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MARKKINANÄKEMYS
Arviomme mukaan sijoitusvuotta 2023 tulee leimaamaan
inflaation taittuminen ja nopea lasku. Tämä vakiinnuttanee
osaltaan korkomarkkinoita ja luo yleisesti ottaen paremmat edellytykset suuremmalle riskinottohalukkuudelle
rahoitusmarkkinoilla. On periaatteessa hyvä asia, että keskuspankkien politiikka normalisoituu. Lisäksi se on todiste
siitä, että talouden vakaus on palautunut siinä määrin, että
rahapoliittiset äärimmäisyydet voidaan asteittain häivyttää
kuvasta. Rahoitusmarkkinoiden ajurina tulee olla terve
talouselämän voitonkasvu suurten rahoituksellisten tukien
sijasta. Nollakorot tai miinuskorot eivät kaiketi pitkällä

OSAKESIJOITUKSET

aikavälillä tue talouden monipuolista kehitystä. Lähikvartaalien aikana, kun inflaatio saavuttaa huippunsa ja kääntyy laskuun, tulee sekä korko- että osakemarkkinoiden
siirtää katseensa inflaatiosta ja keskuspankeista taloudellisen elpymisen merkkeihin. Silloin palautuu myös normaalimpi logiikka, jonka mukaan hyvät suhdanteeseen ja
yhtiöiden voitonkehitykseen liittyvät uutiset tulkitaan
myönteisinä sen sijaan, että niiden katsottaisiin houkuttelevan keskuspankkeja kiristystoimiin. Silti uskomme, että
vuoden 2023 voitto-odotukset ovat liian korkealla. Heikentynyt kysyntä jarruttaa tuotantoa ja supistaa mah-

dollisuuksia hyötyä suurista kapasiteeteista. Mutta on
olemassa myös vastavoimia. Monet pohjoismaiset vientiyhtiöt hyötyvät selvästä valuutan myötätuulesta, ja sekä
raaka-aineiden että rahdin kustannukset ovat kääntyneet
laskuun. Hintojen tämänvuotisen nousun vaikutukset nähdään kokonaisuudessaan vuonna 2023. Nettovaikutuksia
on, kuten tavallista, vaikeaa arvioida etukäteen, mutta
uskomme, että pohjoismaisten markkinoiden voitto-odotukset voivat kokonaisuudessaan olla noin 5–10 %
liian korkeat.

ALLOKERING
ALLOKAATIO

OSAKESIJOITUKSET*

Huolimatta talouden synkistä näkymistä liittyen inflaatioon, korkoihin, suhdanteeseen
ja maailmanpolitiikkaan rahoitusmarkkinat ovat elpyneet voimakkaasti syyskuisen
kurssien aallonpohjan jäljiltä. Pidämme tätä todisteena arvostuksien painumisesta
liian alhaisiksi yhtiöiden osavuosiraporttien ollessa kokonaisuudessaan vahvoja.
Laskevat osakekurssit ja tähän asti tänä vuonna nähdyt alhaisemmat voittokertoimet
luoneet pohjan voittoennusteiden laskulle, jonka uskomme tapahtuvan. Voittoennusteiden lasku saattaa toimia katalysaattorina pidemmällä aikavälillä suotuisan pörssi-ilmapiirin syntymiselle, kunhan säilytämme näkemyksemme talouden asteittaisesta
elpymisestä vuosina 2023 ja 2024. Huolimatta hyvistä yhtiöraporteista ilmassa on nyt
merkkejä voittoennusteiden laskemisesta, mikä on mielestämme myönteinen asia.
Säilytämme hienoisen ylipainon osakkeissa. Korkopuolella säilytämme ylipainon
luotoissa, joiden riskipreemiot ovat houkuttelevia.

POHJOISMAAT
Pohjoismaat kärsivät epävarmoina
aikoina syklisen luonteensa vuoksi ,
mutta käynnissä oleva raportointikausi
osoittaa yhtiöiden vastustuskyvyn.

VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET
Lähikuukaudet tarjoavat
todennäköisesti
ALTERNATIVA
INV. korkeaa heilahtelua, jota ajavat
suhdanteen epävarmuus, inflaatio, korot, valuutat ja maailmanpolitiikka.
Kommande månader bjuder sannolikt på volatilitet
Tämä taas avaavilket
mielenkiintoisia
öppnar för sijoitusmahdollisuuksia.
intressanta investeringsmöjligheter.

*suhteellinen painotus omaisuuslajin sisällä

(Neutraalipaino 50%)

55%

EUROOPPA
Keskellä energia- ja maailmanpoliitista
kriisiä arvostukset ovat painuksissa.
Vahvuuksina suuri suhdannevakaiden
ja vähän heilahtelevien sektoreiden
osuus.

YHDYSVALLAT
Teollisuus- ja työmarkkinadata
edelleen suhteellisen vahvaa,
mutta arvostukset Eurooppaa
korkeammalla ja dollari kallis.

KEHITTYVÄT MARKKINAT
Todennäköisesti dollarin arvo on
jo huipussaan. Kiinan suhdanne ei
todennäköisesti enää heikkene.

PITKÄT
Pitkät obligaatiot antavat suojaa
negatiivisia suhdanneyllätyksiä
vastaan, mutta korkea inflaatio ja
nousevat korot lisäävät kurssilaskujen riskiä.

YRITYSLAINAT, PAREMPI
LUOTTOLUOKITUS (IG)
Korkea inflaatio ja suhdannehuolet
nostavat riskipreemioita ja korkotasoa.

YRITYSLAINAT, ALHAISEMPI
LUOTTOLUOKITUS (HY)
Markkinat haluavat kompensoida
suhdannekehityksen epävarmuutta ja
huolta kassavirtojen heikkenemisestä
korkeammilla luottoriskipreemioilla.

KORKOSIJOITUKSET*

LYHYET
Lyhyet korot ovat nousseet,
mutta edelleen on vaikea löytää
positiivista reaalituottoa. Samalla
segmentti tarjoaa epävarmoina
aikoina tiettyä vakautta.

DISCLAIMER – TÄRKEÄÄ TIETOA

Eturistiriidat

Vastuullinen julkaisija

Ålandsbanken on vahvistanut sisäiset säännöt siitä, miten eturistiriidat tunnistetaan ja hallitaan. Nämä säännöt sisältävät sekä organisatoriset että hallinnolliset säännöt, joiden tarkoituksena on taata pankin henkilöstölle riittävän asteinen riippumattomuus, jotta he voivat huolehtia asiakkaiden eduista. Ålandsbankenin antamien arvopapereihin sijoittamista koskevien suositusten kyseessä ollen on aihetta informoida asiakasta, että Ålandsbanken voi
eri tilanteissa käydä omaan lukuunsa kauppaa ja omistaa suosituksen tarkoittamia arvopapereita.

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 vilpittömässä 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 julkaiseminen ei sisällä kieltoa, joka kieltäisi Ålandsbankenin palveluksessa olevia
omalta osaltaan käymästä kauppaa julkaisussa mainituilla arvopapereilla
ennen julkaisun levittämistä. Julkaisua on sen vuoksi pidettävä markkinointiaineistona 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 asemaa, arvopaperi-sijoittamisen tavoitteita, tietämystä tai kokemusta sijoittamisesta arvopapereihin, eikä se siksi ole sijoitusneuvonnan tarjoamista.
Sijoitusneuvontaa toivovan tulee ottaa yhteyttä Ålandsbankenin
asiakasneuvojaan.

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

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.

• 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.

• 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
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