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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 palve-
luksessa olevat henkilöt eivät takaa katsauksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa va-

hingoista, joita tämän katsauksen käytöstä mahdollisesti aiheutuu. 
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1. YHTEENVETO 

Kansantaloudet 

 
• Maailmantaloudessa vallitsee edelleen korkeasuhdanne, ja kansainvälinen 

kauppa ja investoinnit kasvavat. Kasvu on pysynyt laaja-alaisena, sillä useissa 

talouksissa sekä vienti että kotimainen kysyntä ovat vahvassa vedossa. Raaka-

aineiden hintojen nousu hyödyttää tuottajamaita, kuten pakotteiden kurittamaa 

Venäjää.  

• Yhdysvalloissa hintojen nousu on jonkin verran kiihtynyt. Euroalueella ja Japa-

nissa hintojen nousuvauhti on edelleen maltillista.  

• Yhdysvaltojen talouskasvu on vahvaa tänä vuonna. Verouudistuksen odotetaan 

kiihdyttävän edelleen jo nopeaa talouskasvua, mutta sen ennakoidaan myös 

heikentävän julkisen talouden tilaa. Inflaatio on nopeutunut rauhallisesti viime 

vuoden jälkipuoliskolta lähtien. Ensi vuonna kasvu hidastuu lähemmäksi potenti-

aalista kasvutasoaan. Yhdysvaltain korkokäyrä on erittäin loiva ja indikoi talous-

kasvun hidastumista.  

• Euroalueen vahva kasvu jatkuu, mutta bruttokansantuotteen kasvu hidastui ku-

luvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttiin edelliseen vuosinel-

jännekseen verrattuna. Investoinnit ovat elpyneet, ja rahapolitiikka on talouskas-

vua tukevaa. Inflaatio-odotukset ovat pysyneet vaimeina. Euroalueen 

kuluttajaluottamus on edelleen vankistunut ja työttömyysaste laskenut. Euroalu-

een yksityisen kulutuskysynnän näkymät ovat myönteiset. Myös matala korko-

taso tukee kulutusta.  

• Euroalueen tehdasteollisuuden ostopäälliköiden indeksi ja Saksan IFO- piste-

luku ovat laskeneet kevään aikana. Jos positiivinen luottamus edelleen heikke-

nee, on siihen kiinnitettävä huomiota. Vahva euro, kapasiteettirajoitteet ja kaup-

pasodan uhka vaimentavat teollisuuden kasvunäkymiä myös Saksassa.  

• Euroalueen jäsenmaista Espanja ja Irlanti kasvavat nopeimmin, Ranskassa odo-

tetaan presidentin uudistuspolitiikan etenemistä, ja Italiassa poliittinen sekä ta-

loudellinen epävarmuus jatkuvat. 

• Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,8 prosenttia eli hieman alkuvuoden en-

nustettamme (3,1 %) hitaammin. Talouden kasvua tukevat sekä kotimainen ky-

syntä että ulkomaankauppa. Kohentuva työllisyys ja reaalisen ostovoiman kohe-

neminen vahvistavat yksityistä kulutuskysyntää.   

• Vientikysynnän kasvu on ollut kuluvan vuoden alkupuolella hyvä. Vientimarkki-

noillamme taloudellinen toimeliaisuus on tyydyttävää ja hintakilpailukykymme on 

edelleen hyvä. Vahvistunut euro ja kilpailijamaidemme maltillinen kustannuske-

hitys lisäävät vientikysyntämme haasteita.   

• Suomessa investoinnit nousevat 20 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Investoin-

tien kasvua vahvistaa vientimarkkinoidemme teollisuustuotannon vireys ja yritys-

temme vahva luottamus.    

• Suomen vahvana jatkuva talouskasvu nostaa työvoiman kysyntää ja työllisyys 

kasvaa nopeasti. Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin. Palkkasumman kasvu on 
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ollut heikompaa kuin työllisyyden kasvu, koska määräaikaiset osa-aikatyölliset 

ovat lisääntyneet suhteellisesti rivakammin.  

 

• Kauppapoliittisten kiistojen ja geopoliittisten jännitteiden kärjistyminen voivat hi-

dastaa maailmankaupan kasvua ja taittaa noususuhdanteen arvioitua nopeam-

min.  

• Yhdysvaltain ekspansiivinen finanssipolitiikka ja maan vaihtotaseen alijäämä 

voivat johtaa rahapolitiikan ennakoitua voimakkaampaan kiristymiseen, mikä ai-

heuttaisi maan talouskasvun hidastumisen arviota nopeammin, lisäisi häiriöitä 

kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja kasvattaisi velkaantuneiden kehittyvien 

maiden haasteita.    

Korkomarkkinat 

 
• Koronnostot jatkuvat Yhdysvalloissa. Korkoa on nostettu tänä vuonna kerran ja 

odotamme vielä kolmea nostoa, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vuoden lopun oh-

jauskorkotavoite on 2,25-2,50 %. Ensi vuodelle odotetaan kahta koronnostoa.  

Nostojen seurauksena korkokäyrä on tasaantunut. Tämä on tyypillistä korkojen 

noustessa.  Fedin mukaan inflaatiokehitys on vahvistumassa. Liittovaltion vel-

kaantumisen kasvu lisää paineita korkeammille koroille. 

• EKP on ollut selvästi tahmeampi liikkeissään kuin Yhdysvaltain keskuspankki. 

Elvytysohjelman piti päättyä syyskuussa, mutta nyt näyttää siltä, että sitä jatke-

taan vuoden loppuun, jälleen pienennetyin määrin. Tähän on syynä euroalueen 

inflaation pysyminen yllättävän matalana. Markkinoilla odotetaan ensimmäistä 

koronnostoa vasta 2019 loppupuolella. Bank of England joutuu nostamaan kor-

koa kerran tänä vuonna. 

• Euroalueen ja Yhdysvaltain 10 vuoden korkoero on leventynyt selvästi, runsaa-

seen 240 korkopisteeseen. EKP:n maltillisuuden uskotaan johtuvan halusta pi-

tää euron vahvistuminen aisoissa. Euro onkin heikentynyt alle 1.20 tason dolla-

ria vastaan. 

• Euromaiden valtionlainoista Espanja ja Italia ovat tuottaneet odottamattoman 

hyvin ongelmista huolimatta. Korkeampi nimelliskorkotaso houkuttelee sijoittajia 

ydinmaiden kustannuksella. Poliittiset riskit eivät vaikuta sijoittajien halukkuu-

teen, ainakaan vielä. Italiassa ei ole saatu hallitusta kokoon viime vaalien jäl-

keen ja uudet vaalit uhkaavat. Pankkisektorin ongelmat ovat entiset. 

• Investment Grade (IG) yrityslainat ovat liikkuneet valtionlainakorkojen mukaan. 

Vuoden alusta tuotot ovat jääneet negatiivisiksi. Matala kuponkikorko ei suojaa 

edes korkojen pieneltä nousulta. Tuottoerot ovat supistuneet epärealistisen ma-

taliksi EKP:n osto-ohjelman takia. 

• Myös High Yield (HY) lainojen tuotot ovat laahanneet vuoden alusta nollan tun-

tumassa. HY-lainojen tuotot ovat viime aikoina piristyneet pörssikurssien myötä. 

Loppuvuoden tuottokehitys jäänee aneemiseksi. HY-lainojen tuottoja suojelevat 

korkeammat kuponkikorot, mutta tuottoero on ennätyksellisen matala. Riskisen-

timentin heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti juuri HY-lainoihin. 

• Valuuttamarkkinoilla euron vahvistuminen on toistaiseksi ohi. EKP:n varovai-

suus on purrut korkoeron kautta. Ruotsin kruunun heikkeneminen on pysähty-

nyt, mutta kruunu on edelleen hyvin heikko. Tämä johtuu asuntomarkkinoista ja 
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Riksbankenin jatkuvasta koronnostojen siirtämisestä. Venäjän rupla on heikke-

nemiskierteessä talouspakotteiden takia. 

 

• Kauppasodan uhka Kiinan ja Yhdysvaltain välillä on akuutti. Yhdysvallat on osin 

aiheellisesti huolissaan pääomaliikkeistä, strategisista omistuksista, teknologian 

kopioimisesta, teräksen ylituotannosta ja ylipäätään markkinoille pääsystä. Neu-

vottelut kestänevät ainakin tämän vuoden ja otsikot saavat markkinoihin vipinää. 

Kiinan on pelätty vähentävän Yhdysvaltain valtionlainaomistuksia, mutta siitä ei 

ainakaan vielä ole merkkejä. Myös valuuttakurssi on ollut tarkkailun alla. 

• Raaka-ainemarkkinoilla öljyn hinta on ollut selvässä nousussa. OPECin tuotan-

toleikkaukset yhdistettynä Venezuelan ja Nigerian tuotanto-ongelmiin ovat hei-

kentäneet kysyntä-tarjonta-tasapainoa. Vastaavasti Yhdysvaltain liusketuotanto 

on edelleen kasvussa. Saudi-Arabia haluaa öljyn hintaa lähemmäksi 80 dollaria 

tynnyriltä, koska he haluavat nostaa mahdollista SaudiAramco yhtiön IPO hin-

taa. Yhdysvaltain venäläisiä henkilöitä vastaan asettamat pakotteet ovat yllät-

täen nostaneet voimakkaasti alumiinin hintaa, koska Rusal-yhtiön pääomistaja 

on pakotelistalla.  

Osakemarkkinat 

 
• Pörssit aloittivat vuoden vahvasti Yhdysvaltain verouudistuksen heijastuttua lo-

pulta pörssiyritysten tulosennusteisiin. Vuoden vaihteeseen asti S&P500-yhtiöi-

den vuoden 2018 voittojen ennustettiin kasvavan noin 12 prosenttia. Verouudis-

tuksen jälkeen päivitetty kasvuodotus lähestyy jo 20 prosenttia. 

• Suomessa voittojen kasvuennusteet laahaavat muun euroalueen ja Yhdysval-

tain perässä, mutta siitä huolimatta kurssikehitys Helsingissä on ollut päämarkki-

noita vahvempaa. On täysin poikkeuksellista, että maailman pörssien kokema 

volatiliteettimyrsky on ohittanut kotoisen pörssimme suurempia kolhuja aiheutta-

matta. 

• Suomessa vain joka kymmenes yhtiö ennakoi tuloksensa olevan korkeintaan 

viime vuoden tasolla. Matalampaa voittotasoa ohjeistavista yhtiöistä monet ovat 

pieniä teknologiayhtiöitä, joiden strategiana on panostaa kasvuun lyhyen tähtäi-

men kannattavuuden kustannuksella. Etenkin metsäyhtiöt tekevät erinomaista 

tulosta sellun ja kartongin vahvan kysynnän nostaessa hintoja. 

• Eurooppa vaikuttaa tuloskehityksen perusteella Suomea lupaavammalta. Suo-

messa monet yhtiöt ovat tulosraporteissaan valitelleet vahvan euron haitoista. 

Ruotsin kruunun heikkeneminen ei auta asiaa. 

• Tulosten ohella keskuspankkien toimia seurataan pörsseissä tarkasti. Inflaation 

kiihtymisen pelätään nostavan pitkiä korkoja tasolle, joka vuosien tauon jälkeen 

tarjoaisi aidon vaihtoehdon osakkeille. Huolet ovat kuitenkin vielä ennen aikai-

sia, koska vasta pitkien korkojen nousu yli viiden prosentin kääntää osakkeiden 

ja korkojen välisen korrelaation negatiiviseksi. Alle viidessä prosentissa korkojen 

nousu nostaa myös osakkeita. 
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• Osakkeiden tulevaisuuden voittoennusteiden perusteella laskettu P/E-arvostus-

taso on edelleen pitkiin korkoihin nähden lähes ennätysmäisen matala. Analyyti-

koiden kokonaistulosennusteet osuvat yleensä varsin hyvin oikeaan, vaikka yk-

sittäisten yhtiöiden osumatarkkuudessa on enemmän toivomista. 

• Perusteita osakkeiden laskulle pitää hakea muualta kuin ohjauskorkojen nou-

susta. Viimeisten 35 koronnoston jälkeen osakkeet ovat puolen vuoden täh-

täimellä vahvistuneet 33 ja heikentyneet vain kaksi kertaa. Mikäli S&P500-in-

deksi on toukokuun lopussa yli 2647 pistettä, saataisiin jo 34. ohjauskoron 

noston jälkeinen pörssinousu. 

• Tilanne pörsseissä on normalisoitumassa poikkeuksellisen vakaan viime vuoden 

jälkeen ja kurssiheilunta on lisääntynyt. Osakesijoittajat saavat taas huomata, 

että tuotot ja riskit kulkevat käsi kädessä. Kannattaa varoa liian äkillisiä allokaa-

tiomuutoksia volatiliteetin kasvun perusteella. 

• Tunnelmamuutos pörsseissä on aiheuttanut voimakasta toimialarotaatiota. Suu-

rimpia hyötyjiä ovat olleet öljyteollisuus ja telekommunikaatio, joiden suhteelli-

nen menestys on pörssiturbulenssin myötä parantunut. Varsinkin pankit ja kaup-

pasotauhkan painamat autoteollisuusyhtiöt ovat menettäneet asemiaan.  

• Wall Streetilla huippukalliit FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Alpha-

bet = Google)- yhtiöt joutuivat voittojen kotiutuksen kohteeksi, mutta tilanteen 

rauhoittuminen ja yhtiöiden erinomaiset tulosraportit palauttivat niiden suosion 

huhtikuussa.  

• Viime kuukausina nähty korkeariskisten yrityslainojen ja valtion lainojen toteutu-

neiden tuottojen lähestyminen toisiaan kertoo sijoittajien riskinottohalukkuuden 

vähenemisestä. Tämä painaa myös osaketuottoja.   

 Taulukko 1. Varainhallinta Tresor Oy:n ennusteet 
 

 15.5.2018 30.9.2018 31.12.2018 
Korot    
Fed Funds 1,5 – 1,75 2,0 – 2,25 2,25 – 2,5 
EKP:n ref. Korko 0 0 0 
USA 2 vuotta 2,5 2,65 2,75 
Euro 2 vuotta -0,56 -0,4 -0,2 
USA 5 vuotta 2,85 2,9 3,0 
Euro 5 vuotta -0,02 0,15 0,4 
USA 10 vuotta 2,98 3,1 3,25 
Euro 10 vuotta 0,6 0,75 1,0 
Valuutat    
EUR/USD 1,198 1,21 1,25 
USD/JPY 109,5 110 115 
Osakkeet    
OMX Helsinki Cap 6945 6900 7050 
EuroStoxx 395 400 425 
S&P500 2730 2780 2940 
MSCI GEM *) 529 530 550 

 
*) MSCI Global Emerging Market- indeksi   
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2. KESKUSPANKIT 
 

 

 
Kuva 1. Kuluttajahintaindeksien vuosimuutos, % 
 
Ripeä kasvu on voimistanut inflaatio- ja koronnosto-odotuksia erityisesti Yh-
dysvalloissa, jossa elvyttävän finanssipolitiikan odotetaan lisäävän inflaatio-
paineita. Euroalueen kuluttajahinnat nousivat viime vuonna 1,5 %, mikä on 
selvästi ripeämpää kuin vuosien 2014–16 keskimääräinen 0,2 prosentin in-
flaatio. Euroalueen kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 1,6 % eli edelleen 
alle 2,0 %:n tavoitetason.  
 

 
Kuva 2. EKP:n luotonannon vuosimuutos, % 
 
Luotonannon kasvu yksityiselle sektorille on nopeutunut, mutta on edelleen 
selvästi vaimeampaa kuin 1998 – 2007 keskimäärin.  EKP:n rahapoliittiset ko-
rot ovat edelleen poikkeuksellisen matalat. Perusrahoitusoperaatioiden korko 
on 0 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,4 %. EKP jatkaa 
arvopapereiden netto-ostoja vähintään syyskuulle 30 miljardin euron kuukau-
sittaisilla netto-ostoilla. Rahan tarjonnan M3 kasvuvauhti on alle 4,5 %:n ja ku-
luttajahintojen nousuvauhti alle 2,0 %. Kevyt rahapolitiikka tukee rahoitus-
markkinoiden luotonvälitystä ja reaalitalouden kasvua.    
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Kuva 3. US korkokäyrän jyrkkyys 
 
Yhdysvaltain keskuspankki Fed on jatkanut koronnostoja. Maaliskuussa korko 
nostettiin 1,5-1,75 %:n haarukkaan. Kuluvalle vuodelle odotamme vielä nos-
toja, kesä- syys- ja joulukuulle, jolloin vuodenvaihteen ohjauskorko olisi 2,25-
2,50 %. Vuodelle 2019 odotetaan yleisesti kahta koronnostoa. Korkojen nos-
ton seurauksena lyhyemmät (2-5v) lainakorot ovat nousseet voimakkaasti, 
mutta pidemmät korot ovat liikkuneet selvästi maltillisemmin. Tämän seurauk-
sena kahden ja kymmenen vuoden korkoero alkaa lähentyä taantumalukuja. 
Vastaavaa on tapahtunut jokaisen aiemman koronnostosyklin yhteydessä. 
Odotamme käyrän jyrkkenevän uudelleen. Liittovaltion kasvava velkaantumi-
nen lisää korkopaineita. 
 

 
Kuva 4. Saksan ja Yhdysvaltain 10 vuoden korkoero 
 
Myös euroalueen pitkät korot ovat nousussa, mutta huomattavasti maltillisem-
min kuin Yhdysvalloissa. Saksan korkokäyrä on edelleen negatiivinen aina 5 
vuoteen asti. Yleensä pitkät korot seuraavat toisiaan, mutta Saksan ja Yhdys-
valtain korkoero on jatkanut levenemistä. Taustalla on EKP:n erittäin varovai-
nen politiikka. Markkinoilla ounastellaan, että elvytysohjelmaa saatetaan jat-
kaa vielä syyskuun jälkeen aina vuoden loppuun, toki pienennetyin määrin.  
Ensimmäistä koronnostoa odotetaan vuoden 2019 jälkipuoliskolla.  
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Kuva 5. 5v x 5v inflaatioswap USA:ssa ja euroalueella 
 
Markkinoiden tulevia inflaatio-odotuksia kuvaava ”5 vastaan 5 vuoden inflaa-
tioswap” on euroalueen osalta masentavaa katsottavaa. Inflaatio-odotukset 
matavat selvästi alle keskuspankin tavoitetason (noin 2 %). Tämän perus-
teella EKP:n koronnostot siirtynevät ensi vuoden loppupuoliskolle. EKP saat-
taa antaa inflaation kohota selvästi yli tavoitteen ennen kuin tilanteeseen rea-
goidaan. Yhdysvaltain tilanne poikkeaa selvästi euroalueesta. Inflaatio-
odotukset ovat päälle tavoitetason, ja tältä pohjalta korkojen nousu jatkuu nel-
jännesvuosittain aina 2019 puoliväliin asti. 
 

 
Kuva 6. Saksan, Italian ja Espanjan 10 vuoden korko 
 
Valtionlainojen yhteenlaskettu tuotto euroalueella on yllättäen positiivinen ku-
luvan vuoden osalta. Tämä johtuu Italian ja Espanjan valtionlainojen suosi-
osta. Muiden maiden tuotot ovat negatiiviset. Tuottoerot ovat supistuneet mai-
den ongelmista huolimatta. Espanja-Katalonia ongelmat ovat ratkaisematta ja 
Italian hallitusneuvottelut ovat jumissa, jopa uusia vaaleja väläytellään. Italian 
pankkisektori on edelleen kasvun jarru ja estää EU:n pankkiunionin käyttöön 
ottoa. EKP:n ostoilla on tuettu maita huomattavasti. 
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Kuva 7. Pörssireaktiot Fedin tekemiin ohjauskoron nostoihin 
 

Yhdysvalloissa keskuspankki nostaa ohjauskorkoja edelleen. Pörssille koron 
nostoilla on historiassa ollut selkeän positiivinen vaikutus. Koska viimeisten 35 
koron noston jälkeen pörssi on seuraavien kuuden kuukauden aikana noussut 
33 ja laskenut vain kaksi kertaa, pörssi on ilmeisesti pitänyt korkojen nostoa 
myönteisenä talousindikaationa. Kurssilaskutkin ovat olleet hyvin maltillisia. 
Jos markkinat tulkitsevat keskuspankin olevan edelleen tilanteen tasalla, ei tu-
levien kuukausien koronnostojen pitäisi kääntää osakkeita laskuun. 

 

 
Kuva 8. Pitkien korkojen ja pörssin välinen korrelaatio USA:ssa 
 

Jos keskuspankki epäonnistuu inflaation hillinnässä, pitkät korot voivat nousta 
tasolle, joka tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon osakkeille. Huhtikuussa Yh-
dysvalloissa valtion 10 vuoden korko nousi jo kolmeen prosenttiin, mikä sel-
västi jarrutti kiinnostusta osakkeisiin. Historiallisessa tarkastelussa tämä ei 
vielä ole huolestuttavaa, sillä pitkät korot ja osakkeet alkavat liikkua eri suun-
tiin vasta valtion pitkän koron ylittäessä viiden prosentin rajan. 
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Kuva 9. Rullaava vuosituotto; osakkeet ja korkosijoitukset 
 
Euroalueella osakkeiden vuosituotto on heikentynyt jo kesästä 2017 lähtien. 
Saman aikaisesti korkeariskisistä yrityslainoista saatu tuottolisä valtion lainoi-
hin nähden on kutistunut, mikä on merkki sijoittajien riskinottohalukkuuden hii-
pumisesta. Sijoittajien riskinottokyvyn paluu olisi myönteistä, muun pörssin 
ohella etenkin pankkiosakkeille. 
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3. KASVU 
 
 

 
Kuva 10. Luottamusmittareita 
 
Vaikka maailmantalouden ylle on kevään aikana syntynyt poliittisia riskejä, ne 
eivät ole hidastaneet reaalitalouden kasvua.  Yhdysvaltain talous laajenee 
tänä vuonna 2,6 %. Kiinan virallisten tilastojen mukaan maan talouskasvu 
maltillistuu tänä vuonna 6,3 %:iin. Euroalueen talous laajenee kuluvana 
vuonna 2,4 %. Euroalueella kasvua tukee yhä poikkeuksellisen kevyt rahapo-
litiikka ja Yhdysvalloissa ekspansiivinen finanssipolitiikka. Luottamusmittarit 
ovat hieman heikentyneet kevään aikana Yhdysvalloissa ja euroalueella, 
mutta ennakoivat edelleen talouskasvun jatkuvan ripeänä lähikuukausien ai-
kana. Kiinan kasvua varjostavat maan omat rakennepoliittiset haasteet ja 
mahdollisen kauppasodan eskaloituminen.  
 

 
Kuva 11. Suomen kuluttajaluottamusindeksi ja teollisuuden luottamusindeksi 
 
Suomessa teollisuusyritysten luottamus on selvästi pitkän aikavälin keskiar-
voa vahvempaa ja kuluttajaluottamus on korkealla. Teollisuuden tuotanto-odo-
tukset ovat hieman aiempaa varovaisemmat, mutta tuotannon arvioidaan kas-
vavan silti selvästi. Suomen BKT kasvaa 2,5 – 3,0 % kuluvana vuonna. Viime 
vuonna BKT kasvoi 2,6 %. Kysymys on siitä, onko kasvumme perusta oma 
dynaamisuutemme vai suhdanneperusteinen, ja mikä on näiden kahden väli-
nen suhde. Tarvitsemme rakenneperusteista kasvualustaa. 
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Kuva 12. IG- ja HY-lainojen tuottoindeksit 
 
Yrityslainamarkkinoiden parhaat päivät ovat ohi. Vuoden 2017 kaltainen tuot-
toerojen supistuminen ei enää tule kuuloonkaan. Paremmin luokiteltujen IG-
lainojen tuotot ovat vuoden alusta negatiiviset, eikä loppuvuosikaan lupaa pa-
rempaa. Korkojen nousu syö matalien kuponkien tuotot. Riskisempien HY-
lainojenkaan tuotto ei ole ollut kaksinen. HY-lainojen tuoton volatiliteetti on ol-
lut selkeästi aiempaa suurempi ja ne heiluvat pörssikurssien mukana. Korke-
ammat kupongit kompensoivat osin korkojen nousua, mutta lähtötaso on poik-
keuksellisen matala. EKP:n osto-ohjelman lopetus lisää entisestään 
riskipreemioiden paineita. 
 

 
 
Kuva 13. US valtionlainan ja BBB lainojen tuottoero (10v) 
 
Yhdysvalloissa yrityslainojen tuottoerot ovat leventyneet valtionlainoja vas-
taan. Myös siellä pörssikurssien heilunta on lisännyt vaadittavaa riskipree-
miota. Fed tyhjentää taseettaan rauhalliseen tahtiin, mikä lisää vaadittavaa 
preemiota. Lisänä sopassa on Trumpin läpiajama verouudistus, mikä puoles-
taan lisää liittovaltion velkaantumista selvästi aiempaan nähden. Aiemmin liian 
suuri määrä rahaa metsästi yrityslainoja. Nyt se on kääntymässä päinvastoin; 
liian monta lainaemissiota metsästää aiempaa pienempää rahasummaa. 
Tämä näkyy jo tuottoeroissa. 



 
 

 13

 

 
Kuva 14. EUR-USD 
 
Euron ja dollarin vaihteluväli muuttui viime vuonna. Entisen 1.05-1.15 sijaan 
olemme nyt 1.15-1.25 vaihteluvälillä. Kurssi on aina näihin aikoihin asti pysy-
tellyt 1.20-1.25 alueella, ja nyt dollarin heikkeneminen näyttäisi päättyneen. 
Tähän on syynä epävarmuus USA:n kauppapolitiikasta, sekä EKP:n hiljainen 
tavoite euron heikentämisestä. Yhdysvaltain ja euroalueen keskuspankkipoli-
tiikka on tyystin eri asennossa. Fed kiristää, ja EKP pyrkii kaikin keinoin luo-
maan ympäristöä, mikä peittäisi tulevan nousevan korkouran. Tässä EKP on 
onnistunut euron heikennyttyä dollaria vastaan. On syytä muistaa, että kes-
kuspankit globaalisti siirtyvät kiristävään suuntaan vuoden 2019 alusta. 
 

 
Kuva 15. EUR-SEK 
 
Myös Ruotsin keskuspankki on tietoisesti antanut valuutan heikentyä viime 
kesästä saakka. Koronnostoja siirretään aina vain myöhemmäksi. Taustalla 
on myös huoli asuntojen hinnoista, koska varsinkin Tukholman alueella hinta-
pudotus on ollut huomattavaa. Kruunun heikkeneminen näyttää toistaiseksi 
olevan ohi, ja Ruotsin keskuspankin mukaan kruunu on heikentynyt riittävästi. 
Kun Ruotsi palaa korkojen nostojen tielle, myös kruunu vahvistuu. Tämä ta-
pahtuu viimeistään kuluvan vuoden lopussa. 
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Kuva 16. Brent-öljy (USD tynnyriltä) 
 
Öljyn hinta on jatkanut kiipeämistä. Tällä hetkellä markkinoiden kysyntä-tar-
jonta tasapainoon vaikuttavat OPEC:in määräaikaiset tuotantoleikkaukset, 
Lähi-Idän kriisi, Iranin ydinsopimuskiista ja Venezuelan tuotannon lähes totaa-
linen hiipuminen. Trump ilmoitti Yhdysvaltain irtaantuvan ydinsopimuksesta 
Iranin kanssa, neuvottelut alkanevat jossain vaiheessa, mutta uhittelu her-
mostuttaa markkinoita. Saudi-Arabia on ilmoittanut julkisuuteen tavoittele-
vansa 80 dollarin hintatasoa tynnyriltä. Tämä liittynee Saudi Aramco öljy-yh-
tiön mahdolliseen listaamiseen ja myyntiin. Yhdysvalloissa uusia 
öljyntuotantoalustoja otetaan tasaisesti käyttöön, mikä osaltaan vähentää öl-
jyn hintapaineita. 
 

 
Kuva 17. Pörssiyritysten voittojen kasvu USA:ssa vuosina 2017 ja 2018 
 

Trumpin lanseeraaman verouudistuksen jälkeen pörssiyritysten voittoennus-
teet ovat olleet jatkuvassa nousussa Yhdysvalloissa. Kun vielä vuoden alussa 
kuluvan vuoden tulosten kasvuodotus oli noin 12 prosenttia, ollaan nyt jo noin 
20 prosentissa. Vahvasta voittojen kasvusta on tullut pörssille jo rasite. Sijoit-
tajat ovat alkaneet pelätä, että tammi-maaliskuun tuloskasvu oli jo niin vauhdi-
kasta, että siihen osui suhdannehuippu. 

Suomessa alkuvuoden tuloskasvu on ollut nihkeää, eikä yksittäisiä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta myönteisiä yllätyksiä ole juuri saatu. Koko vuoden kas-
vuodotukset ovat Suomessa jopa Eurooppaa, USA:sta puhumattakaan, hei-
kompia. Tästä huolimatta Helsinki on yksi harvoista pörsseistä, joka on 
tuottanut hyvinalkuvuoden aikana. 
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Kuva 18. Suomalaisyritysten arvio tämän vuoden tuloksesta viime vuoteen 
verrattuna  
 
Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen raporteissa monet suomalaiset yhtiöt 
nostivat vahvistuneen euron haitalliset tulosvaikutukset esiin, riittää uskoa 
koko vuoden tuloksiin. Yhdeksän yhtiötä kymmenestä uskoo koko vuoden tu-
loksensa olevan vähintään viime vuoden tasolla ja näistäkin valtaosa odottaa 
tuloskasvua, mikä lupaa taas hyvää osinkovuotta 2019. 
 
Heikommaksi tulos on jäämässä vain voimakkaaseen kasvuun panostavilta 
yhtiöiltä, joille lyhyen tähtäimen tuloskehitys on toisarvoista. 
 
 

 
 
Kuva 19. Sellu ja Helsingin pörssi 
 
Toimialoista etenkin metsäteollisuuden uusi tuleminen on ollut huomion ar-
voista. Paperin merkitys on vähentynyt, sen sijaan kartonki ja sellu ovat olleet 
erinomaisen tuloskehityksen taustalla. Ympäristötietous kasvattaa kartongin 
käyttöä muovin korvikkeena ja toisaalta globalisoituva vähittäiskauppa kasvat-
taa pakkaamistarvetta. Sellun kysyntä ylittää tarjonnan, mikä nostaa hintoja. 
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Kuva 20. Kuluttajaluottamus ja pörssi kulkevat käsi kädessä USA:ssa 
 
Talouskasvu jatkuu niin kauan kuin kuluttajat ja yritykset uskovat tulevaisuu-
teen. Vaikka viime kuukausina kauppasodat ja poliittiset riskit ovat hiukan na-
kertaneet luottamusta, ovat luottamusmittarit pysytelleet korkealla tasolla. 
Vaikka pörssikurssit ovat finanssikriisin jälkeen nousseet voimakkaasti, on se 
ollut vain heijastuma kuluttajien tunnelmista.  
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4. RISKIT 
 

 
Kuva 21. Yhdysvaltain BKT :n vuosimuutos, % 
 
Yhdysvaltain historian rajuin yritys rajoittaa tuontia ja suojata oman maan tuo-
tantoa on peräisin 1930-luvulta. Myös tällä kerralla Yhdysvaltojen protektionis-
tiset pyrkimykset viittaavat heikompaan talouskehitykseen lähivuosina. Mui-
den maiden mahdollisilla vastatoimilla ja kaupan rajoitteiden lisääntymisellä 
olisi epäsuotuisa vaikutus maailmankauppaan. Pelkästään protektionismin li-
sääntymisen uhka voi heikentää luottamusta ja maailmantalouden kasvunäky-
miä merkittävästi. Geopoliittiset jännitteet ja poliittinen epävarmuus voivat pro-
tektionismin ohella kärjistyessään johtaa vakaviin ja arvaamattomiin 
seurauksiin. 
 

 
Kuva 22. Kiinan yksityisen sektorin velan %- osuus BKT:sta, Lähde: BIS 
 
Kiinassa velkaantumisen kasvu on jatkunut, joskin sen kasvuvauhti on hieman 
hidastunut. Kiinan yksityisen velkakannan osuus BKT:sta on noin 210 % ja 
kokonaisvelkakanta (pl. rahoitussektori) oli vuonna 2017 tuoreimpien tilastojen 
mukaan lähellä 260 % BKT:stä. Velkarahan tuottavuus on kuitenkin heikenty-
nyt, koska talousuudistukset eivät ole lisänneet riittävästi tuottavuuden kas-
vua. Riski vakavammasta rahoitusmarkkinahäiriöstä ja/tai talouskasvun mer-
kittävästä hidastumisesta on kasvanut. 
 

140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215

%
 B

K
T

: 
st

a
 (

k
a

tk
a

is
tu

 a
st

e
ik

k
o

)



 
 

 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maa Negatiiviset riskit Positiiviset riskit 

Maailmantalous rahoitusmarkkinoiden 
häiriöt, velkaantumi-
nen, geopoliittiset jän-
nitteet, kauppasodan 
uhka 

kasvu laaja-alaista, 
kasvua tukeva talous-
politiikka, raaka-ainei-
den hintojen nousu 

Yhdysvallat protektionismi, elvyt-
tävä fipo, poliittinen yl-
lätyksellisyys, vaihto- 
ja budjettivajeet 

hyvä työllisyys, edel-
leen kasvua tukeva 
rapo, vahva luottamus 

Euroalue rakenneheikkoudet, 
maailmantalouden ris-
kit, BREXIT, ultrakevyt 
rapo, Italian epävakaa 
poliittinen tilanne ja 
pankkisektorin heik-
kous 

kasvun voima, kohen-
tunut työllisyys, elvyt-
tävä rapo 

Suomi rakenteelliset jäykkyy-
det, kotitalouksien ma-
tala säästämisaste, 
vientimarkkinoiden 
kasvun hidastuminen 

vientimarkkinoiden 
kasvun jatkuminen, ko-
hentunut kilpailukyky, 
työllisyyden nousu 

 
Taulukko 2. Riskiskenaariot 
 

 
 
Kuva 23. Dollari - juan 
 
Kiinan talous on jäähtymässä. Velkaantuminen ja ylikapasiteetti alkavat pai-
naa talouskasvua useilla alueilla. Myös kauppasotakeskustelu Trumpin hallin-
non kanssa on tuonut varovaisuutta Kiinan valuuttapolitiikkaan. Päinvastoin 
kuin Trump antaa ymmärtää, juan on vahvistunut lähes vuoden ajan dollariin 
nähden. Toki on selvää, ettei markkinamekanismi ole se tekijä, mikä valuutta-
kurssin kulloinkin määrää. Kiinahan voisi tylysti antaa valuutan heikentyä 
osana kauppasodan vastatoimia, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. USA on 
osin oikeassa kaupan esteiden suhteen: Kiina on suojellut teräksen ylituotan-
toa liian kauan. 
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Kuva 24. Kiinan US-Treasury lainojen omistukset 
 
Mahdollinen kauppasota Kiinan ja Yhdysvaltain välillä olisi iso riskitekijä mark-
kinoille ja taloudelle. Tällä hetkellä tilanne näyttäisi ratkeavan jo käynnissä 
olevin neuvotteluin, mutta Kiinalla on useita aseita millä vastata tulleihin. En-
nen vuoden vaihdetta Kiinan epäiltiin myyvän Yhdysvaltalaisiin valtionlainoihin 
sijoitettua varantoaan, mutta tällä hetkellä siitä ei ole merkkejä. Kiinan ja Yh-
dysvaltain välisessä kaupassa on useita tekijöitä, jotka toisaalta puolustavat 
Yhdysvaltain jo nähtyjä toimenpiteitä. Näitä ovat pääomaliikkeet molempiin 
suuntiin, strategiset omistukset, teknologian kopioiminen, tietyt tullit, teräksen 
ylikapasiteetti sekä yleensä Kiinan valtionomistukset ja valuuttakurssimeka-
nismi. Neuvottelut kestänevät ainakin vuoden. 
 

 
 
Kuva 25. CRB Raaka-aineindeksi 
 
Raaka-aineiden hinnat ovat hivuttautuneet ylöspäin talouden aktiviteetin 
myötä. Tilanteeseen liittyy kuitenkin joitain epäyhtenäisyyksiä; Yhdysvaltain 
viimeksi asettamat henkilöpakotteet Putinin lähipiiriä kohtaan nostivat alumii-
nin hintaa jyrkästi. Hinta on edelleen selvästi kohollaan aiempaan verrattuna. 
Taloudelliset sanktiot voivat vaikuttaa välillisesti negatiivisesti myös niiden 
asettajiin. Myös öljyn hinnan nousu näkyy indeksissä. 
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Kuva 26. Yli yhden prosentin kurssilaskujen lukumäärä Wall Streetilla, kes-
kiarvo 2003-2017 31 kpl 
 

Sijoittajat ovat viime vuosina tottuneet jatkuvasti nouseviin pörssikursseihin ja 
kurssien vähäiseen heiluntaan, toisin sanoen olemattomaan riskiin. Kun pörs-
sissä oli vuosien 2003 ja 2017 välillä keskimäärin 31 päivää, jolloin kurssit pu-
tosivat yli prosentilla, on tämän vuoden ennuste 42 päivää. Tämä on kymmen-
kertainen määrä viime vuoden neljään verrattuna. Viime ja sitä edeltänyt vuosi 
olivat tasaisuudessaan poikkeuksia, eikä nyt nähdystä heilunnan kasvusta voi 
vetää johtopäätöstä, että nyt tilanne ennakoisi heikompia aikoja. 

 
 
Kuva 27. Analyytikoiden tulosennusteiden osumatarkkuudesta 
 

Pörssikurssit pohjautuvat ainakin jossakin määrin yritysten tuloskehitykseen. 
Edellä on kerrottu, että kuluvan vuoden tulosennusteet näyttävät edelleen tu-
kevan osakekursseja, mutta osakkeiden hyvä kehitys voinee jatkua vain, mi-
käli ennusteet toteutuvat. Toisin sanoen nykyinen kurssitaso ei suurempia 
pettymyksiä kestä. Yllä olevasta kuvasta selviää, että vuoteen 2017 asti ana-
lyytikoiden tulosennusteet olivat pääsääntöisesti hiukan liian optimistisia, 
mutta viime vuonna yritykset tekivät enemmän voittoja kuin oli analyytikoiden 
korteissa. Yksittäisten yhtiöiden osalta ennusteet voivat mennä paljokin vi-
kaan, mutta ainakin vakaassa suhdannetilanteessa kokonaisennusteeseen ei 
suurempia riskejä sisälly. 
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Kuva 28. FAANG-yhtiösalkun ja S&P500-indeksin kehitys 2017 alusta 
 

Huippunsa viritettyjä osakearvostuksia löydetään Yhdysvalloista etenkin hy-
pernopeasti kasvavista yhtiöistä. Kasvu on innostanut sijoittajat mukaan näi-
hin osakkeisiin, vaikka perinteisillä arvostusmittareilla sijoittaminen olisi haas-
teellista. Mikäli sijoittajat alkaisivat laajamittaisesti kotiuttaa voittojaan 
osakkeista, ensimmäisten joukossa saattaisivat olla ns. FAANG (Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix ja Alphabet eli Google)- yhtiöt. Etenkin maaliskuu oli 
niille jo tuskainen, mutta huhtikuussa julkistetut tulosraportit käänsivät osak-
keet taas nousuun, vaikka niillä on tietosuojaongelmia ja hallinnollinen säänte-
lyuhka välkkyy ilmassa.  

 
 
Kuva 29. Euroalueen toimialojen tuottojärjestyksen muutos 2017 vs. helmi-
maaliskuu 2018 
 
Pörssitilanteen äkillinen muutos erinomaisesta heikkoon heijastui euroalueella 
myös eri toimialojen tuottoihin. Öljy-yhtiöt ovat eniten nostaneet sijoitustaan. 
Epävarmuuden kasvu näkyy defensiivisten eli vakaammin kaikissa suhdanne-
tilanteissa kehittyvien sektoreiden suhteellisen menestyksen paranemisena, 
kun taas suhdanneherkimmät toimialat menettivät asemia. Etenkin aikaisem-
min erinomaisesti menestyneistä auto-osakkeista on tullut kauppasotauhan 
takia hylkiöitä, vaikka arvostusperäisesti ne ovat edelleen hyvin edullisia osak-
keita ilman arvostuskuplan häivää. 
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