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Parhaat mahdollisuudet
haastavilla markkinoilla
Saatamme olla pian tilanteessa, jossa sijoitusmarkkinoiden
kehitystä ohjaakin talouden taantuma inflaation sijaan.
Siksi suosittelemme tällä hetkellä sijoittajille markkinoiden
riskialtteimpien osien välttämistä niin osakkeissa kuin
joukkovelkakirjoissakin.
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Berliinissä talouskriisi on tuonut kaduille
mielenosoittajia, jotka vaativat muun
muassa suurempaa solidaarisuutta
korottamalla suurituloisimpien verotusta ja
lisäämällä sosiaalietuuksia.

Edessämme voi olla toisinto
osakemarkkinoiden synkkyydestä
Kesän osakerallia seurasi jyrkkä kurssilasku, ja loka-marraskuun nousujen jälkeen takaisku
saattaa toistua. Siksi suosittelemme edelleen varovaista suhtautumista osakemarkkinoihin,
mutta toisaalta näemme hyviä mahdollisuuksia joukkovelkakirjoissa. Sekä osakkeissa
että joukkovelkakirjoissa suosittelemme nyt sijoittajia pitämään etäisyyttä markkinoiden
riskialtteimpiin osiin.
Syksyllä osakkeiden on nähty nousevan
hyvin samaan tapaan kuin kesän niin
sanotussa karhumarkkinarallissa, eli
väliaikaisessa nousujaksossa muuten laskusuuntaisessa markkinassa.
Sijoittajat ovat alkaneet laskelmoida,
että Yhdysvaltain keskuspankki Federal
Reserve vielä heltyy ja lieventää koronnostoja talouden ja osakemarkkinoiden
pelastamiseksi.

Yritysten alhaisemmat
tulokset ja etenkin
tulosodotusten
merkittävä
heikkeneminen voivat
lähikuukausina
aiheuttaa osakkeisiin
laskupaineita.

Tärkeä kysymys on, ovatko osakemarkkinoiden myllerrys ja pahimmat
hinnanlaskut jäämässä taakse vai onko
käynnissä uusi karhumarkkinaralli,
jossa nousua seuraa uusi merkittävä
kurssilasku.
Varsinkin osakemarkkinoilla kurssit
kääntyivät nousuun sen jälkeen, kun
Yhdysvaltain lokakuun inflaatioluvut
olivatkin odotettua alhaisemmat. Vaikka
inflaatio onkin hidastumassa, pohjainflaatiopaineet näyttävät yhä jatkuvan.
Inflaatio on edelleen niin nopeaa, että
Yhdysvaltain keskuspankki tuskin vielä
kääntää kurssiaan. Myös vahvat työmarkkinat huolettavat edelleen keskuspankkia, joka pelkää palkkapaineiden
voivan vaikeuttaa inflaation hidastumista 2 prosentin tavoitetasolle.
Keskuspankkien on ollut pakko
toteuttaa jyrkkiä koronnostoja taloudellisen toimeliaisuuden hillitsemiseksi
ja samalla inflaation hidastamiseksi.
Inflaation hillitsemisestä voi kuitenkin
seurata taantuma – ja liian kova jarrutus
voi suistaa talouden vielä syvempään
taantumaan.

Kaisa Kivipelto
Senioristrategi,
Danske Bank

Päähuomio voi siirtyä inf laatiosta
taantumaan
Yhdysvaltain keskuspankille ei ole mahdotonta hidastaa inflaatiota ja samalla
saada aikaan taloudelle pehmeä las-

Nykyinen allokaatio
Alipaino
osakkeissa
Ylipaino
korkosijoituksissa
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Kiinassa asuntomarkkinoiden ja rakennusalan kasvu
aiheuttaa edelleen huolta.
Kiinan viranomaiset ovat
kuitenkin ilmoittaneet huomattavista tuista vaikeuksissa olevalle rakennusalalle,
mikä on myönteistä.

ku, mutta se on vaikeaa. Mielestämme
merkittävänä riskinä on, että pudotus
on jyrkempi kuin mitä osakekursseissa on nyt ennakoitu. Saatamme pian
siirtyä vaiheeseen, jossa taantumaan
puututaan enemmän kuin inflaatioon.
Siksi arvelemme myös, että osakemarkkinoiden syksyinen noususuhdanne voi
osoittautua uusiutuneeksi karhumarkkinaralliksi – eli väliaikaiseksi nousuksi
ennen uutta hintojen laskua.
Yritysten alhaisemmat tulokset
ja etenkin tulosodotusten merkittävä
heikkeneminen voivat lähikuukausina
aiheuttaa osakkeisiin laskupaineita.
Pidämme ensi vuoden tulosodotuksia noin 20 prosenttia liian korkeina.

Osakemarkkinoiden tuotot vuoden alusta
Tuotto vuoden alusta paikallisessa valuutassa. Historiallinen kehitys ei ole
tae tulevasta tuotosta.
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Analyytikot odottavat ensi vuodelta
edelleen positiivista tuloskasvua, mikä
mielestämme edellyttää keskuspankeilta pehmeän laskun mahdollistamista.
Siksi suosittelemme sijoittajille edelleen varovaista suhtautumista osakemarkkinoihin.
Joukkovelkakirjoilla on suurin
kysyntä
Sen sijaan suosittelemme edellisenkin
sijoitusnäkemyksen tapaan sijoittajille
suurempaa painotusta joukkovelkakirjoissa, joissa pidämme tällä hetkellä
suhdetta odotetun tuoton ja riskin välillä
osakemarkkinoita houkuttelevampana.
Jos inflaatioteema jää taustalle ja
taantumariskiin kiinnitetään enemmän
huomiota, saatamme olla siirtymässä
normaalimpaan matalahdannevaiheeseen, jossa joukkovelkakirjojen kurssit
nousevat osakkeiden laskiessa.
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Energian hintakehitys
on yksi tulevan vuoden
talouskehityksen ratkaisevista tekijöistä – ennen
kaikkea Euroopassa.
Sekä öljyn että kaasun
hinnat ovat toistaiseksi
huomattavasti alhaisemmat kuin kesällä.

Sijoitusnäkemys talvi 2022

Inflaatio näyttää joka tapauksessa olevan hidastumassa, kun taas maailmantalous näyttää valitettavasti lähestyvän
taantumaa.
Yhdysvaltain jyrkän käänteinen
korkokäyrä viestii nyt vahvimpia taantumasignaaleja 40 vuoteen. Korkokäyrän
sanotaan olevan käänteinen, kun pitkän
juoksuajan joukkovelkakirjojen korko on
lyhyen juoksuajan joukkolainojen korkoa
pienempi, ja tämä on historiallisesti ollut

varsin luotettava merkki lähestyvästä
taantumasta. Myös monet muut merkit
viittaavat taantumaan, kuten yritysten
uusien tilausten määrän lasku, varastojen kasvu, luotonannon väheneminen ja
erittäin alhainen kuluttajien luottamus.
Houkuttelevia mahdollisuuksia
joukkovelkakirjoissa
Tämänvuotiset koronnostot ovat suurimmat ja nopeimmat sitten vuoden

Neljä markkinoiden kehityksen kannalta
kriittistä tekijää vuonna 2023
Inflaatio ja energian hinta
Korkea inflaatio on tänä vuonna saanut keskuspankkien ohjauskorot
jyrkkään nousuun, ja tuleva inflaatiokehitys vaikuttaa ratkaisevasti sekä keskuspankkien päätöksiin että investointihalukkuuteen. Energian hinnat ovat
merkittävä inflaatioajuri, ja siksi energian hintakehityksellä talven aikana ja
yleensä vuonna 2023 voi olla merkittävä vaikutus.
Globaali kasvu
Maailmantalouden kasvu hidastuu jyrkästi. Vaikka Eurooppa ja Kiina ovat
todennäköisesti vajonneet jo taantumaan, tilanne Yhdysvalloissa on epävarmempi ja se määrittää globaalin hidastumisen laajuuden. Merkittävää
hidastumista seuraisi työttömyyden lisääntyminen ja yritysten tuloskehityksen jyrkkä heikentyminen. Pehmeä lasku Yhdysvalloissa taas tukisi sikäläisiä investointeja ja voisi lisäksi vaikuttaa myönteisesti muuhun maailmaan.
Index
Riskinottohalukkuus
Sijoittajien halukkuus ottaa riskejä on ollut erittäin vähäistä vuonna 2022
korkean inflaation ja keskuspankkien aggressiivisten koronnostojen vuoksi.
Lisäksi taantuman pelko on entisestään heikentänyt markkinoiden tunnelmia. Riskinottohalukkuus kasvaisi, jos keskuspankit todella ryhtyisivät
hidastamaan koronnostotahtiaan ja makrotalousluvut näyttäisivät saavuttaneen pohjalukemansa.

Geopolitiikka
Suurten geopoliittisten selkkausten pysyttyä poissa jo useita vuosikymmeniä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan voimakkaasti jyrkentänyt kahtiajakoa,
ja lisäksi jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ovat kasvaneet. Erityisesti
näiden kahden alueen kehitys voi vuonna 2023 vaikuttaa merkittävästi
rahoitusmarkkinoihin – näemmekö tilanteen kärjistyvän entisestään, vakiintuuko uusi normaalitilanne vai lientyvätkö jännitteet?

Suosimme edelleen
yhdysvaltalaisia
osakkeita eurooppalaisten
sijaan. Vaikka
odotamme taantumaa
Yhdysvalloissa, se
jää todennäköisesti
lievemmäksi kuin
taantuma, joka voi
tänä talvena kohdata
Eurooppaa.

1994, ja tämä luo joukkovelkakirjoissa
houkuttelevia tuottomahdollisuuksia.
Käsityksemme mukaan pitkät korot
ovat saavuttaneet huippunsa – tai ainakin nousseet lähelle huippua. Jos korot
jälleen laskevat tulevina vuosina, voidaan saavuttaa arvonnousua. Toisaalta
joukkovelkakirjojen kurssit kuitenkin
laskevat, jos korkojen nousu jatkuu.
Rahoitusmarkkinoille on ollut ominaista poikkeuksellinen epävarmuus.
Etenkin joukkovelkakirjamarkkinoilla
vaihtelut ovat olleet paljon normaalia
suurempia. Taantumaa enteilevien näkymien vuoksi suosittelemme etäisyyttä
niihin joukkovelkakirjamarkkinoiden
osiin, joissa vastapuoliriski on suurin, eli
osiin kehittyviä markkinoita ja high yield
-yrityslainoihin (joita kutsutaan myös
roskalainoiksi). Sen sijaan suosittelemme investment grade -yrityslainoja ja
euroalueen valtionlainoja ja laadukkaita
rahamarkkinasijoituksia, joista on luvassa houkuttelevaa tuottoa pienemmällä
riskillä. Koska pitkien korkojen huipputaso on mahdollisesti jo saavutettu, suosittelemme myös hieman pidentämään
duraatiota (eli korkoriskiä).
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USA-Kiina -suhde saattaa
heikentyä lisäten geopoliittisia jännitteitä vuoden 2023
aikana. Tässä Joe Bidenin
ja Xi Jinpingin tapaaminen
Balilla marraskuussa.

Pidämme eniten yhdysvaltalaisista
osakkeista
Suosimme edelleen yhdysvaltalaisia
osakkeita eurooppalaisten sijaan. Vaikka odotamme taantumaa Yhdysvalloissa, se jää todennäköisesti lievemmäksi
kuin taantuma, joka voi tänä talvena
kohdata Eurooppaa. Energian hinnat
ovat laskeneet merkittävästi Euroopassa kulutuksen vähenemisen ja epätavallisen leudon sään ansiosta. Talvi on kuitenkin vasta alkamassa, ja epävarmuus
energiahuollosta tänä talvena ja etenkin
ensi talvena on edelleen suurta. Lisäksi
reaalipalkkojen lasku on Euroopassa
jyrkempi kuin Yhdysvalloissa, mikä
rasittaa huomattavasti kotitalouksien
kysyntää.

Yksi asioista, joita seuraamme
tarkasti, on asuntomarkkinat. Yhdysvaltain asuntomarkkinat osoittavat jyrkän
hidastumisen merkkejä. Ostajat ovat hyvin pidättyväisiä, ja se voi aiheuttaa seurauksia muulle taloudelle. Jotkin merkit
viittaavat siihen, että asuntomarkkinat
hidastuvat juuri nyt yhtä voimakkaasti
tai ehkä jopa voimakkaammin kuin finanssikriisin aikana. Asuntojen hinnoilla
on merkittävä vaikutus kotitalouksien
kulutusalttiuteen. Vaikuttaisi siis siltä,
että Yhdysvalloissa on edessä heikompi
taloustilanne, korkeampi työttömyys
ja erittäin todennäköisesti taantuma.
Yhdysvallat ei kuitenkaan ole missään
nimessä ainoa paikka, jossa asuntomarkkinat osoittavat heikkouden

Vaikka kehittyvien
markkinoiden osakkeiden arvostustasot ovat
houkuttelevia, suosittelemme varovaisuutta,
sillä alueiden talouksia rasittavat yleisesti
vahvan dollarin, korkean
inflaation ja korkeiden
korkojen seuraukset.

Korot kertovat lähestyvästä kriisistä
Yhdysvaltain valtionobligaatioiden korkotaso on noussut tasaisesti tänä vuonna, ja lyhyt (2 vuoden) korko on
nyt huomattavasti korkeammalla kuin pitkä (10 vuoden) korko. Tämä on epätavallista ja toiminut historiallisesti
luotettavana indikaattorina lähestyvästä taantumasta. Korkokäyrää kutsutaan myös käänteiseksi, ja tällä hetkellä
korot osoittavat 40 vuoteen vahvinta signaalia taantumasta.
2 vuoden valtionlainan korko, Yhdysvallat

10 vuoden valtionlainan korko, Yhdysvallat
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Finanssikriisi on pisin
toisen maailmansodan
jälkeinen taantuma.
Tässä yksi Lehman
Brothersin meklareista
New Yorkin pörssissä
syyskuussa 2008.

Hyödyllistä tietoa taantumista
Tärkeimpiä kysymyksiä taantumista ja niiden vaikutuksesta osakemarkkinoihin.
Mikä on taantuma?
Taantuma on talouden supistumista, mikä on suhdannekierron luonnollinen vaihe. Taantumaa ei ole kuitenkaan
yksiselitteisesti määritelty. Niin sanottu tekninen taantuma määritellään BKT:n laskuksi vähintään kahtena
peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Yhdysvaltain taloudellinen tutkimuslaitos National Bureau of Economic Research
(NBER), joka tilastoi Yhdysvaltojen taantumia, käyttää
laajempaa määritelmää, joka ottaa huomioon useita tekijöitä. NBER määrittelee taantuman merkittäväksi taloudellisen toiminnan vähenemiseksi, joka leviää koko talouteen
ja kestää tyypillisesti muutamaa kuukautta pitempään.
NBER tarkastelee siis sekä kriisin syvyyttä, laajuutta että
kestoa. Äärimmäiset olosuhteet voivat kuitenkin osittain aiheuttaa sen, että kaikki kriteerit eivät täyty. Näin
tapahtui esimerkiksi vuonna 2020 Covid-19-pandemian
alkaessa. NBER on luokitellut tilanteen viimeisimmäksi
taantumaksi, vaikka se kesti vain kaksi kuukautta. Toisaalta toimeliaisuus laski hyvin voimakkaasti ja sen vaikutukset levisivät koko talouteen.

Toisen maailmansodan jälkeen
Yhdysvalloissa on ollut 12 taantumaa.
Mistä taantumat johtuvat?
Kun taloudellinen toimeliaisuus yhteiskunnassa on jo
jonkin aikaa ollut erittäin vilkasta, taantuman riski kasvaa.
Silloin voi syntyä epätasapainoja, mitkä lisäävät talouden
alttiutta häiriöille. Kamelin selän katkaiseva korsi voi olla
hintakuplien puhkeaminen (kuten tapahtui asuntokuplan
yhteydessä vuonna 2007), inflaation, raaka-ainehintojen
ja korkojen jyrkkä nousu, velkaantumisen nopea kasvu tai
odottamaton ja merkittävä luottamuksen heikkeneminen.
Miksi taantumaa pelätään nyt niin paljon?
Taantuman nousu suureksi puheenaiheeksi juuri nyt johtuu lähinnä monien keskuspankkien inflaation torjumiseksi
toteuttamien suurten ja toistuvien koronnostojen seurauksista ja mahdollisista vielä tulossa olevista koronnostoista.

Lisäksi korkea inflaatio sinänsä heikentää kysyntää, mikä
voi vaikeuttaa taantuman välttämistä. Myös Yhdysvaltain
korkokäyrä on muuttunut voimakkaan käänteiseksi. Toisin
sanoen pitkä 10 vuoden korko on nyt matalampi kuin lyhyt
2 vuoden korko, mitä on historiallisesti pidetty vahvana
indikaattorina talouden luisumisesta taantumaan.

Yhdysvaltojen pisin toisen maailmansodan jälkeinen taantuma tapahtui finanssikriisin aikana ja kesti 18 kuukautta.
Miten taantuman vaikutus yleensä näkyy
osakemarkkinoilla?
Rahoitusmarkkinoiden reaktiot eivät odota tietoa siitä,
että talous on taantumassa. Historiallisesti osakkeet eivät
ole reagoineet erityisen negatiivisesti varsinaisen taantuman aikana. Sen sijaan markkinat reagoivat taantuman
odotukseen, minkä vuoksi osa hintojen laskusta tapahtuu
tyypillisesti ennen taantumaa. Tarkasteltaessa suurimpia
yhdysvaltalaisia pörssiyrityksiä sisältävää S&P 500 -osakeindeksiä osakemarkkinat ovat itse asiassa nousseet
puolessa Yhdysvaltojen toisen maailmansodan jälkeisistä
taantumista. Keskimääräinen tuotto 12 taantuman aikana
on ollut 3,6 %. Erot ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi
finanssikriisin aikana S&P 500 -indeksi laski taantuman
alun ja lopun välillä lähes 35 %. Tyypillisesti kurssit ovat
kuitenkin laskeneet juuri ennen taantumaa, joten taantumaa edeltäneinä kuutena kuukautena keskimääräinen lasku on ollut runsas 1 prosenttia. Jälleen kerran keskiarvoon
kätkeytyy kuitenkin yksittäisten taantumien suuria eroja.
Itse asiassa ennen vuoden 1980 taantumaa osakkeet
nousivat lähes 13 %, kun taas osakkeet laskivat lähes
19 % ennen IT-kuplan laukaisemaa taantumaa. Hieman
pidemmällä aikavälillä osakekurssit ovat usein nousseet
merkittävästi taantuman väistyttyä. Ajanjaksona, joka
alkaa kuusi kuukautta ennen taantuman puhkeamista ja
päättyy kuusi kuukautta taantuman päättymisen jälkeen,
keskimääräinen tuotto on ollut runsaat 15 prosenttia.
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Iloisia tunnelmia New Yorkin
pörssissä tämän vuoden
lokakuun lopussa yhden
viime kuukausien monista
reippaiden kurssinousujen
päivistä päättyessä.

merkkejä. Sama koskee itse asiassa
useimpia teollisuusmaita ja esimerkiksi
Kiinaa.
Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat
suhteellisen kalliita verrattuna eurooppalaisiin, kun käytetään mittarina
esimerkiksi P/E –lukua, eli osakkeiden
hintaa suhteessa tulostasoon. Tämä
johtuu kuitenkin osittain siitä, että
Yhdysvalloissa on monia laatuyhtiöitä,
jotka ovat houkuttelevia epävarmoina
aikoina. Odotamme myös dollarin jälleen
vahvistuvan. Näiden tekijöiden vuoksi
suosimme yhdysvaltalaisia osakkeita.
Alustavia myönteisiä merkkejä
Kiinasta
Muutamat myönteiset kehityskulut
voivat tehdä kehittyvien markkinoiden

osakkeista kiinnostavia. Kiinassa on
ilmoitettu merkittävistä valtion tuista
vaikeuksissa oleville asuntomarkkinoille, Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen
konfliktin lientymisestä on näkynyt
pieniä merkkejä, ja lisäksi liikkeellä on
huhuja koronapolitiikan mahdollisesta
muutoksesta vähemmän rajoittavaksi
lähiaikoina. Vaikka kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostustasot ovat
houkuttelevia, suosittelemme varovaisuutta, sillä alueiden talouksia rasittavat yleisesti vahvan dollarin, korkean
inflaation ja korkeiden korkojen
seuraukset. On myös hyvä huomata,
että huhut Kiinan koronapolitiikan
muutoksesta sallivampaan suuntaan
ovat yhä vailla vahvistusta. Suhtaudumme skeptisesti siihen, että tämä

tapahtuisi ennen talvea, joka voi tuoda
mukanaan uusia voimakkaita korona-aaltoja.
Keskity laatuun
Jos haluat nyt hieman lisätä osakesijoituksiasi, suosittelemme keskittymistä
laatuosakkeisiin. Ne ovat osakkeita
yrityksissä, joiden tulos on vankka, kassavirta vakaa ja velkaisuus alhainen. Ne
ovat yrityksiä, joiden talous on vakaalla
pohjalla ja joiden liiketoimintamalli mahdollistaa niille selviytymisen taantuman
aiheuttamista kolhuista. Laatua löytyy
kaikilta toimialoilta ja alueilta. Valtaosa
laatuyhtiöistä sijaitsee kuitenkin Yhdysvalloissa.
Olemme jo jonkin aikaa suositelleet
defensiivisiä osakkeita. Ne ovat sel-

Kurssinousu olikin karhumarkkinaralli
Osakkeiden maailmanlaajuinen nousu kesällä vaihtui uusiin kurssilaskuihin kohti entistä syvempiä pohjalukemia.
Kyseessä oli siis niin kutsuttu karhumarkkinaralli, väliaikainen kurssinousun aika ennen uutta kurssilaskua
karhumarkkinoilla. Uhkana on, että tämä tilanne toistuu jälleen osakkeiden viimeaikaisten nousujen jälkeen.
Tuotto vuoden alusta
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Iso-Britannia on yksi
paikoista, joihin talouskriisi
tällä hetkellä iskee hyvin
ankarasti. Tutkimukset
osoittavat, että kasvava
osa väestöstä katuu
brexitiä.

laisten yhtiöiden osakkeita, joihin suhdannekehitys ei vaikuta yhtä paljon kuin
suhdanneherkkiin yrityksiin. Sijoittaminen defensiivisiin osakkeisiin vähentää
riskiä joutua kärsimään tulosodotusten
laskun seurauksista. Defensiivisistä toi-

potentiaalia joissakin kasvuosakkeissa,
joiden kurssit ovat laskeneet voimakkaasti ja jotka voivat hyötyä mahdollisesta korkotason laskusta.

mialoista suosimme terveydenhuoltoa,
yhteiskuntapalveluita ja päivittäistavarasektoria. Ne ovat tuottaneet suhteellisen hyvin ja tarjoavat salkkuun jonkin
verran vakautta epävarmoina aikoina.
Alamme myös näkemään orastavaa

Mitkä varallisuuserät menestyvät parhaiten taantumien aikana?
Vertailtaessa eri omaisuuserien hintakehitystä aiempien
taantumien aikana havaitaan tiettyjä historiassa toistuvia
suuntauksia.
Yleisesti katsoen ovat valtion joukkovelkakirjat tuottaneet
aiempien taantumien aikana paremmin kuin osakkeet.
Jotkin osakkeet ovat kuitenkin menestyneet hyvin.
Taantumaa edeltävänä aikana eli myöhäisessä
suhdannevaiheessa ”matalariskiset”, osinkoa tuottavat
(osinko-osakkeet) ja laatuosakkeet menestyvät parhaiten,
mutta laatu tyylinä on historiallisesti toiminut parhaiten
taantuman aikana.
Laatuosakkeille on ominaista korkea oman pääoman
tuotto, vakaa tuloskasvu ja alhainen velkaisuus. Toisin
sanoen kyseessä ovat yritykset, joiden liiketoimintamalli
kestää taantumasta johtuvat shokit. Taantuman iskiessä
nämä yritykset ovat usein edullisessa asemassa, koska
ne voivat päihittää heikommat kilpailijansa, vallata
markkinaosuuksia ja joissakin tapauksissa ostaa

kilpailijoita, jotka eivät ole riittävän vahvoja selviytyäkseen
hitaamman kasvun jaksosta. Laatua tyylinä löytyy kaikilta
toimialoilta, mutta maailmanlaajuisesta MSCI World
Quality –osakeindeksistä voidaan havaita, että suurin osa
laatuyhtiöistä kuuluvat IT- tai terveydenhuoltotoimialoihin.
Nämä toimialat muodostivat lokakuussa 2022 noin 55
prosenttia tästä indeksistä. Yhdysvaltojen osuus samasta
indeksistä on 76 prosenttia.
Joukkolainoihin kuuluu useita eri omaisuuslajeja, jotka
ovat menestyneet hyvin taantumien aikana. Korkean
luottoluokituksen Investment grade -yrityslainat ja valtion
joukkovelkakirjat ovat kaksi esimerkkiä omaisuuslajeista,
jotka ovat menestyneet osakkeita paremmin useimpien
menneiden taantumien aikana. Ne hyötyvät siitä, että
korot tyypillisesti laskevat taantumien aikana. Tämä johtuu
siitä, että keskuspankit alkavat laskea ohjauskorkoja (tai
lakkaavat nostamasta niitä) kysynnän elvyttämiseksi.
Lisäksi inflaatio-odotukset tyypillisesti laskevat taantumien
aikana, mikä aiheuttaa myös korkojen laskupaineita.

Nämä osaketyylit menestyvät parhaiten talouden eri vaiheissa:
Noususuhdanne

Korkeasuhdanne

Laskusuhdanne

Matalasuhdanne

Talouskasvu
kiihtyy

Positiivista,
maltillista kasvua

Talouskasvu
hidastuu

Talous
supistuu

Arvo

Arvo

Osinko

Kasvu

Laatu

Osinko

Laatu
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Britannian uusi pääministeri Rishi Sunak vieraili jokin aika sitten Ukrainan
presidentin Volodymyr Zelenskyin luona Kiovassa. Sota varjostaa edelleen
hyvin raskaasti etenkin Eurooppaa.

Osakkeet: Täällä näemme
suurinta tuottopotentiaalia
YLIPAINOTUS YHDYSVALLOISSA:
Odotamme taantuman jäävän muita alueita lievemmäksi
Odotamme Yhdysvaltoihin lievää taantumaa, lievempää kuin
muualla. Ukrainan sota ja korkeat energian hinnat eivät rasita
Yhdysvaltain taloutta yhtä paljon kuin Eurooppaa. Vahvojen
työmarkkinoiden ja korkean säästämisasteen ansiosta yhdysvaltalaisten kuluttajien tilanne on suhteellisen hyvä. Jotkin
osa-alueet herättävät kuitenkin huolta, kuten varsinkin heikot
asuntomarkkinat. Inflaatio näyttää saavuttaneen huippunsa, ja
odotamme Yhdysvaltain keskuspankin maltillistavan aggressiivisia koronnostojaan vuoden 2023 alussa. Taantuman välttäminen
on nyt kuitenkin todennäköisesti myöhäistä, koska koronnostot
vaikuttavat talouteen yhä enemmän ja siksi kasvuun kohdistuvat
paineet lisääntyvät jatkuvasti. Siitä huolimatta pidämme yhdysvaltalaisten osakkeiden riskiin suhteutettua tuottopotentiaalia
edelleen parhaana ja jatkamme niiden ylipainotusta.

NEUTRAALI PAINOTUS JAPANISSA:
Hidas kasvu voi rasittaa Japanin suhdanneherkkiä
markkinoita
Japanilaiset osakkeet ovat P/E- luvulla – osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen – mitattuna halpoja sekä
niiden historialliseen keskiarvoon että muihin alueisiin verrattuna. Japanilaiset yritykset ovat yleensä varsin konservatiivisia ja
hyvin vakaita, joten niiden pitäisi pystyä selviytymään globaalista
taantumasta. Japanin osakemarkkinat ovat kuitenkin melko
suhdanneherkät, ja kasvun hidastuminen rasittaa siksi ankarasti
yritysten tuloksia. Kiina on Japanin tärkein vientimarkkina, joten
Kiinan talouden elpymisen onnistuminen vaikuttaisi Japaniin
myönteisesti. Koronasulkujen jatkuminen Kiinassa vaikuttaisi
puolestaan negatiivisesti. Japanin jeni on jatkuvasti heikentynyt,
vaikka hallitus on pyrkinyt tukemaan valuuttaa. Odotamme Japanin jenin tulevien 12 kuukauden aikana vahvistuvan, mikä hyödyttäisi eurooppalaisia sijoittajia, vaikka se luonnollisesti heikentäisi
Japanin viennin kilpailukykyä. Pidämme japanilaisten osakkeiden
painotuksen neutraalina.

NEUTRAALI PAINOTUS KEHITTYVILLÄ
MARKKINOILLA:
Arvostus edelleen alhainen, mutta hyvistä syistä
Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat kahden viime vuoden
aikana menestyneet muita alueita huonommin. Syitä tähän ovat
korkojen nousu ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen, mikä on
kasvattanut kehittyvien markkinoiden dollarimääräisiä velanhoitokustannuksia. Samalla alueen tärkein markkina-alue Kiina
osoittaa selkeitä merkkejä heikkoudesta, ja erityisesti sen asuntomarkkinoiden ja rakentamisen kasvunäkymät ovat huolestuttavia.
Kiinan viranomaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet huomattavista
tuista vaikeuksissa olevalle rakennusalalle, mikä on myönteistä.
Kiinan markkinoiden kannalta jatkossa tärkeintä on kuitenkin se,
helpottaako Kiina nollatoleranssiaan Covid-19:n suhteen. Jos
tätä politiikkaa ei muuteta, hallituksen on vaikea elvyttää taloutta
ja luoda näin vastavoimaa heikoille asuntomarkkinoille. Kiinan
ja Yhdysvaltojen suhteet ovat edelleen jääkylmät ja merkitsevät
suurta riskiä Kiinalle lähialueineen. Maailmantalouden kasvun
hidastuminen tuottaa ongelmia myös monille kehittyville markkinoille, koska ne ovat hyvin riippuvaisia viennistä. Vaikka kehittyvien markkinoiden osakkeiden hinnoittelu on sekä absoluuttisesti
että suhteellisesti alhainen, uskomme tilanteen edellä mainittujen
tekijöiden vuoksi pysyvän muuttumattomana vielä jonkin aikaa.
Siksi jatkamme kehittyvien markkinoiden neutraalia painotusta.

ALIPAINOTUS EUROOPASSA:
Energiakriisi ja globaali taantuma on huono yhdistelmä
Eurooppalaiset osakkeet ovat menestyneet hyvin vuonna 2022.
Niitä ovat tukeneet Euroopan osakemarkkinoiden suuri arvo-osakkeiden paino sekä markkinan defensiivisten sektoreiden hyvä
kehitys. Makrotalousluvut ennakoivat kuitenkin synkkää kehitystä
Euroopan taloudessa. Aluetta uhkaa tänä talvena myös vakava energiakriisi, joka johtuu Venäjän Ukrainaan kohdistuneen
hyökkäyssodan korkeiksi nostamista energian hinnoista. Kaasupula voi pakottaa turvautumaan säännöstelyyn, mikä voi ajaa
kuluttajat ja teollisuustuotannon vaikeaan tilanteeseen. Inflaatio
on kaksinumeroinen, kuluttajien luottamus on alhaisempi kuin
koskaan aiemmin, ja ostopäällikköindeksin teollisuuden uusien
tilausten määrä viittaa kysynnän romahdukseen. Lisäksi voivat
suhdanneherkät ja pääasiassa viennistä riippuvaiset markkinoiden osa-alueet kärsiä pahasti, kun maailmantalouden kasvun
hidastuminen alkaa vaikuttaa yritysten tilauskantaan ja tuloskasvuodotuksiin. Siksi jatkamme alipainotusta.
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Korkojen nousu ja dollarin
kurssin vahvistuminen
ovat vahingoittaneet kehittyviä markkinoita, joilla on
dollarimääräistä velkaa.
Viime aikoina dollari on
kuitenkin jonkin verran
heikentynyt.

Joukkolainat: Täällä näemme
suurinta tuottopotentiaalia
INVESTMENT GRADE -YRITYSLAINOJEN
YLIPAINOTUS:
Edelleen houkuttelevia epävarmoilla markkinoilla
Investment grade -luokkaan kuuluvat laadukkaat yritysvelkakirjat,
jotka ovat turvallisempia kuin kehittyvien markkinoiden luotot ja
heikomman luottoluokituksen high yield -yrityslainat. Alhaisempaan luottoluokkaan kuuluvien joukkolainojen osuus on kasvanut,
mikä voi aiheuttaa huolta. Uskomme kuitenkin edelleen, että
investment grade -joukkovelkakirjat tarjoavat houkuttelevaa tuottoa valtionobligaatioihin verrattuna, ja riski on pienempi kuin high
yield- yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden velkakirjoissa
sekä osakkeissa. Siksi jatkamme investment grade -yrityslainojen
ylipainotusta.

KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN
JOUKKOVELKAKIRJOJEN ALIPAINOTUS:
Liian paljon vastatuulta
Vaikka kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat tarjoavat mukavaa lisätuottoa verrattuna turvallisempiin valtionobligaatioihin,
emme usko, että lisätuotto on riittävän korkea kompensoimaan
niihin sisältyvää riskiä. Nousevat korot ja Yhdysvaltain dollarin
vahvistuminen ovat olleet kaksi suurinta syytä siihen, että kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat ovat olleet joukkovelkakirjoissa toistaiseksi tänä vuonna heikoimmin menestynyt omaisuuslaji.
Emme usko, että tilanne muuttuu lähiaikoina, ja siksi pidämme
kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat alipainotettuina.

HIGH YIELD -YRITYSLAINOJEN ALIPAINOTUS:
Kasvava konkurssiriski voi tuottaa ongelmia
High yield -joukkovelkakirjojen luottoluokitus on alhainen. Siksi
niihin sijoittamiseen sisältyy suuri riski, ja siksi ne tarjoavat melko
korkeaa juoksevaa tuottoa. High yield -joukkovelkakirjat ovat
erityisen riskipitoisia taantuman aikana, ja luottoriskimarginaali
(lisäkorko suhteessa turvallisempiin valtionobligaatioihin) voi
kasvaa merkittävästi, jolloin sijoitusten arvo laskee. Uskomme,
että emme ole kaukana maailmanlaajuisesta taantumasta, jolloin
erityisesti konkurssiriskit voivat huomattavasti kasvaa. Siksi
pidämme high yield -yrityslainat alipainotettuina.

NEUTRAALI PAINOTUS GLOBAALEISSA VALTIONVELKAKIRJOISSA / NEUTRAALI PAINOTUS INFLAATIOLINKATUISSA JOUKKOLAINOISSA
Valtionvelkakirjat ovat turvallinen ja likvidi
omaisuuslaji
Valtionvelkakirjat ovat erittäin turvallinen ja likvidi omaisuuslaji, joka
on historiallisesti menestynyt hyvin taantumien aikana. Korot ovat
nousseet merkittävästi vuonna 2022, mutta uskomme pitkien
korkojen huipputason olevan ovella. Tämä tukee omaisuuslajia
samalla, kun korkeammat korot mahdollistavat houkuttelevan
juoksevan tuoton. Vaikka on merkkejä siitä, että inflaatio on saavuttanut huippunsa Yhdysvalloissa, uudet haukkamaiset viestit
Yhdysvaltain keskuspankilta ovat edelleen riskitekijä, ja säilytämme
valtionvelkakirjojen painotuksemme neutraalina. Inflaatiolinkattujen joukkolainojen tuotto on ollut vuonna 2022 alhainen inflaatio-odotusten hälvenemisen ja reaalikorkojen nousun vuoksi. Jos
vuonna 2023 tulee taantuma, se voi heikentää inflaatio-odotuksia
entisestään. Siksi suosittelemme inflaatiolinkattujen joukkolainojen
neutraalia painotusta.

PAIKALLISTEN JOUKKOVELKAKIRJOJEN
YLIPAINOTUS:
Euroalueen valtionvelkakirjoista ja
rahamarkkinasijoituksista tuottoa ja turvaa
EKP on jatkanut inflaation vastaista taisteluaan koronnostoilla
heikentyvästä talousympäristöstä huolimatta. Markkinakorkojen
nousussa on näkyvissä rauhoittumista samalla, kun odotukset ensi
vuoden inflaatiosta ja talouskasvusta ovat laskeneet. Korkosijoittajalle markkinakorkojen nousun lakkaaminen ja jopa markkinakorkotason lasku tarkoittaa tyypillisesti arvonnousua sijoituksissa. Saadakseen suuremman hyödyn irti tästä korkoriskistä suosittelemme
nyt maltillista duraation kasvattamista paikallisten joukkovelkakirjojen sisällä. Sijoittajalle on myös tarjolla kohonneen korkotason mukanaan tuomaa, viime vuosia merkittävästi korkeampaa juoksevaa
tuottoa. Talousympäristön heikentyessä on kuitenkin syytä muistaa
yrityslainoissa luottoriskimarginaalien mahdollinen leveneminen, ja
painottaa korkean luottoluokituksen yrityksiä salkussaan. Euroopan
taantuman lähestyessä jatkamme siis euroalueen joukkovelkakirjojen maltillista ylipainotusta.
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Tämänhetkiset painotuksemme
Danske Bank ennustaa, että ylipainotetut omaisuuslajit kehittyvät suotuisammin kuin
markkinat yleensä, kun taas alipainotetut menestyvät keskimääräistä huonommin.
Ylipainotettujen arvopapereiden osuus salkustamme on pitkän ajan tavoitetta suurempi
ja alipainotettujen pitkän ajan tavoitetta pienempi.

OSAKKEET - TOIMIALAT
Osakkeiden toimialakohtaiset painotukset

ALLOKAATIO
Omaisuuslajien painotukset
Osakkeet

Alipaino

Kulutushyödykkeet

Alipaino

Korkosijoitukset

Ylipaino

Energia

Neutraali

Rahoitus

Neutraali

Yhteiskuntapalvelut

Ylipaino

Teollisuus

Neutraali

IT

Neutraali

Perusteollisuus

Alipaino

Päivittäistavarat

Ylipaino

Terveydenhuolto

Ylipaino

Viestintäpalvelut

Alipaino

KORKOSIJOITUKSET
Korkosijoitusten painotukset
Paikalliset joukkolainat

Ylipaino

Investment Grade -yrityslainat

Ylipaino

High Yield -yrityslainat

Alipaino

Kehittyvien maiden lainat

Alipaino

Globaalit valtionlainat

Neutraali

Globaalit inflaatiolinkatut joukkolainat

Neutraali

OSAKKEET - ALUEET
Osakkeiden alueelliset painotukset
USA

Ylipaino

Eurooppa

Alipaino

Kehittyvät markkinat

Neutraali

Japani

Neutraali

Suomi

Neutraali

Lähde: Danske Bank
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Muista aina sijoittajan riski:
Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Jos kehitys
poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten
sijoitusten tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita.
Danske Bank on laatinut tämän julkaisun ainoastaan yleiseksi
tiedoksi, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi.
Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa, jos harkitset sijoituspäätöksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville,
sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun
muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki,
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK.
Y-tunnus 1078693-2
Danske Bank A/S, Kööpenhamina.
Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri.
Rek. nro 61 12 62 28

