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Allokaatio

•	 Paraneva	suhdannenäkymä,	tuloskasvudotukset	ja	kohtuullinen	hinnoittelu	osakeylipainon	perusteena

•	 Osakkeiden	hinnoittelu	kiristynyt	varsinkin	Euroopassa.	Yhdysvalloissa	ja	Suomessa	hinnoittelu	ei	ole	niin	
haastavaa.	Kehittyvien	markkinoiden	osakemarkkinat	ovat	edullisesti	hinnoiteltu		

•	 Euroalueen	valtionlainojen	koroissa	maltillinen	nousuodotus,	rahamarkkinoilla	rajallinen	tuottopotenti-
aali

•	 Yrityslainat	ovat	houkutteleva	korko-omaisuusluokka,	vaikka	tuottopotentiaalia	rajaakin	korkojen	nou-
suodotus

•	 Kehittyvien	markkinoiden	lainojen	juokseva	tuotto	(yield)	houkuttelee,	valuutoista	laimea	tuotto-odotus

•	 Vaihtoehtoiset	sijoitukset	ja	rahamarkkinat	alipainossa	
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•	Taloustilastoinnin	yllätykset	vähentyneet	

•	 Yhdysvalloissa	korkea	talouskasvuodotus	

•	 Euroalueella	odotukset	nousussa	

•	 Kehittyvien	markkinoiden	laimea	kasvu	

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna taloustilastoinnin positiiviset 
yllätykset ovat vähentyneet selvästi, mikä ilmenee alla olevasta 
Citigroup –surprise indeksistä. Kun arvioidaan globaalia talous-
kasvua, niin Yhdysvallat, Euroalue ja Kiina ovat keskeisessä  roo-
lissa (yhteensä noin 48 % maailman BKT:sta).

Odotukset globaalin suhdanteen piristymisestä saavatkin tu-
kea, kun Euroalueen ja Yhdysvaltain talouskasvuodotukset 
ovat nousseet ja Kiinassa kasvu näyttää stabiloituneen noin 
7,5 prosentin tahtiin. Näiden veturien avulla globaali kysyntä 
alkaneekin nousta ja yleisen luottamuksen sekä viennin avul-
la aktiviteetin voidaan odottaa lisääntyvän myös kehittyvillä 
markkinoilla.

Yhdysvalloissa korkea talouskasvuodotus 
Lokakuun alussa Yhdysvalloissa ei julkistettu taloustilastoja kun 
valtionhallinto oli pääosin lomautettuna jumissa olevien vel-
kakattoneuvotteluiden johdosta. Velkakatto saatiin kuitenkin 
nostettua tilapäisesti tammikuun loppuun asti ja virastot saa-
tiin avattua kuun puolessa välissä, minkä jälkeen tilastoja alkoi 
jälleen virrata. Maan työmarkkinatilanne on jossain määrin jo 
vakiintunut: työpaikkojen määrä lisääntyy hitaasti, mutta tästä 
huolimatta työttömyysaste laskee. Laskua selittää suurelta osin 
käytettävissä olevan työvoiman määrä. Samalla voidaan todeta, 
että laajempi underemployment –tilasto (13,6 %) on yhä erit-
täin korkealla (underemployment= työttömät ja osa-aikaisesti 
työskentelevät, jotka haluaisivat työskennellä täysiaikaisesti). 
Työllisyyden parantaminen on maan keskuspankin (FED) fokuk-
sessa, ja koska tilanne on parantunut hitaasti, FEDin voidaan 
odottaa jatkavan talouden tukemista pitkään, eikä tukitoimia 
tulla dramaattisesti vähentämään lähiaikoina.

Euroalueella odotukset nousussa
Vaikka talouden aktiviteetti on yhä laimeaa Euroopassa, niin 
odotukset ovat nousussa. Lokakuun tilastojen mukaan Sak-
sassa laaja IFO –kysely oli edelliskuukausien tapaan korkealla 
(107,4) ja Euroalueen (51,3), Italian (50,7) sekä Ranskan (49,1) 
ostopäällikköindeksit olivat nekin hyvällä tasolla.

Taloustilastoissa laimea kuukausi

Makrotalous
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Inflaatio on Euroopassakin madaltunut selvästi kun lokakuun 
lopulla tilastoitiin Euroalueelta (0,7%), Saksasta (1,2 %), Rans-
kasta (0,9 %), Italiasta (0,7 %) ja Espanjasta (0,1 %) saatiin 
matalia lukuja. Kun samaan aikaan Euroalueen talouskasvu on 
heikkoa, vaikkakin odotukset tulevalle vuodelle ovat nousseet, 
niin odotukset EKP:n koronleikkauksen suhteen ovat lisäänty-
neet. Euroopassa kasvu tulee kuitenkin piristymisestään huoli-
matta olemaan varsin laimeaa ja kasvu nojaa sekä kotimarkki-
nakysyntään että vientikysyntään, joiden molempien odotetaan 
elpyvän asteittain. Tällä hetkellä on kuitenkin leimaavaa se, että 
elpyminen on enemmän odotuksissa kuin todellisuutta, sillä 
taloustilastoista ei ole nähtävissä selvää käännettä parempaan.

Kehittyvien markkinoiden laimea kasvu
Lokakuussa Kiinassa tilastoitiin kolmannen neljänneksen ta-
louskasvuksi 7,8 prosenttia vuoden takaiseen, mikä oli odo-
tusten mukainen, mutta silti rauhoittava lukema. Inflaatio oli 
Kiinassa hieman koholla (3,1 %) ja vähittäismyynti kasvoi odo-
tettua vähemmän (13,3 %). 

Taloustilastointi oli muissa BRIC-maissa laimeaa lokakuussa. 
Brasiliassa koholla oleva inflaatio (5,9 %) oli perusteena, kun 
keskuspankki nosti viidettä kuukautta peräkkäin ohjauskor-
koaan. Inflaatio on koholla myös Intiassa (9,8 %). Venäjällä 
talouden hidastuminen on ollut rajua ja lokakuun alussa tilas-
toitiinkin vain 1,2 prosentin kasvulukema kolmannelta neljän-
nekseltä, kun vielä 2010-2012 kasvua nähtiin noin 5 prosenttia 
vuositasolla. Hyvää Venäjän tilanteessa on se, että inflaatio on 
jo laskenut pahimmilta tasoilta (7,4 %) ollen nyt 6,1 prosenttia.

Yhdysvaltain keskuspankin tukiostojen vähentämisen lykkään-
tyminen on merkittävä tekijä kehittyvien maiden taloustilan-
teessa. Tukitoimien vähentäminen laimentaisi likviditeettiä 
kehittyvillä markkinoilla ja samalla voisi heikentää ainakin lyhy-
ellä tähtäimellä valuuttoja suhteessa dollariin. Seurauksena olisi 

yhtä aikaa nouseva korkotaso ja kiihtyvä (tuonti) inflaatio. Kun 
FEDin tukitoimet jatkuvat nykyisellään pidempään, niin kehitty-
vien maiden talouksilla on enemmän aikaa elvyttää talouksiaan 
ja toki myös Euroopan, Yhdysvaltain ja Kiinan vientimahdolli-
suudet tukevat kasvun elpymistä kehittyvissä talouksissa. 

Makrotalous
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Osakemarkkinat jatkoivat vahvistumistaan lokakuussa. 
Kansainvälisille osakkeille kirjattiin 3,9 prosenttiyksikön nousu 
kuukauden ajalta dollareissa mitattuna. Eurosijoittajan kannalta 
syyskuun tapaan jatkunut euron vahvistuminen näytti huolestut-
tavalta kuukauden loppupuolelle tultaessa, mutta Yhdysvaltain 
keskuspankin rahapolitiikkaspekulaatiot käänsivät taalan selvästi 
heikkeneväksi kuukauden muutamien viimeisten päivien aikana 
ja valuuttakurssimuutos kuukauden ajalta jäi loppujen lopuksi 
varsin marginaaliseksi. Osakemarkkinoilla vallinneet teemat vaih-
telivat Yhdysvaltain rahapolitiikan, makrouutisten ja kolmannen 
vuosineljänneksen tulosraportoinnin ympärillä lokakuun aikana.

FED:n tukitoimien jatkuminen nosti kursseja 
Yhdysvaltain osakemarkkinoilla SP 500 –indeksille kirjattiin 4,5 
prosenttiyksikön nousu lokakuulta. Vahvaa markkinoiden tunnel-
maa säestivät yritysten selvästi odotettua parempi tulosuutisointi 
ja kuun lopussa Yhdysvaltain keskuspankin kommentit, jotka 
vahvistivat markkinoiden odotuksia lykättävistä rahapolitiikan 
kiristämistoimenpiteistä. Makrotalouden tilastointi säilyi odotus-
ten mukaisena, mutta ilman erityistä tukea osakemarkkinoille tai 
sijoittajien riskinottohalukkuutta kohtaan.  Tuloskasvuodotukset 
vuotta 2014 koskien ovat säilyneet ennallaan ja osakkeiden 
noustessa markkinoiden hinnoittelu on jatkanut kiristymistään. 
Hinnoittelua ei kuitenkaan pidetä huolenaiheena, kun odotukset 
matalasta korkotasosta ja runsaasta likviditeetin määrästä edel-
leen jatkuvat ja samaan aikaan talouden kasvun odotetaan piristy-
vän ensi vuoden aikana. Yhdysvaltain osakemarkkinoita kuvaava 
SP 500 –indeksi on lokakuussa rikkonut kaikkien aikojen korkeim-
man tasonsa useaan otteeseen.

Euroopassa haastava hinnoittelu
Euroopan osakemarkkinoilla nousu jatkui Yhdysvaltain tapaan. 
MSCI Europe –indeksille kirjattiin 3,7 prosenttiyksikön nousu lo-
kakuulta. Toimialoilta parhaassa nousussa olivat pankit ja rahoitus 
sekä telekommunikaatio vajaan 7 prosenttiyksikön kuukausimuu-
toksella nousun ollessa pääsääntöisesti varsin yhtenäistä kautta 
linjan. Yhdysvaltain tapaan eurooppalainen osakemarkkinahin-
noittelu on kiristynyt selvästi markkinoiden ennakoidessa mikro- 
ja makrotalouden parantuvia näkymiä. Tällä hetkellä konsensuso-
dotuksena on runsaan 12 prosenttiyksikön suuruinen tuloskasvu 
eurooppalaisille osakkeille vuodelle 2014. 

Kehittyvät markkinat nousukärjessä
Kehittyvillä markkinoilla osakkeiden (MSCI Emerging Mkts) 
nousuksi mitattiin 4,8 prosenttiyksikköä dollareissa tarkasteltuna 
lokakuussa. Nousu oli varsin yhtenäistä kaikkien päämarkkina-
alueiden kesken Itä-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä 
Aasiassa. Osakemarkkinahinnoittelu on niin ikään kohti kiristyvää 
suuntaa kehittyvillä markkinoilla, mutta hinnoittelun taso edel-
leen varsin edullinen markkina-alueen omaa historiaa sekä muita 
markkinoita vastaan tarkasteltuna. Kokonaisuutena kehittyvien 
markkinoiden tuloskasvun ennakoidaan olevan hivenen runsaat 
13 prosenttiyksikköä vuoden 2014 aikana.

 
Pörssit nousuvireessä lokakuussa

Osakemarkkinat
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Suomessa laskettiin tulosodotuksia
Helsingissä lokakuu oli positiivinen indeksin noustessa kolme 
prosenttia. Nokia jatkoi nousukärjessä ja myös metsäyhtiöt jat-
koivat nousukiitoaan tällä kertaa myös odotuksia vahvempien 
tulosten ansiosta eikä pelkästään rakennejärjestelyodotusten 
toimesta. Suurin osa tuloksista saatiin lokakuun aikana ja koko-
naisuudessaan suurimman pettymyksen aiheutti konepajasektori, 
joista suurin osa yrityksistä alensi ohjaustaan kuluvalle vuodelle 
ennen tuloskautta. Sektorin saamat uudet tilaukset jäivät myös 
ennusteista reilun kymmenen prosentin verran, joista vahva euro 
selittää muutaman prosenttiyksikön. Kehittyvien maiden valuut-
tojen heikkeneminen ja samanaikaisesti yleinen epävarmuus 
Yhdysvaltain velkakaton ympärillä ovat aiheuttaneet ainakin tila-
päisen heikennyksen investointihalukkuuteen.

Konepajasektori näyttää houkuttelevalta, jos globaali maailman-
talous kasvaa odotusten mukaisesti ensi vuonna, koska sekto-
rin ennusteita on laskettu tuntuvasti viime kuukausien aikana. 
Outotecin tulosvaroitus tuli suurimpana yllätyksenä, ja seuraavat 
tulosjulkistukset näyttävät oliko investointihalukkuuden täydel-
linen pysähdys hetkellinen tilanne vai jatkuuko asiakkaiden varo-
vaisuus kauemminkin. Tuloskauden perusteella näyttäisi siltä, että 
pitkään jatkunut ennusteiden lasku näyttäisi pysähtyneen indeksi-
tasolla. Kurssinousun ansiosta arvostustasot ovat keskimäärin 
hieman keskiarvotasojen yläpuolella, taseperusteisesti ollaan 
keskiarvotasoilla. Yhtiöiden kannattavuustasot ovat hyvällä ta-
solla voimakkaiden kustannusleikkausten ansiosta. Nykyistä kor-
keammille kannattavuustasoille vaaditaan liikevaihdon kasvua, 
jota ainakin viimeisimmät makroluvut ja nykyiset kasvuennusteet 
ensi vuodelle Euroopan osalta tukevat. Taloussyklin parantuessa 
näemme potentiaalia erityisesti syklisissä kotimaisissa osakkeissa. 
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•	Pitkien	korkojen	lasku	jatkui	lokakuussa		

•	 Ei	muutosta	keskuspankkipolitiikassa

•	Yrityslainoilla	erinomainen	lokakuu

•	Kehittyvien	markkinoiden	lainoilla	myös	hyvä			
	 lokakuu

Euroalueen valtioiden obligaatiokorkojen syyskuussa alkanut las-
ku jatkui lokakuussa. Ydinalueen maiden korot laskivat varsinkin 
lokakuun puolivälin jälkeen. Kuun alkupuolella pitkät korot pääo-
sin nousivat. Viime kuun aikana voimakkaimmin laskivat keski-
pitkät (noin 5 vuoden) obligaatiokorot. Euroalueen valtionlaina-
korot laskivat reippaammin kuin Yhdysvalloissa. Markkinoiden 
odotukset siitä, että USA:n keskuspankki pitää joukkolainojen 
osto-ohjelmat ennallaan lähiaikoina, tuki pitkien korkojen laskua. 
Euroalueen rahamarkkinakorot olivat lähes ennallaan lokakuussa. 
Espanjan ja Italian valtion obligaatioiden korot laskivat lokakuussa 
ja niiden korkoerot suhteessa Saksan vastaaviin obligaatiokorkoi-
hin kapenivat jonkin verran kuukauden aikana. Myös Portugalin 
valtion obligaatiokorot laskivat lokakuussa.

Ei muutosta keskuspankkipolitiikassa
Euroopan keskuspankki jätti lokakuun alun kokouksessaan 
ohjauskorkonsa ennalleen 0,5 prosenttiin. Euroalueen rahamark-
kinoiden keskuspankkikorko-odotukset muuttuivat lokakuun 

aikana siten, että EKP:n odotettiin keventävän rahapolitiikkaansa 
lähiaikoina. Joko leikkaamalla ohjauskorkoaan ja/tai tarjoamalla 
pankeille pitkäaikaista jälleenrahoitusta (LTRO). Perusteluina em. 
odotuksille olivat lähinnä euroalueen rahoitusjärjestelmän jonkin 
verran kiristynyt likviditeetti (pankit maksaneet aiempaa LTRO -ra-
hoitusta takaisin keskuspankille) ja vahvistunut euroa suhteessa 
dollariin (heikentää talouskasvuodotuksia). USA:n keskuspankki 
ilmoitti lokakuun lopun kokouksessaan odotetusti jättävänsä 
massiiviset obligaatioiden osto-ohjelmansa ja ohjauskorkonsa to-
istaiseksi ennalleen. Myös Englannin keskuspankki piti odotetusti 
ohjauskorkonsa ennallaan sekä jatkoi aiemmin ilmoittamansa 
valtion obligaatioiden ja kiinteistövakuudellisten joukkolainojen 
tukiosto-ohjelmiaan.

Yrityslainoilla erinomainen lokakuu 
Yrityslainamarkkinoilla tuottokehitys jatkui positiivisena myös 
lokakuussa ja jopa kiihtyi high yield -lainoissa. Paremman tuoton 
taustalla oli riskilisien tiukentuminen sekä valtiolainakoroissa 
nähty korkojen lasku, sekä USA:ssa että Euroopassa. Hyvän lu-
ottoluokituksen omaavissa investment grade -yrityslainoissa 
riskilisät kaventuivat lokakuussa 11 korkopistettä sekä Euroopassa 
että Yhdysvalloissa. Tuottoa kertyi lokakuussa Euroopassa 1,1 ja 
USA:ssa 1,5 prosenttia. High yield -lainojen riskilisät kaventuivat 
lokakuussa selkeästi Euroopassa (46 pistettä) ja Yhdysvalloissa 
(45). Tuottoa kertyi lokakuussa Euroopassa 2,2 ja Yhdysvalloissa 
2,5 prosenttia. 
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Korot tuottivat hyvin lokakuussa    
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Investment grade -lainoissa nähtiin edelleen lokakuussa pi-
entä ulosvirtausta yrityslainarahastoista. Matalamman luotto-
kelpoisuuden high yield -lainoissa nähtiin kohtuullista sisään-
virtausta. Yritysten luottoluokitusmuutoksissa alkuvuoden suo-
tuisa kehitys Yhdysvalloissa parani edelleen lokakuussa varsinkin 
investment grade- mutta myös high yield -luokassa. Euroopassa 
luottoluokituskehitys on jatkunut heikkona, tosin lokakuussa 
investment grade –lainoissa luottoluokituksen laskuja oli enää 
hivenen enemmän kuin nostoja.  High yield -lainoissa päästiin 
Euroopassa jo tasapainoiseen tilanteeseen. 

Kehittyvien markkinoiden lainoilla myös hyvä lokakuu
Hard currency -lainojen kehitys jatkui hyvänä myös lokakuussa. 
Riskilisät kaventuivat kuun alkupuoliskon aikana parhaimmillaan 
30 korkopistettä,  ja kun kuun loppupuoliskolla ei suuria muutok-
sia nähty, niin riskilisät päätyivät lopulta 27 korkopistettä tiukem-
malle. Yhdysvalloissa valtiolainojen pidemmät obligaatiokorot 
laskivat myös lokakuussa ja kuun lopuksi laskua kertyi noin 10 
korkopistettä, joten vaikutus tuottoon oli positiivinen. Hard cur-
rency -lainojen tuotto lokakuussa oli 2,8 prosenttia, mutta vuoden 
alusta tuotto on yhä miinuksella -4,4 prosenttia.

Paikallisissa valuutoissa noteerattavien kehittyvien markkinoiden 
lainoilla (local currency) lokakuussa nähtiin nousua 2,8 prosentin 
verran. Korkotuottoa kertyi 1,5 prosenttia valuuttojen vahvis-
tuessa 1,3 prosentilla. Vuoden alusta tuotto on yhä miinuksella 
-5,0 prosenttia. Sijoitusvirroissa nähtiin edelleen rauhoittumisen 
merkkejä erittäin pitkäkestoisen ulosvirtauksen jälkeen.

Korkomarkkinat
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•	Pieniin	yrityksiin	sijoittamisella	on	saatu	tehok-
kaan	hajauttamisen	ohella	korkeampaa	tuottoa	

•	Allokoiminen	pieniin	yrityksiin	on	strateginen	va-
linta,	jonka	tulokset	näkyvät	pitkällä	aikavälillä	

•	Pieniin	yrityksiin	allokoinnin	toteuttaminen	teh-
dään	eri	tavoin	eri	markkinoilla	

Markkina-arvoltaan pienten yritysten sisällyttämisestä osaksi 
sijoitussalkkua ja niiden tuomasta lisäarvosta olemme kerto-
neet jo aikaisemmin ilmestyneessä kuukausiartikkelissa vuoden 
2012 alussa. Allokoimalla osa osakesijoituksista pienyrityksiin 
on mielestämme tärkeä osa strategista allokaatiota ja sen tuo-
mat hyödyt ovat kiistattomat, kun verrataan pienyritysten kurs-
sikehitystä suurempiin yrityksiin.  Vaikka pienempien yritysten 
tuomaa lisätuottoa tulee arvioida pidemmällä aikavälillä, lähiai-
kojen tuottokehitys vahvistaa säännön. Kuluneen kahden vuo-
den aikana pienyritykset ovat tarjonneet parempaa tuottoa mm. 
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla.

Historiaa tarkastelemalla pienet yritykset ovat tarjonneet kor-
keampaa tuottoa kuin suuret keskipitkällä ja pitkällä tarkastelu-
välillä. Aihe on ollut kestosuosikki akateemisissa tutkimuksissa 
ja raporteissa, jotka valtaosin vahvistavat tämän ns. small cap 
-anomalian. Ilmiön suuruus vaihtelee eri ajanjaksoina ja riippu-
en tutkimuksista, mutta esimerkiksi viimeisen kymmenen vuo-
den aikana pienyritykset ovat tuottaneet keskimäärin vuosittain 
Euroopassa yli 6 prosenttia suuryrityksiä paremmin. Pohjois-
Amerikan osakemarkkinoilla vastaava tuottoero on ollut lähes 
2 prosenttia.

Milloin small cap –yrityksiin kannattaa sijoittaa ja voiko ajoit-
tamalla sijoitussalkun painoa pienyrityksissä päästä vielä pa-
rempaan lopputulokseen?  Sijoitusmarkkinoilla varsin yleinen 
tapa tuntuu olevan pyrkimys muuttaa aktiivisesti sijoitussalkun 
painoa pienten ja suurten yritysten välillä. Tämä äkkiseltään tun-
tuu loogiselta toiminnalta, koska lyhyellä aikavälillä tuottoerot 
pienten ja suurempien yritysten välillä voivat olla dramaattisen 
suuria ja optimaalisesti painotusta muuttamalla voi parantaa 
merkittävästi lyhyen aikavälin tuottoa. Kuitenkin allokointi ja 
painotusten ennakkoon arvioiminen voi olla haastava tehtävä 
käytännössä. Tähän on ainakin kaksi selkeää syytä: ensiksi vain 
harvoin löytyy riittävän vahvoja ja selkeitä signaaleja, jotka an-

tavat mahdollisuuden tarkkaan ajoitukseen. Toiseksi historia on 
osoittanut, että pienyrityksillä on saatu lisätuottoja hyvin erilai-
sissa tilanteissa. Esimerkiksi yleinen nousukehitys markkinoilla 
ei ole aina merkinnyt parempaa tuottoa pienyrityksissä, vaan 
ajoittain ne ovat tuottaneet paremmin myös laskevilla markki-
noilla.   

Pienillä yrityksillä on yleensä hyvin vaatimaton osuus tai niitä 
ei ole ollenkaan laajoissa koko sijoitusmarkkinoita kuvaavissa 
markkinaindekseissä.  Indeksit kootaan yleensä markkina-arvo-
jen mukaan niin, että suuret yritykset saavat suurimman painon 
laskennassa. Tästä johtuen sijoitusanalyytikoiden mielenkiinto 
kohdistuu pääosiin suuriin yrityksiin, jotka vaikuttavat eniten in-
deksin kehitykseen.  Tämä tarkoittaa sitä, että pienyritysten hin-
noittelu voi olla tehottomampaa, koska kaikkea informaatiota ei 
ole tuotu laajalle sijoittajajoukolle. Pieniin yrityksiin keskittyvälle 
sijoittajalle tämä on mahdollisuus, millä voi päästä merkittäväs-
ti markkinoita parempaan tuottokehitykseen. Tähän kuitenkin 
tarvitaan asiansa osaavia salkunhoitajia, sillä sijoituskohteiden 
laatu voi vaihdella huomattavasti ja sijoituskohteita pieniin yri-
tyksiin on useimmilla markkinoilla erittäin paljon.  Korkeamman 
tuottopotentiaalin lisäksi pienyritysrahastoilla on myös keskei-
nen rooli salkun tehokkaassa hajauttamisessa, sillä tyypillisesti 
pienyritysten tuotot eivät korreloi voimakkaasti suuryritysten 
kanssa. Toiseksi aktiivisen salkunhoidon tulokset vaihtelevat 
ajoittain Small Cap -rahastojen ja perinteisten suurempiin yri-
tyksiin keskittyvien rahastojen välillä. Tämä myös tehostaa pie-
niin yrityksiin sijoittavien rahastojen tuomia hajautushyötyjä.

Suosittelemme pienyrityksiä pysyväksi osaksi osakerahasto-
sijoitusta. Mielestämme sijoittaminen pienyrityksiin on ennen 
kaikkea strateginen valinta, jonka tulokset näkyvät pitkällä 
aikavälillä. On hyväksyttävä, että ajoittain tämän salkunosan 
tuotto voi jäädä suuryritysten jälkeen, mutta tuo lisätuottoa 
pidemmällä ajanjaksolla.  Tämän periaatteen mukaan olemme 
ottaneet pienyritykset pysyväksi, strategiseksi osaksi salkkurat-
kaisujamme lähes kaikilla markkina-alueilla. Useimmilla alueilla 
tämä on toteutettu erillisellä small cap –rahastolla, kuten koti-
maisilla, eurooppalaisilla ja Aasian osakemarkkinoilla. Toinen 
tapa on käyttää rahastoja, jotka sijoittavat joustavammin kaiken 
kokoisiin yrityksiin. Tällainen on rahastoratkaisumme esimer-
kiksi pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin. Se mikä tapa valitaan, 
riippuu millaisia rahastoja eri markkinoille on saatavilla ja mikä 
on mielestämme optimaalisin tapa toteuttaa tehokas allokaatio 
pieniin yrityksiin.

Allokoimalla pieniin yrityksiin sijoittaviin osakerahastoi-
hin on saatu hyviä tuloksia  
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TOP 4 rahastot - mielenkiintoisia poimintoja rahastosuosituslistaltamme *

Allokaation suuruus pieniin yrityksiin sijoittaviin rahastoihin pi-
tää miettiä tarkkaan huomioiden sijoitusaika ja haluttu riskitaso. 
Tasapainoisessa salkussa ei ole toivottavaa, että menestys suh-
teessa indeksiin riippuisi pelkästään siitä, miten pienyritykset 
kehittyvät suhteessa muuhun markkinaan. Toisin sanoen small 
cap -sijoitusten osuus salkusta tulisikin mitoittaa niin, että sal-
kun tuotto ei kärsi liikaa silloin kun pienet yritykset menestyvät 
heikommin. Esimerkiksi tasapainoisissa salkkuratkaisuissamme 
allokaatio small cap -rahastoihin on ollut tyypillisesti 20 - 30 pro-
senttia osakesijoituksista. Tämän suuruisella allokaatiolla pien-
yrityksiin saadaan jo koko salkun tuotossa näkyvä vaikutus, mikä 
ei kuitenkaan dominoi koko salkun kehitystä. Tätä periaatetta 
olemme noudattaneet jo pitkään ja viimeaikainen kehitys on an-
tanut sille lisää perusteita.

SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD
Maltillista riskitasoa tavoitteleva strategia, joka sijoittaa 
Yhdysvaltojen lyhyen duraation high yield -yrityslainamarkki-
noihin. SKY Harbor on pioneeri lyhyen duraation high yield 
-omaisuusluokassa ja keskittyy yksinomaan Yhdysvaltain high 
yield -markkinoihin. Vahvat analyyttiset resurssit omaava tiimi 
on työskennellyt yhdessä yli 20 vuotta.  Rahaston tuottoprofiili 
on houkutteleva erityisesti matalan koron ympäristössä ja on 
hyvä vaihtoehto perinteisille matalan riskin korkosijoituksille. 
Täydentää ja tehostaa korkosalkkua perinteisten high yield -ra-
hastojen rinnalla.

  

  

WILLIAM BLAIR EMERGING LEADERS 
William Blair Emerging Leaders on laadukkaisiin kasvuosakkeisiin 
painottuva kehittyvien markkinoiden rahasto.  Perusfilosofia on 
hyvin pitkäjänteinen, mutta sijoitusprosessissa on toimivalla taval-
la tuotu mukaan myös lyhyen ja keskipitkän aikavälin tarkastelu. 
Pääasiassa strategia keskittyy osakevalintaan, joskin makrokuvaa 
ei täysin unohdeta. Rahastossa painotetaan suuria ja keskisuuria 
yrityksiä.  Tutkimus korkealaatuista ja tutkimusresurssit ovat vahvat.  
Rahasto on menestynyt erittäin vahvasti kehittyvien markkinoiden 
rahastojen vertailussa.

MACQUARIE ASIAN NEW STARS

Macquarie Asian New Stars -rahasto on erinomainen aasialaisiin 
pienyrityksiin sijoittava rahasto, jota hoitaa yksi suurimmista tähän 
omaisuusluokkaan erikoistuneista tiimeistä. Osakevalinta pohjau-
tuu erittäin syvälliseen ja yksityiskohtaiseen yritysanalyysiin, jonka 
tärkeänä osana toimivat yritysvierailut. Rahastoa hoidetaan erit-
täin aktiivisesti ja indeksiä vastaan otetaan voimakasta näkemys-
tä. Sijoitussalkku muodostuu kulloinkin noin 40–50 osakkeesta. 
Aasialaiset pienyritykset ovat tyypillisesti enemmän kytköksissä 
paikalliseen kulutuskysyntään ja siksi rahasto onkin erittäin hyvä 
työvälinen hyötyä Aasian talouskasvusta. Rahasto tuottokehitys on 
ollut todella vahvaa omaan indeksiin ja vertailuryhmään verrattuna 
ja ylituottoa on onnistuttu tekemään niin nousevilla kuin laskevilla 
markkinoilla.

* Rahastosuosituslistallamme on tällä hetkellä yli 100 rahastoa eri omaisuusluokkiin ja sijoitusalueille.
 TOP 4 -listalle on poimittu mielenkiintoisia vaihtoehtoja valikoiduille alueille.

BGF EUROPEAN FUND
BGF European Fund on eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava strate-
gia, jossa odotettu ylituotto saadaan fundamentteihin perustuvan 
osakevalinnan kautta. Rahasto keskittyy suuriin ja keskisuuriin 
yrityksiin joiden markkina-arvo yli 1mrd. Salkku on varsin konsent-
roitu ja sisältää n. 45–65 osaketta.  Sijoitustyyli on joustava, mutta 
yliajan on odotettavissa lievä suuntaus laadukkaisiin kasvuyrityk-
siin.  Tiimi on hyvin resursoitu ja erittäin kokenut.  Rahastolla on 
erittäin vahva tuottohistoria niin kilpailijoihin kun vertailuindek-
siin nähden. Näkemyksemme mukaan rahasto toimii hyvin osana 
Eurooppalaista salkkuratkaisuamme, mutta myös yksittäisenä 
sijoituksena.
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Valuutta: EUR
Lähteet: Bloomberg, Lipper

Muun muassa yllä mainittuja rahastoja käytetään SEB:n varainhoitotoiminnassa. Yllä oleva esittely ei ole sijoitusneu-
vo, markkinointia eikä esittelytekstin perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Sijoittaja saa pyydettäessä rahastojen 
avaintietoesitteet ja muun aineiston SEB:ltä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto-osuuksien arvo 
voi aina nousta tai laskea. 
Tämän katsauksen informaatio perustuu SEB:n luotettavina pitämiin tietoihin. SEB ei kuitenkaan vastaa tietojen täydel-
lisyydestä tai täsmällisyydestä, eikä mahdollisesta tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuvasta vahin-
gosta. Informaatiota ei tule ymmärtää kaupankäyntisuositukseksi. 

1kk (%) 6kk (%) 12kk (%) 3v (%) 5v (%)

OMX Helsinki CAP 3,2% 16,2% 34,4% 17,6% 80,7%
SEB Finlandia 2,2% 11,8% 29,6% 6,5% 61,9%
SEB Finland Small Firm -1,2% 5,6% 16,7% -8,6% 58,9%
SEB Finland Momentum 0,3% 8,5% 28,7% 5,9% 52,6%

MSCI Europe 3,8% 9,6% 21,7% 31,3% 65,5%
BGF European Fund A2 2,8% 9,6% 21,6% 33,9% 86,0%
SEB European Equity Small Caps 4,5% 14,7% 30,5% 45,6% 118,8%
SEB European Equity 3,8% 4,3% 18,8% 16,5% 37,1%

S&P 500 3,5% 6,2% 20,3% 57,8% 83,3%
CRM US Equity Opportunities 1,8% 6,9% 19,6% 41,9%
William Blair US All Cap Growth Fund 4,2% 12,0% 23,9% 54,1%

MSCI Emerging Markets 3,8% -3,0% 1,5% 2,5% 91,3%
William Blair Emerging Leaders Growth 4,4% -4,0% 1,2%
Eaton Vance Emerald PPA EM Equity 3,9% -1,3% 3,1% 2,4% 80,0%
JPM Latin America 2,6% -9,5% -4,7% -10,3% 92,0%
Goldman Sachs India 11,6% -8,5% -6,7% -17,5% 91,4%
Eastspring China 1,4% 0,8% 2,5%
SEB Russia 4,3% 5,6% 0,8% -9,7% 106,5%
Silk African Lions 3,9% -0,5% 5,0%
Macquarie Asia New Stars 4,4% -2,0%
Pinebridge Latam Small and Mid Cap 0,9% -21,9% -18,6% -29,2% 103,7%
SEB Eastern European Small Cap 6,2% 10,8% 9,2% -13,7% 57,8%

3kk Euribor Index 0,0% 0,1% 0,2% 2,6% 6,2%
JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,5% -0,4% 5,0% 12,7% 29,1%

SEB Euro Bond 1,0% -1,9% 1,3% 10,4% 26,6%
SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 3,5% 9,9%
SEB Corporate Bond Fund EUR 1,2% 0,0% 3,3% 13,7% 42,8%
BlueBay Investment Grade Bond 1,4% 0,5% 4,6% 15,6% 50,4%
BlueBay High Yield Bond Fund 2,0% 3,4% 9,3% 20,1% 99,4%
SEB Global High Yield 2,4% 1,3% 7,3% 25,0% 86,6%
Pioneer Funds Euro High Yield 2,1% 2,7% 11,2% 27,1% 170,0%
Muzinich ShortDuration HighYield 0,6% 1,0% 3,6% 14,4%
BlueBay EMD Local Currency 2,5% -11,6% -5,1% -2,4% 59,3%
BlueBay Emerging Market Select Bond 2,3% -9,0% -5,3% 6,8% 79,9%

Muut
Oil:                         price  96.38 -5,8% 3,1% 11,8% 18,4% 42,1%
Gold:                     price  1323.1 -0,4% -10,4% -23,1% -2,7% 82,6%
EUR/USD:           price  1.3641 1,0% 4,4% 5,0% -1,6% 6,9%


