
Synkimmät pilvet väistyivät, mutta 
näkymät pysyvät edelleen utuisina 
Kohentuneet talousnäkymät ovat viime kuukausina lisänneet 
optimismia rahoitusmarkkinoilla. Monet osakemarkkinoihin 
vaikuttavat tekijät ovat parantuneet. Kehotamme kuitenkin 
sijoittajia edelleen varovaisuuteen, ja se heijastuu 
sijoitussuosituksissamme. 
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Maailmantalouden lyhyen aikavälin nä-
kymät ovat parantuneet, mikä on viime 
kuukausina johtanut rahoitusmarkkinoil-
la osakekurssien merkittävään nou-
suun. Valoisammat talousnäkymät ovat 
jyrkässä ristiriidassa kolmen kuukauden 

Valoisammat talousnäkymät ovat piristäneet rahoitusmarkkinoita, jotka näyttävät tällä 
hetkellä odottavan hinnoittelun perusteella maailman talouskehityksen unelmaskenaariota.

Optimismin aalto on saanut  
osakkeet nousuun

takaisten odotusten kanssa. Tämä joh-
tuu monesta eri syystä:
• Eurooppa varautui kaasun säännös-

telyyn ja taantumaan. Leuto talvisää 
ja vähentynyt kulutus ovat laskeneet 
energian hinnat Venäjän Ukrainaan 
tekemää hyökkäystä edeltäneelle 
tasolle, mikä on osaltaan torjunut 
suistumista syvään taantumaan.

• Tiukoin ottein koronaa koko pande-
mian ajan tukahduttanut Kiina avau-
tui yhtäkkiä ja yllättävän nopeasti. 
Kiinan hallinnolla on ollut myös 
käytettävissään paljon rahaa, jonka 
turvin he ovat nyt hyvää vauhtia 
elvyttämässä maan taloutta. 

• Lisäksi monet yritysten luottamusta 
kuvaavat indikaattorit viittaavat sii-
hen, että olemme voineet saavuttaa 
talouden aallonpohjan toistaiseksi 
ja edessämme on aiemmin pelättyä 
parempaa talouskasvua.  

Odotamme, että taantuma jää Yhdys-
valloissa muutaman kuukauden takaisia 
odotuksia lievemmäksi ja lyhyemmäksi. 

Odotamme, että taantu-
ma jää Yhdysvalloissa 
muutaman kuukauden 
takaisia odotuksia 
lievemmäksi ja lyhyem-
mäksi. Euroopassa  
kasvu jää hyvin vaatimat-
tomaksi, mutta maanosa 
välttää juuri ja juuri  
taantuman.
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Euroopassa kasvu jää hyvin vaatimat-
tomaksi, mutta maanosa välttää juuri ja 
juuri taantuman. Tämä on luonnollisesti 
hyvä uutinen, mutta onko markkinoiden 
reaktio ollut ylimitoitetun positiivinen? 

Pekingin aamuliikenne 
helmikuisena aamuna 
osoittaa Kiinan taloudellisen 
toimeliaisuuden olevan 
piristymässä, mikä voi 
auttaa tukemaan kehittyvien 
markkinoiden osakkeita.

Nykyinen allokaatio

Neutraali paino
osakkeissa
 
Neutraali paino
korkosijoituksissa

Kaisa Kivipelto
Senioristrategi, 
Danske Bank
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Lyhyellä aikavälillä osakkeiden 
näkymät ovat parantuneet, mutta 
tietty varovaisuus on tarpeen
Globaalit osakkeet ovat viime vuoden 
lokakuusta alkaen nousseet jyrkästi.

On kuitenkin vielä useita syitä jatkaa 
hieman varovaista suhtautumista osak-
keisiin. Juuri nyt markkinat näyttävät 
perustavan hinnoittelunsa lähinnä unel-
maskenaarioon, jossa inflaatio laskee 
tavoitteiden mukaisesti, keskuspankit 
lopettavat koronnostot erittäin pian, 
ja taloudessa tapahtuu niin sanottu 
pehmeä lasku.

Korkeat arvostukset, yritysten nega-
tiivinen tuloskasvu ja tiukkana jatkuva 
rahapolitiikka tarkoittavat kuitenkin, että 
taloudessa voi myöhemmin olla edessä 
takaisku. Yhtiöiden tilinpäätökset 
vuoden 2022 viimeiseltä neljänneksel-
tä eivät ylittäneet odotuksia entiseen 
tapaan, ja tammikuussa analyytikot 
ovat tavallista enemmän alentaneet 
arvioitaan yhtiöiden vuoden 2023 
ensimmäisen neljänneksen tuloksista. 
Ennakoimme, että yrityksillä on tänä 
vuonna vaikeuksia saavuttaa hyvää 
tulostasoa, kun kysyntä on lähitulevai-
suudessa entisestään heikkenemässä 
sekä palkat ja tuotantopanosten hinnat 
ovat nousussa.

Siksi uskomme edessä olevan 
korkean volatiliteetin ajanjakso, koska 
vähäisetkin uutiset voivat saada 
mielialat kallistumaan suuntaan taikka 
toiseen. Kuitenkin, kasvunäkymä on 
aiempaa parempi ja siksi nostamme 
osakkeet alipainosta neutraaliin painoon 
ja vastaavasti laskemme korkosijoituk-
set ylipainosta neutraaliin painon. Toisin 
sanoen, suosittelemme osakkeiden ja 
joukkovelkakirjojen tasapainottamista 
oman pitkän aikavälin tavoitepainon 
mukaisesti. 

Liiallinen optimismi on vallannut 
alaa Euroopassa 
Maakaasun hinnat ovat laskeneet Eu-
roopassa selvästi kesän 2022 paniikki-
tason alapuolelle, ja Euroopan kaasu-
varastot ovat täydempiä kuin yleensä 
tähän aikaan vuodesta. Tämä on 

Euroopan talous on kehittynyt pelättyä paremmin. 
Osittain tämä johtuu Euroopan leudosta talvesta 

ja energian kulutuksen vähentymisestä, mikä 
on vaikuttanut suotuisasti energian hintoihin ja 

auttanut torjumaan syvää taantumaa.

Indeksi

Osakemarkkinoiden tuotot vuoden alusta

Tuotto vuoden alusta paikallisessa valuutassa. Historiallinen kehitys ei ole 
tae tulevasta tuotosta.

Lähde: Macrobond, MSCI, kokonaistuotto paikallisessa valuutassa. Tiedot kerätty 23.02.2023.
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kasvattanut optimismia talouden näky-
mistä Euroopassa. Lisäksi monet indi-
kaattorit viittaavat siihen, että talouden 
pahin hidastumisvaihe on toistaiseksi 
takanapäin. Myös inflaatio on maltillis-
tunut, ja Kiinan uudelleen avautuminen 
vapauttaa valtavasti kysyntää, mikä 
erittäin todennäköisesti piristää  
toimeliaisuutta tulevina kuukausina. 
Odotamme näin ollen Euroopan talous-
kasvun hidastumisen jäävän aiempaa 
lievemmäksi ja lyhytkestoisemmaksi. 

Markkinat eri puolilla Eurooppaa 
ovat kuitenkin laajasti huomioineet 
nämä myönteiset uutiset, ja uskomme 
niiden jo vaikuttaneen hintoihin. Pidäm-
me vaarana sitä, että eurooppalaiset 
osakkeet ovat nousseet liikaa eikä  
erilaisia riskejä ole asianmukaisesti 
huomioitu markkinoiden hinnoittelussa. 

Esimerkiksi Euroopan energiakriisiä 

ei ole vielä läheskään ratkaistu, se on 
pikemminkin lykkääntynyt. Maakaasun 
hinnat ovat edelleen historiallises-
ti totuttua paljon korkeammat, eikä 
mielialojen kääntymiseen tarvita paljoa. 
Tämä voisi tapahtua esimerkiksi silloin, 
jos nesteytetyn maakaasun tuonnissa 
Eurooppaan ilmenisi vaikeuksia, sää  
kylmenisi yhtäkkiä merkittävästi,  
tai kevät saapuisi odotettua myöhem-
min. 

Lisäksi Kiinan uudelleen avautumi-
nen todennäköisesti kasvattaa maa-
kaasun kulutusta ja lisää hinnannousu-
paineita. Kiinan uudelleen avautuminen 
voi myös yleisesti kiihdyttää inflaatiota. 
Odotamme inflaatiovauhdin olevan 
hidastumassa, mutta se ei vielä anna 
Euroopan keskuspankille (EKP) aihetta 
julistaa voittoa inflaatiosta ja höllentää 
rahapolitiikkaa. Odotamme, että EKP:n 

4  Danske Bank, Sijoitusnäkemys kevät 2023 Vaikka odotamme inflaation olevan 
hidastumassa Euroopassa, EKP:n 

pääjohtajan Christine Lagarden 
mukaan on vielä liian aikaista 

julistaa voittoa inflaatiosta ja löysätä 
rahapolitiikkaa.

rajoittava rahapolitiikka jarruttaa yhä 
taloutta. 

Jatkamme varovaista suhtautu-
mistamme eurooppalaisiin osakkeisiin 
ja suosimme niiden sijaan kehittyviä 
markkinoita.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet 
tarjoavat hyvän tilaisuuden 
riskinottoon
Kiinan nopea uudelleen avautuminen 
vuoden 2022 lopussa yllätti useim-
mat. Kiinan viranomaiset ovat myös 
aloittaneet talouden elvytyksen. Onkin 
syytä uskoa, että sillä on talouskas-
vuun suurempi vaikutus nyt kuin Kiinan 
nollatoleranssipolitiikan aikana. Silloin 
viranomaisten toimet talouden elvyttä-
miseksi pääasiassa lisäsivät väestön 
säästämisintoa. Nyt tulevia sulkutoimia 
koskeva epävarmuus on suureksi 

Maailmantalouden pääskenaariomme on pysähtynyt kasvu, jossa juuri ja juuri vältytään taantumalta. On kuitenkin myös 
mahdollista, että kasvu jatkuu odotettua nopeampana, mikä on rahoitusmarkkinoiden kannalta positiivinen riskiskenaario. Tilanne 
voi kääntyä myös huonompaan suuntaan, ja joudumme syvään taantumaan. Tämä olisi niin sanottu negatiivinen riskiskenaario. 

Markkinoiden vaihtoehtoiset riskiskenaariot

Positiivinen skenaario

Positiivisessa riskiskenaariossa keskuspankit 
onnistuivat hidastamaan inflaatiota ilman, että 
talouden toimeliaisuus hidastuu merkittävästi, 
jolloin kasvu jatkuu hyvänä. Jos inflaatio hidastuu 
odotettua aiemmin, keskuspankit voivat pidättäytyä 
korkojen nostamisesta ennakoituun tahtiin. Inflaation 
nopeampi hidastuminen vahvistaa myös kuluttajien 
ostovoimaa sekä tukee yksityistä kulutusta ja 
samalla kasvua. Tässä skenaariossa voidaan odottaa 
positiivista markkinareaktiota, jossa erityisesti 
kasvuosakkeet menestyvät hyvin. Yleensä tässä 
skenaariossa hyötyvät riskialttiimmat omaisuuserät, 
kuten osakkeet yleensä, ja joukkovelkakirjoista 
riskipitoisemmat, joita ovat esimerkiksi high yield 
-yrityslainat. 

Negatiivinen skenaario

Negatiivisessa riskiskenaariossa inflaatio kääntyy 
uudelleen nousuun taloudellisen toimeliaisuuden 
elpyessä nopeasti muun muassa Kiinan 
uudelleen avautumisen seurauksena. Tämä saa 
keskuspankit nostamaan korkoja huomattavasti 
enemmän kuin mitä markkinat tällä hetkellä 
odottavat hinnoittelussaan, ja seurauksena on 
syvä taantuma. Se johtaa riskien välttämiseen 
rahoitusmarkkinoilla, jolloin vähemmän riskialttiit 
omaisuuserät toimivat suhteellisesti paremmin kuin 
riskialttiimmat omaisuuserät, joita ovat osakkeet 
ja high yield -joukkovelkakirjat. Sijoittajan reseptinä 
tällaisen tilanteen varalta on hyvin defensiivinen 
lähestymistapa, jossa keskitytään laatuyrityksiin ja 
hyvään riskien hajauttamiseen.
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Miten Yhdysvaltain velkakatto 
vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin?
Yhdysvallat asettaa velkakatolla rajan sille, kuinka paljon velkaa liittovaltiol-
la voi olla, ja kongressin on nostettava velkakattoa tai poistettava se, jotta 
Yhdysvallat ei laiminlöisi velkojensa hoitamista. Kongressi otti velkakaton 
käyttöön vuonna 1917, minkä jälkeen sitä on nostettu 78 kertaa. Nykyinen 
velkakatto on 31,4 biljoonaa dollaria. 

Yhdysvallat saavutti velkakaton 19. tammikuuta 2023, mutta liittovaltion 
rahojen odotetaan riittävän vielä kesäkuun alkuun. Siihen asti viranomaiset 
käyttävät rahaa keskuspankissa olevilta tileiltään.

Republikaanit ja demokraatit ovat jo aloittaneet neuvottelut velkakatosta. 
Jotkut konservatiivisemmat republikaanit haluavat leikata tiettyjä menoja, 
kun taas demokraatit haluavat pitää kiinni suurimmasta osasta julkisia me-
noja. Neuvottelut saattavat sen vuoksi päätyä umpikujaan, mutta odotam-
me poliitikkojen pääsevän sopimukseen, koska he tietävät, kuinka vakavia 
seurauksia neuvottelujen kariutumisella olisi.

Velkakatosta käytävät neuvottelut eivät yleensä juuri vaikuta rahoitus-
markkinoihin. Jos neuvottelut pitkittyvät merkittävästi, markkinat voivat 
kuitenkin alkaa hermostua. Tämä voi kasvattaa volatiliteettia ja nostaa 
Yhdysvaltain valtionlainojen korkoja, kun sijoittajat vaativat korkeampaa 
riskipreemiota sijoittaessaan niihin.

Yhdysvaltain Capitol Washingtonissa, 
missä poliittinen taistelu velkakatosta 
jatkuu. Yhdysvallat saavutti velkakaton 
19. tammikuuta 2023, mutta 
liittovaltion rahojen odotetaan riittävän 
vielä kesäkuun alkuun.

osaksi poissa, ja kiinalaisilla on paljon 
säästöjä kulutettavaksi.  

Uudelleen avautuminen ja talouden 
elvytystoimet kasvattavat taloutta myös 
monissa muissa kehittyvien markkinoi-
den maissa. Tämä koskee erityisesti 
raaka-aineiden viejämaita, koska Kiinan 
”paluu” globaaleille markkinoille kiihdyt-
tää raaka-aineiden ja energian kysyntää. 
Sijoittamista kehittyville markkinoille 
voidaan käyttää myös jonkinasteise-
na suojana kehittyneempien maiden 
suhteellisen hidasta kasvua vastaan. 
Kehittyvien markkinoiden osakkeiden 
arvostukset ovat edelleen houkuttelevia. 

Kehittyvät markkinat eivät kuiten-
kaan ole riskittömiä. Jännitteet Yhdys-
valtojen ja Kiinan välillä ovat todennä-
köisesti tulleet jäädäkseen, mikä voi 
ajoittain vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden 
mielialoihin, joiden vaihteluille kehittyvi-
en markkinoiden osakkeet ovat erityisen 
alttiita. Myöskään pitkittynyt globaali 
taantuma ei vaikuta myönteisesti tähän 
omaisuuslajiin. 

Tasapainoisempi suhtautuminen  
eri toimialoihin
Viime aikoina olemme omaksuneet 
aiempaa tasapainoisemman suhtautu-
misen eri toimialoihin, mikä perustuu 
toisaalta talouden kohenemiseen ja 
toisaalta siihen, että näemme joillain 
toimialoilla yhä riskejä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että emme enää 
odota defensiivisten toimialojen, kuten 
päivittäistavaroiden tai terveydenhuol-
tosektorin, menestyvän paremmin kuin 
markkinat yleensä. Samalla pidämme 
mahdollisena sitä, että alhaisempi in-
flaatio vaikuttaa myönteisesti kuluttajiin, 
joten emme enää odota suhdanneherk-
kien kulutushyödykkeiden menestyvän 
heikommin kuin markkinat yleensä.  

Korkojen ei enää odoteta nousevan 
merkittävästi, ja se helpottaa kasvuo-
sakkeiden tilannetta. Se voi hyödyttää 
myös suhdanneherkkiä kulutustuottei-
ta- ja palveluita, koska toimiala sisältää 
jonkin verran kasvuyhtiöitä. Korkoympä-
ristö voi vastaavasti tukea yhtä tällä het-
kellä suosimaamme sijoitusteemaa, eli 

”terveydenhuollon innovaatiota”, jossa 
yhdistyvät terveydenhoito ja teknologia, 
ja jonka näemme tarjoavan kiinnosta-
via mahdollisuuksia. Kiinan uudelleen 
avautumisen myötä meitä kiinnostavat 
myös muun muassa raaka-ainesektorin 
mahdollisuudet.  

Viime kesästä lähtien olemme 

keskittyneet tyylillisesti laatuosakkei-
siin, joihin keskitymme edelleen. Tämä 
segmentti on historiallisesti menestynyt 
hyvin aikoina, joina talouskasvu on ollut 
hidasta. Viime vuosina kasvuyritysten, 
myös IT-yhtiöiden, osuus laatuosakkeis-
ta on jatkuvasti kasvanut, ja korkojen 
noususta johtuvien esteiden hälve-

31,4 biljoonaa 
dollaria  

on Yhdysvaltain  
nykyinen velkakatto.
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sa. Runsaan vuoden kuluttua sodan syttymisestä 

Ukrainassa energian hinnat ovat palautuneet Venäjän 
hyökkäystä edeltäneelle tasolle, mutta sota on edelleen 

merkittävä epävarmuustekijä.

neminen hyödyttää niitä. Laatuosakkeet 
sopivat myös erittäin hyvin ajanjaksoon, 
jolloin toivo paremmista ajoista yhdistyy 
suuren epävarmuuden kausiin.

Hyvin hajautettu joukkolainasalkku, 
jonka pääpaino on paikallisissa 
joukkolainoissa 
Pidämme joukkovelkakirjojen tarjo-
amia mahdollisuuksia edelleen hyvinä. 
Niissä suosimme edelleen korkeamman 
luottoluokituksen investment grade 
-yrityslainoja ja paikallisia joukkolainoja, 
eli euroalueen valtionlainoja ja raha-
markkinasijoituksia. Investment grade 
-yrityslainat ovat yritysvelkakirjoja, 
joiden luottokelpoisuus on hyvä. Ne 
ovat turvallisimpia yritysvelkakirjoja, 
jotka tarjoavat jonkin verran parempaa 
korkoa suhteessa valtionobligaatioihin. 
Sama koskee rahamarkkinasijoituksia, 

tosin hieman vähäisemmässä määrin. 
Syksystä 2022 lähtien olemme 

suositelleet joukkolainasalkussa 
joidenkin vuosien mittaista duraatiota. 
Duraatio on osoitus joukkovelkakirjojen 
korkoherkkyydestä, ja mitä pitempi 
joukkolainan duraatio on, sitä enemmän 
sen kurssin voidaan odottaa nousevan 
koron laskutilanteessa – tai päinvastoin 
laskevan, jos korko nousee.  

Odotamme pitkien korkojen nousun 
ensi vuonna taittuvan ja laskevan 
hieman. Siksi tämän hieman pidemmän 
duraation säilyttäminen joukkovelkakir-
jasalkussa on edelleen houkuttelevaa. 
Uskomme kuitenkin, että lyhyet raha-
markkinasijoitukset ovat yhä perusteltu 
lisä salkkuun, koska ne tarjoavat hyvää 
tuottoa verrattuna käteistalletuksiin. 

Suosittelemme hyvin hajautettua 
joukkovelkakirjasalkkua, jossa hyödyn-

netään parhaalla mahdollisella tavalla 
turvallisempien euroalueen valtionlaino-
jen vakautta sekä turvallisempien yritys-
lainojen mahdollisuuksia ja keskitytään 
tuoton optimointiin suhteessa riskiin. 

 

Maakaasun hintaan liittyy edelleen merkittävä riski
Tällä hetkellä kaasun hinta on huomattavasti viimevuotista alhaisempi, mikä johtuu osittain suhteellisen leudosta 
talvesta ja vähentyneestä kulutuksesta. Energian hinnat ovat kuitenkin historiaan verrattuna suhteellisen korkealla, ja on 
olemassa vaara, että ne lähtevät jälleen nousuun, mikä osaltaan kiihdyttäisi inflaatiota. Näin ollen energian hintakehitys 
voi edelleen vaikuttaa inflaatioon, korkoihin ja keskuspankkien päätöksiin.

   Saksa, Maakaasu, NCG Naturgas (NCGI), EUR            Keskiarvo 2012-2020

Indeksi

Lähde: Macrobond 23.02.2023.
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Pidämme vaarana sitä, 
että eurooppalaiset  
osakkeet ovat nousseet 
liikaa eikä erilaisia ri-
skejä ole asianmukaisesti 
huomioitu markkinoiden 
hinnoittelussa.
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Suhtautumisemme japanilaisiin 
osakkeisiin on muuttunut 
hieman myönteisemmäksi. 
Maailmantalouden kasvun 
hidastuminen haittaa japanilaisia 
osakkeita, mutta samalla niitä 
hyödyttää maan tärkeimmän 
vientimarkkina-alueen, Kiinan, 
uudelleen avautuminen. 
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NEUTRAALI PAINOTUS YHDYSVALLOISSA
Odotuksissa lievä ja lyhyehkö taantuma, mutta riskejä 
on edelleen
Vaikka odotamme Yhdysvaltoihin lievää taantumaa, on 
maan talous monella tavalla edelleen vahva. Ukrainan 
sota ei vaikuta Yhdysvaltain talouteen yhtä paljon kuin 
Eurooppaan. Työttömyys on ennätysmäisen alhaalla, ja 
kuluttajien asema on suhteellisen vahva korkeista koroista 
ja inflaatiosta huolimatta. Yhdysvaltain keskuspankin ag-
gressiiviset koronnostot ja retoriikka näyttävät laantuvan, 
ja koronnostot lienevät pian ohi. Emme kuitenkaan odota 
ohjauskoron laskevan vielä vuonna 2023, koska inflaatio 
jatkuu korkeana, työmarkkinat ovat vahvat ja palkka-hin-
takierre uhkaa. Tähänastisten mittavien koronnostojen 
täysimääräinen vaikutus ei vielä näy taloudessa, mikä 
voi aiheuttaa Yhdysvaltojen kasvunäkymille lisäpainei-
ta. Lisäksi yhdysvaltalaisten osakkeiden hinnoittelu on 
edelleen korkea. Säilytämme yhdysvaltalaisten osakkeiden 
neutraalin painotuksen.

NEUTRAALI PAINOTUS JAPANISSA:
Kiinan uudelleen avautuminen hyödyttää myös 
Japania 
Japanilaiset osakkeet ovat P/E- luvulla (osakkeen hinta 
suhteessa osakekohtaiseen tulosodotukseen) mitattuina 
pitkään olleet halpoja suhteessa niiden historialliseen 
keskiarvoon ja myös muihin alueisiin. Japanilaiset yritykset 
ovat yleensä varsin konservatiivisia ja hyvin vakaita, joten 
niiden pitäisi pystyä selviytymään mahdollisesta globaa-
lista taantumasta. Japanin osakemarkkinat ovat kuitenkin 
melko suhdanneherkät, ja kasvun hidastuminen rasittaa 
siksi ankarasti yritysten tuloksia. Maailmantalouden 
kasvun hidastuminen haittaa japanilaisia osakkeita, mutta 
toisaalta niitä hyödyttää maan tärkeimmän vientimarkki-
na-alueen, Kiinan, uudelleen avautuminen. Japanin jeni on 
jatkuvasti heikentynyt, vaikka hallitus on pyrkinyt tukemaan 
valuuttaa. Odotamme kuitenkin Japanin jenin tulevien 12 
kuukauden aikana vahvistuvan, mikä hyödyttäisi eurooppa-
laisia sijoittajia, vaikka se luonnollisesti heikentäisi Japanin 
viennin kilpailukykyä. Suhtautumisemme japanilaisiin 
osakkeisiin on muuttunut hieman positiivisemmaksi, mutta 
pidämme niiden painon toistaiseksi neutraalina. 

YLIPAINOTUS KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA:
Kehittyvillä markkinoilla on edelleen potentiaalia
Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat viime aikoina 
selvästi nousseet, kun varsinkin Kiinan kasvunäkymät 
ovat merkittävästi muuttuneet. Kiina on alueen tärkein 
talous, ja maan talouskasvuun on aiemmin vaikuttanut 
kielteisesti Kiinan noudattama nollatoleranssipolitiikka ko-
ronan suhteen. Meneillään oleva yhteiskunnan uudelleen 
avautuminen saa talouden pyörät jälleen todella liikkeelle 
paitsi Kiinassa, myös monissa muissa kehittyvien markki-
noiden maissa. Vaikka kehittyvien markkinoiden osakkeet 
ovat kehittyneet positiivisesti, näemme niissä edelleen 
nousupotentiaalia, sillä niiden arvostukset ovat edelleen 
suhteellisen alhaiset. Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat 
yhä riskitekijä, ja suhteiden kylmeneminen entisestään 
johtaisi negatiivisiin seurauksiin Kiinalle ja muillekin kehit-
tyvien markkinoiden maille. Myös Kiinan asuntomarkkinat 
ja rakennusala ovat riski, joka voi jarruttaa Kiinan kasvua. 
Näemme kehittyvien markkinoiden osakkeissa kuitenkin 
edelleen tuottopotentiaalia, ja siksi säilytämme niiden 
ylipainon.  

ALIPAINOTUS EUROOPASSA:
Hinnoittelu perustuu liian positiivisiin odotuksiin
Eurooppalaiset osakkeet ovat tuottaneet lokakuusta läh-
tien hyvin, ja paremmin kuin markkinat yleensä. Eurooppa 
on selvinnyt talvesta paremmin kuin aiemmin pelättiin, ja 
energian hinnat ovat viime aikoina laskeneet merkittäväs-
ti. Lisäksi odotamme nyt, että Eurooppa välttyy niukasti 
taantumalta. Odotamme kuitenkin Euroopan keskuspankin 
vielä nostavan ohjauskorkoa torjuakseen korkeana jatku-
vaa inflaatiota, mikä jarruttaa kasvua. Suhdanneherkät ja 
pääasiassa viennistä riippuvaiset markkinoiden osa-alueet 
kärsivät pahasti, kun maailmantalouden kasvun hidastu-
minen alkaa vaikuttaa yritysten tilauskantaan ja tuloso-
dotuksiin. Koska olemme arvioineet, että hinnoitteluun 
sisältyy liian paljon hyvää ja riskejä on yhä, säilytämme 
eurooppalaisten osakkeiden alipainotuksen.

Osakkeet: Täällä näemme suurinta tuottopotentiaalia
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YLIPAINOTUS INVESTMENT GRADE  
-YRITYSLAINOISSA: 

Investment grade -yrityslainoissa edelleen hyviä mah-
dollisuuksia
Investment grade -yritysvelkakirjoilla on hyvä luottokelpoi-
suus, mikä tarkoittaa, että ne eivät ole aivan yhtä turvallisia 
kuin valtionobligaatiot, mutta ovat silti turvallisempia kuin 
high yield -yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden joukkovel-
kakirjat. Pidämme investment grade -yrityslainoja edelleen 
houkuttelevina, koska ne tarjoavat valtionobligaatioihin 
verrattuna hieman parempaa korkoa hieman pienemmällä 
riskillä kuin muut joukkolainat tai osakkeet. Investment gra-
de -joukkovelkakirjat voivat menestyä huonommin kuin val-
tionobligaatiot riskialttiissa skenaariossa, jossa korkoerot, 
eli joukkolainojen lisäkorko suhteessa valtionobligaatioihin, 
todennäköisesti merkittävästi levenevät. Emme kuitenkaan 
odota tätä tapahtuvaksi lähitulevaisuudessa. Siksi jatkam-
me investment grade -joukkovelkakirjojen ylipainotusta. 

ALIPAINOTUS KEHITTYVIEN MARKKINOIDEN 
JOUKKOVELKAKIRJOISSA: 

Kompensaatio riskeistä on liian pieni 
Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjojen vuosi on alka-
nut vahvana, mitä myös luottoriskimarginaalin kaventumi-
nen entisestään tukee. Se on myös merkinnyt, että luotto-
riskimarginaali – eli lisäkorko suhteessa valtionobligaatioihin 
– on nyt historiallisen kapea. Emme usko, että kehittyvien 
markkinoiden joukkovelkakirjojen tarjoama lisätuotto riittäisi 
kompensoimaan tähän omaisuusluokkaan sijoittamiseen 
liittyviä suurempia riskejä. Odotamme dollarin hieman vah-
vistuvan seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä vaikuttaa 
negatiivisesti kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoihin. 
Yhdistettynä odotuksiimme globaalin kasvun hidastumi-
sesta myös tämä vaikuttaa osaltaan siihen, että jatkamme 
tämän omaisuusluokan alipainotusta.

ALIPAINOTUS HIGH YIELD -YRITYSLAINOISSA:  
Kasvava konkurssiriski tuo haasteita
High yield -yritysvelkakirjojen luottokelpoisuus on alhainen. 
Niihin tehdyt sijoitukset ovat siksi yleensä hyvin riskipitoi-
sia ja riski on vielä suurempi nyt. Odotamme konkurssien 
määrän lisääntyvän merkittävästi jälleenrahoitusten myötä 
nousevien velanhoitokustannusten ja talouskasvun hidas-
tumisen vuoksi. Lisäksi heikentynyt kysyntä rasittaa yrityk-
siä. High yield -joukkovelkakirjojen korko on suhteellisen 
korkea, mutta nykyinen luottoriskimarginaali, eli lisäkorko 
verrattuna valtionobligaatioihin, on lähellä historiallista kes-

kiarvoa. Emme pidä tätä houkuttelevana ottaen huomioon 
monet riskit, joita tähän epälikvidiin omaisuusluokkaan 
tehtyihin sijoituksiin liittyy. Siksi jatkamme high yield -jouk-
kovelkakirjojen alipainotusta.  

 
NEUTRAALI PAINOTUS GLOBAALEISSA  
VALTIONOBLIGAATIOISSA / INFLAATIOON SIDO-
TUISSA OBLIGAATIOISSA:

Turvallinen ja likvidi omaisuusluokka
Globaalit valtionobligaatiot ovat hyvin turvallinen ja likvidi 
omaisuusluokka. Korot nousivat jyrkästi vuoden 2022 
aikana, mutta ovat laskeneet hieman nyt vuonna 2023. 
Houkuttelevaa jatkuvaa korkotuottoa voi kuitenkin edelleen 
saada. Lisäksi sijoittajana voi parantaa tuottoaan arvonnou-
sulla koronlaskutilanteissa, joita on tavallisesti odotettavissa 
maailmantalouden kasvun hidastumisvaiheissa. Vaikka 
keskuspankkien koronnostojen päättyminen on todennä-
köisesti lähellä, odotamme niiden pitävän korot vielä jonkin 
aikaa korkealla, mikä rajoittaa mahdollisuuksia korkojen 
kääntymisestä lähikuukausina laskuun. Pidämme globaalien 
valtionobligaatioiden painotuksen neutraalina. Selvät merkit 
viittaavat myös siihen, että inflaatio on saavuttanut huippun-
sa ja on hidastumassa sekä Yhdysvalloissa että Euroopas-
sa. Inflaatio-odotukset saattavat laskea nykytasolta vielä 
lisää varsinkin, jos kasvun hidastuminen jatkuu odotettua 
pidempään ja rajummin. Siksi pidämme inflaatioon sidottu-
jen obligaatioiden painotuksen neutraalina. 

YLIPAINOTUS PAIKALLISISSA  
JOUKKOVELKAKIRJOISSA:

Lähes suomalaisen osakemarkkinan vertaista  
osinkotuottoa ilman osakeriskiä 
Nousseen korkotason myötä sijoittaja voi saada kohtuullista 
tuottoa muualtakin kuin osakemarkkinoilta. Vaikka lyhyet 
rahamarkkinasijoitukset sisältävätkin yritysriskiä, parantaa 
lyhyt duraatio riski-tuottosuhdetta. Toistaiseksi myös korko-
tason odotetaan Euroopassakin säilyvän aiempia vuosia kor-
keammalla, vaikka EKP:n odotetaankin lopettavan koronnos-
tot alkuvuoden aikana, ja sen myötä korkotaso voi hieman 
laskea. Rahamarkkinasijoitukset ovatkin varteenotettava 
vaihtoehto suhteellisen lyhyiden euroalueen valtionvelkakir-
jojen lisäksi. Koska odotamme korkotason laskevan hieman 
myöhemmin tänä vuonna, suosittelemme rahamarkkinasi-
joitusten lisäksi euroalueen valtionlainoja hieman pidemmäl-
lä, muutamien vuosien duraatiolla. Hieman pidempi duraatio 
tarkoittaa enemmän korkoriskiä, joka lisää tuottopotentiaalia 
tilanteessa, jossa korot kääntyvät laskuun. 

Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjat (kovassa valuutassa) 
tuottivat viime vuonna suuria tappioita. Näemme tässä omaisuus-
luokassa edelleen haasteita, ja Egypti on yksi suurimmista joukko-

velkakirjojen liikkeeseenlaskijoista.

Joukkolainat: Täällä näemme suurinta tuottopotentiaalia
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ALLOKAATIO
Omaisuuslajien painotukset

Osakkeet Neutraali

Korkosijoitukset Neutraali

KORKOSIJOITUKSET
Korkosijoitusten painotukset

Paikalliset joukkolainat Ylipaino

Investment Grade -yrityslainat Ylipaino 

High Yield -yrityslainat Alipaino

Kehittyvien maiden lainat  Neutraali

Globaalit valtionlainat Neutraali 

Globaalit inflaatiolinkatut joukkolainat Neutraali

 
 
OSAKKEET - ALUEET
Osakkeiden alueelliset painotukset

USA  Neutraali

Eurooppa  Alipaino

Kehittyvät markkinat  Ylipaino

Japani  Neutraali

Suomi  Neutraali

OSAKKEET - TOIMIALAT
Osakkeiden toimialakohtaiset painotukset

Kulutushyödykkeet  Neutraali

Energia  Neutraali

Rahoitus Neutraali

Yhteiskuntapalvelut  Ylipaino

Teollisuus  Neutraali

IT  Neutraali

Perusteollisuus Neutraali

Päivittäistavarat  Neutraali

Terveydenhuolto  Neutraali

Viestintäpalvelut Alipaino

Lähde: Danske Bank

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. 

Tämänhetkiset painotuksemme
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Muista aina sijoittajan riski: 

Julkaisussa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalou-
den 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 sijoituspää-
töksen tekoa tämän materiaalin perusteella, ja ota selville, 
sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi, jossa huomioidaan muun 
muassa riskinottohalukkuus, sijoitusaika ja tappionkantokyky.
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