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Maailman talouskasvu hidastui vuonna 2019 ollen noin 3 % samalla, kun kansainvälisen kaupan kasvu painui 
miinusmerkkiseksi USA ja Kiinan kauppasodan seurauksena. Markkinoiden konsensusennusteissa alkaneena vuonna 
talouskasvun odotetaan jatkuvan lähes samaa tahtia kuin viime vuonna ja globaalin kokonaistuotannon kohoavan 
2,5-3 % vuotta aiemmasta. USA:n ja euroalueen kasvun ennustetaan edelleen hieman hidastuvan ja Kiinan kasvun 
pysyttelevän tasaisena 6 %:n tuntumassa. Kokonaisuudessaan kehittyvien talouksien kokonaistuotannon nousun 
ennakoidaan kiihtyvän, mikä kannattelee koko globaalin talouden kasvua. 

Vuotta 2019 leimasi USA-Kiina-kauppasodan syveneminen, huoli talous- ja yritysten tuloskasvun hidastumisesta ja 
kohonnut riski kaoottisesta sopimuksettomasta Ison-Britannian EU-erosta. Vuoden alkupuoliskolla USA:n korkokäyrä 
kääntyi yhä selvemmin laskevaksi pitkien korkojen tippuessa. Pitkien ja lyhyiden korkojen erotuksen (10v-12kk) 
painuminen negatiiviseksi loppukesästä lisäsi taantumapelkoja, sillä se on historiallisesti ollut yksi varmimmista 
lähestyvän taantuman merkeistä. Euroalueella korot laskivat historiallisesti poikkeuksellisen mataliksi ja Saksan 10v 
korko käväisi syyskuun alussa -0,75 %:ssa. 

Talouteen liittyvien huolien kohotessa keskeiset keskuspankit näyttivät kuitenkin pikaisesti valmiutensa karauttaa 
paikalle ratsuväen tavoin ja pelastaa tilanteen yhdennellätoista hetkellä. USA:n keskuspankin 180 asteen käännös 
kiristävästä rahapolitiikasta elvyttävään heti vuoden 2019 alussa ja Euroopan keskuspankin päätös käynnistää 
määrällinen elvytys, rauhoittivat markkinoita ja tukivat osakkeiden hintoja. Tämän ohella historiallisesti 
poikkeuksellisen vaatimattomaksi muuttunut tuottopotentiaali koroissa oli omiaan ajamaan rahaa osakkeisiin. 
Suhteessa korkomarkkinaan osakkeiden tuottopotentiaali on säilynyt erittäin hyvänä. Vuotta 2019 määritti myös se, 
etteivät synkimmät ennusteet talouskehityksestä ja yritysten tuloskasvusta toteutuneet, vaan todellisuus osoittautui 
pahimpia pelkoja huomattavasti paremmaksi. Näiden tekijöiden saattelemana osakekurssit kohosivat ja vuodesta 
2019 kehkeytyi yksi vuosikymmenen parhaista osakemarkkinavuosista. (Kuva 1)

Erinomainen sijoitusvuosi 2019 takana - parhaimmillaan 
välttävä vuosi 2020 edessä 

Kuva 1: Vuosi 2019 yksi vuosikymmenen parhaista osakemarkkinavuosista - 2020 ei tule yltämään samaan  
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Kuva 2: Rahapolitiikka säilyy kevyenä - uusia korkolaskuja ei kuitenkaan enää 
odotettavissa Fediltä tai EKP:ltä vuonna 2020

Kuva 3: USA:n työmarkkinatilanne erittäin vahva - työttömyysaste 50v pohjissa

Kuva 4: USA:n kuluttajahintainflaatio jatkuu maltillisena ja pohjainflaatio 
pysyttelee lähellä Fedin tavoitetta

Viime vuonna markkinoita varjostaneet riskit olivat laadultaan 
korostuneesti poliittisia. Huolta aiheutti erityisesti USA:n ja 
Kiinan välisen kauppasodan eskaloituminen, joka pahimmillaan 
olisi voinut viedä koko maailmantalouden taantumaan. 
Loppusyksystä konfliktissa alkoi kuitenkin näkyä merkkejä 
liennytyksestä. Tähän vaikutti varmastikin presidentti 
Trumpin vaalikampanjan käynnistyminen ja kasvava paine 
saada aikaan ”diili” ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja. 
Kauppasopimuksen syntyminen on presidentti Trumpille 
huomattavasti aikasensitiivisempi asia kuin Kiinan hallinnolle. 
Tämä on näkynyt muun muassa siinä, ettei Kiina ole ollut 
painostettavissa, eikä se ole sanottavammin taipunut USA:n 
agressiivisten vaateiden edessä. 

Tämä lienee vähitellen käynyt selväksi myös presidentti 
Trumpin hallinnolle, joka on nyttemmin joutunut tulemaan 
Kiinaa vastaan sopimusneuvotteluissa. Joulukuun puolen 
välin tuntumassa saatiinkin lopulta markkinoille tieto, 
jonka mukaan USA ja Kiina ovat saaneet aikaan keskinäisen 
kauppasopimuksen ensimmäisen osan. Tämän myötä maat 
alkavat poistamaan asteittain toisilleen asettamia tullisanktioita. 
Neuvotellun sopimuksen myötä USA pidättäytyi langettamasta 
uusia Kiinan vastaisia tuontitulleja, joiden oli määrä astua 
voimaan 15.12.2019. Samalla Kiina jätti ilmoittamansa 
vastatoimet toteuttamatta. Maiden välisen kauppasopimuksen 
ensimmäisen osan mukaan Kiina ostaa jatkossa enemmän 
energia-, teollisuus- ja maataloustuotteita USA:sta ja vapauttaa 
markkinoitaan amerikkalaisille yrityksille. Maat ovat alustavien 
tietojen mukaan päässeet sopuun myös USA:ta hiertäneistä 
teollisuusvakoilutapauksista ja piraattituotteista.

Kauppasodan ohella viime vuonna markkinoita pohditutti 
vahvasti solmuun mennyt Ison-Britannian EU-eroprosessi. 
Pääministeri Theresa Mayn parlamentille esittämä erosopimus 
ajettiin useamman kerran kumoon, eikä hänen seuraajansa 
Boris Johnsoninkaan sopimusehdotus mennyt Britannian 
parlamentissa läpi. Syntyneen pattitilanteen takia maa ajautui 
ylimääräisiin parlamenttivaaleihin, jotka pidettiin joulukuussa. 
Boris Johnsonin johtamat konservatiivit saavuttivat odotetusti 
vaaleissa tukevan voiton. Tämän myötä pääministeri Johnson 
sai vahvan mandaatin Britannian EU-eron läpiviemiseen, joka 
toteutunee kuluvan vuoden tammikuun lopussa. Kauppasotaan 
verrattuna brexit-sagassa kyse on ollut vaatimattomammasta 
ja rajatummasta riskistä - käsillä on lähinnä myrsky 
vesilasissa, joka on varjostanut lähinnä Euroopan näkymiä, 
mutta ei ole aiheuttanut suurempaa draamaa globaaleilla 
sijoitusmarkkinoilla. 

Vuoteen 2020 tultaessa sijoitusmarkkinoita kalvaneet poliittiset 
riskit ovat pienentyneet. USA ja Kiina ovat neuvotelleet 
ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen ja toisen vaiheen 
sopimusneuvottelut osapuolet ovat valmiita aloittamaan, 
kunhan nähdään kuinka ensimmäisen osasopimuksen 
ratifioinnissa onnistutaan. Euroopassa puolestaan on vältetty 
Ison-Britannian sopimukseton brexit. 

Vuotta 2019 kalvaneet poliittiset riskit pienentyneet
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Kuva 5: Kauppasota rasittaa kansainvälisen kaupan ja maailmantalouden kasvua 
myös alkaneena vuonna

Kuva 6: USA:n teollisuustuotannon (ISM) näkymät edelleen vaatimattomat, 
palvelut kannattelevat taloutta

Kuva 7: USA:n palkkainflaatio siedettävissä lukemissa - palkkojen nousu 
tukee yksityistä kulutusta, mutta liiallinen kohoaminen vaarantaa yritysten 
tuloksentekokykyä 

Tämän ohella keskuspankit ovat viimeisen vuoden aikana 
muuttaneet rahapolitiikan asemointiaan huomattavasti 
kevyemmäksi ja pyrkineet näin osaltaan tukemaan talouden 
aktiviteettia. Tämä kaikki on valanut uskoa tulevaan, pönkittänyt 
sijoittajien riskinottohalukkuutta ja nostanut osakekursseja.

Vuotta 2019 kalvaneet poliittiset riskit pienentyneet

Runsas vuosi sitten USA:n keskuspankki Fedin rahapolitiikan 
kiristämisen ja korkotason nousun USA:ssa pelättiin heikentävän 
yritysten tuloksentekokykyä ja tuovan pitkään jatkuneen 
noususuhdanteen tiensä päähän. Vuosi sitten joulukuussa 
Fed indikoi jatkavan rahapolitiikan kiristämistä ja ohjauskoron 
nostoja vuoden 2019 aikana. Tuolloin joulukuussa 2018 Fed 
nosti ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä, mikä oli neljäs 
ohjauskoron nosto kyseisenä vuotena. Ohjauskorko päätyi 
2,5 %:iin. Kuukautta myöhemmin keskuspankin äänensävy oli 
muuttunut. Tammikuun 2019 kokouksessa Fed kommentoi 
“avomarkkinakomitean aikovan olla kärsivällinen” päättäessään 
mahdollisista ohjauskoron muutoksista jatkossa. Markkinoilla 
kärsivällisyyden tulkittiin tarkoittavan pidättäytymistä 
koron nostoista ja rahapolitiikan kiristämisestä. Keväällä 
keskuspankki ilmoitti olevansa valmis jopa korkoleikkauksiin 
ja lopulta heinäkuussa Fed laski ohjauskorkoaan ensi kertaa 
yli kymmeneen vuoteen. Loppuvuoden aikana Fediltä saatiin 
yhteensä kolme 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua, mikä oli 
omiaan tukemaan osakemarkkinoita. (Kuva 2)

Puhtaasti reaalitalouden ja keskuspankin työllisyys- ja 
hintavakaustavoitteiden takia rahapolitiikan höllentämiseen 
ei olisi ollut välitöntä tai pakottavaa tarvetta. Vaikka USA:n 
talouskasvu on toki näyttänyt hidastumisen merkkejä ja 
taantuman riski kohonnut kauppasodan eskaloitumisen myötä, 
talous on silti ollut varsin hyvässä vedossa. Taantuman uhka ei 
ole ollut missään kohtaa välitön. Työmarkkinatilanne on ollut 
ja on edelleen erittäin vahva. USA:ssa vallitsee käytännössä 
täystyöllisyystilanne. Työttömyys on painunut selvästi alle 
rakenteellisen työttömyysasteen ja on nykyisellään alimmillaan 
puoleen vuosisataan. Pohjainflaatio puolestaan on säilynyt 
vakaana ja kuluttajahintojen nousuvauhti ilman energiaa ja 
elintarvikkeita on Fedin tavoitteen tuntumassa. Rahapolitiikan 
varsinaisten tavoitteiden - työllisyyden ja inflaation - takia 
Fedillä ei näin ollen ole ollut sanottavampaa painetta 
rahapolitiikan keventämiseen. Keskuspankin ohjauskoron 
leikkauksissa on enemmänkin ollut kyse huolenilmauksesta 
koskien kansainvälisen talouden suuntaa, pyrkimyksestä tukea 
USA:n taloutta epävarmuuden kasvaessa ja keinosta ehkäistä 
presidentti Trumpin kauppasodan kielteisiä vaikutuksia. 
Vuoden 2019 aikana ei voinut myöskään välttyä ajatukselta, 
etteikö Valkoisen talon painostus olisi heijastunut keskuspankin 
rahapolitiikkaan. Presidentti Trump arvosteli pitkin vuotta 
painavin sanakääntein keskuspankin toimintaa ja vaati Fediltä 
rohkeampaa rahapoliittista elvytystä. Tällä hetkellä Fedillä ei ole 
aikomuksia keventää rahapolitiikkaa lisää. 1,0
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Kuva 8: Euroalueen teollisuustuotanto (PMI) syvissä vesissä - palvelusektori 
jatkaa kasvuaan

Kuva 9: Saksan teollisuustuotannon ostopäällikköindeksi (PMI) indikoi 
teollisuustuotannon olevan supistumassa

Kuva 10: Saksan IFO-indeksi povaa maan kokonaistuotannolle heikkoa 
talouskasvua

Vuonna 2020 keskuspankin pyrkimyksenä onkin pitää 
ohjauskorkonsa muuttumattomana. (Kuva 3 ja 4)

Euroalueen talouden kannalta on positiivinen seikka, että 
Fedin rahapolitiikka on ollut vahvasti taloutta tukevaa. Se on 
hyödyttänyt myös euroaluetta. USA on maailmantalouden, 
jonka menestys heijastuu vahvasti euroalueeseen - erityisesti 
vientisektoriimme. Euroalueen talouskasvu on heikentynyt 
selvästi viimeisen vuoden kuluessa ja USA:n talouden 
hyytyminen tarkoittaisi entistä huonompia näkymiä Euroopalle. 

Euroopan keskuspankin EKP:n rahapolitiikan liikkumavara on 
huomattavasti Fediä vaatimattomampi. Fed on merkittävästi 
otollisemmassa tilanteessa siltä osin, että rahapolitiikan 
keventämisellä on USA:ssa todellisia talousvaikutuksia. 
EKP:n ohjauskorko on ollut jo vuosia nollassa ja talletuskorko 
negatiivinen. EKP ei ole missään vaiheessa päässyt kiristämään 
rahapolitiikkaansa luodakseen elvytysvaraa. Euroalueella 
elvyttävän rahapolitiikan talousvaikutukset ovatkin jäämässä 
näin ollen varsin pieniksi vaikka keskuspankki tekisikin 
reaalitaloutta tukevia toimia. 

EKP:lla on kuitenkin paine keventää rahapolitiikkaansa. 
Tätä puoltaa euroalueen heikentynyt taloustilanne ja 
aiempaa vaatimattomammaksi muuttuneet tulevaisuuden 
näkymät. Vaimenevan talouskasvun ohella tarve estää 
euroa vahvistumasta ja puolustaa euroalueen viennin 
hintakilpailukykyä ovat keskeisiä syitä, joiden takia EKP 
päätti käynnistää uudelleen arvopaperien osto-ohjelman. 
Keskuspankin ohjauskoron EKP arvioi pysyvän tämän hetkisellä 
tasolla, eli nollassa vähintäänkin koko vuoden 2020. EKP:n 
uuden pääjohtaja Christine Lagarde korosti joulukuussa, että 
keskuspankki jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaansa, mutta 
euroalueella tarvitaan myös aktiivista finanssipolitiikkaa ja 
talouden rakenteellisia uudistuksia. EKP:n rahapolitiikka ei yksin 
riitä ratkaisemaan euroalueen haasteita. Tähän näkemykseen on 
helppo yhtyä.

USA:n ja euroalueen kasvu hidastuu - kehittyvät 
taloudet pönkittävät globaalia talouskasvua

Vuonna 2019 maailmantalouden kasvu hidastui, kansainvälisen 
kaupan kasvu painui pakkaselle kauppasodan saattelemana ja 
teollisuustuotannossa koettiin maailmanlaajuinen taantuma. 
Alkaneena vuonna USA:n ja Kiinan välisessä kauppasodassa 
odotetaan saatavan ainakin osittainen sopu. Maiden toisilleen 
asettamista tullisanktiosta ryhdyttäneen myös asteittain 
luopumaan. Tällä voidaan olettaa olevan positiivinen vaikutus 
kansainväliseen kauppaan. Maailmantalouden kasvun odotetaan 
silti säilyvän lähellä vuoden 2019 tasoa. Markkinoiden ennusteet 
globaalin kokonaistuotannon kohoamisen osalta liikkuvat 
tällä hetkellä pääosin 2,5-3 % haarukassa. USA:n talouskasvun 
odotetaan hidastuvan noin puolella prosenttiyksiköllä ja jäävän 
hieman alle 2 %:iin samalla, kun euroalueen kasvun ennakoivan 
yltävän prosenttiin. 
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Kuva 13: USA:n korkokäyrä kääntymässä jälleen nousevaksi - Fedin elvyttävä 
politiikka ja liennytys kauppasodassa hälventäneet pahimpia taantumapelkoja

Kuva 12: Pitkät korot laskivat reippaasti vuonna 2019 USA:ssa ja euroalueen 
ydinmaissa - valtionlainojen tuottopotentiaali jatkossa historiallisesti katsoen 
erittäin heikko

Kuva 11: Kiinan talouskasvu pysyttelee 6 %:n tuntumassa vuonna 2020 - 
pidemmällä aikavälillä kasvupotentiaalin odotetaan olevan 5-6 %

Kiinan kasvu säilynee karkeasti ottaen ennallaan noin 6 %:ssa. 
Vuonna 2020 Afrikan, Lähi-Idän ja Latinalaisen Amerikan 
kehittyvien talouksien talouskasvun odotetaan kiihtyvän ja 
pönkittävän globaalin kokonaistuotannon nousua. (Kuva 5)  

Kauppasodasta ja kasvaneesta taantumariskistä huolimatta 
USA:n talous on edelleen kohtalaisessa vedossa. Viime vuonna 
USA:n kokonaistuotanto kohosi arvioiden mukaan vajaat 2,5 %. 
Kuluvana vuonna kasvuvauhdin odotetaan tippuvan puolisen 
prosenttiyksikköä 1,8 %:n tuntumaan. Kuluttajien luottamus 
talouteen on säilynyt tyydyttävällä tasolla samalla, kun 
teollisuuden ja palvelualan ostopäällikköindeksi ovat pysytelleet 
turvallisesti 50 pisteen kriittisen rajan yläpuolella ennakoiden 
kasvun jatkuvan molemmilla sektoreilla. Työmarkkinoilla 
USA:ssa vallitsee täystyöllisyys. Työttömyysaste on laskenut alle 
rakenteellisen työttömyysasteen ollen tällä hetkellä 3,5 %. Kireä 
työmarkkinatilanne lisää palkkainflaatiopainta. Palkkojen nousu 
onkin kiihtynyt viime vuosina, mutta tasoittunut nyttemmin 
hieman. Keskituntiansioiden vuotuinen kohoamistahti on 
USA:ssa nykyisellään hieman alle 3 %. Palkkojen nousu tukee 
yksityistä kulutusta, mutta vaikuttaa negatiivisesti yritysten 
tuloskasvunäkymiin. (Kuva 6 ja 7)

Euroalueen suhdannehuippu ajoittui vuoden 2017 lopulle. 
Vuoden 2018 alusta lähtien taloudessa on näkynyt kasvavassa 
määrin heikkouden merkkejä. Kokonaistuotannon kasvu on 
hidastunut merkittävästi, eikä merkkejä kasvun vahvistumisesta 
vielä toistaiseksi ole. Erityisesti teollisuuden luottamus talouteen 
on heikentynyt kauppasodan ja kansainvälisen kaupan kasvun 
tyrehtymisen myötä. Euroalueen - ja varsinkin Saksan - 
teollisuustuotanto on painunut taantumaan. Kuluvana vuonna 
euroalueen kokonaistuotannon odotetaan nousevan prosentilla, 
mikä on muutaman kymmenesosaprosenttiyksikön vähemmän 
kuin vuonna 2019. Kahden vuoden takaisesta euroalueen 
kasvuvauhti on puolittunut. (Kuva 8 ja 9)

Euroalueen kasvun hidastumiseen on vaikuttanut erityisesti 
ulkoisen ympäristön heikentynyt tilanne. Osa maailmantalouden 
kasvua vaimentavista riskitekijöistä on toteutunut. USA:n ja 
Kiinan välinen kauppasota eskaloitui vuoden 2018 aikana. 
Kauppapoliittiset jännitteet ovat luoneet epävarmuutta 
tulevasta ja näkyvät investointi- ja vientiluvuissa. Myös brexit on 
varjostanut euroalueen näkymiä. Erityisesti riski Ison-Britannian 
sopimuksettomasta EU-erosta synkensi pitkään euroalueen 
näkymiä. Ison-Britannian joulukuisten parlamenttivaalien 
jälkeen tämä riski on merkittävästi pienentynyt. 

Euroalueella Italian ja Saksan näkymät ovat huonontuneet 
viimeisen vuoden aikana. Saksan talouden ja etenkin 
maan teollisuustuotannon kehitys on ollut vaatimatonta. 
Vientikysynnän vaimeus yhdessä teollisuuden kotimaisten 
tekijöiden kanssa on syönyt Saksassa luottamusta talouteen ja 
kasvunäkymiä. Teollisuustuotanto - etenkin autoteollisuudessa 
- on ollut huonossa vedossa. Saksan teollisuuden 
ostopäällikköindeksi on jo pitkään laahannut 50 pisteen 
kriittisen rajan alapuolella indikoiden maan teollisuustuotannon 
supistumista. 
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Kuva 14: USA 10v-12kk korkoero kääntynyt jälleen positiiviseksi - 
taantumahälytys peruttu! 

Kuva 16: Osakemarkkinoiden P/E-arvostukset lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa 
euroalueella - USA:ssa kertoimet venyneet nopeasti ylöspäin

Kuva 15: Saksan 10v korko kohonnut viime syksyn pohjalukemistaan, mutta 
edelleen alhaisella tasolla

Tämän ohella saksalaisten teollisuusyritysten luottamusta 
talouteen mittaava Ifo-indeksi on tällä hetkellä heikoimmillaan 
sitten kevään 2013. Saksan talouskasvua pitääkin tällä hetkellä 
yllä lähinnä kotimainen kysyntä ja palvelusektori, jota ovat 
tukeneet vielä hyvänä pysytellyt työllisyys- ja palkkakehitys sekä 
alhainen korkotaso. Saksa tasapainoilee kuitenkin tällä hetkellä 
nollakasvun tuntumassa ja on mahdollista, että maan ajautuu 
taantumaan. (Kuva 10)

Italian talouskasvu on ollut jo vuosia heikkoa. Maan talous 
on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana selvästi hitaammin 
kuin muu euroalue. Vuonna 2019 Italian talous kasvoi 
arvioiden mukaan vaivaiset 0,2 % ja alkaneena vuonna maan 
talouden voidaan odottaa yltävän parhaimmillaan noin 
puolen prosentin kasvuun. Italian talouden ongelmat ovat 
korostuneesti rakenteellisia, eivät niinkään suhdannesyklisiä. 
Maa kamppailee kasvavien velkaongelmien kourissa. Italian 
julkinen velka suhteessa maan kokonaistuotantoon on korkea ja 
poliittisen epävarmuuden myötä valtionlainakorot ovat selvästi 
ylempänä kuin euroalueen ydinmaissa. Jatkuva alijäämä ja suuri 
velkamassa rasittavat Italian julkista taloutta, mutta tilanne on 
ongelmallinen myös maan pankkisektorille. Pankit omistavat 
merkittävän määrän Italian valtion lainoja, jolloin valtion 
velkakriisi voi johtaa Italian pankkisektorin järkkymiseen. Italian 
taloutta vaivaa lisäksi korkea rakennetyöttömyys ja talouden 
onnettoman heikko tuottavuuskehitys. 

Kiina jatkaa 6 %:n vuotuista kasvuaan 

Vaikka Kiinan talous yltänee vuonna 2020 noin 6 %:n 
kasvuvauhtiin, kokonaistuotanto kohoaa verkkaisinta tahtia 
kolmeen vuosikymmeneen. Kauppasodan viime vuonna 
eskaloituessa, Kiinan talouskasvu hidastui selvästi. Yksityisen 
kulutuskysynnän kasvu heikentyi ja investointien kasvu hidastui. 
Kauppasota on vaikuttanut yleiseen taloudelliseen ilmapiiriin 
ja epävarmuus on saanut yrityksiä arvioimaan uudelleen 
investointipäätöksiään. Kasvun hidastuessa Kiina on lisännyt 
talouden elvytystä. Tämän ja viime vuoden noin 6 %:iin yltävää 
kasvutahtia voi moni läntinen teollisuusmaa katsoa silti 
ainoastaan kateellisena vierestä. Joka tapauksessa toivoa sopii, 
että Kiinan talous saavuttaa sille asetetut odotukset, sillä kasvun 
jääminen ennusteista olisi haitallista koko maailmantaloudelle. 
Se vaikuttaisi negatiivisesti luottamusilmapiiriin, raaka-aineiden 
hintoihin, maailmankauppaan ja koko maailmantalouden 
kasvuun. 

Tulevina vuosina - keskipitkällä aikavälillä - Kiinan 
talouskasvun voidaan kuitenkin odottaa hidastuvan tai 
pysyvän parhaimmillaan nykyisen 6 %:n tuntumassa. Tämä on 
Kiinalle luonnollinen kehityskulku, sillä maan tavoitteena on 
vähemmän investointi- ja vientivetoinen talous, jonka kasvu 
perustuu aiempaa korostuneemmin yksityiseen kulutukseen ja 
keskiluokan laajentumiseen. Kiina tavoittelee totuttuun nähden 
hitaampaa, mutta parempilaatuista talouskasvua.
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Kuva 17: Osakemarkkinoiden P/B-arvostukset maltillisella tasolla Euroopassa, 
mutta hieman koholla USA:ssa

Kuva 18: S&P500 –yhtiöiden tuloskasvuodotukset maltillisia vuoden 2020 
alkupuoliskolle

Kuva 19: Euroalueella hitaan tuloskasvun aika jatkuu

Rakennemuutos kohti palveluvaltaisempaa taloutta jarruttaa 
tuottavuuden kasvua. Myös väestö ikääntyy nopeasti ja 
työikäisen väestön määrä kääntyy tulevina vuosina laskuun, 
mikä rajoittaa talouden kasvupotentiaalia. (Kuva 11) 

Korkomarkkinoiden antama taantumavaroitus on 
peruttu - ainakin väliaikaisesti

Vuonna 2019 korko- ja osakemarkkinoiden antama viesti 
talouden tilasta oli jossain määrin toisistaan poikkeava. Reipas 
kurssinousu osakemarkkinoilla kertoi vahvasta luottamuksesta 
talouteen, kun taas  korkomarkkinoilla pitkien korkojen lasku 
ja korkokäyrän tasoittuminen varoittelivat taloussuhdanteen 
jäähtymisestä. (Kuva 12)

Vuoden 2019 alkupuoliskolla USA:n pitkät korot laskivat 
vauhdilla, korkokäyrä kääntyi laskevaksi aina viisivuotiseen 
korkoon saakka ja 10v korko painui alle 12kk:n koron. Pitkien 
korkojen painumista lyhyttä päätä alemmalle tasolle on 
perinteisesti pidetty varoituksena lähestyvästä taantumasta. 
Korkokäyrän tasoittuminen oli varmastikin myös Fedille yksi 
keskeisimmistä hälytysmerkeistä, mikä sai keskuspankin 
keventämään rahapolitiikkaansa ja laskemaan ohjauskorkoaan. 
Keskuspankin ohjauskoron leikkausten myötä korkokäyrän lyhyt 
pää laski vuoden loppua kohti mentäessä ja pitkä pää kohosi 
kauppasodassa tapahtuneen liennytyksen ja talouteen liittyvien 
taantumapelkojen vähentyessä. Tätä nykyä USA:n korkokäyrä 
on jälleen nouseva. Pitkien ja lyhyiden korkojen erotus kääntyi 
loppusyksystä negatiivisesta positiiviseksi, joten tässä mielessä 
korkomarkkinoiden antama taantumahälytys on peruttu. (Kuva 
13 ja 14)

Vuoden 2019 puolivälissä korkomarkkinat hinnoittelivat ankeita 
näkymiä myös euroalueen taloudelle. Valtionlainakorot laskivat 
vauhdilla kaikissa keskeisissä euroalueen maissa. Pahimmillaan 
muun muassa Saksan valtionlainakorot painuivat kautta linjan 
aina 30-vuotista lainaa myöten miinusmerkkiseksi ja syyskuun 
alussa välissä Saksan valtion kymmenen vuoden lainakorko 
tippui -0,75 %:iin, mikä on alhaisin taso koskaan historiassa. 
Viime kuukausina euroalueen pitkät korot ovat nousseet, mutta 
taso on edelleen matala. Esimerkiksi Saksan 10v korko laahaa 
vieläkin miinuksella ollen tällä hetkellä noin -0,2 %. Puolen 
vuoden takaiseen verrattuna korkomarkkinoiden antama 
erittäin pessimistinen viesti euroalueen talouden näkymistä on 
näin ollen kohentunut, mutta korkomarkkina ei edelleenkään 
maalaa euroalueelle kovin kukkeaa tulevaisuuden maisemaa - 
ennemminkin käsillä on kuva tuulisesta ja harmaasta päivästä, 
jona taivaalta vihmoo vaakatasossa räntää. (Kuva 15)  

Vahva kurssinousu nostanut osakemarkkinoiden 
arvostuskertoimia etenkin USA:ssa

Vuoden 2019 reippaan osakurssien nousun seurauksena 
osakemarkkinoiden perinteiset arvostusmuuttujat ovat 
kohonneet. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

S&P500 P/Bv Stoxx600 P/Bv

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30
S&P500-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu, y/y-muutos

Liikevaihto Tuloskasvu

%

-5

0

5

10

15

20

25

30

35
BE500-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu, y/y-muutos

Liikevaihto Tuloskasvu

%



Kuva 20: Suomessa HEXin tuloskasvuennusteet ”all over the place”

Kuva 21: Kiina maailman toiseksi suurin talous ja ajamassa USA:n ohi seuraavan 
vuosikymmenen kuluessa

Tämä pätee varsinkin USA:han. Osakemarkkinoiden nousua on 
tukenut keskeisesti: 

1) Fedin ja EKP:n rahapolitiikan muuttuminen elvyttäväksi
2) Alhainen korkotaso, joka on houkutellut rahaa osakkeisiin 
3) USA-Kiina-kauppasodassa tapahtunut liennytys ja tämän   

myötä globaalin taantuman riskin pienentyminen
4) Britannian sopimuksettoman EU-eron riskin väistyminen
5) Yritysten tuloskasvun jatkumiseen liittyneiden pahimpien 

pelkojen hälveneminen. 

Osakekurssien nousun tueksi löytyy näin ollen laaja joukko 
reaalitalouden tekijöitä, mutta viimeisen vuoden aikana 
kurssinousu on ollut huomattavasti yritysten tuloskasvuvauhtia 
kovempaa, mikä on nostanut osakemarkkinoiden P/E-kertoimia. 
Varsinkin USA:n osakemarkkinat ottavat tätä nykyä reippaasti 
etunojaa ja hinnoittelevat runsaasti hyviä tulevaisuuden 
uutisia. USA:ssa S&P500-indeksin P/E-kerroin oli vielä vuoden 
2019 alussa hieman yli 14, mikä jäi alle pitkän aikavälin 
keskiarvotason. Nyt kerroin on rullaavilla 12kk:n tulosennusteilla 
18,8. S&P500-yhtiöiden arvostus suhteessa yhtiöiden tekemään 
tulokseen on noussut vuodessa noin 30 % ja P/E-kerroin ylittää 
pitkän aikavälin keskiarvon parilla pykälällä. Tämän ohella 
USA:ssa S&P500-yhtiöiden arvostus suhteessa yhtiöiden 
tasearvoon (P/B), on jonkin verran koholla. (Kuva 16 ja 17)

Euroopassa Stoxx600-yhtiöiden P/E-kertoimet ovat myös 
venyneet ylöspäin, mutta muutos on ollut maltillisempi kuin 
USA:ssa. Kuluvan vuoden tulosennusteilla Stoxx600-yhtiöiden 
P/E on tällä hetkellä hieman yli 15, mikä tarkoittaa kertoimen 
alle 20 %:n nousua vuoden takaisesta. Stoxx600-yhtiöiden 
P/E-arvostus ylittää tällä hetkellä vain marginaalisesti pitkän 
aikavälin keskiarvon. Suhteessa yhtiöiden tasearvoon (P/B), 
eurooppalainen osakemarkkina vaikuttaa yleisesti ottaen varsin 
maltillisesti arvostetulta. 

Meillä Suomessa yritysten tuloskasvu oli heikkoa vuonna 
2019. Samalla osakemarkkinoiden nousu ilman osinkoja jäi 
karkeasti ottaen puoleen ja osingot huomioiden kolmanneksen 
vajaaksi siitä mitä nähtiin muualla keskeisissä Euroopan 
maissa tai USA:ssa. Tämän seurauksena P/E-kertoimet eivät 
meillä karanneet käsistä olennaisesti. HEX Portfolio-indeksin 
P/E-kerroin nousi vuoden aikana vajaat 10 % ja on kuluvan 
vuoden tulosennusteilla 15,6, mikä on lähellä pitkän aikavälin 
keskiarvoa.   

Kaiken kaikkiaan voitaneen sanoa, että mikäli yhtiöiden 
tulosennusteet pitävät, keskeisiin eurooppalaisiin osake-
markkinoihin ei kohdistu painetta alaspäin arvostuskertoimien 
osalta. Arvostuskuplaa ei näillä näkymin pitäisi siis olla. 
Sen sijaan USA:ssa kertoimet ovat koholla ja kursseihin on 
diskontattu jo paljon tulevia hyviä uutisia. Katsomme, että USA:n 
markkina alkaa olla hintava, eikä se kestä suuria pettymyksiä. 
Suotuisan talouskehityksen jatkuminen, kauppasopimuksen 
syntyminen USA:n ja Kiinan välillä sekä yritysten tuloskasvun 
jatkumisesta kohtuullisella 7-10 %:n vuotuisella vauhdilla ovat 
edellytyksiä kurssitason säilymisen ja mahdollisen nousun 
jatkumisen kannalta. 

Kuva 22: Kiinan kontribuutio maailmantalouden kasvuun 35 % - Kiinan taantuma 
tarkoittaisi globaalia taloustaantumaa
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Tämän ohella teknisesti USA:n markkina vaikuttaa herkältä 
lyhytaikaiselle korjausliikkeelle alaspäin - S&P500-indeksi liikkuu 
Bollinger-käyrän ylälaidan tuntumassa, RSI (Relative Strenght 
Index) yliostetulla alueella ja MACD-indikaattori (Moving 
Average Convergence Divergence) antaa bearish-signaalin.   

Yritysten tuloskasvunäkymät vuodelle 2020 
maltillisia

Vaatimattomien talouskasvuodotusten ohella myös yritysten 
tuloskasvunäkymät ovat maltillisia vuodelle 2020 sekä 
euroalueella että USA:ssa. USA:ssa S&P500-yhtiöiden vuoden 
2019 viimeisen neljänneksen tuloskasvun arvioidaan jääneen 
negatiiviseksi ja kuluvan vuoden tuloskasvuennusteita on 
laskettu viime kuukausina tasaiseen tahtiin. Alkamassa 
olevan Q4(2019)-tulosjulkistuskauden osalta analyytikkojen 
konsensusodotus povaa -4,6 %:n tuloskasvua vuotta aiemmasta. 
Uskomme, että tämä ennuste ylitetään. Perinteisesti 
analyytikot ovat laskeneet jälleen kerran ennusteita juuri 
ennen tulosjulkistusten alkua. Vielä kaksi kuukautta sitten 
alkavalle tulosjulkistuskaudelle ennakoitiin vain noin 1,5 %:n 
tulosten laskua vuotta aiemmasta. Tämä luku saattaa olla 
lähempänä lopullista tulemaa. Vuoden 2020 alkupuoliskolle 
analyytikot odottavat 5-5,5 %:n tuloskasvua S&P500- yhtiöille. 
Tämä ennuste vaikuttaa uskottavalta ja on hyvin linjassa 
makrotalousekonomistien ja ”top down” -lähestymistapaa 
harjoittavien osakestrategien näkemysten kanssa. Viimeisen 
kolmen kuukauden aikana osakeanalyytikot ovat leikanneet 
S&P500-yhtiöiden Q1(2020)-tuloskasvuennusteitaan 
prosenttiyksiköllä ja Q2(2020)-ennusteita noin 2,5 
prosenttiyksiköllä. Vuoden toisella puoliskolla tuloskasvun 
ennakoidaan kiihtyvän selvästi. Tämä olisi tietysti toivottavaa 
osakemarkkinoiden nousun jatkumisen takaamiseksi, mutta 
vaatii mitä enimmässä määrin suotuisan kehityksen jatkumista 
politiikassa ja taloudessa. (Kuva 18)

USA:n markkina ei ole ainoa, jolla pörssilistattujen yhtiöiden 
tuloskasvuennusteita on  tarkistettu alaspäin viimeisten 
kuukausien aikana. Muutos heikompaan on ollut vähintäänkin 
yhtä reipas myös Euroopassa ja Suomessa. Vielä syys-lokakuun 
taitteessa 2019 eurooppalaisten (Bloomberg BE500-yhtiöt) 
suurten yhtiöiden keskimääräisen vuotuisen tuloskasvun 
odotettiin olevan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 
hieman yli 10 %, mutta nyt ennuste on alle 4 %. Runsas kolme 
kuukautta siten BE500-yhtiöiden toiselle vuosineljännekselle 
ennustettiin noin 8 %:n tuloskasvua. Nyt ennuste on 3,5 
prosenttiyksikköä alempana 5,5 %:ssa. Alkamassa olevalle 
Q4(2019)-tulosjulkistuskaudelle analyytikkojen konsensus povaa 
suurille eurooppalaisille yhtiöille noin 3,5 %:n tuloskohennusta 
vuotta aiemmasta. Ennuste oli prosenttiyksikön korkeammalla 
tasolla syys-lokakuun taitteessa. (Kuva 19)

Bloombergin keräämä tuloskasvuennuste Helsingin pörssissä 
listatuille yhtiöille oli vuoden viimeisen neljänneksen osalta syys-
lokakuun vaihteessa noin 12,5 %. 

Nyt ennuste on 1,5 prosenttiyksikköä alemmalla tasolla 11 
%:ssa. Samalla vuoden alkupuoliskon tuloskasvuennusteita on 
vedetty reippaasti alas. Q1(2020)-tuloskasvun ennakoidaan 
olevan Suomessa 5 %, kun vielä kolme kuukautta sitten arvio 
oli 11,5 %. Vuoden toisen neljänneksen osalta vuotuista 
tuloskasvuodotusta on leikattu kolmessa kuukaudessa yhteensä 
kolme prosenttiyksikköä -8,1 %:iin. Mikäli tuloskasvuennusteita 
tarkistetaan edelleen alaspäin, rajoittaa tämä 
osakemarkkinoiden nousupotentiaalia vuoden 2020 aikana, 
sillä yritysten tuloskasvu on yksi osakekurssien keskeisimmistä 
ajureista. (Kuva 20)

Allokaatiossamme osakkeet pienoisessa alipainossa

Hurjimman talouskasvun vuodet ovat takana. Etenkin 
teollisuustuotannon kasvun hidastuminen on jatkunut jo pitkään 
niin Euroopassa, USA:ssa kuin Kiinassakin. Aivan viime aikoina 
jotkin tunnusluvut ovat kuitenkin näyttäneet vakautuvan, 
mikä on hyvä uutinen. Lisäksi palvelusektorilla tilanne näyttää 
paremmalta kuin teollisuudessa - ja onneksi näin, sillä palvelut 
muodostavat merkittävän osan maailmantaloudesta. Kaiken 
kaikkiaan uskomme, ettei talouskasvu ole kiihtymässä. Päin 
vastoin. Mutta vähempikin riittää, mikäli talouden tunnusluvut 
vakautuvat ja vahvistavat sijoittajien uskoa siihen, että taantuma 
on vielä kaukana. Matalana jatkuvat korot tukevat myös taloutta 
ja saavat sijoittajat pitämään sijoituksensa osakkeissa. Useat 
erilaiset tekijät vievät siis taloutta edelleen oikeaan suuntaan ja 
luovat edellytyksiä osakemarkkinoiden nousun jatkumiselle. 

Osakekurssien nousun jatkuminen vaatii USA:ssa yritysten 
tuloskunnon pitämistä, talouskasvun jatkumista ja 
ratkaisun löytämistä USA-Kiina-kauppasotaan. Euroopassa 
kurssinousun edellytyksenä on vanhan mantereen talouden 
vahvistuminen ja kasvun saaminen uudelle tukevammalle 
pohjalle, yritysten tuloskasvun takaaminen ja poliittisten 
ongelmien - erityisesti brexit-kysymyksen - ratkaisu. USA:n tai 
Euroopan keskuspankeilta ei ole odotettavissa tänä vuonna 
enää merkittävää lisätukea tai uusia elvytystoimia talouden 
tukemiseksi. Euroopassa tämä peräänkuuluttaa talouden 
rakenneuudistuksia ja aiempaa aktiivisempaa finanssipolitiikkaa 
niiltä euroalueen mailta, joilla on mahdollisuuksia ja varaa 
finanssielvytykseen. Tämän ohella osakemarkkinoiden nousun 
jatkuminen edellyttää globaalisti Lähi-Idän herkän poliittisen 
tilanteen pitämistä hallinnassa ja avoimen sotilaallisen konfliktin 
välttämistä. Suotuisan suhdannetilanteen ja maailmantalouden 
kasvun jatkuminen edellyttää lisäksi Kiinan talouden menestystä. 
USA:n taloutta on perinteisesti pidetty globaalin talouden 
moottorina ja sitä se toki edelleen onkin, mutta Kiinan painoarvo 
on kasvamassa nopeasti. Kiinan talous on tätä nykyä maailman 
toiseksi suurin yksittäinen talous USA:n jälkeen. Viime vuosina 
(2017-19) Kiinan kontribuution koko maailmantalouden kasvuun 
on kuitenkin ollut huikeat 35 % - kaksi kertaa niin suuri kuin 
toisella sijalla olevalla USA:lla. (Kuva 20 ja 21)



Arvioimme, että osakkeet tarjoavat hyviä tuottomahdollisuuksia 
tänäkin vuonna, joskin suhdanne- ja tulossyklin huippu on 
ohitettu. Olemme tällä hetkellä talouden noususuhdanteen 
loppuvaiheessa. Pieni varovaisuus riskinotossa on tämän takia 
mielestämme perusteltua. Uskomme kuitenkin, että yritysten 
tuloskasvulle löytyy vielä vuonna 2020 riittävästi tukea. 
Tuloskasvu määrää kuitenkin lopulta sen, onko osakekurssien 
nousu oikeutettua. Odotamme globaaleista osakkeista 6-8 
% tuottoa seuraavien 12 kuukauden aikana. Vuoteen 2019 
verrattuna osaketuotot ovat näin ollen jäämässä huomattavasti 
alhaisemmiksi. Riskienhallinnan osalta on hyvä kuitenkin pitää 
mielessä, että ainoastaan yksi Donald Trumpin kirjoittama Lähi-
Idän tilanteeseen tai kauppasotaan liittyvä mojova tviitti tai 
joidenkin talouden tunnuslukujen odottamaton heikkeneminen 
voivat hermostuttaa markkinat ja viedä osakekurssit laskuun. 
Katsomme erityisesti, että viime aikainen myönteinen kehitys 
politiikassa ja taloudessa on hinnoiteltu täysin osakekursseihin, 
mikä tekee markkinat herkiksi korjausliikkeille pienenkin 
pettymyksen sattuessa.

Maailmantalouteen liittyvien poliittisten ja taloudellisten sekä 
yritysten tuloskasvuun liittyvien epävarmuustekijöiden takia 
pidämme osakkeet lievässä alipainossa. Osakeallokaation 
sisällä ylipainotamme USA:ta. Pidämme edelleen USA:n 
osakemarkkinoiden tuottopotentiaalia hyvänä, joskin 
seuraamme entistä tarkemmin arvostustasojen kohoamista 
USA:n markkinalla, joka lisää riskiä merkittävälle 
korjausliikkeelle. Uskomme vahvojen työmarkkinoiden ja vakaan 
kulutuksen tukevan yhä USA:n taloutta ja osakkeiden nousua. 
Lisäksi Fedillä on enemmän liikkumavaraa rahapoliittisen 
elvytyksen suhteen kuin esimerkiksi EKP:llä, jos kauppasota 
kiihtyy jälleen ja talous kehittyy ennakoitua huonommin. Dollari 
on rauhoittunut ja arvioimme sen pysyttelevän lähellä nykyistä 
tasoaan. 

Tämän takia emme odota dollarin  vahvistumisen enää tarjoavan 
euro-sijoittajalle lisätuottoa, kuten vuonna 2019 tapahtui. 
Euroopan markkinat pidämme osakeallokaatiossamme 
neutraalissa painossa. Vaikka euroalueen talous onkin ollut 
hätää kärsimässä viimeisen vuoden aikana, eurooppalaiset 
osakkeet ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja. Mikäli 
kauppasodassa nähdään liennytystä, euroalueen talous ja 
erityisesti vienti voivat hyötyä tästä suhteellisesti ottaen monia 
muita alueita enemmän. 

Kehittyvät markkinat jatkavat allokaatiossamme vahvassa 
alipainossa. Viime aikoina Kiinan talousluvut ovat kuitenkin 
osoittaneet merkkejä vakautumisesta. Mikäli kauppasota 
väistyy, hyödyttää tämä Kiinaa ja koko Kaakkois-Aasiaa, jolloin 
kehittyvien markkinoiden - etenkin Aasian - painon lisääminen 
osakeallokaatiossa tulee ajankohtaiseksi. 

Korkoallokaatiossamme valtionlainat ovat alipainossa. 
Valtionlainoista kehittyvien markkinoiden valuuttamääräiset ja 
paikallisvaluutassa olevat lainat tarjoavat kuitenkin mielestämme 
edelleen houkuttelevaa tuottoa. Euromääräiset valtionlainat 
pidämme edelleen vahvassa alipainossa. Syynä tähän on 
euroalueen ydinmaiden, kuten Saksan, valtionlainojen heikko 
tuottopotentiaali. Talouden jarruttaessa sekä hyvälaatuiset että 
korkean riskin ns. high yield -lainat ovat alttiilta korjausliikkeille. 
Mikäli perinteisistä korkosegmenteistä haluaa kuitenkin saada 
tuottoa, on sitä haettava yrityslainoista. Tästä syystä näiden 
lainojen paino on korkoallokaatiossamme korkea. Suosimme 
yrityslainoissa erityisesti eurooppalaisia hyvälaatuisia ja korkean 
riskin lainoja. USA:n high yield -markkina on mielestämme kallis 
ja altis korjausliikkeille. Käteisen osuus säilyy salkuissamme 
lievässä ylipainossa. (Kuva 23)

Kuva 23: Front Varainhoidon allokaationäkemys 16.1.2020



Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan 
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen käyttöön. 
Mikään asiakirjassa esitetty aineisto ei ole tarjous ostaa 
tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun 
sijoitustoimintaan tai sijoituspalvelun käyttöön. Asiakirjassa 
oleva tieto ei ole ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi 
taikka veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuotteita.

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

Front Capital vastaa siitä, että asiakkaan sekä 
rahoitusvälineiden ja –palveluiden soveltuvuusarviointi 
sekä tarjottavat sijoituspalvelut on toteutettu huolellisesti 
ja asiantuntevasti. Asiakas vastaa sijoitustoiminnan 
taloudellisesta tuloksesta sekä sijoitustoiminnan vaikutuksesta 
verotukseensa. Asiakas on tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä 
ei voida perustaa pelkästään rahoitusvälinettä koskevaan 
yksittäiseen markkinointidokumenttiin, vaan rahoitusvälinettä 
koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan.

Asiakirjaa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä 
käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto perustuu lähteisiin, 
joita Front Capital Oy pitää luotettavina. Front Capital Oy tai 
sen työntekijät eivät takaa asiakirjassa annettujen tietojen, 
mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden 

oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä tai siinä esitettyjen 
asioiden soveltuvuutta lukijalle. 

Asiakirjassa mahdollisesti olevat viittaukset olemassa 
olevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, perustuvat Front 
Capital Oy:n käsitykseen lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta 
sinä hetkenä, kun tiedot on julkaistu eikä Front Capital Oy voi 
antaa takuita laintulkinnan oikeellisuudesta tai pysyvyydestä. 
Lait ja laintulkinta voivat muuttua tulevaisuudessa.

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

Lisätietoa Front Capital Oy:stä: Front Capital Oy 
palvelee asiakkaitaan suomeksi ja soveltuvin osin ruotsiksi 
ja englanniksi. Lainsäädännön niin vaatiessa voidaan 
asiakkaalle tehdä asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi 
ennen tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n 
kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa. Front 
Capital Oy on sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 
00101 Helsinki, puhelin 010 831 51; www.finanssivalvonta.
fi. Front Capital Oy on Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. 
Lisää tietoa palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla 
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan tutustumaan 
näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa lisää tietoa muulla 
tavalla kuin Internet-sivuilta, pyydetään asiakasta ottamaan 
yhteyttä Front Capital Oy:hyn.

Tilaamalla Frontin tuoteen tai palvelun henkilö antaa 
suostumuksen Frontin sijoituspalveluihin liittyvään 
suoramarkkinointiin sähköisesti, puhelimitse tai postitse 
koskien Frontin nykyisiä ja tulevia tuotteita ja palveluita. 
Front noudattaa suoramarkkinoinnissa ja henkilötietojen 
käsittelyssä Henkilötietolain ja muun tietosuojasääntelyn 
vaatimuksia. Suoramarkkinoinnin vastaanottajalla on 
oikeus saada Frontilta informaatio henkilötiedoistaan 
ja niiden lähteestä sekä oikeus kieltää milloin tahansa 
suoramarkkinointi.
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