vuoden keväällä arvioitiin. PBOC kiristi rahapolitiikkaansa jo
vuosi sitten ennakoiden vahvaa talouskehitystä. Kiinan talouskehitys on kaiken kaikkiaan
vastannut hyvin tarkkaan sitä, mitä Kiina itse on pyrkinyt kommunikoimaan taloudestaan;
talouskasvu hidastuu maltillisesti, kotimarkkinoiden ja palveluiden rooli kasvaa ja
talouspolitiikalla pyritään vakauttamaan kehitystä. Talouskasvun konsensusennuste 6,5%
kuluvalle vuodelle on realistinen, sillä Kiinan vahvuutena on maan vahva
rahoitustasapaino, joka antaa tarvittaessa tilaa elvyttää ja viedä eteenpäin niitä
rakenneuudistuksia, joista on puhuttu viime vuosina.

Viime syksyn puoluekokouksen jälkeen voidaan olettaa, että Kiinan talousuudistusten
rinnalla poliittinen vakaus on vähintään yhtä tärkeää kuin talouskysymykset. Maata johtaa
nyt aiempaa konservatiivisempi hallinto, mikä sopii asemaansa vahvistaneelle Xi
Jinping:lle. Kiinan rahoitusmarkkinoiden integroituminen kansainvälisiin
rahoitusmarkkinoihin jatkunee, mitä osoittaa juanin liittäminen SDR:ään 2016 ja mannerKiinan osakemarkkinoiden mukaanotto MSCI:n EM-indekseihin vuodenvaihteessa.
Länsimaiden finanssisijoitukset tulevat lisääntymään Kiinan arvopaperimarkkinoille
tämän seurauksena, mikä tukee osakemarkkinoita. Kiinan valuuttapolitiikan merkittävin
muutos on se, että keskuspankki näyttää pyrkivän juanin ulkoisen arvon vakauttamiseen
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vuoden 2016 devalvoitumisen jälkeen. Teollisuusmaiden keskuspankit joutuvat siten
aiempaa hankalampaan tilanteeseen, sillä juanin vahvistuminen finanssikriisin jälkeen
tarjosi varaventtiilin niin Japanin (2012-13) kuin EKP:n (2014-15) devalvaatiopyrkimyksille.
Raaka-aineiden hintojen elpyminen viime vuonna helpotti useiden Afrikan, Lähi-idän ja
Latinalaisen Amerikan maiden tilannetta, mutta usealle maalle esimerkiksi raakaöljyn hinta
on edelleen varsin matalalla tasolla, eikä perustele pysyvää käännettä parempaan.
Maksutasekriisien todennäköisyys on toki pienentynyt. Brasilia ja Venäjä näyttävät
irtautuneen taantumasta/lamasta, mutta kasvun eväät ovat valitettavan vähäiset. Brasilian
poliittinen tilanne on edelleen epävakaa ja lisäksi maalla on kroonisen heikko ulkoinen
tasapaino. Venäjä ei ole kyennyt uudistumaan ja talouden rakennemuutoksia ei ole kyetty
toteuttamaan riittävästi, jotta maa olisi vähemmän riippuvainen energiaviennistä. Usealla
Latinalaisen Amerikan maalla ulkoinen tasapaino on heikko, eli vaihtotase on liian
alijäämäinen. Lisäksi Venezuelan kaaos jatkuu ja Meksikon uhkana säilyy Trumpin
hallinnon pyrkimykset kauppapolitiikan muutoksista ts. NAFTAn uudistamisneuvottelut ovat
käynnissä.
Intian näkymät ovat vahvat ja Modin markkinamyönteinen politiikka on tukenut vahvaa
talouskasvua. Lähi-idän maiden osalta tilanne näyttää osittain paremmalta, sillä Venäjän
tukema Assadin hallinto on päässyt niskan päälle Syyrian sisällissodassa ja Saudi-Arabian
valtakamppailu syksyllä johti aiempaa uudistusmielisemmän ryhmittymän voittoon. Mikä
tärkeintä, Saudi-Arabia ei tämän jälkeen enää tue taloudellisesti jihadisti/terroristiryhmiä
kuten aiemmin. Myös Iranin ja Pohjois-Korean suhteen tilanne on tosiasiassa
rauhallisempi, kuin syksyn kovat puheet antavat ymmärtää.
Euroalue irtautui pitkästä taantumastaan vuonna 2015 heikentyneen euron ja
energiahintojen laskun sekä EKP:n ultrakeveän rahapolitiikan tukemana. Viime vuonna
kasvu nopeutui noin 2,5 % ja kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna runsaan 2 %
vauhtia. Yhdysvaltoihin ja Kiinaan verrattuna kasvu on vaatimatonta, mutta euroalueen
omaan historiaan nähden kohtuullista. Saksa on kasvun moottori euroalueella ja sen imuun
ovat päässeet muut euroalueen maat vaihtelevalla menestyksellä. Suurimmat ongelmat
talouskasvun elvyttämisessä ovat olleet mailla, joiden kyky uudistaa talouttaan on
vähäisin. Varsinkin euroalueen toiseksi ja kolmanneksi suurimpien talouksien, Ranskan ja
Italian kyky uudistaa talouksiaan on ollut heikkoa, niiden kasvu ja kilpailukyky ovat jääneet
heikoksi ja työllisyystilanne surkea. Ranskassa tämä johti poliittiseen murrokseen viime
keväällä, kun uuden poliittisen liikkeen perustanut Macron valittiin presidentiksi ja puolue
valtasi maan kansalliskongressin. Ranskassa on käynnistetty työmarkkinoiden
uudistaminen eurojärjestelmään sopivaksi, mutta paljon on vielä tehtävää. Macron toivoo
myös EU:n uudistamista ja nimenomaan Ranskaa hyödyttävällä tavalla.
Euroalueen ja eurovaluutan kannalta Italia on suurin riski. Italia on moniongelmainen;
korkea velkaantuneisuus, heikko kilpailukyky, pankkijärjestelmän tila on heikko ja ennen
kaikkea poliittinen järjestelmä on kyvytön ongelmien ratkaisuun. Italian talous ja poliittinen
päätöksenteko tarvitsisivat aivan välttämättä syvällisiä rakenneuudistuksia, jotta maa
selviäisi ongelmistaan ja kykenisi jatkossa menestymään osana euroaluetta.
Keskustavasemmistolainen Renzin hallitus yritti tätä vuoden 2016 joulukuussa, mutta
kaatui perustuslakikansanäänestyksen seurauksena.
Italian suunta ratkeaa seuraavan kerran maaliskuun alussa, kun maassa pidetään
parlamenttivaalit. Puolueiden kannatusmittausten perusteella näyttää hyvin
todennäköiseltä, että nykyinen keskustavasemmisto häviää vaalit ja uuden hallituksen
muodostaa keskustaoikeiston koalitio, joka joutunee kuitenkin tukeutumaan myös
populistiseen viiden tähden puolueeseen. Keskustaoikeiston koalition tärkeimmät puolueet
ovat Berlusconin Forza Italia (FI), Pohjois-Italian itsehallintoa ajava oikeistolainen Lega
Nord ja kansallismielinen ja oikeistolainen FdI. Yhteistä näille puolueille on EU-kriittisyys ja
vielä suurempi kritiikki eurovaluuttaa kohtaan. Turvapaikanhakijakriisin kehno hoito EU:ssa
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on lisännyt italialaisten EU-kriittisyyttä ja eurojärjestelmän kritiikki on ollut voimakasta jo
finanssikriisin alusta saakka. FI esitti viime elokuussa jopa mallin siitä, miten euron rinnalle
otettaisiin käyttöön oma rinnakkaisvaluutta liira. Sittemmin puheet ovat maltillistuneet,
mutta perimmiltään keskustaoikeiston koalition puolueet eivät ole valmiita Italian
uudistamiseen eurojärjestelmän vaatimusten mukaisesti, vaan vaativat EU:n ja
eurojärjestelmän muuttamista siten, että syntyy taloudellinen yhteisvastuu Italialle
edullisissa asioissa ja EU:n/euroalueen sisäisiä tulonsiirtoja lisätään tuntuvasti Italiaa
hyödyntäen. Vaaliteemana ja -strategiana tämä onkin parempi kuin tehdä
parlamenttivaaleista eurojäsenyyden kansanäänestys.
Rahoitusmarkkinoilla Italia riskin lisääntyminen näkyi ennen vuodenvaihdetta, kun Italian
valtionlainojen korot nousivat suhteessa Saksan korkoihin ja alkuvuonna ainoastaan
Kreikan korot ovat korkeammalla tasolla kuin Italian. Tämä tilanteessa, jossa Italian
julkinen velka on noin 130 % BKT:sta. On sanomattakin selvää, että Italia ei kestä 5-7 %
korkoja (kuten syksyllä 2011), vaan EKP joutuu jatkamaan maan tukemista vielä pitkään
joukkolainaostoillaan, mikäli markkinoilla syntyy paineita Italian korkojen nousuun.
On todennäköistä, että eurojärjestelmän sisällä ajaudutaan syvään vastakkainasetteluun eurojärjestelmän kehittämisestä tänä vuonna, sillä Ranska ja Italia muiden
heikkojen euromaiden säestyksellä (Espanja, Portugali, Kreikka, Kypros, Slovenia) vaativat
aiempaa kovaäänisemmin euromaiden keskinäisen taloudellisen yhteisvastuun lisäämistä,
tulonsiirtoja ja samaan aikaan pohjoisen euroalueen valtioissa yhteisvastuulle ja
tulonsiirroille kielteiset puolueet ovat viime vuoden vaaleissa vahvistaneet tuntuvasti
kannatustaan (Alankomaat, Saksa, Itävalta). Alankomaiden ja Itävallan hallitukset ovat
jyrkimmin tulonsiirtoja ja yhteisvastuuta vastaan. Suomen hallitus on myös ollut samoilla
linjoilla, mutta lähinnä peesaten Saksan edellisen hallituksen linjauksia.
Ristituleen on joutumassa Saksa ja sen uusi hallitus, joka muodostettaneen samalle
pohjalle kuin edellinen, eli CDU:n, CSU:n ja SPD:n (nk. suuri koalitio). Erona aiempaan on
kuitenkin se, että ko. puolueet hävisivät merkittävästi syyskuun vaaleissa, eli koalition on
poliittisesti heikko, kuten todennäköinen liittokanslerikin, Merkel. Antamalla periksi Ranskan
ja Italian toiveille Merkel ja SPD:n Schulz varmistavat puolueidensa heikentymisen myös
seuraavissa vaaleissa. Samalla Alankomaat ja varsinkin Itävalta vieraantuvat entisestään
Saksan politiikasta. Todennäköisesti Saksa myöntyy ainakin symbolisesti tärkeille
euroalueen yhteishankkeille, kuten euroalueen valtiovarainministerin viran perustamiselle,
mutta olennaisissa yhteisvastuun kysymyksissä ei edetä. Ei ainakaan Ranskan ja Italian
toivomalla tavalla. Taloudellisen yhteisvastuun ongelmakenttää on pohdittu enemmän
katsauksen viimeisessä artikkelissa sivulta 15 alkaen.
Ranska ja Italia joutunevat siis juomaan työmarkkinauudistusten ja julkisen sektorin
tervehdyttämisen katkeran kalkin aivan itsekseen. Ranska saattaa siihen jopa kyetä, mutta
Italian reagointi arvaamattoman Berlusconin johtaessa päähallituspuoluetta samalla kun
häntä säestää eurokriittiset Lega Nord, FdI ja mahdollisesti populistinen viiden tähden
puolue, on epävarmaa. Eurojärjestelmän kriisi ja rahoitusmarkkinahäiriöt ovat
todennäköisiä, mutta rauhoittunevat, kun ja jos Italian hallitus sitoutuu eurojäsenyyteen. Se
on myös EKP:n jatkuvien tukioperaatioiden ehtona. Pattitilanne kuitenkin säilyy, joten on
selvää, että EKP joutuu jatkamaan vielä pitkään sellaista rahapolitiikkaa, jolla
pyritään tukemaan euroalueen yhtenäisyyttä ja haurasta Italiaa. Viime syksyllä EKP
päätti, että arvopapereiden osto-ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2018 syyskuun loppuun
saakka.
Tavallaan EKP:n tilannetta helpottaa se, että euro on vahvistunut tuntuvasti viime vuonna,
eli rahapolitiikka on tosiasiassa kiristynyt tuntuvasti. Matalien korkojen politiikkaa ja
joukkolainojen osto-ohjelmaa voidaan puoltaa sillä, että rahapolitiikka kiristyi jo
valuuttakurssikehityksen kautta. Euron vahvistuminen vaimentaa myös merkittävästi
euroalueen inflaatiopaineita (ks. seuraava kuva) ja on hyvin todennäköistä, että sekä
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talouskasvun että inflaation osalta konsensusennusteet ovat kuluvalle vuodelle liian
korkeat. Euron vahvistuminen on heikentänyt merkittävästi myös euromaiden
kansainvälistä kilpailukykyä ja pankkijärjestelmän ongelmat ja niiden ylimitoitettu sääntely
vaikeuttavat investointien elpymistä ja rahoitusta. Kasvuarviot euroalueelle ovat liian
optimistisia myös EKP:ssa. Toisaalta EKP:n kyky vakauttaa tilannetta ja jatkaa nykyistä
politiikkaa euromaiden valtionalijäämien rahoittajana ei voida jatkaa loputtomiin. EKP:n
arvopaperiostot pitävät lopulta sisällään euron hajoamisen siemenen (ks. Strategiakatsaus
kevät 2016).

Euroalueen joukkolainojen kehityksen arviointi tänä vuonna on erityisen haastavaa.
Yhdysvaltojen pitkien korkojen nousu todennäköisesti tarttuu joltakin osalta myös
euroalueen pitkiin korkoihin, mutta toisaalta inflaatiopaineiden vähäisyys ja Italian
ongelmat vaimentavat EKP:n intoa rahapolitiikan kiristämiseen. Joka tapauksessa on
todennäköistä, että Italian ja heikoimpien euromaiden korot nousevat vuoden
alkupuoliskolla, mahdollisesti myös Saksan, mutta vuoden jälkipuoliskolla korkojen
nousupaineet vaimenevat. Tämä olettaen, että Italia ei lopulta lähde rinnakkaisvaluutan ja
euroeron tielle. Lyhyiden rahamarkkinakorkojen nousua tuskin nähdään, sillä EKP:kin on
todennut, että korkopolitiikkaan palataan vasta kun joukkolainojen osto-ohjelma on
päättynyt. Ja Italian vuoksi osto-ohjelma tuskin päättyy vielä tänä vuonna.
EKP:n aloittaessa ultrakeveän rahapolitiikan 2014, euro heikkeni valuuttamarkkinoilla
voimakkaasti vuoden 2014 kesäkuusta aina kevääseen 2015 saakka. Tämän jälkeen
EUR/USD –kurssi pysyi pitkään 1,05–1,15 vaihteluvälissä. Syksyllä kurssi oli 1,15-1,20
välissä ja vuodenvaihteessa euro on kiivennyt jo lähelle 1,25 tasoa. Viimeisin kurssinousu
alkoi, kun Yhdysvaltojen valtiovarainministeri tervehti ilolla dollarin heikentymistä ja
Yhdysvaltojen kilpailukyvyn vahvistumista. Sinänsä kurssiin kohdistuu ristipaineita, eli
rahapolitiikan eriytyminen tukee dollaria, euroalueen vaihtotaseen ylijäämä euroa.
viimeisen vuoden kurssikehitystä selittää pitkälti poliittinen epävarmuus, jossa välillä
Yhdysvallat edustaa suurempaa epävarmuutta, välillä euroalue. Italian vaalien jälkeen on
todennäköistä, että euroalue näyttäytyy jälleen poliittisesti epävakaampana.
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Sijoitusstrategia: Korkoympäristön muutos tuo
haasteen osakemarkkinoille
Osakekurssien nousu on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti jo keväästä 2009, eli finanssikriisin
huipentumisesta alkaen. Ainoastaan syksyllä 2011 ja talvella 2015-16 kurssit laskivat
tuntuvasti, mutta elpyivät jo runsaan puolen vuoden päästä. Kurssinousun seurauksena
pörssiyhtiöiden arvostus on korkealla. Matalat korot ja keveä rahapolitiikka ovat
mahdollistaneet tämän kehityksen ja samalla sijoittajien riskinottohalukkuus on suurta.
Keskipitkän aikavälin näkökulmasta tilanne alkaa muodostua haastavaksi sijoittajan
kannalta, mutta lyhyellä aikavälillä osakesijoittaja voi vielä olla kohtuullisen rauhallinen.
Tästä johtuen Frontin sijoitusstrategia on tällä hetkellä korostetun varovaista
strategisesta näkökulmasta, mutta taktisesti riskiä lisättiin viime syksynä.
Varovaisuus liittyy korkoriskiin, osakkeiden maa- ja toimialavalintoihin ja
valuuttapainotuksiin. Riskiä on lisätty osakeallokaation ja korkosijoitusten luottoriskin
osalta.
Kaaviossa 2. on asetettu osakkeiden nousua ja laskua puoltavat tekijät vastakkain
osakeallokaation kannalta relevanteista näkökulmista keskipitkällä aikavälillä: Osakkeiden
arvostus, pitkäaikaiset korot, rahapolitiikka, säästämiskäyttäytyminen, sijoittajien
riskinottohalu ja talous/tuloskasvu.
Kaavio 2. Osakkeiden laskua ja nousua puoltavat tekijät vastakkain sekä arvio

Kehittyneiden markkinoiden (DM), ts. OECD maisen osakkeiden arvostus mitattuna
P/E tunnusluvulla (osakkeiden hintataso per odotettu tulos seuraavan 12 kuukauden
aikana) on nyt korkeampi kuin kertaakaan tämän noususyklin aikana (ks. sivu 14 taulukko
2). P/E –tunnusluku on tammikuussa 17,3, kun se vielä vuosina 2012 -14 oli noin 13. Myös
kehittyvien markkinoiden P/E on noussut selvästi viimeisen kahden vuoden aikana ja
tammikuussa se oli 13,2. Tarkasteltaessa markkina-arvoltaan suurimman ja koko
maailman osakemarkkinoiden kannalta tärkeimmän, Yhdysvaltojen, arvostuksen historiaa
hyvin pitkän ajan kuluessa, P/E tunnusluvun mukaan Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat
tällä hetkellä huomattavan korkealle arvostetut. Toteutuneiden, 12 edellisen kuukauden
tulosten perusteella P/E on noin 25. Korkea arvostus ilmenee vielä paremmin, kun
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tarkastellaan suhdanne- ja satunnaistekijöistä puhdistetun, nk. Shillerin P/E:n kehitystä, se
on jopa noin 33, eli samalla tasolla kuin ennen 1920-luvun suurta pörssiromahdusta ja
selvästi korkeammalla kuin ennen 2000-luvun lopun finanssikriisiä. Ainoastaan ennen
teknokuplan puhkeamista 1999-2000 Shillerin P/E on ollut korkeammalla tasolla kuin nyt.
Arvostuksen näkökulmasta osakkeet ovat yksiselitteisen kalliita.

Pitkien korkojen ja rahapolitiikan näkökulmasta tilanne on muuttumassa osakkeiden
kannalta haastavammaksi. Matalat joukkolainakorot tukivat pitkään osakesijoittajaa, sillä
alhainen tuottotaso pitkäaikaisille korkosijoituksille ohjasi sijoittajien varoja
osakemarkkinoilla. Sijoittaja oli valmis hyväksymään osakkeille korkeankin arvostuksen,
sillä joukkolainasijoitusten juokseva tuotto oli heikko ja korkoriskit merkittäviä. Vaikka
euroalueella EKP jatkaisi vielä pitkään negatiivisten tai nollakorkojen politiikkaa, globaalien
osakemarkkinoiden kannalta Yhdysvaltojen korot ja niiden kehitys ovat ratkaisevat.
Valtaosalle globaalia sijoitusvarallisuutta dollarimääräiset (tai dollarisidonnaiset)
korkosijoitukset ovat osakkeiden vaihtoehto, sillä euroalueen pörssien painoarvo on
vähäinen. FED on nostanut ohjauskorkojaan useita kertoja vuoden 2015 lopulta alkaen ja
kuluvalle vuodelle odotetaan kolmea 0,25 %-yksikön koronnostoa. Odotukset kireämmästä
rahapolitiikasta ovat perusteltuja, sillä Yhdysvaltojen finanssipolitiikka on huomattavan
elvyttävää nk. suuren verouudistuksen vuoksi. Lisäksi heikentynyt dollari ja hyvä
työllisyystilanne lisäävät inflaatiopaineita. Pitkäaikaiset korot nousevat väistämättä, jos/kun
lyhyet korot nousevat yli kahden prosentin.
Sekä lyhyiden että pitkien korkojen nousuvaiheessa osakemarkkinat eivät vielä ole
vaarassa, sillä nouseviin korkoihin ja joukkolainojen arvonlaskuun tuskin kukaan haluaa
sijoittaa varojaan. Kriittinen hetki osakkeiden ja sijoittajien käyttäytymisen kannalta
alkaa silloin, kun pitkien korkojen nousun arvioidaan päättyneen. Tuolloin osakkeista
ryhdytään kanavoimaan sijoituksia joukkolainoihin, joiden tuotto-odotus on noussut uudelle,
aiempaa korkeammalle tasolle. Mm. Yhdysvaltojen suurin eläkerahasto, Calpers, ilmoitti jo
loppusyksyllä alkavansa siirtää vähitellen sijoituksiaan osakemarkkinoilta korkosijoituksiin.
Arviomme mukaan osakemarkkinoihin alkaa kohdistua suurempaa allokaatiomuutoksen
aiheuttamaa myyntipainetta, mikäli pitkät korot (valtionlaina 10 v) nousee runsaaseen
kolmeen prosenttiin.
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Säästämisen tasapainon näkökulmasta parhaat vuodet ovat takanapäin
osakesijoittajan kannalta, mutta tilanne ei ole vielä niin hankala kuin esim. ennen
teknokuplaa tai finanssikriisiä. Tältä osin Front on muuttanut arviotaan osakkeiden
kannalta positiivisemmaksi kuin mitä ajateltiin vielä viime syksynä. Yksityisen säästämisen,
eli kotitalouksien ja yritysten yhteenlasketun nettosäästämisen, vaihtelut ovat selittäneet
varsin hyvin viimeisen 25 vuoden aikana teollisuusmaiden tärkeimmän osakemarkkinan,
Yhdysvaltojen kurssisykliä. Myös OECD-maat yhteenlaskettuna, kurssivaihteluiden ja
säästämisen vaihteluiden korrelaatio on selvästi havaittavissa (ks. kuviot).

Aina, kun yksityisen sektorin nettosäästäminen on laskenut, osakekurssit ovat nousseet
suhteessa pitkän aikavälin trendiinsä. Vastaavasti kun säästäminen on kääntynyt nousuun,
on se merkinnyt osakemarkkinoilla merkittävän korjausliikkeen alkua. Parhaat esimerkit
tästä ovat nk. teknokuplan jälkeinen aika ja finanssikriisin alkuvuodet. Tuolloin säästäminen
kääntyi nousuun ja samalla osakekurssit laskivat tuntuvasti. Miksi näin tapahtuu, on
intuitiivisestikin helppo ymmärtää. Säästämisen vähentyessä kotitaloudet kuluttavat ja
yritykset investoivat enemmän. Talouskasvu on vahvaa ja yritysten liikevaihdot ja
marginaalit kasvavat. Tuloksenteko on helppoa ja tulokset kasvavat. Samalla luotonanto
lisääntyy ja rahan määrän kasvu heijastuu väistämättä uuden sijoitusrahan
kanavoitumisena myös pörssisijoituksiin. Tässä tilanteessa on vaikea välttää
osakekurssien vahvaa nousua. Vastaavasti säästämisen lisääntyessä kulutus ja
investoinnit heikkenevät, yritysten kilpailu lisääntyy, myynti ja tulokset heikkenevät.
Säästämisen lisääntyminen merkitsee myös sitä, että velkaantuneisuutta pyritään
vähentämään, mikä näkyy sijoitusmarkkinoille tulevan rahamäärän supistumisena. Rahaa
nk. vedetään pois pörssisijoituksista ja kurssit laskevat.
Yhdysvaltojen 8 vuotta jatkuneen osakemarkkinoiden vahvan noususyklin keskeinen
moottori aina kevääseen 2015 saakka oli yksityisen säästämisen trendinomainen lasku
ennätyskorkealta, vuoden 2009 tasoltaan. Vuonna 2016 yksityinen säästäminen kääntyi
aavistuksenomaiseen nousuun (verrattuna vuoteen 2015), mikä näkyi heti siinä, että
Yhdysvaltojen osakemarkkinat eivät nousseet juuri lainkaan kevään 2015 ja kesän 2016
välisenä aikana. OECD:n tuoreessa arviossa yksityisen säästämisen arvioidaan säilyvän
likimain ennallaan tai laskevan hieman seuraavat kaksi vuotta. Koska nk. suuri
verouudistus kyettiin läpiviemään Yhdysvalloissa, on todennäköistä, että yksityinen
säästäminen vähenee enemmän kuin OECD ennusti syksyllä. Yksityisen säästämisen
lasku voisi siis tukea ainakin jossain määrin osakemarkkinoita Yhdysvalloissa
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lähimmän parin vuoden aikana. Koko OECD-maiden tasolla sekä Japanissa että
euroalueella on myös tilaa yksityisen säästämisen laskuun lähivuosina ja varsinkin Japanin
osalta tätä säästämisen laskua tukee yritysten ja kotitalouksien vahva luottamus talouteen.

Selkeimmin osakemarkkinoita on tukenut viime vuosina sijoittajien suuri
riskinottohalukkuus. Useilla mittareilla mitattuna sijoittajien riskinottohalukkuus on tällä
hetkellä huomattavan suurta. Optiomarkkinoiden implisiittinen volatiliteetti on nyt
poikkeuksellisen matalalla tasolla kuvaten sijoittajien vähäistä pelkoa kurssilaskusta. Myös
pankkiiriliikkeiden myöntämien sijoituslainojen määrä suhteessa pörssiyhtiöiden markkinaarvoon (NYSE) on nyt likimain yhtä korkealla tasolla kuin teknokuplan huippuvuonna ja
selvästi korkeammalla kuin finanssikriisin alkaessa 2007.
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Poikkeuksellisen suuri riskinottohalukkuus toki puoltaa osakekurssien nousua, mutta
voidaan vain kysyä, voiko riskinottohalukkuus enää nousta suuremmaksi.
Instituutiosijoittajalle suuri riskinottohalukkuus alkaa lähinnä olla merkki sijoittajien
ylimitoitetusta itsevarmuudesta ja tuottohakuisuudesta. Tämä korostuu aina noususyklin
lopulla, kuten vuosituhannen vaihteessa ja 2007. Korkojen nousu vähentää automaattisesti
riskinottohalukuutta, kun riskittömien korkotuottojen tuotto-odotus nousee. Arviomme
mukaan sijoittajien riskinottohalukkuus ei tue osakemarkkinoita enää yhtä paljon
kuin aiemmin.
Talouskasvun näkökulmasta tilanne on nyt hieman parempi kuin viime vuonna.
Yhdysvaltojen elvyttävä finanssipolitiikka tukee Yhdysvaltojen ja maailmantalouden
kasvua, Kiinan kasvunäkymät ovat hyvät ja raaka-aineiden hintojen elpyminen vuoden
2014-15 alakulosta helpottaa useiden EM-maiden tilannetta. Myöskään protektionismi ei
ole nostanut päätään kuten viime vuonan pelättiin. Talouskasvu tukee yritysten
tuloskasvua ja siten osakemarkkinoita enemmän kuin 2015 ja 2016.
Osakemarkkinoiden tilannetta helpottaa se, että usea viime vuosien poliittinen
epävarmuustekijä ei lopulta vaikuttanut pitkäaikaisesti markkinoihin ja pelot talouskasvun
heikentymisestä niiden vuoksi olivat liioiteltuja. Varsinkin Britannian Brexit äänestys ja siitä
seuraava EU-ero eivät osoittautuneet maailmantaloudelle tai edes Euroopalle merkittäväksi
uhkatekijäksi. Myöskään Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja niiden seurauksena alkanut
Trumpin hallinto ei ole talouskehityksen osalta realisoinut niitä riskejä ja uhkakuvia, mitä
media lietsoi vaalien jälkeen. Voidaan jopa sanoa, että on käynyt päinvastoin, kun nk. suuri
verouudistus ja sääntelyn purkaminen tuo uutta positiivista dynamiikkaa Yhdysvaltojen
talouteen. Euroopassa EU on edelleen suurissa paineissa ja lukuisia ongelmia on edelleen
selvittämättä, mutta poliittinen kehitys on ainakin viimeisen vuoden aikana rahoittanut
tilannetta. Suurin poliittinen riski EU:lle on tällä hetkellä Italia ja sen suunta maaliskuun alun
parlamenttivaalien jälkeen. Tältäkin osin ollaan jo ennen kesää viisaampia, miten tilanne
kehittyi ja realisoituivatko riskit.
Frontin strateginen (keskipitkän aikavälin) allokaatio on edelleen varovainen, sillä
korkea arvostus ja nousevat korot Yhdysvalloissa muodostavat riskin
korjausliikkeestä. Akuuttia kurssiromahduksen uhkaa ei kuitenkaan ole, sillä
talous/tuloskasvu ja yksityisen säästämisen väheneminen tukevat osakemarkkinoita
ainakin kuluvan vuoden, 2018.
Taktinen, lyhyen aikavälin (1 kk – 6 kk), osakeallokaatio on ollut aktiivista viime vuosina,
mutta viimeisen kahden vuoden aikana markkinat eivät ole tarjonneet juurikaan tilaisuuksia
kurssiliikkeiden hyödyntämiseen. Viime vuonan ainoastaan Ranskan presidentinvaalien
alla tartuttiin tilaisuuteen ja yhdistelmäsalkuissa lisättiin ranskalaisia osakkeita hetkellisesti.
Tämänkaltaisia tilaisuuksia pyritään jatkossakin hyödyntämään, mutta hallitulla riskinotolla.
Frontin korkostrategian näkemys oli vuodesta 2013 vuoden 2016 kevääseen saakka,
että deflaatiovaara oli euroalueella todellinen ja että keskuspankit – varsinkin EKP ja BOJ jatkavat keveää rahapolitiikkaa pidempään kuin markkinoilla arvioitiin. Lisäksi arvioitiin jo
syksystä 2011 saakka, että kriiseistä huolimatta eurojärjestelmä pidetään koossa ja
euromaat, IMF ja EKP pystyvät hallitsemaan tilanteen. Kesän 2016 tätä arviota muutettiin
siten, että riskit eurojärjestelmän ajautumisesta uusiin kriiseihin on suuri, sillä nk.
turvapaikanhakijakriisin (2015-16), Brexitin (2016) ja vuoden 2017 parlamenttivaalien
(Saksa, Alankomaat, Itävalta) vuoksi EU:n liittovaltiokehitys on pysähtynyt ja ainoastaan
EKP kykenee toiminaan akuuteissa kriisitilanteissa. Vaikka epävarmuus eurojärjestelmän
hajoamisesta vähentyi 2017, näemme Italian maaliskuun alun parlamenttivaalit suurena
riskinä. Vaikka Italia ei opposition vaalivoiton jälkeen ajautuisikaan euroeroon, Italia tulee
koettelemaan eurojärjestelmää ja sen perusteita merkittävästi lähivuosina.
Kesän 2016 aikana korkosalkuissa vähennettiin olennaisesti nk. kriisimaiden
valtionlainoja ja lisäksi luovuttiin tarkoituksellisesti kaikkein pitkäaikaisimmista
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valtion- ja yrityslainoista. Duraatio oli selvästi vertailusalkkujen duraatiota lyhyempi viime
syksynä, sillä arvioimme myös Trumpin valinnan johtavat korkojen nousuun
Yhdysvalloissa, mikä osaltaan heijastui euroalueelle. Vaikka korkosalkkujen duraatiota
pidennettiin hieman 2017, korkostrategia jatkuu edelleen varovaisena korkoriskin
suhteen. Frontin korkostrategiassa haetaan tuottoa HY-yrityslainoista (ja
korkeatuottoisista IG-lainoista), jotka ovat tuntuvassa ylipainossa.

Korkosijoittaminen euroalueen valtionlainoihin säilyy hankalana niin kauan, kun eri maat
voivat harjoittaa omaa talouspolitiikkaansa, ne ovat talouden rakenteelta erilaisia ja niiden
eläke-, vero- ja sosiaaliturvan sekä työmarkkinoiden rakenteet poikkeavat toisistaan.
Euroalueelle tarvittaisiin liittovaltio alueen kehitystä johtamaan ja tasaamaan
suhdannevaihteluita. Nyt ollaan ajauduttu epämääräiseen tulonsiirtounioniin, jossa kaikki
päätöksenteko tapahtuu kriiseihin reagoiden ad hoc pohjalta ja EKP:sta on tullut ongelmien
lievittäjä/rahoittaja. EKP joutuu jatkamaan tätä rooliaan vielä pitkään, sillä eurojärjestelmän
ongelmat ovat sen rakenteessa, eivätkä euromaat ole pääosin kyenneet tekemään niitä
rakenteellisia muutoksia talouksiinsa, mitä eurojärjestelmä edellyttäisi. Myöskään
markkinoiden painetta ongelmien korjaamiseen ja rakennemuutosten tekemiseen ei ole,
sillä EKP:sta on tullut suurin ja tärkein euromaiden budjettialijäämien rahoittaja. EKP voi
siis ostaa vain aikaa, ei ratkaisua eurokriisiin, joten markkinoilla tullaan jatkossakin
jännittämään milloin minkäkin euromaan parlamenttivaaleja ja politiikan suuntaa. Toki
Italian vaalien jälkeen politiikan rintama rauhoittuu EU:ssa pariksi vuodeksi.
DM-maiden osalta Frontin osakestrategia ylipainottaa tällä hetkellä toimialoja, jotka
hyötyvät talouskasvusta ja yritysten pyrkimyksestä parantaa tuottavuuttaan.
Maapainotusten osalta yli- ja alipainotukset ovat vähäisempiä. Eurooppa nostettiin vuoden
2016 jälkipuoliskolla ylipainoon, mutta viime syksynä ylipaino purettiin. Yhdysvallat olivat
vastaavana aikana alipainossa. Japani on likimain neutraalipainossa ja Kanada sekä
Australia hajauttavat kokonaisriskiä.
DM-osakkeiden toimialapainotukset ovat maapainotuksia tärkeämmällä sijalla
osakestrategiassa. Sijoituksissa ylipainotetaan niiden toimialojen yrityksiä, joiden
liiketoiminta on korostetun globaalia (teknologia sekä teollisuustuotteet ja –palvelut) tai
yrityksiä, jotka hyötyvät yritysten pyrkimyksestä parantaa tuottavuuttaan (automaatio ja
robotiikka). Myös defensiiviset toimialat (teleoperaattorit ja yhdyskuntapalvelut, kuten
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sähköyhtiöt) ovat ylipainossa. Terveydenhoidon pitkään jatkuneesta ylipainosta luovuttiin
vajaat kaksi vuotta sitten. Teknologiatoimialan ylipaino on pitkälti vaihtunut automaatioon ja
robotiikkaan. Rahoituslaitokset ovat eniten alipainossa.
Frontin EM-osakestrategia on jo pitkään painottanut niitä maita, joissa talouksien
tasapaino on hyvä, kasvunäkymät vahvat ja osakkeiden arvostus maltillinen. EMsalkun P/E on 12,8 eli matalampi kuin markkinoiden 13,2. Tämä johtuu lähinnä Aasian
maiden ylipainotuksesta ja korkean arvostuksen maiden välttämisestä. Manner-Kiinan
painoa kasvatettiin viime vuonna, kun MSCI ilmoitti Shanghain pörssin liittämisestä EMindekseihinsä. Maksutaseen näkökulmasta kroonisia ongelmia on Turkilla, Etelä-Afrikalla ja
useilla latinalaisen Amerikan ja Afrikan mailla. Meksikon riskinä on edelleen NAFTAn
kohtalo Trumpin hallinnon kritisoidessa sitä jatkuvasti. Protektionismin lisääntyminen
maailmantaloudessa vaikuttaisi voimakkaimmin heikon ulkoisen tasapainon EM-maihin
sekä valuuttojen että osakekurssien kautta. EM-osakesalkussa tuntuvimmat alipainotukset
koskevat tällä hetkellä Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita, Afrikkaa sekä itäistä
Keski-Eurooppaa. Venäjä on likimain neutraalipainossa. Yhdistelmäsalkuissa DM-maiden
osakkeet ovat alipainossa ja EM-maiden osakkeet ylipainossa.
Taulukko 2. Keskeisten pörssien arvotus: 12 kk eteenpäin katsova P/E
DM
Yhdysvallat
Kanada
Australia
Japani
Saksa
Ranska
Italia
Espanja
Kreikka
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Sveitsi
Iso-Britannia

Tammikuu 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

Tammikuu 2013
13,8
13,7
13,9
15,2
22,3
11,4
11,2
10,6
11,5
23,8
14,8
14,0
11,1
16,4
14,4
11,6

9,7
9,0

10,5
9,7

10,3
7,8

10,8
12,1

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

15,2
9,4
14,8
14,7
14,2
15,3
3,3
12,4
10,7
11,6
15,7
17,9
7,8
13,8

15,1
8,9
14,7
11,3
12,7
16,0
5,6
13,0
8,6
9,7
17,9
14,3
9,4
13,7

18,2
10,3
13,0
15,5
14,4
14,9
2,8
12,9
10,8
10,3
17,5
13,9
9,3
15,8

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

Tammikuu 2014 Tammikuu 2015 Tammikuu 2016 Tammikuu 2017 Tammikuu 2018
14,9
15,9
14,9
16,7
17,3
15,5
16,6
15,4
17,5
18,6
14,8
16,1
14,1
16,7
16,2
15,0
15,1
15,0
16,5
16,3
20,4
18,7
15,9
19,2
19,7
13,1
13,2
11,8
13,6
13,8
12,8
14,1
13,4
14,5
15,3
13,3
13,6
13,2
13,4
13,8
15,4
14,5
12,3
13,9
13,7
22,2
11,9
18,3
14,5
18,0
15,8
16,5
15,6
16,9
16,5
15,0
15,2
13,1
15,9
16,1
11,9
12,3
12,4
15,4
15,9
16,2
17,2
18,1
16,7
18,1
15,1
15,7
15,5
16,7
16,7
13,0
14,3
14,7
14,8
14,9
10,6
12,0
6,1
16,7
10,0
11,3
15,2
12,5
14,3
4,8
11,1
8,1
9,3
17,3
12,9
10,3
15,7

12,2
13,4
7,6
18,8
9,8
13,5
15,8
14,7
14,5
6,7
12,0
7,2
12,6
16,6
14,9
15,3
14,9

13,2
14,2
8,5
22,9
8,9
14,1
16,4
16,6
16,6
7,0
12,4
8,3
13,0
16,8
19,3
12,6
16,6

Lähde: Bloomberg

Yhdistelmäsalkkujen valuuttastrategiassa euroalueen ulkopuoliset valuutat ovat
ylipainossa. Aiemmin tämä tarkoitti dollarin ja siihen sidoksissa olevien laadukkaiden EMvaluuttojen (HKD, CNY, TWD, KRW) sekä AUD:n ja CAD:n ylipainotusta. Nyt
yhdistelmäsalkkujen korkosijoituksissa valuuttahajautus on laajempi ja siinä korostetaan
turvasatamavaluuttoja (CHF, SGD), kultaa sekä Britannian puntaa (GBP) ja Ruotsin
kruunua (SEK). Arviomme mukaan euron vahvistuminen lähes 10 % vuonna 2017 haittaa
jo euroalueen talouskasvua, luo deflaatiopaineita ja vaarantaa eurojärjestelmän vakautta
(Italia). Riski euron heikentymisestä vuonna 2018 on todellinen.
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Alankomaat ja Suomi euroalueen taloudellisen
yhteisvastuun suurimmat häviäjät
Euroalueen kriisi alkoi finanssikriisistä 2007, eikä tilanne ole vieläkään normalisoitunut.
Talouskasvun elpyminen viime vuonna on hieman helpottanut euromaiden ja euroalueen
kansalaisten tilannetta, mutta eurojärjestelmän ongelmien perussyitä ei ole kyetty
korjaamaan. Perimmiltään on kyse siitä, että eurojärjestelmä olisi alun pitäenkin
tarvinnut liittovaltiota ja siihen liittyen yhteistä budjettia, jotta sen toiminta olisi ollut
kestävällä pohjalla. Lisäksi euromaiden olisi pitänyt merkittävästi harmonisoida
työmarkkinoidensa toimintaa, verotusta, sosiaaliturvajärjestelmiä (ml. eläketurva) ym.
Ainoa mitä eurokriisin aikana on kyetty tekemään, on hahmotelma pankkiunionista, jossa
on edetty lähinnä valvonnan ja kriisienratkaisumekanismien osalta. Pankkiunioni ei ratkaise
eurojärjestelmän ongelmia.
Riittämätön integraatio ja liittovaltion puute ovat johtaneet siihen, että EKP:sta on tullut
vähitellen akuuttien kriisitilanteiden lievittäjä, kun euromaiden kyky ratkaista keskinäisillä
tulonsiirroilla, apupaketeilla ym. heikkeni eurokriisin alkuvuosista. Samalla euromaiden
taloudellinen kehitys on jäänyt olennaisesti heikommaksi kuin eurojärjestelmän ulkopuolelle
jättäytyneiden EU-maiden. Voidaan jopa sanoa, että 2015 alkanut EKP:n arvopapereiden
osto-ohjelma on eräänlainen eurojärjestelmän tukioperaatio, jonka avulla kriisimaiden
rahoitus ja velanhoitokulut on kyetty hallitsemaan. On selvää, että EKP ei voi jatkaa tätä
rooliaan ikuisesti, mutta sen oli pakko ostaa poliittiselle järjestelmälle aikaa, jotta
liittovaltiohanketta ja syvempää talouksien integraatiota voitaisiin edistää paremman
taloussuhdanteen vallitessa. Lisäksi vuoden kesällä 2016 alkanut keskeisten
EU/euromaiden vaalisykli (Espanja, Britannia, Alankomaat, Ranska, Saksa, Italia) ei
mahdollistanut integraatiohankkeiden edistämistä. Maaliskuussa pidettävien Italian
parlamenttivaalien jälkeen nk. poliittinen ikkuna euroalueen liittovaltiolle ja
integraatiohankkeille on auki joitakin vuosia. On selvää, että tätä aikaa pyritään
hyödyntämään varsinkin, kun suhdannetilanne on pitkästä aikaa suosiollisempi poliittiselle
järjestelmälle.
Ranska, uuden presidenttinsä suulla, on ilmaissut toiveensa syvemmän taloudellisen
integraation ja yhteisvastuun edistämisestä. Jo aiemmin Ranska on esittänyt mm.
euroalueen yhteistä työttömyyskorvausjärjestelmää ym. mutta ei koskaan saanut
vastakaikua esim. Saksalta. Alueen kolmanneksi suurin talous, Italia on kaikkien poliittisten
ryhmien toimesta ilmaissut vaatimuksensa eurojärjestelmän uudistamisesta velkaisen ja
moniongelmaisen Italian lähtökohdista. Italiassa keskeiset oppositiopuolueet ovat jopa
uhanneet maan euroerolla, jos eurojärjestelmää ei uudisteta Italialle mieluisaksi.
Liittovaltiohankkeen ja taloudellisen yhteisvastuun avainsanat ovat euroalueen oma
budjetti, valtionvarainministeriö ja -ministeri. Ilman euroalueen omaa budjettia ja siten
velkaantumismahdollisuutta euromaiden velkojen yhteisvastuu ei etene. Ilman budjettia ei
myöskään voida edes miettiä seuraavia askeleita, kuten euroalueen yhteistä
työttömyysturvajärjestelmää, sosiaaliturvaa ja lopulta myös eläkejärjestelmää. Myös
erilaisten euroalueen sisäisten tulonsiirtojen, investointihankkeiden ym. toteuttamisen
väline on yhteinen budjetti.
Taloudellisen yhteisvastuun ongelma on siinä, että eri euromaat ovat aivan eri tilanteessa
sekä talouden suorituskyvyn että taseidensa osalta. Yhteisvastuu ja liittovaltiomuotoinen
integraatio on poliittisesti vaikea toteuttaa, jos siihen osallistuvat maat ovat hyvin
erilaisessa tilanteessa taloudellisesti. Ottamatta kantaa eri euromaiden taloudelliseen
suorituskykyyn (tuottavuus, kilpailukyky, elintaso, työllisyys, työmarkkinajoustot, verotus
ym.), pelkästään katsomalla eri maiden taseita on pakko todeta, että euromaat ovat
toisiinsa nähden aivan eri tilanteessa. Talousmedia on kiinnittänyt huomiota lähinnä eri
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euromaiden julkisiin alijäämiin ja julkiseen velkaantumiseen, mutta esimerkiksi
väestörakenteen muutoksen aiheuttaman eläkejärjestelmän nk. kestävyysvajeen
kannalta eläkevarat ovat aivan yhtä tärkeä tarkastelun kohde kuin velkaantuminen.
Seuraavaan kuvioon on koottu keskeisten euromaiden ja tärkeimpien OECD-maiden
lakisääteisten eläkejärjestelmien eläkevarat ja julkinen velka suhteessa BKT. Maat on
järjestetty varakkuusjärjestykseen edellisten nettoluvun perustella.

Ainoastaan Alankomaat ja Suomi ovat käytännössä varautuneet tuleviin eläkkeisiin
keräämällä mittavat eläkevarat maksujen puskureiksi ja sijoitustuottojen lähteeksi.
Liittovaltiohankkeessa ja taloudellisen yhteisvastuun lisäämisessä euromaiden
kesken Alankomaat ja Suomi olisivat siis suurimmat häviäjät voittajien ollessa
Kreikka, Italia, Portugali, Belgia, Ranska ja Espanja. Kaiken kaikkiaan Alankomaat ja
Suomi näyttäytyvät aivan väärässä seurassa, sillä niiden tilanne on pitkälti samanlainen
kuin eurojärjestelmän ulkopuolelle jättäytyneiden EU-maiden (Iso-Britannia, Ruotsi ja
Tanska), ETA-maiden (Norja ja Islanti) tai Sveitsin.
Eurojärjestelmän kannalta ongelman ydin on siinä, että vaihtoehtoa taloudelliselle
integraatiolle, liittovaltiolle ja yhteisvastuulle ei lopulta ole, jos euroalue aiotaan ylipäänsä
pitää koossa. Seuraavat 2-3 vuotta ovat ratkaisevat näiden hankkeiden kannalta, sillä
euromaiden vaalisykli alkaa jälleen 2021, suhdannetilanne ei välttämättä ole 2020-luvulla
yhtä hyvä kuin nyt ja ”rikkaiden” euromaiden jälkeenjääneisyys verrokeistaan (Tanska,
Ruotsi, Iso-Britannia, Norja, Sveitsi) ei ole nykyisessä, valuvikaisessa eurojärjestelmässä
kaventumassa. Riski poliittisen tyytymättömyyden kasvusta uusien euroalueen ongelmien
ilmaantuessa varsinkin Italiassa, Saksassa ja Ranskassa on todellinen.
Suomen ja Alankomaiden kannalta tilanne on tukala, sillä niiden perinteisillä eurokiistojen
liittolaisilla, Saksalla tai Itävallalla, eläkevarojen osalta tilanne ei ole hyvä. Ei siis ole
yllättävää, että nimenomaan Alankomaiden hallitus suhtautuu karsaasti yhteisvastuun
lisäämiseen ja mutta vaalit hävinneet Saksan CDU ja SPD (jotka muodostanevat uuden
hallituksen) pyrkivät edistämään liittovaltiohankkeita euron pelastamiseksi. Lähtökohta
yhteisvastuun lisäämiselle ei siis ole hyvä ja pattitilanteessa EKP joutuu vain jatkamaan
rooliaan alijäämien rahoittajana ja erilaisten kriisitilanteiden lievittäjänä ja ratkaisijana.
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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 ei ole
arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus,
eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka
veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida
palveluita tai tuotteita.

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.

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski.
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on
syytä tutustua huolellisesti sijoitusmarkkinoihin,
rahoitusvälineisiin ja erityisesti niiden riskeihin,
sijoitustoiminnan verotuksellisiin vaikutuksiin sekä
sijoitustoimintaa koskevan sopimuksen tai ehtojen
sisältöön. Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota
siihen, että sijoituspalveluun liittyvät kustannukset
heikentävät sijoitustuottoa, että historiallinen
arvonkehitys ei ole tae tulevasta vastaavasta
kehityksestä ja että sijoituksesta voi koitua tappiota
tai sijoituksen epälikvidisyys voi vaikeuttaa tai
tiettynä aikana estää sijoituksen realisoinnin.
Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida
sijoituspäätöksissään omaa vero- tai
liiketoimintaneuvojaansa.

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

Front Capital vastaa siitä, että asiakkaan sekä
rahoitusvälineiden ja –palveluiden
soveltuvuusarviointi sekä tarjottavat sijoituspalvelut
on toteutettu huolellisesti ja asiantuntevasti.
Asiakas vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta
tuloksesta sekä sijoitustoiminnan vaikutuksesta
verotukseensa. Asiakas on tietoinen siitä, että
sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään
rahoitusvälinettä koskevaan yksittäiseen
markkinointidokumenttiin, vaan rahoitusvälinettä
koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan.
Asiakirjaa laadittaessa on pyritty varmentamaan
siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto
perustuu lähteisiin, joita Front Capital Oy pitää
luotettavina. Front Capital Oy tai sen työntekijät
eivät takaa asiakirjassa annettujen tietojen,
mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai
ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai

Lisätietoa Front Capital Oy:stä: Front Capital Oy
palvelee asiakkaitaan suomeksi ja soveltuvin osin
ruotsiksi ja englanniksi. Lainsäädännön niin
vaatiessa voidaan asiakkaalle tehdä
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi ennen
tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n
kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan
nauhoittaa. Front Capital Oy on sijoituspalveluyritys,
jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta,
Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101
Helsinki, puhelin 010 831 51;
www.finanssivalvonta.fi. Front Capital Oy on
Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa
palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan
tutustumaan näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa
lisää tietoa muulla tavalla kuin Internet-sivuilta,
pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Front
Capital Oy:hyn.
Tilaamalla Frontin tuoteen tai palvelun henkilö
antaa suostumuksen Frontin sijoituspalveluihin
liittyvään suoramarkkinointiin sähköisesti,
puhelimitse tai postitse koskien Frontin nykyisiä ja
tulevia tuotteita ja palveluita. Front noudattaa
suoramarkkinoinnissa ja henkilötietojen käsittelyssä
Henkilötietolain ja muun tietosuojasääntelyn
vaatimuksia. Suoramarkkinoinnin vastaanottajalla
on oikeus saada Frontilta informaatio
henkilötiedoistaan ja niiden lähteestä sekä oikeus
kieltää milloin tahansa suoramarkkinointi.
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