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MARKNADSUTBLICK

Teollisuus- ja työmarkkinadata 
edelleen suhteellisen vahvaa, 
mutta arvostukset huomattavasti 
Eurooppaa korkeammalla.

Alueen näkymät suotuisammat 
Kiinan avautumisen tahdissa, 
suhdanne saavuttaa aallonpohjan 
ja riskinottohalukkuus palaa. 

KEHITTYVÄT MARKKINATYHDYSVALLAT
Pohjoismaat kärsivät epävarmoina 
aikoina syklisen luonteensa vuoksi, 
mutta yhtiöt ovat osoittaneet pitävän 
pintansa hyvin ja tuloskehitys on hyvä. 

POHJOISMAAT

OSAKESIJOITUKSET*

KORKOSIJOITUKSET*

Lyhyet korot ovat nousseet ja tarjoavat 
nimellistä tuottoa ja vakautta epävar-
moina aikoina, mutta edelleen on 
haastavaa löytää houkuttelevaa 
reaalituottoa. 

LYHYET

Korkea inflaatio ja suhdannehuolet 
nostavat riskipreemioita ja korkotasoa. 

YRITYSLAINAT, PAREMPI  
LUOTTOLUOKITUS (IG)Pitkät obligaatiot antavat suojaa 

negatiivisia suhdanneyllätyksiä 
vastaan, mutta korkea inflaatio 
ja nousevat ohjauskorot lisäävät 
heilahtelua.

PITKÄT

Markkinat pyrkivät kompensoimaan 
suhdannekehityksen epävarmuutta ja 
huolta kassavirtojen heikkenemisestä 
korkeammilla luottoriskipreemioilla. 

YRITYSLAINAT, ALHAISEMPI 
LUOTTOLUOKITUS (HY)

Alue on selviytynyt viimeksi kuluneen 
vuoden haasteista, kuten energia- ja 
maailmanpoliittisesta kriisistä, pelättyä 
paremmin, arvostukset ovat 
painuksissa. 

EUROOPPA

ALLOKERING

Kommande månader bjuder sannolikt på volatilitet  
vilket öppnar för intressanta investeringsmöjligheter. 

ALTERNATIVA INV.

OSAKESIJOITUKSET

50%
(Neutraalipaino 50%)MARKKINANÄKEMYS

Aika rientää ja yli kolmannes vuodesta 2023 on jo ohi. 
Toteutunut suhdannekuva ei tähän mennessä ole ollut 
läheskään niin negatiivinen kuin valtaosa ennusteiden 
laatijoista pelkäsi ennen vuoden vaihdetta. Talouden 
odotettua vahvempi kysyntä on myös yksi syy siihen, 
että korkeana pysyttelevä inflaatio heikkenee hitaasti. 
Kysymys kuuluu, jatkuuko talouden odottamattoman 
vakaa kehitys, vai suistavatko voimakkaasti nousevat 
korot talouden lopulta taantumaan. Yhdysvaltojen 
ohjauskorko on viimeksi kuluneen vuoden aikana 
noussut nollasta viiteen prosenttiin. Jokainen kuluva 

kuukausi, jonka aikana talous ei kaadu, pienentää kuiten-
kin taantuman riskiä. Pääskenaariomme on edelleen, että 
suhdanne vakautuu vuoden 2023 aikana. Suurimmat 
vauhdittajat ovat Kiinan talouden avautuminen ja toimitus-
ketjujen normalisointi, joiden seurauksena kasvu paran-
tunee ja inflaatiopaine pienentynee. Myös kotitalouksien 
tilanne on huomattavasti parempi 2024 kahden äärim-
mäisen raskaan vuoden jälkeen, jolloin hinnat nousivat 
vauhdilla ja korot nousivat pienentäen kuluttajien reaali- 
ansioita. Tämän sanottuamme, toteamme, että työ- 
markkinat ovat edelleen erittäin vahvat, mikä tukee koti-

talouksia. Inflaation odotetaan vuoden 2024 aikana 
laskevan kohti keskuspankkien tavoitetta, mikä myös 
mahdollistaa rahapolitiikan kiristystoimien lieventämisen. 
Keskuspankit ovat kuitenkin tehneet merkittäviä virhe- 
arviointeja viime vuosina. Epävarmuus on siksi poikkeuk- 
sellisen suurta, ja uutiset suhdanteen ja inflaation näky-
mistä tulevat olemaan ratkaisevia sekä korkopolitiikalle 
että rahoitusmarkkinoiden tunnelmille. 

ALLOKAATIO
Riskisijoitukset, kuten osakkeet ja luotot, ovat kehittyneet melko hyvin tänä vuonna, tosin 
hieman heilahdellen. Rahoitusmarkkinoiden luottamus on samaan aikaan pienempi. 
Sijoittajien skeptisyys sekä osake- ja luottomarkkinoiden melko hyvä arvonkehitys viittaa-
vat siihen, että monet sijoittajat alipainottavat riskisijoituksia. Noin 80 % ensimmäisen 
neljänneksen osavuosikatsauksen julkistaneista yhdysvaltalaisista yhtiöistä ovat ylittäneet 
analyytikoiden voitto-odotukset sekä kysynnän että marginaalien yllätettyä positiivisesti. 
Positiiviset tulosyllätykset ovat enemmistössä myös Pohjoismaissa ja Euroopassa, mikä 
tukee markkinoita. Pankit hyötyvät korkeammista koroista, teollisuus hyötyy hyvästä 
kysynnästä ja parantuneista toimitusketjuista samaan aikaan kun hinnankorotukset vah-
vistavat marginaaleja. Maaliskuussa pienensimme osakepainotustamme neutraaliksi, 
olemme myös pienentäneet painotustamme korkean luottoriskin velkakirjoihin (HY). 
Samalla olemme nostaneet sijoitustemme likviditeettiä sijoittamalla kassaan ja lyhyen 
juoksuajan yritysluottoihin. Muokkaamalla salkkuamme meillä on enemmän vapaita 
resursseja ja valmius säätää riskinottoamme sitä mukaa kun epävarmuus laskee.

Lähikuukaudet tuovat todennäköisesti heilahteluja, joita ajavat suhdanteen epävar-
muus, inflaatio, korot, valuutat ja maailmanpolitiikka. Tämä luo sijoitusmahdollisuuk-
sia. Vaihtoehtoiset sijoitukset hajauttavat salkun riskiä, jos korrelaatio muiden varal-
lisuuslajien kanssa on pieni ja tuotto tulee eri lähteistä. 

VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET

*suhteellinen painotus omaisuuslajin sisällä



DISCLAIMER – TÄRKEÄÄ TIETOA

Vastuullinen julkaisija

Vastaava julkaisija: Nina Laakkonen,  
Johtaja Private Banking Suomi, Ålandsbanken Abp.

Ålandsbanken

Ålandsbanken toimii Finanssivalvonnan valvonnan alaisena.

Vastuunrajoitus

Tämä julkaisu on kooste ja muokkaus informaatiosta, joka on noudettu vilpit-
tömässä mielessä luotettavaksi arvioiduista lähteistä. Ålandsbanken ei voi 
kuitenkaan taata tämän informaation oikeellisuutta. Ålandsbanken ei ota 
kantaakseen vastuuta tappioista tai vahingoista, jotka ovat syntyneet tähän 
julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella tehtyjen päätösten johdosta.

Markkinointiaineisto

Tämän julkaisun sisältö ei ole riippumaton sijoitusanalyysi ja julkaisun julkai-
seminen ei sisällä kieltoa, joka kieltäisi Ålandsbankenin palveluksessa olevia 
omalta osaltaan käymästä kauppaa julkaisussa mainituilla arvopapereilla 
ennen julkaisun levittämistä. Julkaisua on sen vuoksi pidettävä markkinointi-
aineistona ja sen tarkoituksena on ainoastaan antaa yleistä informaatiota, 
joka voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Informaatio ei ota 
huomioon yksittäisen henkilön (luonnollisen tai juridisen) taloudellista ase-
maa, arvopaperi-sijoittamisen tavoitteita, tietämystä tai kokemusta sijoit-
tamisesta arvopapereihin, eikä se siksi ole sijoitusneuvonnan tarjoamista. 
Sijoitusneuvontaa toivovan tulee ottaa yhteyttä Ålandsbankenin 
asiakasneuvojaan.

Eturistiriidat

Ålandsbanken on vahvistanut sisäiset säännöt siitä, miten eturistiriidat tun-
nistetaan ja hallitaan. Nämä säännöt sisältävät sekä organisatoriset että hal-
linnolliset säännöt, joiden tarkoituksena on taata pankin henkilöstölle riit-
tävän asteinen riippumattomuus, jotta he voivat huolehtia asiakkaiden edu-
ista. Ålandsbankenin antamien arvopapereihin sijoittamista koskevien suosi-
tusten kyseessä ollen on aihetta informoida asiakasta, että Ålandsbanken voi 
eri tilanteissa käydä omaan lukuunsa kauppaa ja omistaa suosituksen tarkoit-
tamia arvopapereita.

Riskit

Tähän julkaisuun sisältyvä informaatio, joka viittaa

• rahoitusinstrumenttia, rahoitusindeksiä tai sijoituspalvelua koskevin  
aikaisempiin tuloksiin, tai

• simuloituihin tuloksiin, tai

• ennusteeseen tulevasta tuloksesta ei ole luotettava oletus tulevasta  
tuloksesta.

Huomaathan
• että sijoituksiin arvopapereilla sisältyy aina taloudellinen riski ja että 

teet sijoitukset aina omalla riskilläsi.

• tarkistaa osakkeen antajan/liikkeeseen-laskijan luottokelpoisuus.

• että sinun täytyy perehtyä arvopaperikaupan-käyntiä koskeviin 
ehtoihin ja tarvittaessa esitteessä olevaan informaatioon, 
markkinointiai-neistoon sekä muihin tietoihin kyseessä olevasta 
arvopaperista ja sen ominaisuuksista ja riskeistä

• että on tärkeä tarkistaa osakekauppaa koskeva osto- tai 
myyntivahvistus ja sijoituksiasi koskeva muu raportointi

• välittömästi reklamoida virheistä tai kysyä, mikäli et ymmärrä 
laskelmaa

• että on tärkeä seurata juoksevasti omistustesi kehitystä.

• että tehtyäsi, omasta aloitteestasi, arvopaperi-sijoituksen sinun 
täytyy ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita vaaditaan tappioriskin 
alentamiseksi.

• että arvopaperisijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea ja että 
voit jopa menettää koko sijoittamasi pääoman. Tietyistä sijoituksista 
optioihin tai muihin johdannaisinstrument-teihin voi sitä paitsi 
aiheutua tappioita, jotka ylittävät alun perin sijoitetun rahamäärän.

• että lainarahoitettu arvopaperisijoitus lisää taloudellista riskiä 
merkittävästi.

Tekijänoikeusjalevittämiskielto

Tätä julkaisua ei saa monistaa tai levittää ilman Ålandsbankenin lupaa. 
Ålandsbanken sallii julkaisun levittämisen sosiaalisessa mediassa siinä 
tapauksessa, että julkaisu levitetään sisältöä tai ulkoasua muuttamatta. 
Julkaisua ei saa kuitenkaan levittää Yhdysvalloissa tai missään muussa 
maassa, jossa levittäminen olisi maan säännösten nojalla kielletty.

Ålandsbanken Abp
www.alandsbanken.fi
asiakaspalvelu@alandsbanken.fi

Kotipaikka: Maarianhamina
Y-tunnus 0145019-3
BIC: AABAFI22v

22100 Mariehamn, Nygatan 2
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*) Puhelumaksut 8,35 snt/puhevlu + 
 16,69 snt/minuutti (alv 24 %).
 Puhelut tallennetaan.


