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varai n h o ito

Markkinanäkemys
Edelleenkin, kun on kulunut kuukausi Donald
Trumpin presidentiksi nimittämisestä on yhä
hämärän peitossa millaiseksi USA:n politiikka tulee
muotoutumaan. Pörssi-indeksi on noussut, dollari
laskenut, kun taas pitkät korot ovat pysyneet miltei
muuttumattomina. Mittavan fiskaalisen elvytyksen ja
sääntelyn purkamisen toivotaan johtavan selkeään
irtautumiseen siitä deflaatiopelkojen ja kasvupettymysten kierteestä, joka on leimannut talouden
kehitystä finanssikriisistä lähtien. Vaikutukset
talouteen riippuvat siitä, miten luvattuja veronalennuksia ja menojen lisäyksiä rahoitetaan. Elvytysten
arvioinnissa on myös otettava huomioon luvatut
vapaan kaupan rajoitukset. Odotammekin Trumpin
puhetta USA:n kongressissa 28.2., jotta saamme
selkeämmän kuvan hänen suunnitelmistaan.
Ennakoivat taloudelliset indikaattorit ovat edelleen
parantuneet viime kuukausina, mikä viittaa kasvun

piristymiseen. Tämä parannus voi kuitenkin, ainakin
osittain, johtua Kiinan elvytystoimenpiteistä pitkällä
aikavälillä eikä niinkään Trumpin toimintaan
liittyvistä odotuksista. Laajemmin tarkasteltuna
odotamme kuitenkin edelleen merkkejä yritysten
investointihalun kääntymisestä positiiviseksi ja
siihen liittyvästä tuotantotason noususta, jota
pidämme ratkaisevana tekijänä jatkuvalle kasvun
kohenemiselle. Fedin viimeisin koronnosto ja
odotukset uusista koronnostoista viittaavat siihen,
että viime vuosien matalat korot eivät enää
ole itsestäänselvyys. Euroopan elvyttävä
rahapolitiikka kuitenkin jatkuu, vaikka
EKP on ilmoittanut keventävänsä tukiostoja. Useilla Euroopan mailla on edessään ratkaisevia vaaleja kevään aikana ja
Iso-Britannian EU-eroprosessi käynnistyy. Olemme
siis edelleen hyvin varuillamme.

näkemys 6 KK

Osakesijoitukset
(NEutraalipaino 50%)

vaihtoehtoiset sij.

Allokaatio
Sijoituksemme amerikkalaisiin pankkeihin on
osoittaunut hyväksi ja kotiutamme voitot tästä
sijoituksesta. Sijoitukset tehtiin USA:n presidentinvaalien aikoihin. Pidämme osakepainon 40 prosentissa ostamalla eurooppalaisten teleoperaattoreiden
osakkeita. Koska sykliset yhtiöt ja pankit ovat
nousseet voimakkaasti, ovat teleoperaattoreiden
näkymät mielestämme parantuneet. Pidämme
toimialaa edullisena ja se jakaa markkinoiden
keskimääräistä tasoa korkeampia osinkoja. Toimialan

osinkotuoton odotetaan olevan korkosijoituksia
parempi. Olemme edelleen sitä mieltä, että
markkinat ovat jo diskontanneet positiivista tulemaa.
Odotuksia tulee mielestämme arvioida suhteessa
siihen, mikä on mahdollista saavuttaa. Muun muassa
tästä syystä jalometallit ovat edelleen hyvä täydennys
salkun kokoonpanossa. Erityisesti pitäen mielessä
myös vuoden 2017 poliittisia tapahtumia Euroopassa.
Pidämme ennallaan myös allokaatiomme yrityslainoihin, joissa EKP tukee markkinoita.

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.

Sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna kallis pörssi.
Myös valuutta on kallista. Epätietoisuus uudesta hallinnosta
edelleen suuri. Keskuspankin
asenne tiukka.

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, huolimatta negatiivisista ohjauskoroista ja alhaisesta tuottoodotuksesta. Suosittelemme
neutraalia allokaatiota.

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

EKP:n osto-ohjelma painaa
riskipreemioita ja korkoriski on
alhainen. Suosittelemme varovaista ylipainoa. Valitse lyhyen
duraation rahasto.

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
Y-tunnus 0145019-3
BIC: AABAFI22

22100 Mariehamn, Nygatan 2
PL 3 AX-22101
Puh 0204 29 011*
Fax 0204 291 228

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

