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varai n h o ito

Markkinanäkemys
Johtavat taloudelliset indikaattorit ovat edelleen
parantuneet ja ennakoivat globaalin taloudellisen
toiminnan lisääntyvän 2017 alusta, mikä on jo
tukenutkin markkinoiden kehitystä. Positiivinen
kehitys on kuitenkin nähtävä heikon lähtötilanteen
valossa. Viime vuoden lopulla esim. maailmankaupan kasvu koki suurimman romahduksen finanssikriisin jälkeen. Inflaatiovauhdin odotetaan
lisääntyvän lähikuukausina, mikä hidastaa selvästi
reaalista kasvuvauhtia. On vielä hämärän peitossa,
millaiseksi maailman talouspolitiikka muotoutuu
2017 aikana. Trumpin lupaukset verokannustimista ja
protektionismin lisäämisestä viittaavat inflaatioriskin
kasvuun myös pidemmällä aikavälillä. Fedin
viimeisin korotus ja odotukset vielä kolmesta
korotuksesta 2017 aikana viittaavat siihen, että viime
vuosien rahapoliittiset kokeilut voivat olla takanapäin. Tilalle voidaan saada finanssi- ja kauppapoliitti-

sia kokeiluja, joilla voi olla suuria vaikutuksia
maailmanlaajuisesti. Huolestuttavana esimerkkinä
Trumpin ja Kiinan välien viileneminen viime aikoina.
Arviossamme painotamme myös, että Trumpin
suunnittelemilta verokevennyksiltä puuttuu vielä
suurelta osin rahoitus, mikä viittaa julkisen velan
kasvuun. Euroopan rahapolitiikan elvytystoimet
jatkuvat, vaikka EKP on ilmoittanut pienentävänsä
tukiostoja. Samaan aikaan, vuonna 2017, Hollannilla, Ranskalla ja Saksalla on edessään ratkaisevia
vaaleja. Pelättävissä on tietysti, että poliittinen
protestiaalto jatkuu. Iso-Britannian EUeroprosessi alkaa myös keväällä. Olemme
siis edelleen hyvin varuillamme. Kuten
aikaisemminkin, meitä huolestuttavat
yritysten alhainen investointihalukkuus
globaalilla tasolla ja siihen liittyvä tuotannon tason
lasku sekä sen vaikutus yritysten voittoihin.

näkemys 6 KK

Osakesijoitukset
(NEutraalipaino 50%)

vaihtoehtoiset sij.

Allokaatio
Uusi vuosi on alkanut positiivisesti, mutta varovaisesti, kehittyneiden maiden selviytyessä kehittyviä
markkinoita paremmin. Lyhyen aikavälin makroluvut
osoittavat momentumin olevan positiivinen, mikä
tukee nousua. Yritysten voittojen odotetaan
tavalliseen tapaan nousevan koko vuoden osalta
kymmenen prosenttia kehittyneissä maissa. Viime
vuosina nämä odotukset ovat kariutuneet kunnolla,
minkä johdosta esim. OMX-yhtiöiden voitot ovat
samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten. Reaalisen

kehityksen odotetaan olevan vain kohtuullinen, koska
inflaatio nousee, mikä on jo saanut pitkät korot
nousemaan. Inflaationodotusten nousu jatkuu, niinpä
olemme varuillamme pitkien korkojen suhteen.
Korkojen nousu voi lyhyellä aikavälillä olla ongelmallista osakkeille, kun vaihtoehtoiskustannukset
muuttuvat paljon, mutta jatkossa siitä voi olla hyötyä
suhdannekierrolle. Tärkein syy varovaiselle kannallemme osakkeissa on arvostus, johon markkinat ovat
jo diskontanneet hyvän voitonkehityksen.

Ympäröivän maailman suuri
epävarmuus ja ääriryhmien politiikka sekä korkeat arvostukset
suosivat vaihtoehtoisia sijoituksia, esim. kultaa.

Osakesijoitukset*

Pohjoismaat

Eurooppa

Yhdysvallat

Kehittyvät markkinat

Valuutoilla doping-vaikutus.
Hyvä osinkotuotto. Suhteellinen voittaja. Lisäsimme
sijoituksia teleoperaattoreihin.
Riskit: korkeat arvostustasot,
tulosestimaatit laskusuuntaisia.

Lisäsimme sijoituksia teleoperaattoreihin ja UK-osakkeisiin
punnan romahduksen jälkeen.
Eurooppalaiset pankit edullisia.
Hyvä osinkotuotto. Riskit:
useita, EKPn tuki tärkeää.

Epävarmuus suurta vaalituloksen jälkeen. Edelleen suhteellisen kallis, mutta lisäämme
selektiivisesti kohteisiin, jotka
hyötyvät muuttuneesta politiikasta, eteenkin pankkisektori.

Arvostus kohdallaan mutta
lisääntynyt epävarmuus ja heikentynyt sentimentti koskien
erityisesti Kiinaa ja Meksikoa
USA:n vaalien jälkeen.

Lyhyet

Pitkät

Yrityslainat,
parempi luottoluokitus (IG)

Yrityslainat, alhaisempi
luottoluokitus (HY)

Parkkipaikka varoille,
negatiivisista ohjauskoroista
huolimatta. Suosittelemme
neutraalia allokaatiota, suojaa
lisääntyvältä volatiliteetiltä.

Inflaatio on mitä suurimmalla todennäköisyydellä
saavuttanut pohjalukemat,
mikä voi tuoda haasteita pitkille
korkosijoituksille.

EKP:n osto-ohjelma painaa
riskipreemioita ja omaisuuslajin korkoriski on pieni. Suosittelemme varovaista ylipainoa.
Valitse rahasto huolella.

Korkomarkkinoiden ainoa osaalue joka tarjoaa tuottopotentiaalia. EKP:n ostoohjelma tukee epäsuorasti.
Suosittelemme lievää ylipainoa.

Korkosijoitukset*

Globaalia varainhoitoa Pohjoismaisin silmin. Arvonluontia nousuissa ja pääoman suojelua laskuissa.
VARAINHOIDON ALLOKAATIORYHMÄ
*suhteellinen painotus omaisuuslajin sisällä

Kuljemme omaa tietämme

DISCLAIMER

Riskit

TÄRKEÄTÄ INFORMAATIOTA

Tähän julkaisuun sisältyvä informaatio, joka viittaa

Vastuullinen julkaisija

• rahoitusinstrumenttia, rahoitusindeksiä tai sijoituspalvelua koskeviin aikaisempiin tuloksiin, tai

Vastaava julkaisija: Fredric Andersén, Myyntipäällikkö
Varainhoito, Ålandsbanken Abp.

• simuloituihin tuloksiin, tai

Ålandsbanken

• ennusteeseen tulevasta tuloksesta ei ole luotettava
oletus tulevasta tuloksesta.

Ålandsbanken toimii Finanssivalvonnan valvonnan
alaisena.

Huomaathan

Vastuunrajoitus

• että sijoituksiin arvopapereilla sisältyy aina taloudelli
nen riski ja että teet sijoitukset aina omalla riskilläsi.

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.

• tarkistaa osakkeen antajan / liikkeeseenlaskijan
luottokelpoisuus.

Markkinointiaineisto

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

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, arvopaperisijoittamisen tavoitteita, tietämystä tai kokemusta sijoittamisesta arvopapereihin, eikä se siksi ole sijoitusneuvonnan tarjoamista.
Sijoitusneuvontaa toivovan tulee ottaa yhteyttä Ålandsbankenin asiakasneuvojaan.
Eturistiriidat
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.

• että sinun täytyy perehtyä arvopaperikaupankäyntiä
koskeviin ehtoihin ja tarvittaessa esitteessä olevaan
informaatioon, markkinointiaineistoon sekä muihin
tietoihin kyseessä olevasta arvopaperista ja sen
ominaisuuksista ja riskeistä

• välittömästi reklamoida virheistä tai kysyä, mikäli
et ymmärrä laskelmaa
• että on tärkeä seurata juoksevasti omistustesi
kehitystä.
• että tehtyäsi, omasta aloitteestasi, arvopaperisijoituksen 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 johdan
naisinstrumentteihin voi sitä paitsi aiheutua tappioita,
jotka ylittävät alun perin sijoitetun rahamäärän.
• että lainarahoitettu arvopaperisijoitus lisää taloudellista riskiä merkittävästi.
Tekijänoikeus ja levittämiskielto
Tätä julkaisua ei saa monistaa tai levittää ilman Ålandsbankenin lupaa. Julkaisua ei saa levittää Yhdysvalloissa
tai missään muussa maassa, jossa levittäminen olisi maan
säännösten nojalla kielletty.

Lisätietoja eturistiriitojen käsittelystä Ålandsbankenissa
löytyy sivulta www.alandsbanken.fi.

Ålandsbanken Abp
www.alandsbanken.fi
info@alandsbanken.fi

Kotipaikka: Maarianhamina
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*) Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu +
16,69 snt/minuutti (alv 24%).
Puhelut nauhoitetaan.

