MARKKINAKATSAUS
29.01.20
.01.201
.2018

Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää oikeina ja
luotettavina. Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa elektronisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa, ilman Varainhallinta Tresor Oy:n kirjallista lupaa. Varainhallinta Tresor Oy:n palveluksessa
olevat henkilöt eivät takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita
tämän katsauksen käytöstä mahdollisesti aiheutuu.
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1. YHTEENVETO
Kansantaloudet
•
•

•

•
•

•

•

•

Maailmantalouden näkymät ovat vahvistuneet. Myös Euroopassa talouskehitys
on ollut ennakoitua parempaa.
Maailmantalouden kasvu on laaja-alaista. Useissa talouksissa sekä vienti että
kotimainen kysyntä ovat elpyneet. Työttömyys on alentunut, mutta palkkakehitys
ei vielä näy inflaation kiihtymisenä.
Suomen taloutta tukevat ulkomaankauppa ja kotimainen kysyntä. Nettoviennin
kasvua tukeva vaikutus pienenee. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa niiden
reaalisten käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu.
Yksityisten investointien kasvu hidastuu, mutta investoinnit nousevat 19 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Yritysten kustannuskilpailukyvyn paraneminen tukee edelleen viennin suotuisaa
kehitystä. Vienti on pääosin tavaravientivetoista. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.
Bruttokansantuotteen kasvu painaa velkasuhdetta, mutta pääsy 60 prosentin alapuolelle on hyvin haasteellista. Vaikka suhdanne on huipussaan, tulot eivät kata
menoja. Valtiontalous on alijäämäinen. Noususuhdanne ei vahvista julkisen talouden tilaa pitkällä aikavälillä.
Geopoliittiset jännitteet eivät ole merkittävästi kärjistyneet, ja odotukset protektionismin vaikutuksista maailmantalouteen ovat konkretisoituneet koskemaan lähinnä Pohjois-Amerikan vapaakauppa-aluetta.
Riskinä on myös finanssipolitiikan viritysasteen ja rahapolitiikan normalisoimisen
yhteensovittaminen erityisesti Yhdysvalloissa. Korkotason nousu lisää velanhoidon rasitusta, mikä heijastuu yritystoimintaan ja kokonaiskysynnän kasvuun.

Korkomarkkinat

•

•

•

Keskuspankit ovat siirtyneet kiristävään tilaan. Pisimmällä on Yhdysvaltain keskuspankki Fed, mutta myös EKP on aloittanut määrällisen elvytyksen vähentämisen.
Korkotaso on maltillisessa nousussa; odotamme Yhdysvaltain 10 vuoden koron
nousevan kolmen, ja Saksan valtion 10 vuoden koron yhden prosentin tuntumaan. Keskuspankkien ennakoiva markkinaohjaus on keskeisessä asemassa.
Korkokäyrät ovat jyrkkenemässä.
Inflaatio on lähdössä nousuun ”uudesta” taloudesta huolimatta. Yhdysvalloissa
vallitsee täystyöllisyys ja osaavaa työvoimaa on vaikea löytää. Euromaat elpyvät,
mutta alueelliset erot ovat suuria. Italian maaliskuiset vaalit ratkaisevat, saako Italia vihdoin pankkisektorinsa kuntoon.
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Euro on vahvistunut jo lähes vuoden ajan, ja EKP:llä on huoli, että se vahvistuu
liikaa. Tämä vaikuttaa myös määrällisen elvytyksen purkutahtiin. Korkojen nousua
odotamme vasta ensi vuonna.
Keskuspankkien elvytys on ollut viimeisen 10 vuoden aikana massiivista. Vastaava ei ole historiassa koettu. Pienetkin virheet kostautuvat nopeasti markkinoilla, koska riskitilanne on hyvin viritetty.
Euroalueen tilannetta rasittaa myös Brexit- prosessi, varsinkin kun Britannia ei itsekään tunnu tietävän, mitä se oikein haluaa. Prosessi itsessään kasvattaa
yleistä epävarmuutta.
Japanin keskuspankki on vaivihkaa lyhentänyt osto-ohjelmansa maturiteetteja,
mikä on tulkittu ”häivekiristämiseksi”. Jeni on vaihteluvälinsä alalaidassa.
Kiinan keskuspankilla on kivinen tie kiristää ryöpsähtäneitä luottomarkkinoita.
Kasvu ei saa kärsiä, mutta samalla varjopankkijärjestelmä tulee saattaa aisoihin.
Yrityslainojen arvostukset on viritetty äärimmilleen, eikä vuosien tuottoja enää
nähdä. Tuottopuskureita ei enää ole.
Kun markkinoilla ryhdytään laskemaan riskitasoja, riskilainat kärsivät etunenässä.
Talouden fundamentit tukevat markkinaa toistaiseksi, mutta muutos on sitä rajumpi, mitä velkaisempi yritys on.
Öljyn viimeaikainen hintakehitys tukee inflaation asteittaista nousua. Markkinan
tasapaino on edelleen hauras, ja riski ylituotannon kasvulle on edelleen olemassa. Öljyn hinnannousu lisää liuskeöljyn tuotantoa.
Kiinan pankkisektori on haavoittuvainen ja tarvitsee pääomittamista. Luottoriskit
ovat toistaiseksi maltillisia.
Yhdysvaltain ja Kiinan mahdollinen kauppasota on ollut esillä. Kiinalla on voimakkaita painostuskeinoja rahoitusmarkkinoilla ja niitä on jo väläytelty. Yhdysvaltain
politiikka on valitettavan poukkoilevaa, mutta toivomme järjen voittavan.

Osakemarkkinat
•
•

•
•

•
•

Keskuspankkien toimien onnistumisella on tänä vuonna poikkeuksellisen suuri
vaikutus pörssien kehitykselle.
Korkojen nousu ei sinällään ole syy osakkeista luopumiselle, mutta pörsseissä
toimialakohtaiset erot voivat olla suuria. Vakuutus saattaisi olla voittaja tässä tilanteessa.
Pörssikehityksen ymmärtämisen kannalta on tärkeää seurata pitkien korkojen kehityksen lisäksi myös eri riskitason lainojen suhteellista kehitystä.
Pitkien korkojen nousun takia suomalaisten korkeiden osinkotuottojen osakkeiden
lisäksi salkkuun kannattaa lisätä myös muun euroalueen osakkeita niiden paremman kurssikehitysodotuksen takia.
Euroalueen ja USA:n keskinäiseen kurssikehitysodotukseen ei korkojen nousu
juuri vaikuta korkoeron pysytellessä vakaana.
Korkokäyrän tasaantumisesta yritetään saada peruste osakkeiden alkavalle laskulle. Historiatiedot puhuvat kuitenkin kurssinousun jatkumisen puolesta, mikäli
korkokäyrä jatkaa tasaantumista.
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Nykyisillä yritysten voittoennusteilla osakkeet ovat korkosijoituksia houkuttelevampi vaihtoehto niin kauan kuin inflaatio pysyy alle 3,5 prosentissa ja pitkä reaalikorko korkeintaan viidessä prosentissa.
Vahva makrodata tukee osakekurssien kehitystä edelleen.
Etenkin USA:ssa ja Euroopassa taloudelliset indikaattorit ovat viime aikoina olleet
markkinaodotuksia myönteisempiä. Kehittyvillä markkinoilla on ollut tasaisempaa.
Vireä kasvu ruokkii kuluttajien sekä yritysten luottamusta, mikä näkyy pörssiyhtiöiden tuloskehityksessä.
Vaikka voittojen kasvun odotetaan jatkuvan, ovat ennusteet tässä vaiheessa yllättävänkin maltillisia. Suurin hyppäys nähtiin tammikuussa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tulosennusteissa, joita korjattiin paremmin vastaamaan verouudistusta.
Kurssinousun seurauksena pörssien arvostustasot ovat kiivenneet keskimääräiselle tai hiukan korkeammalle tasolle.
Suhdannetilanne suosii syklisten toimialojen osakkeita. Nostamme auto- ja perusteollisuuden esiin kiinnostavina kohteina.
Hyvät tulokset konkretisoituvat tänä vuonna runsaina osinkoina. Suomalaisten yhtiöiden osingot suhteessa osakekursseihin ovat edelleen maailman huippua.
Sijoittajat joutuvat suotuisassa pörssiympäristössä hakemalla hakemaan riskejä
nousun jatkumiselle. On todennäköisempää, että positiiviset riskit peittoavat uhat,
joten mahdolliset kurssilaskut kannattaa ottaa ostomahdollisuuksina.
Taulukko 1. Varainhallinta Tresor Oy:n ennusteet
Korot
Fed Funds
EKP:n ref. Korko
USA 2 vuotta
Euro 2 vuotta
USA 5 vuotta
Euro 5 vuotta
USA 10 vuotta
Euro 10 vuotta
Valuutat
EUR/USD
USD/JPY
Osakkeet
OMX Helsinki Cap
EuroStoxx
S&P500
MSCI Global EM *)

29.1.2018

30.06.2018

31.12.2018

1,25-1,50
0
2,132
-0,544
2,49
-0,035
2,684
0,629

1,50-1,75
0
2,2
-0,4
2,6
0
2,8
0,75

2-2,25
0
2,5
-0,1
2,75
0,4
3
1

1,2415
108,77

1,25
110

1,28
112

6.683
402
2.873
573

6.700
410
3.050
620

7.040
440
3.340
690

*) MSCI Global EM- kehittyviä osakemarkkinoita kuvaava indeksi
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2. KASVUA POLIITTISESSA EPÄVARMUUDESSA
1.1 Keskuspankit
Maailmanlaajuinen inflaatio ei ole kiihtymässä. Öljyfutuurien tämänhetkinen
hintakäyrä enteilee öljyn hinnan hieman laskevan arviointijaksolla, minkä
vuoksi energian hinnan vaikutus inflaatioon jäänee hyvin vähäiseksi. Taloudellisen toimeliaisuuden vahvuus nostaa inflaatio-odotuksia, mutta Yhdysvaltoja lukuun ottamatta tuotantotekijöistä on edelleen ylitarjontaa.
Euroalueen inflaatio oli viime vuoden lopulla 1,5 prosenttia, ja pohjahintojen
nousu pysyi yhden prosentin tuntumassa. Työvoimakustannusten nousun
kiihtymisestä ei ole vielä selviä merkkejä, koska useimmissa maissa työttömyys ylittää rakenteellisen työttömyyden. Näin ollen inflaation nousu ei ole
vielä laajalla pohjalla. Lisäksi euron valuuttakurssin vahvistuminen hillitsee inflaatiota, joten hintavakaustavoitteen saavuttaminen näyttää edelleen etäiseltä.

Kuva 1. Yhdysvaltain, euroalueen ja Japanin kuluttajahintojen muutos, % YoY
Inflaatiokehityksessä ei ole viime kuukausina tapahtunut suuria muutoksia.
Euroalueella inflaatio-odotukset ovat pysyneet maltillisina. Markkinoiden pitkän aikavälin odotukset ovat nousseet noin 1,7 %:iin. Inflaatio-odotus on
edelleen maltillinen, noin 1,2 %. Syksyn aikana inflaatiovauhti on nopeutunut
hieman ja on nyt noin 1,5 %. Välimatka deflaatiouhkaan on turvallinen, mutta
samalla pysyvä taso on liian kaukana 2 %:sta, jotta inflaation voitaisiin sanoa
vastaavan keskuspankin tavoitetta.
Yhdysvalloissa inflaatio on pysynyt samalla tasolla kuin euroalueella. Markkinoiden inflaatio-odotukset ovat siellä kuitenkin huomattavasti vakaammat, ja
sekä lyhyen että pitkän aikavälin inflaatio-odotukset kuvastavat markkinoiden
luottamusta siihen, että keskuspankki saavuttaa inflaatiotavoitteensa. Yhdysvaltain inflaatio nousee 2,1 %:iin vuosina 2018 ja 2019. Euroalueella hintapaineet pysyvät maltillisempina, ja ennustamme kuluttajahintojen nousevan 1,6
prosenttiin vuonna 2018 ja ensi vuonna 1,7 %:iin .
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Yhdysvalloissa työttömyys on ennätysalhaalla, mutta hintojen ja palkkojen
nousu on hyvin maltillista. Taloustieteen professori Edmund Phelps arvioi, että
eräs rakenteellinen tekijä on demografian eli väestörakenteen muutos, joka
rajoittaa palkkojen kasvua. Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle verraten kovapalkkaisista töistä. Samaan aikaan uusia työntekijöitä tulee työmarkkinoille
matalapalkkaisempiin tehtäviin. Kokonaisuudessaan palkat eivät kasva, ja inflaatio pysyy maltillisena.

Kuva 2. Yhdysvaltain työttömyysaste ja palkkojen vuosimuutos, (%)
Tämän lisäksi palkkavetoisen inflaation puuttumiseen vaikuttaa muita rakenteellisia tekijöitä, jotka ovat vaikeammin havaittavissa. Näitä ovat ihmisten
asenteet, arvot, toiveet ja pelot. Phelps argumentoi, että vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin ja syvän laman jälkeen ihmisistä on tullut pelokkaita. He
eivät etsi parempipalkkaisia työpaikkoja tai hae ylennyksiä yhtä hanakasti kuin
aiemmin. Työnantajia taas on pelottanut hidastunut tuottavuuden kasvu, jonka
seurauksena ne eivät ole jakaneet palkankorotuksia. Vuoden 2015 alun vahva
dollarikurssi uhkasi hukuttaa Yhdysvaltain markkinat tuonnilla, mikä säikäytti
yritykset rajoittamaan tarjontaansa vanhoilla hinnoilla. Phelps väittää, että
kasvanut kilpailu synnytti ”supertyöllisyyden”: alhaisen työttömyyden ja matalan inflaation.
1.2. Kasvu
Maailmantalouden kasvu on laaja-alaista. Maailman BKT laajenee kuluvana
vuonna 3,7 % ja ensi vuonna 3,6 %. Maailmankauppa on piristynyt ja kasvaa
nyt selvästi maailman BKT:n kasvua nopeammin. Useissa talouksissa sekä
vienti että kotimainen kysyntä ovat elpyneet. Työttömyys on alentunut, mutta
vaatimaton palkkakehitys ei vielä näy inflaation kiihtymisenä. Raaka-aineiden
hinnat pyrkivät nousemaan globaalin talouskasvun jatkuessa. Globaali korkotaso tukee talouskasvua, jos kohta korot nousevat nykytasoiltaan.
Yhdysvaltojen talouden kasvu jatkui suotuisana koko viime vuoden, ja ennakoivat indikaattorit viittaavat kasvun jatkumiseen. Kuluva vuonna BKT laajenee 2,4 % ja ensi vuonna 2,2 %. Toisaalta korkokäyrä on loiventunut, mikä
saattaa viitata talouskasvun hidastumiseen. Teollisuuden uudet tilaukset ennakoivat vireää kasvua. Inflaatiovauhti on vielä maltillista, mutta hintaodotukset ovat edelleen vahvistuneet. Vaatimattoman nimellispalkkakehityksen taustalla on arvioitu olevan hidas tuottavuuden kasvu ja työvoiman ylitarjonta.
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Kuva 3. Yhdysvaltain BKT:n muutos, %

%

Verouudistuksen välitön vaikutus on julkisen talouden rahoitusaseman heikkeneminen, mutta pidemmällä aikajänteellä uudistuksella on talouskasvuun
myönteisiä vaikutuksia. Liittovaltion vaje kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana arviolta noin 1000 miljardilla dollarilla. Veronalennuksien ajoitus on
ongelmallista, sillä maan noususuhdanne jatkuu ja työmarkkinoilla vallitsee
täystyöllisyys. Finanssipolitiikan keventäminen nykytilanteessa lisää riskiä inflaation kiihtymisestä ja kasvattaa painetta rahapolitiikan kiristämiseen. Fed
voikin joutua nopeuttamaan koronnostojen aikataulua.

Kuva 4. Yhdysvaltain BKT:n muutos YoY ( neljännesvuosihavainto)
Yhdysvaltojen noususuhdanne on jatkunut lähes kahdeksan vuotta. Näin pitkät nousukaudet ovat poikkeuksellisia. Nousukaudet saattavat tyrehtyä voimavarojen puutteeseen, varallisuuskohteiden ylikuumenemiseen, liian kireään
rahapolitiikkaan tai esimerkiksi vientikysynnän näivettymiseen. Yhdysvalloissa
on merkkejä resurssipulasta työmarkkinoilla. Työllisyysaste voi vielä nousta, ja
yritysten investoinnit vähentävät tuotannon pullonkauloja. Palkkojen nousu ja
inflaatio ovat pysyneet poikkeuksellisen matalina.
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Euroalueen vahva kasvu jatkuu. BKT kasvaa tänä vuonna 2,3 % ja ensi
vuonna 1,9 %. Talouden toimijoiden luottamus on korkealla ja investoinnit
ovat elpyneet lähelle finanssikriisiä edeltävää tasoa. Työllisyystilanne on hyvä,
mutta palkkakehitys on useissa maissa yhä maltillista, mikä heijastuu ostovoiman vaatimattomana kasvuna ja vaimeina inflaatio-odotuksina. Talouskasvu
jatkuu suotuisana myös Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Irlannissa.

Kuva 5. Euroalueen, Saksan ja Ranskan BKT:n muutos, %
Saksassa talouskasvu on potentiaalista kasvua nopeampaa, mikä lisää työmarkkinoiden kireyttä ja vahvistaa palkkojen nousua. Ranskan talouskasvu on
päässyt kasvu-uralle, ja ennakoivat indikaattorit viittaavat kasvun kiihtymiseen. Kuluttajien luottamus on kuitenkin Ranskassa yhä vaatimattomampaa
kuin muualla euroalueella. Maan hallitus pyrkii kohentamaan työllisyyttä ja talouden potentiaalista kasvua työmarkkina- ja verouudistuksilla. Italian talouskasvu on elpynyt. Ongelmaluotot varjostavat Italian pankkisektorin kannattavuutta, ja tulevat parlamenttivaalit herättävät huolta talouspolitiikan suunnasta.
Brexitin aiheuttama epävarmuus näivettää Iso-Britannian talousnäkymiä. Punnan heikentyminen on kiihdyttänyt inflaatiota, ja keskuspankki nosti marraskuussa ohjauskorkoa vaimeasta kasvusta huolimatta. Brexit- neuvottelut ovat
edenneet hitaasti, mikä lisää talouden toimijoiden varovaisuutta. Yritysten
luottamus on kyllä kohentunut, mutta kotitalouksien luottamus on edelleen
heikentynyt. Korkotason nousu lisää asuntovelallisten kustannuksia, vaimentaa asuntomarkkinoita ja hidastaa kokonaistaloudellista kasvua.

Kuva 6. Japanin BKT:n ja inflaation muutos, %
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Talousnäkymät Japanissa ovat myönteiset. BKT laajenee tänä vuonna 1,3 %
ja ensi vuonna 0,8 %. Toipuminen pitkästä taantumasta vahvistuu. Tankansuhdanneindeksi ennakoi tyydyttävää reaalitalouden kehitystä. Palkkakehitys
ja myönteiset odotukset tukevat yksityistä kulutusta. Odotettavissa oleva kulutusveron nosto vahvistaa julkista taloutta, mutta varjostaa yksityisen kulutuksen näkymiä. Inflaatiokehitys on kuitenkin vielä vaimeaa, eikä rahapolitiikkaa
muuteta kasvua tukevaksi.
Kiinan talousmalli tähtää investointi- ja vientivetoisesta kasvusta kohti kulutus–ja palveluvetoisempaa kasvua. Yksityinen kulutus kasvaa jo nopeampaa
tahtia kuin teollisuustuotanto tai investoinnit. Kiina tavoittelee noin 6,5 prosentin kokonaistuotannon kasvua lähivuosina. Virallinen tavoite painottaa kasvun
ohella laadullisia tekijöitä ja työllisyyskehitystä korostetaan aiempaa enemmän.
Kiihkeän kasvun aikana velkarahoituksella tehdyt investoinnit voivat kasvun
hidastuttua osoittautua kannattamattomiksi ja pankkien taseista löytyy paljon
huonolaatuista velkaa.
Ulkomaista velkaa on vähän, mutta kotimaassa yritysten velka suhteessa
bruttokansantuotteeseen ylittää Japanin ja Etelä-Korean lukemat ennen kyseisten maiden kriisejä 1990-luvulla.

Kuva 7. Kiinan, Venäjän ja Intian BKT:n muutos, %
Riski finanssikriisistä on eräs globaalin talouden painavimmista ongelmista.
Pankkisektorin tervehdyttäminen on aloitettu, mutta velkaiset yritykset tuskin
kestäisivät yllättävää taantumaa. Kiinan keskushallinnolla ja keskuspankilla pitäisi kuitenkin olla mahdollisuudet hoitaa ongelmat ainakin lähivuosina. Kiinaan liittyy muitakin riskejä ympäristön saastumisen aiheuttamasta kansalaisten ärtymyksestä poliittisen ilmapiirin tiivistymiseen Etelä-Kiinan merellä.
Maailmantalous tarvitsee vakaata Kiinaa. Rakenteellisten haasteiden hoitamista helpottaa edelleen pirteä talouskasvu. Valtio investoi kauppayhteyksien
infrastruktuuriin, mikä auttaa ylläpitämään rakentamista.
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Kiinan vientisektoria tukevat valuutan heikkeneminen ja kansainvälisen suhdannekuvan vahvistuminen. Kotitalouksien kulutuskysyntä jatkaa ripeää kasvua. Ennustamme Kiinan bruttokansantuotteen kasvun maltillistuvan vuoden
2017 6,9 prosentista 6,3 prosenttiin 2018. Kiinan talous on viime vuosina ollut
kolmannes maailmantalouden kasvusta. Kiinan kasvun muutokset näkyvät
raaka-aineiden hintojen voimakkaana vaihteluna.
Intian taloutta tukevat maltillistunut inflaatio ja mahdollisuus nostaa tuottavuutta instituutioita kehittämällä, investoimalla ja kouluttautumalla. Intian valuuttakurssin vakaus parin viime vuoden ajan kertoo maan talouden rakenteiden vahvistumisesta ja vaihtotaseen vajeeseen liittyvien huolien
hälvenemisestä. Luottoluokituslaitos Moody’s nosti Intian luokitusta marraskuussa 2017 ensimmäistä kertaa 14 vuoteen. Odotamme bruttokansantuotteen kasvun asettuvan 7,2 prosenttiin vuonna 2018. Inflaatio kiihtyi viime vuoden lopulla 5 prosentin tuntumaan, mikä on keskuspankille haasteellista.
Venäjän pääsi maltilliseen kasvuun kiinni viime vuoden aikana, mutta pidemmällä aikavälillä näkymiä varjostavat tuotantorakenteen yksipuolisuus. Venäjän talous on yhä riippuvainen öljyn ja maakaasun tuotannosta ja hinnasta.
Taloudellinen aktiviteetti näillä aloilla on ollut kuluvan vuoden aikana vaatimatonta. Se on kuitenkin vahvistunut loppuvuoden kuluessa öljyn hinnan noustua. Kotimainen kysyntä elpyy hitaasti, koska ostovoima kohenee vähitellen ja
investointikapasiteetti pysyy rajallisena.
Suomessa taloudellinen aktiviteetti pysyy hyvänä sekä vienti- että kotimarkkinoilla. Palkkojen nousu, matala korkotaso ja työllisyyden kohentuminen tukevat yksityistä kulutuskysyntää.

Kuva 8. Suomen BKT:n muutos, %
Sekä kuluttajien että yritysten luottamus Suomen talouden kasvuun on korkealla. Yhtä ripeää kasvua on viimeksi nähty finanssikriisin jälkeisestä pahimmasta tuotantokuopasta palauduttaessa. Nousua tukee maailmankaupan kysyntä, joka on saanut investoinnit käyntiin. Kotitalouksien kulutus jatkuu
vireänä hitaasta ansiokehityksestä huolimatta. Toisaalta säästämisaste oli 0,9 % vuonna 2016. Säästäminen jatkui negatiivisena vuonna 2017 (-0,6 %).
Arvioimme kotitalouksien säästämisasteen olevan -0,5 % kahden seuraavan
vuoden aikana.
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Toinen kasvutekijä on vienti, joka lähti vahvaan nousuun viime vuoden lopulla.
Suomalaisten vientiyritysten kasvua syntyy laaja-alaisesti eri toimialoilta. Suomelle tärkeä euroalue on tänä vuonna yllättänyt myönteisesti, ja rahapolitiikka
on yhä keveää.
Hintapaineet ovat Suomessa yhä varsin vähäiset. Lisääntyvä kilpailu kaupan
alalla pitää inflaation matalana, mutta myös energian hintojen ja asumiseen
liittyvien kustannusten kehitys on ollut varovaista. Inflaatio pysyy Suomessa
lähivuosina maltillisena vähäisten hintapaineiden ansiosta. Inflaatio jatkuu
Suomessa huomattavasti alhaisempana kuin euroalueella keskimäärin. Suhteellisesti katsoen Suomesta tulee euroalueeseen verrattuna halvempi maa.
Suomen julkistalouden näkymät ovat hyvien suhdanteiden ansiosta edelleen
parantuneet. Velkakierre ei seuraavan kahden vuoden aikana vielä katkea,
mutta velkaantuneisuuden kasvu hidastuu koko ajan. Suomen julkistalous on
ollut alijäämäinen, ja tilanne jatkuu entisellään myös lähivuosina. Alijäämä on
1,4 % vuonna 2018 ja 1,3 % vuonna 2019. Julkistalouden velkaantuneisuus
laskee arviomme mukaan 62,0 %:iin vuonna 2019.
Työllisyyden lisääntyminen, vaikkakin maltillisesti, näkyi viime vuonna julkisen
talouden rahoitustilanteessa, ja kasvun nopeutumisen sekä työmarkkinoiden
parantuneiden näkymien odotetaan tukevan julkistaloutta ennustejakson aikana.
Kuluvalle vuodelle ennustamme 3,1 prosentin kasvua. Ensi vuonna talous
kasvaa 2,3 prosenttia. Kasvu luo lähivuosina työpaikkoja, ja se jatkuu vahvana seuraavat kaksi vuotta, mutta nousu hidastuu vajaakäytössä olevien resurssien vähentyessä ja kansainvälisen talouskasvun laimentuessa.
1.3. Riskit
Geopoliittiset jännitteet eivät ole merkittävästi kärjistyneet, ja odotukset protektionismin vaikutuksista maailmantalouteen ovat rajoittuneet koskemaan lähinnä Pohjois-Amerikan vapaakauppa-aluetta. Tästä huolimatta maailmantaloudessa vallitsee yhä mittavia riskejä.
Määrälliseen keventämiseen painottunut rahapolitiikka on kasvattanut likviditeettiä maailmantaloudessa. Korkeiden varallisuushintojen ja lisääntyvän velkaantuneisuuden yhdistelmä herättää huolta. Eräs keskeinen kysymys on, miten keskuspankit onnistuvat siirtymään erittäin elvyttävästä ja
poikkeuksellisesta rahapolitiikasta kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa. Toiminnan ajoituksen, mitoituksen ja kommunikaation saralla on haasteita. Oman lisänsä ongelmavyyhtiin tuo finanssipolitiikan viritysaste, kun rahapolitiikkaa
normalisoidaan. Korkotason nousu lisää velanhoidon rasitusta, mikä heijastuu
yritystoimintaan, arvopapereiden arvostustasoihin ja kokonaiskysynnän kasvuun.
Talouden näkymiä varjostavat myös yhä pidemmän aikavälin haasteet, kuten
väestön ikääntyminen ja vaatimaton tuottavuuden kehitys.
Yhdysvalloissa presidentti Trumpin hallinto on toteuttamassa suurta verouudistusta, jonka myötä varsinkin yritysverotusta kevennetään merkittävästi. Veronkevennykset voivat väliaikaisesti kiihdyttää talouskasvua, mutta samaan
aikaan ne heikentävät julkisen sektorin tasapainoa entisestään. Myös verouudistuksen pitkän aikavälin vaikutukset talouskasvuun ovat epäselvät.
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Yhdysvaltojen uudet tuontitullit sekä kauppasopimusten ehtojen heikkeneminen vaikeuttavat tulevaisuudessa maailmankaupan kasvua. Myös maailmantalouden rahoitusvakauden riskit voivat lisääntyä, jos rahoitusmarkkinasääntelyn purkaminen Yhdysvalloissa etenee.
Kiinan talouskasvua on pitkälti rahoitettu velkaantumalla, mikä on kasvattanut
maan rahoitussektorin haavoittuvuutta. Kiinan rahoitussektorin kriisi heikentäisi nopeasti luottamusta maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla, mikä heijastuisi pian myös reaalitalouden kasvuun. Maan keskuspankin mukaan varjopankkijärjestelmässä on jo yhtä paljon velkaa kuin virallisessa
pankkijärjestelmässä. Valtionyrityksillä on velasta enemmistö, 60 prosenttia.
Niistä moni on niin kutsuttuja zombie-yrityksiä eli eläviä kuolleita: ne tuottavat
tappiota, mutta saavat lainarahaa markkinakorkoja halvemmalla. Kiina on
eräänlaisessa kierteessä, sillä kasvutavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan yhä
enemmän velkaa.
Kiinan tilannetta helpottaa se, että ulkomaisen velan osuus on vain runsaat
kymmenen prosenttia. Kiinan keskushallinto ei ole kovin velkainen – suurin
osa velasta on yrityksillä. Kiinalla on mittavat rahavarannot.
Jos velkaantumista aletaan hillitä, taittuu myös velalla rakennettu talouskasvu.
Samalla vaarantuu kansalaisten elintaso. Rahoituskriisi saattaa laueta pelkästään sillä, että jokin iso toimija Kiinan kiinteistömarkkinoilla tai varjopankkisektorilla ei pysty maksamaan velkojaan. Kriisi tarttuisi muihin yrityksiin ja leviäisi
myös muualle maailmaan. Jos talous ei kasva odotetusti, monet zombie-yhtiöt
saattavat kaatua.
Vahva talouskasvu euroalueella jatkuu, mutta alueen pankkisektori on edelleen haavoittuvainen. Pankkien järjestämättömien saamisten iso määrä monissa euroalueen maissa lisää riskejä. Epävarmuus Britannian EUeroneuvotteluiden lopputuloksesta on huomattavasti vähentynyt, kun neuvotteluissa on saavutettu merkittävää edistystä. Sopuun on tähän mennessä
päästy Pohjois-Irlannin asemasta, Britannian EU-maksuista sekä Britanniassa
asuvien EU-kansalaisten asemasta. Neuvottelujen seuraavassa vaiheessa
päästään sopimaan EU:n ja Britannian tulevista vapaakaupan ehdoista.
Positiivisista riskeistä huomattavin on odotettua nopeampi talouskasvu teollisuusmaissa. Maailmankaupan kasvu voi olla ennusteita ripeämpää. Toisaalta
tämä positiivinen riski lisää inflaatio-odotusten ja hintojen nousua arvioitua
enemmän ja synnyttää mahdollisesti epäluottamusta keskuspankkeihin sekä
kiihdyttää korkojen nousua.
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3. KORKOMARKKINAT NORMALISOITUVAT
3.1 Keskuspankit

Kuva 9. Saksan 5 ja 10 vuoden korko (Bloomberg)
Euroalueen korkokäyrä on pysynyt varsin tasaisena lähes koko viime vuoden.
EKP ilmoitti puolittavansa määrällisen elvytyksen (QE) ohjelman tammikuun
alusta 30 mrd. euroon kuukaudessa. Elvytystä jatketaan syyskuulle 2018, ja
keskuspankki piti auki mahdollisuuden, että sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.
Ilmoitus tuki korkokäyrän pitkää päätä, ja markkinoilta meni ohi viesti siitä, että
supistustoimet ovat alkaneet. EKP:n viestistä oli rivien välistä luettavissa, että
Italian vaalit ja pankkisektori aiheuttavat huolta. EKP:n ilmoituksen jälkeen
kaikki merkittävät keskuspankit ovat siirtyneet enemmän tai vähemmän kiristävälle linjalle.
Tämän vuoden puolella sanoma on terävöitynyt. Enää ei puhuta elvytyksen
jatkosta syyskuun jälkeen, vaan todetaan, että se on tässä. Joulukuun pöytäkirjoista paljastui, että neuvosto oli ollut huomattavasti tiukemmalla linjalla kuin
tiedotteista annettiin ymmärtää. Markkinoita ryhdytään jo alkuvuonna valmistelemaan QE:n loppumiseen, eikä tuijoteta pelkästään inflaatiota. Kasvuympäristö ei enää edellytä elvytystä. EKP pelkää vastaavaa tilannetta kuin Yhdysvalloissa 2013, kun elvytyksen lopettamisesta puhuttiin siellä ensimmäistä
kertaa. Korot nousivat silloin voimakkaasti. EKP lienee nyt turhankin varovainen. EKP seuraa tarkasti sitä, ettei euro vahvistu liikaa, se voi ajoittain pehmentää heidän lausuntojaan. Ohjelma voidaan ajaa alas myös nopeammin,
mikäli taloustilanne sitä vaatii.
QE:n lopettaminen ei kuitenkaan vielä kiristä markkinoita liikaa, onhan ohjauskorko edelleen negatiivinen. Markkina hinnoittelee ohjauskoron nostoa vuoden 2019 puolivälissä, mutta se saattaa tapahtua jo sitä ennen. Korkokäyrällä
viiden vuoden korko on liikkunut suhteellisesti eniten, mutta myös pisin pää on
reagoinut tilanteen muutokseen. Odotamme Saksan 10 vuoden koron nousevan vuoden loppuun mennessä noin prosentin tienoille. Suurempikin nousu
on todennäköistä, jos markkinoilla tulkitaan EKP:n jääneen korkokäyrällä jälkeen. Tarkkailemisen arvoista on se, että EKP:n QE-ostot markkinoilta ovat
olleet selvästi suurempia suhteessa Fedin toimiin. Niinpä niiden purkaminen
on myös hankalampaa ilman, että se vaikuttaa markkinoiden volatiliteettiin.
EKP:n ostot ovat olleet kestämättömällä tasolla suhteessa markkinoilla liikkeeseen laskettaviin uusiin lainoihin. Ostot olivat seitsemän kertaa suuremmat
kuin nettoemissiot, kun puolestaan Fed ei käytännössä ylittänyt nettoemissiomäärää ostoissaan.
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Kuva 10. US 5 ja 10-vuoden korko (Bloomberg)
Yhdysvaltain taloussykli on muita maita edellä, ja sen vuoksi Yhdysvaltain
keskuspankki Fed on kiristänyt korkopolitiikkaansa jo muutaman vuoden ajan.
Euroalueen ja Yhdysvaltain korkoero on leventynyt aina tähän saakka. 10
vuoden korkoero on kahden prosentin tuntumassa, mutta se on käynyt leveämmälläkin. Fed aloitti ensimmäisenä keskuspankkina taseen supistamisen
ja jatkaa sitä varovaisin askelin. Ohjauskorko on noussut nollan pinnasta nykyiseen 1,5 prosenttiin ja jatkoa seuraa. Tälle vuodelle konsensus odottaa kolmea koronnostoa (à 0,25%-yksikköä), ja neljäskin on hyvin todennäköinen.
Ensimmäinen nosto näyttää tapahtuvan jo maaliskuussa. Fed on toiminut tähän saakka hyvin pragmaattisesti. Avomarkkinakomitea julkaisee oman ennusteensa ohjauskoroista (DOT’S), ja tähän asti se on pitänyt hyvin kutinsa.
Yhdysvaltain 10 vuoden korko nousi heti alkuvuonna yli 2,5 prosentin tason.
Jotkut pitävät tätä bear-markkinan alkamisena. Yhdysvaltain korkokäyrä on
poikkeuksellisen loiva. Perinteisesti korkokäyrän loiveneminen johtuu talousodotusten heikkenemisestä, nyt suurin syy on keskuspankkien taseiden koko.
Emme siis ole huolissamme käyrän loivuudesta, se kyllä korjautuu kuluvan
vuoden aikana. Toinen syy loivuuteen on inflaation sitkeä mataluus. Onko
taustalla talouden ”amazonisaatio”; nettikaupan yleistyminen laskee kustannuksia? Uusia inflaatiomittareita tutkitaan. Kolmantena, eikä vähäisimpänä
syynä on Yhdysvaltain valtionlainojen ulkomaiset ostot. Fedillä on tarkka
paikka suhteuttaa toimensa yhdistelmään koronnostot, taseen supistaminen
ja verouudistus.
Reaalikorko on edelleen matala, varsinkin kun otetaan huomioon, että Yhdysvalloissa vallitsee täystyöllisyys. Tiettyä oireilua inflaation kiihtymisestä on näkyvillä, ja se saattaa vielä yllättää markkinat. Myös riskipreemioiden odotetaan
kasvavan ja lähestyvän normaaleja tasoja. Fed on varovainen liikkeissään,
koska taseen supistaminen ja presidentti Trumpin masinoima verouudistus
yhdessä voivat olla merkittävä katalyytti käyrän jyrkkenemiselle. Maltillisessa
vaihtoehdossa odotamme 10 vuoden koron nousevan kolmen prosentin tasolle. Myös valuuttaliikkeet vaikuttavat sekä Fedin että EKP:n toimien ajoitukseen.
Euron kurssi on jatkanut vahvistumistaan. Sijoitusvirta on kääntynyt selvemmin euroaluetta kohti, kun vanhoja lyhyitä positioita on katettu. Dollareissa laskettuna eurooppalaiset osakkeet ovat tuottaneet SP500-indeksiä paremmin
Ranskan vaalien jälkeen. Myös talous euromaissa on lähtenyt vakaasti kasvuun.
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Kuva 11. EUR-USD (Bloomberg)
Dollarin on katsottu heikentyneen politiikan turbulenssin myötä, mutta ei sovi
unohtaa, että dollari on aina heikentynyt koronnostosyklien aikana. Kauppapainotteisesti euron vahvistuminen on ollut maltillisempaa. Italian maaliskuiset
vaalit saattavat helposti kääntää liikkeen toiseen suuntaan ainakin tilapäisesti.
Euroalueen vaihtotase on selvästi ylijäämäinen Saksan vahvan panoksen
myötä. Yhdysvaltain vaihtotase on alijäämäinen, mikä vahvistaa euroa. Toisaalta korkoero on selkeästi Yhdysvaltain hyväksi, mutta muistaa sopii, että
myös EKP on aloittanut elvytyksen vähentämisen. Näkemyksemme mukaan
euron kurssi vaihtelee 1.15-1.25 välillä vuoden 2018 aikana.
Markkina on reagoinut Fedin tiukentamistoimiin hieman valjusti, ja jos se jatkuu, voi EUR-USD kurssi käväistä jopa 1.30 tasoilla. Myös verouudistus saattaa ainakin alkuun olla dollarille negatiivinen budjettivajeen kasvun myötä.
Ennakoiminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeaa. Historiasta emme
tunne vastaavaa tilannetta; elvytyspolitiikkaa ei nykyisessä mittakaavassa ole
ollut, eikä myöskään sitä seuraavaa purkamistilannetta.

Kuva 12. JPY (Bloomberg)
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Japanin keskuspankki jatkaa elvytyslinjaansa vakaasti. Ainoa muutos on ollut
ostojen suhteellinen väheneminen pitkässä päässä. Tämä aiheutti huolta
markkinoilla, ja nähtäväksi jää, onko muutos pysyvä. Jeni on pitkään pysytellyt
110-115/USD vaihteluvälissä, vahvistuen hieman viime aikoina. Kauppapainotteisesti jeni on hivenen aliarvostettu, mikä osaltaan selittää myös sen, ettei
se enää heikkenekään. Se selittää osin myös sen, että jenin ja pörssikurssien
välinen yhteys ei enää ole niin vahva kuin aiemmin.

Kuva 13. EUR-GBP (Bloomberg)
Punnan kurssi on vakiintunut hieman alle 0.90 tasolle euroa vastaan. Britannia kipuilee Brexit-päätöstä, lisäksi hallituspolitiikka on hivenen tuuliajolla. Brexit-epävarmuus on nyt selvästi enemmän konkretian tasolla, kuin heti äänestyksen jälkeisessä uhossa. BoE nosti ohjauskorkoa odotetusti marraskuussa
kiihtyneen inflaation takia. Brexit-epävarmuus on säteillyt talouteen ja pakottaa keskuspankin hyvin maltilliselle linjalle, inflaation kiihtymisestä huolimatta.
Sen toki odotetaan selvästi maltillistuvan tulevaisuudessa. BoE jatkanee nykyisellä linjallaan, ja seuraava koronnosto on mahdollinen aikaisintaan vuoden
2018 lopulla. Britannian vaihtotaseen vaje ei juuri reagoinut Brexit-uutisiin,
mutta jatkossa kannattaa kiinnittää huomiota sen rahoittamiseen.

Kuva 14. EUR-SEK (Bloomberg)
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Ruotsin kruunu on heikentynyt selvästi viime vuoden lopulta asuntomarkkinoiden ongelmien myötä. Kasvu on toistaiseksi pysynyt hyvänä. Asuntomarkkinoiden ongelmat johtuvat vuokrasäännöstelystä, voimakkaasta maahanmuutosta ja riittämättömästä rakentamisesta. Rakentamisen kiihtymisen ja
viranomaisten kiristystoimien myötä asuntojen hinnat ovat kääntyneet selvään
laskuun, mikä heikensi kruunua. Myös Ruotsin keskuspankki ilmoitti tammikuussa harkitsevansa elvytyksen lopettamista. Ruotsin keskuspankin tilanne
on hyvin hankala. Asuntomarkkinoita ei saisi päästää vapaaseen pudotukseen, eikä korkoja kiristää liikaa, jotta kruunu ei vahvistuisi liikaa. Odotamme
ensimmäistä koronnostoa syksyllä 2018. Odotamme myös kruunun maltillista
vahvistumista euroa vastaan.

Kuva 15. CNY ja USD-indeksi (DXY) (Bloomberg)
Kiinan keskuspankki (PBoC) jatkaa markkinoiden maltillista kiristämistä. Liikkeet eivät ole suuria ja ne lähinnä tangeeraavat Fedin vastaavia kiristyksiä,
mutta maltilla. Kiinan velkaantuminen on selvästi noussut finanssikriisin yhteydessä, ja maa on elvyttänyt pitääkseen kysyntää yllä. Kiinan kiinteistösektori
on aina potentiaalinen ylikuumenemisen lähde, tuottaahan maanmyynti tuloja
aluehallinnoille. Kommunistipuolue (sic) asetti keskuspankille tavoitteen (määräyksen) supistaa pankkien taseiden ulkopuolisen varjopankkijärjestelmän
kasvua. Varjopankkisysteemissä piileekin Kiinan talouden merkittävimmät
uhat.
Kiinan valuutta juan (CNY) on seuraillut vuoden 2016 puolivälistä asti dollarin
kauppapainotteisen indeksin liikkeitä. Tältä osin presidentti Trumpin uho
kauppasodasta ei ole perusteltua. PBoC on pyytänyt pankkeja jättämään ns.
syklejä tasaavan tekijän (CCAF) pois valuuttakurssia määritettäessä. Tässä
lienee taustalla pidempään ennakoitu pääomataseen avaaminen, eli koska
valuuttavirta ei enää ole pääsääntöisesti Kiinasta ulos, voidaan kokeilla rajoitetusti ”vapaammin” vaihtelevaa valuuttakurssia. Perusskenaariossa odotamme juanin vahvistuvan tason 6.30/USD ympärille. Pitkä marssi alkaa olla
takana, mutta ei ole vielä ohi. Toki CCAF:n jättäminen pois käytöstä voi toimia
myös varoituksena mahdollisesta kauppasodasta. Se mahdollistaa laajemman
vaihteluvälin päivittäin ja voi helposti myös heikentää juania.
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2.2. Kasvu

Kuva 16. iTraxx Europe indeksi (IG) (Bloomberg)
Markkinoilla pitkään teemana ollut tuotonmetsästys sai parhaiten luokiteltujen
(IG) yrityslainojen riskipreemiot laskemaan erittäin matalaksi. Viimeksi vastaava tilanne vallitsi vuosina 2005 ja 2006, ja tiedämme, kuinka se päättyi. Euroalueella varsinkin EKP:N CSPP-osto-ohjelma on niistänyt parhaiten luokiteltujen lainojen tuotot lähes valtionlainojen tasoille. Tilanteessa, jossa
odotamme korkojen kääntyvän maltilliseen nousuun, yrityslainojen riskipreemiot eivät enää riitä kattamaan korkojen nousua. Taloudellinen tilanne on kuitenkin suotuisa yrityslainojen kannalta, joten mitään merkittävää paniikkia tuskin on näkyvissä, ei ainakaan ensimmäisellä neljänneksellä. Korkojen laskun
myötä saadut arvonnousut ovat kuitenkin takana päin. Valtionlainoja hivenen
korkeampi kuponkikorko on ainoa tulonlähde, mistä vähennetään korkojen
nousun vaikutus. Hyväkuponkisia lainoja on turha myydä, mutta uusien sijoitusten kanssa kannattaa olla hyvin varovainen.
Tällä hetkellä kannattaa kiinnittää erityisesti huomioita yrityksiin, joiden tuloskehitys on riippuvainen velkavivusta. Sen rahoittaminen kallistuu vääjäämättä
ja heikentää luotonhoitokykyä. Näillä yhtiöillä on suurin riski tuottoerojen kasvuun. Riski tuskin materialisoituu merkittävästi vuoden alkupuoliskolla, koska
EKP jatkaa kuukausittaisia ostojaan syyskuuhun saakka. Ennustamme alkuvuodelle yritysten voimakasta uudelleen rahoitusta.

Kuva 17. USA CDX HY-indeksi ja iTraxx EUR HY- indeksi (Bloomberg)
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Loppuvuodesta korkeampiriskisten (HY) lainojen preemiot levenivät hitusen,
varsinkin pääomaan rinnastettavissa hybridilainoissa. Liike jäi lyhytkestoiseksi
ja HY-lainojen riskipreemiot ovat nyt erittäin matalilla tasoilla. EKP:n osto-ohjelma on saanut sijoittajat siirtymään riskikäyrällä pidemmälle, joten mitään ylimääräistä tuottoa ei HY-lainoista ole enää saatavissa. HY-lainoja on tukenut
myös varsin alhaiset nettoemissiot, liikkeelle laskut ovat pääosin olleet vanhojen lainojen takasin ostoja. HY-lainoissa on selvemmin kuplaa muistuttava tilanne. Odotammekin riskipreemioiden levenevän, viimeistään syksyllä. EKP:n
ostojen loppuminen syyskuussa vie likviditeettiä markkinoilta ja tässä yhteydessä viimeistään aletaan katsoa riskien perään. BB-luokiteltujen lainojen
suhteen markkina on edelleen varsin luottavainen, mutta jo B-luokiteltujen riskipreemiot ovat jääneet koholle.
Vaikka talouden fundamenttitekijät tukevat myös yrityslainoja, tuottokehitys on
hyvin haastavaa. Fundamenttien mahdollinen, tilapäinenkin, heikkeneminen
näkyy ensimmäisenä HY-lainoissa. Monet odottavat osakemarkkinoiden korjausliikettä, se on kuitenkin todennäköisempää juuri HY-lainoissa. Yritysten
velanhoitokyky on hyvin tärkeä mittari. Samalla tulee tarkkailla niitä yhtiöitä,
joita pääomasijoittajat velkavivuttavat voimakkaasti. Näitä on kotimaassa
esim. kiinteistösektorilla.
Yhdysvalloissa tuottoerot ovat leveämmällä, mutta myös siellä kehitys on ollut
samankaltaista. Viime aikoina varsinkin kehittyvien markkinoiden HY-lainat
ovat olleet kovan kysynnän alaisina. Tämä ei ole kovin kestävää, koska dollarikorkojen nousu heikentää niiden talouksia, varsinkin jos dollari vahvistuu.
2.3. Riskit

Kuva 18. Brent-öljy $ (Bloomberg)
Talouskasvun laajeneminen on nostanut öljyn hintaa. OPEC ja Venäjä ovat
pyrkineet tuotannonrajoituksiin stabiloidakseen öljyn hinnan, uskomme tavoitteen olevan 58-65 dollaria tynnyriltä (Brent-laatu). Tilanne markkinoilla on
edelleen sama kuin aiemmin; mitä korkeammalle hinta kipuaa, sitä enemmän
liusketuotantoa käynnistetään. Samalla liusketuotanto on saanut painettua porauskustannuksia alas. On olemassa vaara, että markkinoille syntyy uudelleen
ylituotantotilanne vuoden loppuun mennessä. Tämä laskee vastaavasti odotuksia öljynhinnasta. Öljyn hinnan nousu piristää myös alati matalalla luikertelevaa inflaatiokuvaa. Saudi-Arabian ja Iranin taistelu hegemoniasta on myös
merkittävä uhkatekijä.
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Kuva 19. Kiinan 10-vuoden korko (Bloomberg)
Kuten aiemmin mainitsimme, Kiinan keskuspankki suitsii kiihtynyttä lainanottoa. IMF:n tutkimuksen mukaan kiinalaisten pankkien tulee kasvattaa pääomavarantojaan. Ainoastaan neljällä suurimmalla pankilla on riittävät omat varat, mutta pienempien pankkien tulee kasvattaa varantojaan selvästi.
Pahimman skenaarion mukaan pääomaa tarvittaisiin jopa 280 mrd. USD. Virallisesti järjestämättömiä luottoja on 1,5 % pankkien taseista, mikä ei vielä ole
kovin hälyttävää, jos luvut ovat luotettavia.
Aluehallintojen maanmyynti on jatkunut voimakkaana, mikä on ehkä lievä yllätys. Tällä hetkellä kiinteistöjen arvonkehitys suhteessa BKT:een on jopa suurempaa kuin Yhdysvalloissa 10 vuotta sitten. Ylirakentamisen riski on suuri, ja
se kasvattaa pankkien vaikeuksia. Inflaation mahdollinen kiihtyminen on selvä
riski keskuspankkipolitiikalle, joka yrittää taiteilla pehmeän ja kovan laskun välillä. Liika kiristäminen laskee kiinteistöjen hintoja, mistä seuraa vaikeuksia
pankeille ja kulutuksen hiipuminen, mikä vahvistaa negatiivista kierrettä.

Kuva 20. Kiinan Yhdysvaltain valtionlainojen omistukset (Bloomberg)
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Kauppasodan uhka leijuu Kiinan ja Yhdysvaltain välillä, ainakin presidentti
Trumpin viestien mukaan. Kiinasta levinneiden vahvistamattomien huhujen
mukaan Kiina on vähentämässä Yhdysvaltain valtionlainojen ostoja varannon
kasvaessa. Suunta onkin viime kuukausina ollut aleneva, ja tämä tulkitaan Kiinan varoitukseksi Yhdysvaltain suuntaan kauppasodasta, jota Trumpin retoriikka pitää yllä. Kiina ja Japani yhdessä vastaavat kolmanneksesta Yhdysvaltain valtionlainojen ulkomaisesta omistuksesta. Kiinan varantosijoitusten
väheneminen tilanteessa, jossa Yhdysvaltain budjettialijäämä on kasvussa,
on vakava varoitus korkotason suhteen.
Kiinalla on muutamia aseita, joilla se voi olettaa vaikuttavansa kauppapoliittisiin päätöksiin Yhdysvalloissa. Kiina hakee uusia, ei-USD pohjaisia, kaupanselvitysvaluuttoja, tästä esimerkkinä ”petro-juan”. Kiina on poistanut CCAF:n
valuuttakurssifiksingistä, mikä antaa laajemmat mahdollisuudet tarvittaessa
vaikka heikentää juania dollaria vastaan. Kolmantena Kiina mitä ilmeisimmin
testaa varannon allokoimista dollarin ulkopuolisiin valuuttoihin. Globaalisti Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota olisi varsin ikävä asia.
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4. PÖRSSIEN MYÖNTEISYYS JATKUU
4.1. Keskuspankit
Parantuvan maailmantalouden ja keskuspankkien joukkolainaostojen päättymisen seurauksena alkaneelle vuodelle ennustettu pitkien korkojen nousu, ts.
korkopapereiden hintojen lasku, heittää varjon pörssien päälle. Korkojen
nousu alentaa yritysten tulevien kassavirtojen nykyarvoa ja siten osakkeiden
hintoja. Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden houkuttelevuuden kasvaessa pörssisijoitukset menettävät kiinnostavuuttaan. Jos sijoittaja saa koroista riittävän
korkean tuoton, niin miksi hän asettaisi varansa riskille alttiiksi osakkeita ostamalla? Mutta mikä on riittävän korkea korkotaso pääomien uudelleenallokoimiseksi osakkeista korkoihin?
Vuosikymmenten mittainen historia Yhdysvaltain markkinoilta osoittaa, että
pörssin arvostustaso on alimmillaan matalan, jopa negatiivisen, reaalikoron aikana. Korkotason alkaessa nousta sijoittajat tulkitsevat tämän yritysten tuloksia ja tulevia kassavirtoja kasvattavana positiivisena merkkinä, sietävät kiristyviä arvostuskertoimia ja ovat siten valmiita maksamaan osakkeista aiempaa
enemmän. Jossakin vaiheessa korot kohoavat riittävän korkealle ja osakearvostukset kääntyvät laskuun. Suomessa ja Yhdysvalloissa arvostuskertoimien
käännepiste on aikaisemmin saavutettu noin viiden prosentin reaalikorkotasolla. Tällä perusteella tälle vuodelle ennustettu maltillinen korkojen nousu korostaisi edelleen osakkeille myönteisiä viestejä, emmekä usko sen riittävän
kääntämään sijoitusvirtoja osakkeista korkoihin. Näkemyksemme mukaan korkosijoittajille tulossa olevat pääomatappiot voivat jopa kiihdyttää varojen siirtoa koroista osakkeisiin.
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Kuva 21. Pörssin ja valtion 10 vuoden lainan hinnan välisestä korrelaatiosta
Viime elokuun jälkeen joukkolainojen ja osakkeiden hinnat ovat kulkeneet
vastakkaisiin suuntiin. Etenkin Yhdysvalloissa korkosijoittajat ovat kärsineet
korkojen nousun aiheuttamista pääomatappioista samalla kun osakesijoittajien positioiden arvot ovat takoneet ennätyksiä toisensa perään. Helsingin
pörssi reagoi tämän tarkastelun perusteella muuta euroaluetta herkemmin
korkojen muutoksiin.
Korkotason nousun suurimpia hyötyjiä ovat perinteisesti pankit ja vakuutusyhtiöt. Yhdysvaltalaiset pankit ovat viime vuoden viimeisen neljänneksen tulosraporttien yhteydessä kertoneet kasvattaneensa nousevien korkojen ansiosta
korkokatetta markkinaodotuksia enemmän. Korkokatteen kasvu on paikannut
arvopaperikauppatuottojen vähenemistä.
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Kuva 22. Euroalueen toimialaindeksien korrelaatioita Saksan 10 vuoden lainan hinnan kanssa.
Korkean osinkotuoton osakkeita käytetään myös joukkolainasijoitusten sijaan.
Pitkien korkojen noustessa sijoittajien kiinnostus korkeaa osinkotuottoa tarjoavien yhtiöiden osakkeisiin laimenee. Tällaisessa tilanteessa suomalaisten
osakkeiden suhteellinen kilpailukyky muuhun euroalueeseen verrattuna heikkenee. Myös suurella velkavivulla toimivien toimialojen, kuten julkispalvelujen
ja kiinteistösijoitusyhtiöiden kehityksen pitäisi korkojen nousun takia jäädä
muiden jalkoihin.
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Kuva 23. Korkomarkkinariskin ja euroalueen pankki-indeksin välinen yhteys
Pankkiosakkeiden menestykseen ei kuitenkaan riitä pelkkä korkojen nousu.
Sijoittajan pitää olla valmis sietämään myös riskiä. Käyttökelpoinen riskimittari
on korkomarkkinoilta saatava informaatio valtion- ja riskilainoihin tehtyjen sijoitusten keskinäisistä tuotoista.
Pankkiosakkeet ovat houkutteleva sijoituskohde vain silloin, kun korkeariskisempien yrityslainojen korot laskevat valtion lainoja enemmän tai nousevat
niitä vähemmän. Silloin, kun sijoittajat ovat korkomarkkinoilla valmiita ottamaan riskejä, myös pankkiosakkeiden arvo nousee. Kun korkosijoittajien riskinottohalukkuus vähenee, osakesijoittajan kannattaa pienentää pankkiosakkeiden painoa portfoliossaan.
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Mikäli keskuspankkien, etenkin EKP:n, joukkolainojen ostot vähenevät oleellisesti tai jopa loppuvat tänä vuonna, sijoittajien riskisimmiltä lainapapereilta
vaatima riskipreemio valtion lainoihin nähden levenee. Tällöin nousevien korkojen pankkiosakkeille tuoma hyvä katoaa, ja niistä saatavat tuotot heikkenevät, eikä niitä enää siinä tilanteessa kannata pitää salkussa. Riskinottohalukkuuden väheneminen korkomarkkinoilla on heikentänyt pankki-indeksin
vuosituottoa kesästä 2017 lähtien.
Riskilainojen vuosituottojen seuraaminen on tärkeää pankkiosakkeiden lisäksi
myös pörssin yleiskehityksen kannalta. Mikäli keskuspankkien toimien seurauksena yrityslainojen hintakehitys taipuu laskuun, pörssin tuotto-odotukset
hiipuvat.

Kuva 24. Korkokäyrä ja pörssi USA:ssa 2000-luvulla
Viime aikoina markkinoilla on kiinnitetty huomiota myös korkokäyrän eli valtion
pitkien ja lyhyiden lainojen välisen korkoeron supistumiseen. Tästä on korkoosiossa pohdintaa tarkemmin. Jos korkoeron tasaantuminen johtuisi pelkästään talouskasvuodotusten hiipumisesta, saataisiin tästä oiva perustelu myös
pörssinousun loppumiselle.
Edellä olevassa kuvassa on esitetty valtion kymmenen ja kahden vuoden pituisten lainojen tuottojen erotus sekä osakeindeksin kehitys Yhdysvalloissa
2000-luvulla. Tämän tarkastelun perusteella korkokäyrän tasaantuminen ei
ole pysäyttänyt osakekurssien nousua, vaan on ollut suorastaan edellytys
osakkeiden vahvistumiselle. Teknologiakuplan puhkeamisen sekä finanssikriisin aikana osakkeiden hinnat laskivat, vaikka korkokäyrä nousi voimakkaasti.
Toisaalta osakkeiden hinnat ovat vahvistuneet eniten korkokäyrän tasaantuessa.
Samanlainen kehitys on ollut myös Euroopassa, joten korkokäyrän tasaantuminen ja pörssinousun samanaikaisuus näyttää olevan yleismaailmallinen ilmiö.
USA:n ja Saksan välisestä valtion 10 vuoden lainojen tuottoerosta voidaan
hakea osviittaa siihen, kuinka osakesijoituksia kannattaa painottaa vanhan
mantereen ja Yhdysvaltojen välillä.
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Kuva 25. Pörssit ja USAn ja Saksan välinen korkoero 2000-luvulla
Edellä olevasta kuvasta näkyy, että valtion kymmenen vuoden lainan tuotto
on tällä hetkellä USA:ssa noin kaksi prosenttiyksikköä Saksan vastaavan lainan tuottoa korkeampi. Luku on lähellä 2000-luvun huippua. Myös Yhdysvaltain ja euroalueen osakemarkkinoiden tilaa kuvaavien pörssi-indeksien välinen suhde 6,9 on tällä hetkellä korkeimmillaan. Vielä vuosituhannen alussa
suhdeluku oli 3,5. USA:ssa pörssi on noussut selvästi nopeammin kuin euroalueella.
Hiukan yllättävä havainto on, että mitä suuremmaksi Yhdysvaltain ja Saksan
välinen pitkien valtion lainojen tuottoero repeää, sitä enemmän kannattaa osakesijoituksia allokoida Euroopasta Atlantin taakse. Aikana, jolloin keskuspankit yrittävät käynnistää edes vaatimatonta inflaatiota deflaation sijaan, pitkien
korkojen nousu on osakepositiivinen uutinen ja pörssit nousevat.
Ennakoimme, että talousmahtien lainojen välinen korkoero pysyy tänä vuonna
noin kahdessa prosenttiyksikössä. Tämän perusteella euroalueen ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitys kulkee käsi kädessä. Mahdollisiin tuottoeroihin vaikuttavat korkokehityksen sijaan valuuttakurssit, kasvuerot ja yritysten tuloskehitys.
4.2. Kasvu
Vuosi 2018 on alkanut maailman pörsseissä pääsääntöisesti positiivisissa
merkeissä. Luottamus talouskehitykseen on pysynyt hyvällä tasolla, ja maailman pörssi-indeksi on jatkanut nousu-uralla. Tänäkin vuonna on jo nähty uusia huippuja, myös euroissa mitattuna. Kuvaavaa tämän hetkisen markkinakehityksen vahvuudesta on, että maailmanindeksi on viitisen prosenttiyksikköä
yli trendikasvun.
Niin Euroopassa kuin myös USA:ssa julkistetut talousluvut ovat olleet odotuksia vahvempia, ja talousluvut ovat olleet positiivisia jo vuoden 2016 puolivälistä lähtien. Edellisten vuosien tapaan kovinta talouskasvuvauhtia odotetaan
kehitysmaissa. BRIC-maista Intian pitänee kärkipaikkaa ennen edellistä talousveturia, Kiinaa. Kiinan kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, mutta laskevan viime vuodesta.
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Kuva 26. Talouslukujen yllätysindeksejä
Kokonaisuudessaan globaali talouskasvu pysynee tänä vuonna viime vuoden
talouskasvun tasolla, 3,7 %:ssa. Vaikka kehittyvät markkinat ovat kovimman
kasvun alueita, myös kehittyvissä maissa löytyy talouksia, joissa odotetaan
negatiivista kehitystä. Näin on esimerkiksi Venezuelassa ja Pohjois-Koreassa.

Kuva 27. Yritysten tuloskehitys
Myös yritysten tuloskehityksessä vallitsee positiivinen trendi. Analyytikot ja sijoittajat uskovat tulosparannusten läntisillä markkinoilla olevan tänä vuonna
keskimäärin 10 prosenttia. USA:ssa optimismi on suurinta, kun taas Suomessa, samoin kuin Euroopassa, uskotaan positiiviseen tuloskasvukehitykseen, mutta kasvun odotetaan jäävän prosenteissa mitattuna viime vuotta pienemmäksi. USA:ssa uskotaan tuloskasvuvauhdin kiihtyvän tänä vuonna.
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Kuva 28. Tulevan 12 kk:n tuloskasvuodotukset
Tämä näkyy hyvin ylläolevassa kuvassa, jossa on esitetty kuukausihavaintoina tulosmuutosodotukset kolmelle markkinalle seuraavan 12 kuukauden
päähän. Kuvasta näkyy selvästi, miten suuri tulosparannusvaikutus uudella
veropaketilla uskotaan olevan. S&P 500 tulosodotukset harppasivat peräti 7
prosenttiyksikköä ylöspäin, kun veropaketti hyväksyttiin. Muutos on rajuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja tuloskasvun uskotaan nyt olevan samaa
luokkaa kuin finanssikriisistä toipumisen alkuaikoina.
USA:n S&P 500 indeksi on dollareissa mitattuna noussut lähes 15 % elokuun
lopusta lukien. P/E luku 12 kuukautta eteenpäin on USA:ssa tällä hetkellä vajaat 19. Suomessa se on runsaat 15 ja Euroopassa STOXX 600 yhtiöillä runsaat 13. Euroopassa ja Suomessa ollaan keskimääräisillä tasoilla ja USA:ssa
himpun verran yli viime vuosien keskitason.
Raaka-ainemarkkinoilla energian ja metallien hintojen nousu on jatkunut vahvana reaalitalouden kasvun ansiosta, mikä on hyödyttänyt raaka-aineiden
tuottajia, mutta lisännyt raaka-aineiden käyttäjien kustannuksia. Ravinnon hintakehitys on pysynyt vakaana.
Kun raaka-aineiden hinnat nousevat, inflaatio-odotukset vahvistuvat ja markkinakorot nousevat. Tämä lisää velkaisten kehittyvien maiden velanhoitokustannuksia. Dollarin heikentyminen on toisaalta helpottanut tilannetta.
Taloussyklin tässä vaiheessa sykliset toimialat kuten esimerkiksi perus- ja autoteollisuus ovat kiinnostavia sektoreita. Korkojen nousun seurauksena myös
finanssisektori on hyötyjä. Sen sijaan defensiiviset toimialat jäävät jälkeen
keskimääräisestä pörssikurssikehityksestä.
Suomi on edelleen osinkotuottomielessä parhaita markkinoita Euroopassa.
Suomessa on miltei yhden prosenttiyksikön korkeampi keskimääräinen osinkotuotto kuin Euroopassa, ja yli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin S&P
500 yhtiöillä. Suomen osinkotuotto-odotus on keskimäärin yli 4 %, mitä voidaan pitää hyvänä, kun sitä vertaa korkotasoon. Helsingin pörssistä löytyy
tänä keväänä noin 30 yhtiötä, joilta odotetaan vähintään 4 prosentin osinkotuottoa.
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4.3. Riskit

Kuva 29. Ennen kokematonta luottamusta pörssissä.
Pörssin jatkuva voittokulku on saanut sijoittajat huolettomiksi. Yhdysvalloissa
markkinoiden pelkomittari VIX-indeksi on painunut historiallisen alas, ja sijoittajat uskovat pörssin kehittyvän lähiviikkoina ilman suurempia heilahduksia
suuntaan tai toiseen. Indeksi ponnahtaa korkeuksiin kriisien aikana, kuten esimerkiksi Lehman Brothersin kaaduttua tai Kreikan velkakriisin akuuteimmassa
vaiheessa. Olisi helppo arvaus sanoa, että tänä vuonna osakekurssien heilunta lisääntyy, mutta ainoa perustelu sille on, että pitkään aikaan ei heiluntaa
ole ollut, joten nyt on sen vuoro. Näköpiirissä olevilla uutisilla heiluntaa ei
markkinoille saada. Jostakin olisi ilmestyttävä yllättävä tekijä, niin sanottu
musta joutsen, joka saisi markkinat epävarmuuden tilaan.
Jos VIX-indeksi kertookin vakaasta kehityksestä, pinnan alla kuplii varovasti.
Optiomarkkinoiden häntäriskiä eli suuremman kurssikorjauksen mahdollisuutta kuvaava SKEW-indeksi on alkanut antaa hiukan korkeampia arvoja.
Tammikuun puolivälissä 2018 SKEW kertoi markkinoille olevan tulossa 4,8
prosentin kurssilasku seuraavien 30 päivän kuluessa noin kahden prosentin
todennäköisyydellä. Vielä kaksi kuukautta aikaisemmin sama todennäköisyys
annettiin sinänsä mitättömälle 1,3 prosentin laskulle.
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Kuva 30. Keskim. USA:n pörssituotto eri inflaatio-oloissa vuodesta 1948
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Eräs merkittävimmistä riskeistä osakkeiden nousulle on inflaation hallitsematon kiihtyminen keskuspankkien toimista huolimatta. Vuoden 1948 jälkeen
USA:ssa on nähty erilaisia inflaatiolukuja, mutta hintojen nousuvauhdista riippumatta pörssi on keskimäärin noussut. Tosin vaihtelu on ollut huomattavan
suurta eli pörssi on kirjauttanut suuria voittoja ja tappioita kaikilla hintojen
muutostasoilla. Jonkinlainen saumakohta näyttää olevan noin 3,5 prosentin
inflaatiotasolla; sitä korkeammat inflaatioluvut johtavat keskimäärin pienempiin
pörssituottoihin. On vaikea kuvitella inflaation kohoavan tänä vuonna lähellekään 3,5 prosenttia. Kunhan ensin saavutettaisiin keskuspankkien kahden
prosentin tavoitetaso.
Muista perinteisistä riskimittareista kullan hinta on kiivennyt reilussa vuodessa
lähes viidenneksen. Tässä lienee kuitenkin enemmän kysymys sijoituskohteiden puutteesta kuin varautumisesta tulevaisuuden poliittisiin tai taloudellisiin
riskeihin.
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Kuva 31. OMX Helsinki-indeksi euroina ja dollareina
Euron vahvistuminen dollaria vastaan saattaa muodostaa riskin euroalueen ja
etenkin Suomen pörssille. Euron vahvistuessa vientiyhtiöt menettävät kilpailukykyä ja yhdysvaltalaiset sijoittajat saavat tuottoa valuuttakurssin kautta, jolloin he voivat myydä euromääräisiä osakkeita aikaisempaa matalammilla hinnoilla. Ranskan viimekeväisten presidentin vaalien jälkeen euro on
vahvistunut, ja osakkeiden hintakehitys Helsingissä on jäänyt laahaamaan
paikalleen. Sen sijaan dollareissa sijoitusten arvoa mittaava sijoittaja on voinut
todeta sijoitustensa arvon kohonneen selvästi. Jos eurooppalaiset sijoittajat
eivät jatkossa lisää kuin kiinteistöjen ja noteeraamattomien osakkeiden määrää salkussaan, ei amerikkalaissijoittajien mahdollisille osakemyynneille löydy
täältä vastavoimaa, vaan osakkeiden hinnat painuvat alamäkeen euron vahvistuessa.
Suomalaisen osakesijoittajan täytyy tarkkailla edellä mainittujen asioiden lisäksi Kiinan kasvun mahdollista hiipumista tai maan velkaongelman nousemista aikaisempaa enemmän esille. Dollarin mahdollinen heikkeneminen puhuu kehittyvien markkinoiden pörssien nousun jatkumisen puolesta
edellyttäen, että Trump ei käynnistä kauppasotaa Kiinaa tai muita kehittyviä
markkinoita vastaan.
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Ruotsin asuntomarkkinoiden hintojen lasku näkyi Suomessakin jo syksyllä.
Pankeista etenkin Nordean kurssi laski voimakkaasti, vaikka sen riippuvuus
Ruotsin asuntomarkkinoista on selvästi pienempi kuin vaikkapa Swedbankenin tai Svenska Handelsbankenin. Myös suomalaisten rakennusyhtiöiden
kurssit laskivat selvästi, oli niillä toimintaa Ruotsissa tai ei. Tällaiset tilanteet
luovat sijoittajille ostomahdollisuuksia.
Poliittisista riskeistä nousee esiin Italian parlamenttivaalit maaliskuussa sekä
USA:n välivaalit marraskuussa. Nämä voivat kasvattaa epävarmuutta pörsseissä, mutta viime aikoina markkinat ovat varsin hyvin selviytyneet etukäteen
ei-toivotuistakin vaalituloksista. Pohjois-Korea voi olla markkinariski, jos
Trump ryhtyy sanoista tekoihin.
Pörssiosakkeiden kehitys on jo pitkään heijastanut pelkästään yritysten toteutunutta tuloskehitystä. Paranevat tulokset merkitsevät näennäisesti korkeampia kurssitasoja. Kun huomioidaan vallitseva taloustilanne, paraneva työllisyys
ja ennätystasolla olevat kuluttaja- ja yritysluottamusmittarit, vaikuttavat tämän
hetkiset yritysten voittojen kasvuennusteet varsin maltillisilta. Etenkin Yhdysvaltain verouudistus saattaa olla tekijä, jonka vaikutusta aliarvioidaan edelleen. Näin voimme kokea pörsseissä niin sanotun positiivisen riskin.
Euroalueen valtion lainoihin sijoittanut on 2000-luvulla kokenut yhden miinusmerkkisen vuoden, kun osakesijoittajalle näitä on tullut viisi. Indeksiin sijoittanut osakesijoittaja on menettänyt samana aikana pääomastaan seitsemän
prosenttia. Korkosijoittajan omaisuus on kasvanut lähes 140 prosenttia. Kun
pörssissä on nyt ollut muutama parempi vuosi, jolla massiivista tuottoeroa on
hiukan kiritty kiinni, markkinoilla ollaan näkevinään osakekupla. Edellä mainitut luvut kertovat, että korkosijoittajan pitäisi olla osakesijoittajaa enemmän
huolissaan.
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