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• Heikon alkuvuoden jälkeen sijoittajien luottamus markkinoihin on 

elpynyt ja riskinottohalukkuus kasvanut. 

 

• Osakemarkkinoiden elpymisen taustalla on neljä keskeistä tekijää: 

 

1. Reaalikorkojen lasku 

2. Hyödykehintojen nousu 

3. Odotuksiin nähden vahvempi talousdata Yhdysvalloista 

4. Kiinan devalvaatioon liittyvien huolien pieneneminen 

 

• Markkinoiden huomio keskittyy FED:n toimiin lähikuukausina ja 

inflaatio-odotusten mahdolliseen elpymiseen euroalueella. 

 

Keskeiset teemat 



Vertailuindeksien tuotot 

Suomi EUR -3,2 % 8,6 % -5,4 %

Eurooppa EUR -6,2 % 6,7 % -13,3 %

Pohjois-Amerikka EUR -3,7 % 6,8 % -7,2 %

Aasia-Tyynimeri EUR -6,3 % 7,7 % -11,5 %

Kehittyvät Markkinat EUR -2,4 % 8,6 % -18,0 %

Maailma EUR -4,4 % 7,1 % -9,7 %

Rahamarkkina EUR 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Valtionlainat EUR 2,1 % 0,7 % -0,4 %

Yrityslainat (IG) EUR 1,8 % 1,7 % 0,0 %

Yrityslainat (HY) EUR 0,4 % 4,8 % -1,6 %

Kehittyvien maiden valtionlainat (Hard Ccy) USD 3,2 % 3,8 % 4,8 %

Kehittyvien maiden valtionlainat (Local Ccy) EUR 2,5 % 1,1 % -0,3 %

Kehittyvien maiden valuuttatuotto USD 1,9 % 3,1 % -8,8 %

Vertailuindeksien tuotot Valuutta
Tuotto vuoden 

alusta
Tuotto 1 kk Tuotto 12 kk



• Pj:n Draghin kommentti lehdistötilaisuudessa antoi viitteitä siitä, että 

koronlaskujen polku alkaa olla käytetty 

 

• EKP odotetusti julkisti lisätoimenpiteitä elvytysohjelmansa osalta. 

1. Osto-ohjelman kasvattaminen (20 miljardia euroa 

kuukaudessa) 

2. Osto-ohjelman laajentaminen yritysten joukkovelkakirjalainoihin 

3. Keskuspankin reservikoron laskeminen -0,40% tasolle 

4. Uusi TLTRO, missä pankeille myönnetään 4 vuoden lainaa 

ilman korkoa. 

 

• Markkinat osasivat odottaa EKP:lta merkittäviä toimia, mutta 

yrityslainojen osto-ohjelman käynnistäminen oli yllätys. 

EKP 



Vaikutukset sijoitusmarkkinoille 

• Luottoriskipreemiot kaventuvat, mikä tukee yrityslainasijoituksia 

 

• Luottoriskipreemioiden kaventuminen pienentää 

osakeriskipreemiota mikä tukee osakekursseja 

 

• Euroalueen BKT-painotetut reaalikorot laskevat mikä osaltaan tukee 

osakekursseja 

 

• Negatiivisten riskiskenaarioiden todennäköisyys euroalueella 

pienenee EKP:n tarjoaman pitkän likviditeetin myötä.  



EKP kiihdytti arvopaperiosto-ohjelmaansa 80 

miljardiin euroon kuukaudessa 



Saksan pitkät korot nousivat EKP:n kokouksen 

jälkeen 



Yrityslainojen riskipreemiot laskivat voimakkaasti 

EKP:n ilmoitettua alkavansa ostaa yrityslainoja 



Osakemarkkinat nousseet kuukauden aikana 



Osakemarkkinoiden tuottoja 
(paikallisessa valuutassa) 

Japani osake (Nikkei JPY) -10,94 % 13,36 % -10,11 %

USA osake (S&P500 USD) -0,56 % 8,69 % 0,60 %

Suomi osake (OMX Helsinki EUR) -6,27 % 9,33 % -1,74 %

Ruotsi osake (OMX Stockholm SEK) -1,89 % 10,32 % 2,17 %

Saksa osake (Dax EUR) -8,49 % 9,63 % -3,04 %

Iso-Britannia osake (FTSE100 GBP) -1,64 % 7,57 % 4,52 %

Kehittyvät markkinat osake (MSCI EM USD) 0,85 % 12,61 % 3,85 %

Maailma osake (MSCI World USD) -1,83 % 10,96 % -0,27 %

Aasia osake (MSCI Asia Pacific ex. Japan USD) -2,34 % 9,78 % 0,12 %

Latinalainen Amerikka osake (MSCI Latin America USD) 14,22 % 24,77 % 12,88 %

USA pienyhtiöt (Russell 2000 USD) -4,00 % 14,19 % -2,83 %

Eurooppa pienyhtiöt (MSCI Europe Small Cap EUR) -6,96 % 13,02 % -4,10 %

USA kasvuyhtiöt (Russell 1000 Growth USD) -1,86 % 8,67 % -1,07 %

USA arvoyhtiöt (Russell 1000 Value USD) 0,31 % 12,25 % 2,27 %

Muutos vuoden 

alusta %

Muutos 1 

kuukausi %

Muutos 3 

kuukautta %
OSAKEMARKKINOIDEN TUOTOT



Yritysten tuloskasvuennusteet laskevat 



Raakaöljyn hinta elpynyt voimakkaasti kuukauden 

aikana. Kiina on lisännyt ostoja markkinoilla. 



Öljy ja osakkeet 

• Kansallisten öljyrahastojen myynnit osakemarkkinoilla vuonna 2015 

46,5 miljardia USD (2015 Brent-laadun keskihinta oli 53,60 USD / 

Barreli) 

 

• Nykyisellä öljynhinnalla öljytulot pienenevät 314 miljardia USD 

edellisvuoteen verrattuna 

 

• Pelkästään Saudi-Arabian budjettialijäämä 116 miljardia USD 

(tasapaino saavutetaan 106 USD / barreli hinnalla) 

 

• Mittavat tuotantoleikkaukset Persianlahdella epätodennäköisiä 

 

 



Öljy ja osakkeet 
(Osakkeiden ja öljyn välinen korrelaatio sekä keskihinta) 



Rahoitusmarkkinoiden tila parantunut viime 

viikkojen aikana 



Markkinoilla riskitaso laskenut viime aikoina 



• FED oli 16.3 pidetyssä kokouksessaan aikaisempaa varovaisempi 

tulevien koronnostojen suhteen. 

 

• Aikaisemmin vuodelle 2016 hinnoiteltiin ja neljä koronnostoa. Nyt 

keskuspankki todennäköisesti tulee nostamaan ohjauskorkoa vain 

kahdesti kuluvan vuoden aikana. 

 

• Keskuspankki haluaa varmistua että työmarkkinoiden hyvä kehitys 

on kestävällä pohjalla ja nähdä miten globaali talouskasvu kehittyy 

lähikuukausina. 

FED 



Työmarkkinoiden näkymät 

erinomaiset 



Euroalueen heikot inflaationäkymät 

lisäävät painetta keskuspankille 



Japanissa 10 vuoden korko jo negatiivisella 

tasolla. Seuraako euroalue perässä? 



Malliallokaatio 

Osakesijoitukset 50,0 % 50,0 % 0,0 %

Suomi 7,5 % 7,5 % 0,0 %

Eurooppa 17,5 % 22,5 % 5,0 %

Pohjois-Amerikka 15,0 % 20,0 % 5,0 %

Aasia-Tyynimeri 5,0 % 0,0 % -5,0 %

Kehittyvät markkinat 5,0 % 0,0 % -5,0 %

Korkosijoitukset 50,0 % 50,0 % 0,0 %

Rahamarkkina 5,0 % 5,0 % 0,0 %

Valtionlainat 20,0 % 15,0 % -5,0 %

Yrityslainat (IG) 15,0 % 17,5 % 2,5 %

Yrityslainat (HY) 5,0 % 10,0 % 5,0 %

Kehittyvien maiden valtionlainat 5,0 % 2,5 % -2,5 %

Perus-

allokaatio

Sijoitus-

näkemys

Yli- / 

alipaino



KIITOS! 

www.sp-rahastoyhtio.fi 



Vastuulauseke 

Tämä esitys on laadittu yksinomaan informaatiotarkoituksessa . Esityksen sisältöä ei sen vuoksi tule pitää tarjouksena tai hyväksyntänä. 

Esityksessä ei oteta huomioon yksittäisen henkilön taloudellista asemaa, sijoituskokemusta ja -tietämystä tai muita seikkoja. Siinä ei 

myöskään oteta huomioon rahoitusvälineen soveltuvuutta tai tarkoituksenmukaisuutta yksittäiselle henkilölle. Esityksen sisältämiä 

tietoja ei sen vuoksi tule pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitys on laadittu Sp-

Rahastoyhtiön omista lähteistä ja julkisista lähteistä saatujen tietojenperusteella ja kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdytty sen 

varmistamiseksi, että tiedot ovat todenperäisiä ja että ne eivät ole harhaanjohtavia. Esityksen laadinnassa ei kuitenkaan ole otettu 

huomioon pankkisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja, jotka ovat saattaneet olla rahastoyhtiön tai sen palveluksessa olevien käytettävissä. 

Emme vastaa esitykseen sisältyneen virheellisen tai epätäydellisen tiedon aiheuttamasta vahingosta. Koska kaikkeen 

arvopaperikaupankäyntiin liittyy riskejä, emme myöskään vastaa vahingosta, joka on aiheutunut jollekin sen johdosta, että hän on 

käynyt kauppaa pitäen lähtökohtanaan tämän esityksen sisältämiä suosituksia tai ennusteita. Tätä esitystä ei saa jäljentää tai muualla 

tavoin monistaa ilman Sp-Rahastoyhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. 


