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Maltilliset arvostustasot ja vahvistuva tuloskasvu tukevat kehittyvien 
osakemarkkinoiden tuottonäkymiä

Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat –rahaston sijoitusteemat

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat myönteiset ja odotamme globaalin kasvun yltävän tänä 
vuonna pitkän aikavälin keskiarvotasolle. Kasvu vahvistuu erityisesti kehittyneissä talouksissa, 
joten kehittyneiden ja kehittyvien maiden välinen kasvuero hieman pienenee. Kehittyvissä maissa 
BKT:n reaalinen kasvu on kuitenkin edelleen selvästi länsimaita nopeampaa. Kiinassa maan 
keskushallinto on osoittanut sitoutumisensa ja kykynsä virallisen kasvutavoitteen ylläpitämiseksi. 
Ennakoimme Kiinan kasvun yltävän lähelle virallista 6,5 – 7,0 prosentin kasvutavoitetta. Venäjän 
ja Brasilian taloudet ovat nousemassa tänä vuonna taantumasta korkeampien raaka-aineiden 
hintojen vakauttaessa tilannetta. Intia on jo pidemmän aikaa ollut yksi kehittyvien maiden 
valopilkuista ja maan talouden kasvupotentiaali on yksi kehittyneiden maiden suurimmista. Myös 
useat Kaakkois-Aasian ja Afrikan alueen maat jatkavat nopeaa kasvuaan. 

Kehittyvien maiden tasaantuneet kasvunäkymät heijastuivat alueen osakemarkkinoiden (MSCI 
Emerging Markets) vahvana tuottokehityksenä vuonna 2016 (+15,3 %), joskin maakohteiset erot 
olivat suuria. Yksi keskeinen tuottoerojen selittäjä eri kehittyvien maiden välillä oli jako raaka-
aineiden ja eri hyödykkeiden viejä- ja tuojamaihin. Raaka-aineiden ja hyödykkeiden 
viejämaat/yritykset hyötyivät tuottamiensa hyödykkeiden pitkään jatkuneen heikon 
hintakehityksen kääntymisestä noususuuntaiseksi. Tämä kehitys näkyi myös näiden maiden 
pörssien vahvana kehityksenä (esim. Venäjä ja Latinalainen Amerikka). Vastaavasti raaka-
aineiden tuojamaat kärsivät hyödykkeiden hintojen kallistumisesta, ja tämä näkyi näiden maiden 
pörssien heikkona kehityksenä (esim. Intia ja Kiina). 

Politiikka on jo useamman vuoden ajan ollut keskeinen epävarmuuden lähde sijoitusmarkkinoilla 
ja myös tänä vuonna politiikka on keskeisessä roolissa. Kehittyvien maiden talouskehitykselle 
epävarmuutta voi aiheuttaa erityisesti Yhdysvaltojen uuden presidentin Donald Trumpin
epäselvät lausunnot mm. maan ulkomaankauppasuhteista, tulleista (erityisesti tulilinjalla Kiina ja 
Meksiko) sekä siirtolaispolitiikasta. Kehittyvien maiden kannalta pitkän aikavälin uhkana on 
maailman kaupan kasvun hidastuminen sekä vapaakaupan vastainen politiikka. Toisaalta useat 
kehittyvät maat ovat saaneet vakautettua taloustilannettaan selvästi muutaman vuoden 
takaiseen tilanteeseen nähden. Usean kehittyvän maan ulkoinen tasapaino on parantunut, 
inflaatiota on saatu hillittyä ja valuuttojen pitkään jatkunut heikentyminen on pysähtynyt. Näin 
ollen useat kehittyvät maat ovat aiempaa vahvempia kohtaamaan mahdollisia ulkoisia häiriöitä. 

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat länsimaissa pitkän aikavälin keskiarvotason yläpuolella. 
Kehittyvissä maissa arvostustasot ovat hieman länsimaita edullisemmat, vaikka 
tuloskasvuodotukset ovat hieman keskimääräistä korkeammat. Kehittyvien osakemarkkinoiden 
tuottopotentiaali onkin mielestämme houkutteleva. Näkemyksessämme suosimme erityisesti 
Kaakkois-Aasian alueen maita (mm. Vietnam, Indonesia) niiden korkean kasvupotentiaalin ja 
hyvän taloustilanteen johdosta. Kiinassa suosimme Hongkongiin listattuja yhtiöitä, jotka toimivat 
talouden nopeasti kasvavilla osa-alueilla (terveydenhuolto, IT) ja ovat mahdollisimman vähän 
riippuvaisia Kiinan perinteisen teollisuuden kehityksestä. Intiassa suosimme erityisesti pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä sekä informaatioteknologia sektorin yhtiöitä. Itä-Euroopan alueella 
suosimme erityisesti Turkkia. Raaka-aineriippuvaiset Venäjä sekä Latinalainen Amerikka ovat 
näkemyksessämme alipainossa. 
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Itä-Eurooppa: Neutraali

Venäjän talouden näkymät 
on tasaantuneet raakaöljyn 
hinnan vuoden aikana nähdyn 
nousun seurauksena. Pidämme 
kuitenkin pitkän aikavälin 
näkymiä haastavina. Keskistä Itä-
Eurooppaa tukee Länsi-Euroopan 
taloustilanteen kohentuminen. 
Turkin makrotalouden näkymät 
ovat haasteelliset, mutta 
mielenkiintoisia yrityksiä löytyy. 

Danske Invest Russia

Danske Invest Itä-Eurooppa 

Konvergenssi

Danske Invest Mustameri

Intia: Ylipaino

Intian talouden pitkän 
aikavälin kasvukuva on yksi 
kehittyneiden maiden 
houkuttelevimmista. Lyhyellä 
aikavälillä taloushäiriöitä voi 
kuitenkin esiintyä mm. 
toteutetun seteliuudistuksen 
johdosta. Intian osake-
markkinoiden arvostuspreemio 
suhteessa muihin kehittyviin 
maihin on kaventunut.

Danske Invest India

Kiina: Ylipaino

Kiinan talouskasvu on 
rakenteellisesti hidastumassa ja 
talouskasvun painopiste on 
siirtymässä investoinneista 
enemmän yksityisen kulutuksen 
varaan nojaavaksi. Kiinan 
osakemarkkinoilla mielenkiintoisia 
sijoituskohteita löytyy perinteisen 
teollisuuden ulkopuolelta (kuten 
terveydenhuolto ja 
informaatioteknologia).

Danske Invest China

Lat. Amerikka: Alipaino

Brasilian talous kärsii 
raaka-ainevetoisen kasvubuumin 
päättymisestä. Lisäksi Brasilian 
talouden rakenteissa on 
runsaasti sisäisiä ongelmia ja 
menneillään on haasteellinen 
sisäinen sopeutus. Yhdessä 
osakemarkkinoiden kohonneiden 
arvostustasojen kanssa tämä 
kombinaatio ei houkuttele. Myös 
muu Latinalainen Amerikka on 
alipainossa näkemyksessämme. 

Danske Invest Latin America Danske Invest Kehittyvät

Osakemarkkinat –rahaston

kautta

Muu Aasia: Alipaino

Kaakkois-Aasian maiden 
pitkän aikavälin kasvunäkymät 
ovat erinomaiset. Erityisesti 
kotimaisen kulutuksen kasvusta 
hyötyvät pienemmät yhtiöt 
houkuttavat sijoituskohteina. 
Alueella suosimme erityisesti 
nopeasti kasvavia maita, kuten 
Vietnam ja Indonesia. 
Indekseissä merkitykselliset 
Etelä-Korea on neutraali-
painossa ja Taiwan alipainossa.

Danske Invest Emerging Asia

Lähi-itä, Afrikka: Neutraali

Etelä-Afrikan 
taloustilanteessa on haasteita ja 
se onkin rahastossamme 
alipainossa. Etelä-Afrikan 
pörssistä löytyy kuitenkin 
yksittäisiä mielenkiintoisia 
sijoituskohteita. Muualla Afrikassa 
suosimme erityisesti varhaisen 
kehitysasteen maita (mm. Kenia), 
joskin sijoituksemme alueella ovat 
vähäisiä.  

Kaikki alueet: 

Danske Invest Kehittyvät

Osakemarkkinat -rahasto
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Teema: 

Itä-Eurooppa –

hyvät, pahat ja 

rumat

Itä-Euroopan osakemarkkinat eivät ole viime vuosina juurikaan tarjonneet sijoittajille 
kuin heiluntaa ja tappioita. Viimeisen kolmen vuoden aikana alueen kolmen keskeisen 
markkinan osakemarkkinatuotot euroissa ovat olleet Venäjä 20 prosenttia, Puola -4
ja Turkki 7 prosenttia. Tämä vertautuu Kehittyvien Osakemarkkinoiden 
keskimääräiseen 33 prosenttiin euroissa mitattuna. Heikompi kehitys on ollut 
perusteltua. Kuluneeseen kolmeen vuoteen mahtuu Venäjän toimet itä-Ukrainassa 
(Krim mukaan luettuna) ja näistä seuranneet talouspakotteet, öljyn hinnan 
puolittuminen, vallankaappausyritys Turkissa ja vallan keskittyminen AK-puolueelle ja 
presidentti Erdoganille, rajoittavat toimenpiteet maan lehdistöä ja oikeuslaitosta 
vastaan, sotilaallinen konflikti Turkin ja Venäjän välillä, Syyrian pakolaiskriisi, Puolassa 
poliittisen vallan siirtyminen populistiselle, oikeistokonservatiiviselle Laki ja Oikeus –
puolueelle, pankeille asetettu lisävero sekä Sveitsin frangin revalvoitumisesta 
seuranneet maksuvaikeudet puolalaisten asuntolainaajien osalta, kun lainoja oli otettu 
frangimääräisinä. Puolan hallitus vaati pankkeja tulemaan vastaan ja kantamaan osan 
koituneista tappioista. Tätä negatiivista kehityssikermää vastapainottamaan löytyy 
varsin vähän positiivista kerrottavaa. Turkin vaihtotaseen osittainen kohentuminen on 
harvoja valopilkkuja. Kaiken edellä mainitun myötä valuutat ovat heikentyneet euroa 
vastaan: Venäjän rupla 26, Puolan zloty 3 ja Turkin liira 23 prosenttia.

On hyvin ymmärrettävää, että kaiken tämän jälkeen odotukset maiden, ja maiden 
sijoitusmarkkinoiden kehityksen suhteen, ovat matalalla. Makrotalouden osalta on 
odotettavaa, että viimeisen kolmen vuoden turbulentit ajat jäävät taakse, ja maat 
palaavat kasvun tielle – mukaan lukien Venäjä. Tällä hetkellä Puolalle ja Turkille 
odotetaan noin 3 prosentin reaalikasvua ja Venäjälle noin yhden prosentin 
reaalikasvua vuodelle 2017. Inflaation odotetaan normalisoituvan, eli Puolassa 
siirrytään deflaatiosta normaalimpaan hintojen nousuun ja Venäjällä ja Turkissa 
korkealla ollut inflaatio hidastuu. Tosin Turkin osalta viime aikoina jälleen heikentynyt 
liira voi aiheuttaa inflaatiopaineita. Vaihtotaseen osalta kolme maata poikkeavat 
toisistaan rajusti. Venäjän vaihtotase on selvästi positiivinen korkeiden öljytulojen 
myötä eikä maa ole riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Puolassa tilanne on vakaa 
maltillinen alijäämä, jonka rahoituspohja on kuitenkin varsin rautainen. Turkki sen 
sijaan kärsii kroonisesta vaihtotaseen alijäämästä pitkälti alijäämäisen 
energiahyödykkeiden kauppansa johdosta, ja tätä säästämisvajetta Turkki paikkaa 
lyhytaikaisella ulkomaisella rahoituksella. Tämän riippuvuuden johdosta Turkin liira 
heiluu voimakkaasti kansainvälisten sijoittajien riskinottohalukkuuden heilahdellessa. 
Tosin Turkin kansantalouden riskimittarit ovat maltillisesti kohentuneet viime vuosien 
aikana, pysytellessä silti yhtenä kehittyvien talouksien heikoimmista.

....jatkuu seuraavalla sivulla
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Yritysten tulosperusteinen laadukkuus poikkeaa myös maiden välillä. Turkkilaiset 
yritykset ovat tottuneet epävarmoihin aikoihin ja ovat yli ajan pystyneet vakuuttavasti 
kasvattamaan tuloksiaan valuutan ja korkojen reippaasta heilunnasta huolimatta. 
Puolalaisten yritysten tuloskehitys on ollut selvästi vaatimattomampaa. Venäjällä öljy-
ja maakaasuyhtiöiden korkea osuus hämärtää kokonaiskuvaa, onhan näiden yhtiöiden 
vuosittaiset tulokset pitkälti öljyn hinnan johdannaisia. Energiasektorin ulkopuolellakin 
laatu on varsin vaihtelevaa. 

Osakemarkkinoiden hinnoittelu on läpi alueen varsin edullista, heijastellen maihin 
liitettyjä riskejä: Venäjällä geopoliittiset riskit ja yritysvastuuseen liittyvät riskit ovat 
keskeisiä, Turkissa riskit liittyvät lähinnä makrotalouteen ja Puolassa ei mikään 
erityinen tekijä ole keskiössä vaan ongelmat liittyvät yritysten kannattavuuden 
kohentamiseen ja poliittiseen epävarmuuteen, mutta matalampana kuin Venäjällä. 
Puolassa osakemarkkinat (MSCI maa-indeksillä mitattuna) hinnoitellaan 12 kertaa 
vuosituloksen verran, Venäjällä kertoimella 7 ja Turkissa kertoimella 8. Omaan 
arvostustasohistoriaansa nähden Turkki on selvästi edullisin markkina. 
Osinkotuotolla mitattuna Venäjä, 4,1% tuottotasolla nousee esiin joukosta. Myös 
Puolan 2,9% ja Turkin 2,8% osinkotuotot ovat ylittävät keskimääräisen kehittyvien 
markkinoiden tason. Valuuttojen mukautumisen, vaatimattomien odotusten ja 
matalan arvostuksen turvin Itä-Euroopan osakesijoituksille tulevaisuus näyttäytyykin 
menneisyyttä valoisampana.
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Näkemyksemme nyt*
Osuus 

vertailuindeksissä**

Kehittyvä Aasia 73  % 71 %

Kiina 28 % 26 %

Intia 10 % 8 %

Kaakkois-Aasia 12 %   10 %

Etelä-Korea 15 % 15 %

Taiwan 8 % 12 %

Kehittyvä Aasia: 

Ylipaino

• Kiinan talouden rakenne on muuttumassa investointi- ja vientivetoisesta kasvusta 
kohti kulutus- ja palveluvetoisempaa kasvua. Maailman toiseksi suurimman 
kansantalouden rakenteiden muuttuminen on pitkäkestoinen prosessi ja vaatii maan 
keskushallinnolta laajoja rakenteellisia uudistuksia. 

• Muutos tarkoittaa myös hidastuvaa BKT:n kasvua. Kiinan keskushallinnon virallinen 
BKT:n kasvutavoite on 6,5 – 7,0 % vuodessa vuoteen 2020 asti. Tämä virallinen 
tavoite ohjaa paljon Kiinan talouspolitiikan suuntaa, joskin myös kasvun laadullisia 
tekijöitä sekä työllisyyskehitystä korotetaan aiempaa enemmän. 

• Tällä hetkellä Kiinan talous osoittaa piristymistä ja ennakoimme alkaneen vuoden 
kasvun yltävän lähelle kasvutavoitetta. Kiinan nopea kasvu on kuitenkin keinotekoista 
ja se perustuu velan määrän nopeaan kasvuun. Nykyinen kasvu ylittääkin 
mielestämme talouden pitkän aikavälin potentiaalisen kasvun. 

• Tunnistamme Kiinan kasvuun ja rakennemuutokseen liittyvät haasteet, mutta 
samalla uskomme maan keskushallinnon pystyvän hallitsemaan tilanteen ainakin 
lähivuodet. Elvytystä säätelemällä (rakentaminen ja infrastruktuuri-investoinnit) maan 
keinotekoista talouskasvua pystytään ylläpitämään aikakin lähivuosien ajan. 

• Kiinan osakemarkkinoilla (Hongkongin pörssi) maltilliset arvostustasot houkuttelevat 
(keskimääräinen PE-luku, 11,8) ja Kiina onkin ylipainossa näkemyksessämme. 
Mielestämme Kiinan osakemarkkinoilta löytyy houkuttelevia sijoituskohteita etenkin 
informaatioteknologian ja terveydenhuollon sektoreilta. Vastaavasti sijoituksemme 
Kiinan perinteiseen teollisuuteen ja rakentamiseen keskittyneissä yhtiöissä ovat 
vähäisiä. 

Intia: Ylipaino

Kiina:  Ylipaino

• Suurista kehittyvistä maista Intia on pitkän aikavälin kasvutarinana houkuttelevin, sillä 
maan nuori väestö ja talouden alhainen lähtötaso mahdollistavat nopean 
talouskasvun vielä pitkään. Intialla on edellytykset nousta suurten kehittyvien maiden 
nopeimmin kasvavien talouksien joukkoon. 

• Intian talouden perusteita on vahvistettu kuluneiden vuosien aikana. Maltillistunut 
inflaatio mahdollistaa kevyen rahapolitiikan ja valuutan vakaus viestii rakenteiden 
vahvistumisesta sekä vaihtotaseen vajeeseen korjaantumisesta. Myös poliittisella 
rintamalla on aloitettu runsaasti uudistuksia, vaikka uudistusten toteuttaminen onkin 
ollut hidasta. Uudistuksilla tavoitellaan ”yhtenäisempää Intiaa” eri maakuntien 
taloudellisten toimintatapojen yhtenäistämistä (mm. lainsäädäntö ja verotus). 

• Intian talouden lyhyen aikavälin näkymiin liittyy kuitenkin epävarmuutta. Maassa 
toteutettiin loppuvuodesta 2016 merkittävä seteliuudistus, jossa iso osa käteisestä 
jouduttiin nopealla aikataululla tallettamaan pankkeihin. Korvaavan uuden setelistön 
niukan tarjonnan johdosta tällä on ollut merkittävä haitallinen vaikutus kulutukseen. 
Uudistuksella on kuitenkin mielestämme positiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia (mm. 
korruption kitkeminen). 

• Intiassa osakemarkkinat kehittyivät viime vuonna muita kehittyviä markkinoita 
heikommin, joten Intian osakemarkkinoiden arvostuspreemio (keskimääräinen PE-
luku 16,2) on maltillistunut suhteessa muihin kehittyviin maihin. Intia onkin nostettu 
ylipainoon näkemyksessämme. Suosimme erityisesti informaatioteknologiasektorin 
yhtiöitä sekä hyvät kasvunäkymät omaavia pieniä- ja keskisuuria yhtiöitä.

*,** kts sivu 11.



8

• Etelä-Korea on pitkälle kehittynyt maa ja sen BKT henkeä kohden on lähes länsimaista 
tasoa. Maan talous on hyvin vientivetoinen, joten se on tyypillisesti voimakkaasti 
altistunut muun maailmantalouden kehitykselle. 

• Kiinan talouden tilanne vaikuttaa suoraan Etelä-Korean talouden näkymiin, sillä 
maiden kauppasuhteet ovat tiiviit. Etelä-Korean talous on lisäksi hyvin vientivetoinen 
ja se on painottunut syklisille toimialoille. 

• Vaikka Etelä-Korean talous on kehitysasteeltaan korkea, on maan osakemarkkinoiden 
toimintakäytännöt kaukana länsimaisesta tasosta ja sijoittajan suoja on heikko. Myös 
osinkotuotot on varsin matalalla, mikä nostaa epäilyksiä yritysten todellisen 
tulostason ja voittojen käytön osalta. 

• Etelä-Korean osakemarkkinoiden arvostustaso on varsin matala (keskimääräinen PE-
luku, 9,5). Uskomme tämän johtuvan mm. puutteista hallintotapakäytännöissä 
(corporate governance). Suosimme näkemyksessämme hyvää osinkoa maksavia 
äänioikeudettomia osakkeita (preferred shares), jotka hinnoitellaan selvästi tavallisia 
osakesarjoja edullisemmin. Myös maan IT-sektorilla on hyviä sijoituskohteita. Etelä-
Korea on näkemyksessämme neutraalipainossa. 

• Kaakkois-Aasian maihin kuuluvat mm. Indonesia, Thaimaa, Malesia, Filippiinit ja 
Vietnam. Alueen maiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat erittäin houkuttelevat 
mm. nuoren väestön ja suhteellisen alhaisen taloudellisen lähtötason johdosta. 

• Alue onkin näkemyksessämme ylipainossa. Erityisesti alueen maiden 
kotimarkkinoiden ja yksityisen kulutuksen kehityksestä riippuvaisista ja pienemmistä 
yhtiöistä löytyy mielenkiintoisia sijoituskohteita.  

• Vietnamin kasvunäkymät ovat erittäin houkuttelevat (BKT:n kasvu noin 6-7 %), mutta 
arvostustasot maan osakemarkkinoilla ovat kohtuulliset (PE-luku, 14,1) hyvistä 
kasvunäkymistä huolimatta. Runsaasti suoria ulkomaisia investointeja houkutteleva 
Vietnam on näkemyksessämme selvässä ylipainossa. 

• Väkiluvultaan suuren Indonesian kasvunäkymät ovat myös erittäin vahvat ja maasta 
löytyy paljon maltillisesti hinnoiteltuja osakkeita. Indonesian ulkoinen tasapaino on 
myös selvästi parantunut ja kasvu on menossa hyvään suuntaan. Lisäksi Indonesian 
osakemarkkina on edullisesti hinnoiteltu, joten maa on näkemyksessämme 
ylipainossa. 

• Filippiinien talouden kasvunäkymät ovat erittäin hyvät, mutta maan poliittinen kehitys 
uuden presidentin johdolla aiheuttaa huolia.  Filippiinien osakemarkkinat ovat myös 
varsin korkealle hinnoiteltu. Filippiinit on kuitenkin neutraalipainossa 
näkemyksessämme muutaman houkuttelevasti arvostetun sijoituskohteen johdosta. 

• Malesia on yksi alueen kehittyneimmistä maista. Maasta löytyy laadukkaita 
sijoituskohteita, mutta viime aikaisen hyvän kurssikehityksen myötä arvostustasot 
ovat kohonneet. Malesia onkin nyt näkemyksessämme alipainossa. 

• Thaimaa on Malesian ohella alueen pisimmälle kehittyneitä maita. Thaimaan 
kasvupotentiaali on hidastunut ja lisäksi poliittiset levottomuudet heikentävät maan 
houkuttelevuutta sijoituskohteena. Thaimaa on näkemyksessämme alipainossa.   

Etelä-Korea: 

Neutraali

Taiwan: Alipaino

• Taiwan on Etelä-Korean tavoin jo varsin kehittynyt maa ja sen BKT:n kasvunäkymät 
ovat vaatimattomat muuhun Aasiaan verrattuna. 

• Taiwanin talous on myös voimakkaasti riippuvainen Kiinan taloudellisesta ja 
poliittisesta kehityksestä. Jännitteet Kiinan ja Taiwanin välillä ovat lisääntyneet USA:n 
presidentti Trumpin lausuntojen seurauksena ja näillä kiistoilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia talouteen. 

• Toisaalta Taiwanin osalta myönteistä on se, että vaihtotaseeltaan ylijäämäisenä 
taloutena, maa on suhteellisen vähän altis muutoksille kansainvälisissä 
pääomavirroissa. 

• Taiwanin osakemarkkinat ovat kehittyneet varsin vahvasti ja tämän seurauksena 
arvostustasot ovat kohonneet keskimääräisen PE-luvun ollessa 13,0. Taiwan onkin 
näkemyksessämme alipainossa. 

Kaakkois-Aasia: 

Ylipaino
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• Keskisen Itä-Euroopan alueen tärkeimpiä maita ovat Puola, Tsekki, Slovakia, 
Slovenia, Unkari, Romania sekä Baltian maat. Alueen maat ovat talouksina jo varsin 
pitkälle kehittyneitä, joskin konvergenssi läntiseen Eurooppaan on edelleen kesken. 
Vahvuuksina alueen maissa on mm. koulutettu ja edelleen varsin edullinen työvoima. 
Pidemmällä aikavälillä alueen maiden elintasot lähentynevätkin Länsi-Eurooppaa.  

• Itä-Euroopan maat ovat varsin läheisesti integroituneet Länsi-Eurooppaan. Läntisen 
Euroopan talousnäkymien paraneminen heijastuukin myönteisesti myös Itä-
Euroopan maiden talouksiin. Itä-Euroopan maat eivät myöskään kärsi suoranaisesti 
USA:n presidentti Trumpin mahdollisista protektionistisista toimista, sillä suorat 
taloussiteet Itä-Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ovat varsin vähäisiä. 

• Keski-ja Itä-Euroopan keskeisissä pörsseissä osakemarkkinoiden kehitys oli viime 
vuoden lopulla vahvaa ja näin ollen arvostustasot ovat kohonneet. Keskinen Itä-
Eurooppa on näkemyksessämme neutraalipainossa. 

Näkemyksemme nyt*
Osuus 

vertailuindeksissä**

Itä-Eurooppa 7 % 7 %

Venäjä 2 % 4 %

Keskinen Itä-Eurooppa 2 % 2 %

Balkan + Turkki 3 % 1 %

Itä-Eurooppa: 

Neutraali

• Venäjän talouden pidemmän aikavälin kasvu- ja kehitysnäkymiä painaa talouden 
yksipuolinen rakenne sekä talousuudistusten olematon eteneminen. Venäjän varsin 
suljettu ja raakaöljystä riippuvainen talous ei ole onnistunut kehittämään 
kilpailukykyisiä tuotteita myytäväksi maailmanmarkkinoille.

• Venäjän talous on kuitenkin nousemassa vaikeahkosta taantumasta tänä vuonna 
raaka-öljyn hinnan nousun (v/v) tukiessa taloutta. Maan talous kärsii kuitenkin 
edelleen talouspakotteista sekä geopoliittisesta epävarmuudesta. Näin ollen BKT:n 
kasvun odotetaan yltävän vain lievästi positiiviselle lukemille 2017. 

• Venäjän paikallinen tuotanto on parantanut hieman suhteellista kilpailukykyään 
talouspakotteiden ja ruplan heikentymisen myötä. Tämä on tukenut venäläisen 
kuluttajan ostovoimaa. Venäjän taloustilannetta on helpottanut myös runsas 
reservirahastojen purkaminen, jotka kuitenkin nyt hupenevat kovaa vauhtia. 

• Raakaöljyn hinnan nousun seurauksena Venäjän osakemarkkinat nousivat vahvasti 
vuoden 2016 aikana. Omaan historiaansa suhteutettuna Venäjän 
osakemarkkinoiden arvostustasot ovatkin tällä hetkellä koholla keskimääräisen PE-
luvun ollessa 6,7 (keskiarvo 5 vuotta, 5,3). Mielestämme raakaöljyn nykyinen hinta 
(50-60 dollaria per tynnyri) ei riitä Venäjälle, eikä talouteen ole mielestämme 
myöskään syntymässä uusia tulon lähteitä. Näin ollen Venäjä on 
näkemyksessämme alipainossa.  

Venäjä: Alipaino

Kesk. Itä-Eurooppa: 

Neutraali

• Balkanin alueella merkittävin maa on Turkki. Turkissa on nuori ja suhteellisen 
koulutettu väestö, joten maan kasvupotentiaali on valtaisa. Lisäksi Turkin 
maantieteellinen sijainti Euroopan ja Aasian välissä on logistisesti edullinen. Turkin 
sisäpoliittinen tilanne on tosin herkkä ja se haittaa kasvua. Osa kansalaisista haluaa 
integraatiota ja yhteistyötä Eurooppaan, kun taas osa ajattelee hyvin vanhoillisesti. 

• Turkissa talouden kuva on näyttää varsin erilaiselta makrotaloudellisesta tai 
mikrotaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltaessa. Makrotaloudellisesti Turkin 
talous kärsii lukuisista ongelmista (mm kallistunut öljy ja vahvistunut dollarin kurssi). 
Yrityskohtaisesti tarkasteltuna tilanne on kuitenkin varsin erilainen useiden yritysten 
kehitysnäkymien ollessa hyvin suotuisat. 

• Turkin osakemarkkinat ovat liiramääräisesti tarkasteltuna kehittyneet tasaisesti
kuluneen vuoden aikana, mutta maan valuutan heikkenemisen seurauksena
euromääräinen kehitys on ollut heikkoa. Näin ollen arvostustasot ovat matalalla
keskimääräisen PE-luvun ollessa 8,4. Turkki on arvostustasonsa sekä yritysten
tulosnäkymien perusteella ylipainossa näkemyksessämme.

Balkan &Turkki: 

Ylipaino

*,** kts sivu 11.
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Näkemyksemme nyt*
Osuus 

vertailuindeksissä**

Latinalainen Amerikka 9 % 13 %

Brasilia 6 % 8 %

Muu Latinalainen Amerikka 4 % 6 %

Latinalainen 

Amerikka:

Alipaino

• Latinalaisen Amerikan suurin kansantalous Brasilia on ollut syvissä talous-
vaikeuksissa jo muutaman vuoden ajan. Ulkoisena syynä maan talousongelmiin on 
raaka-aineiden heikko kysyntä sekä hintojen lasku. Sisäisiä syitä talousongelmiin ovat 
kroonisesti korkea inflaatio, nopeasti kasvanut velkaantuneisuus sekä pitkäkestoinen 
vaihtotaseen alijäämäisyys. 

• Brasilian taloudella onkin ratkaistavanaan runsaasti rakenteellisia ongelmia. Maan 
investointiaste on liian alhainen, mikä ylläpitää merkittäviä pullonkauloja taloudessa. 
Myös työvoiman koulutusaste on matala. 

• Brasilialla on kuitenkin edellytykset katkaista syvä ja pitkäkestoinen taantuma tänä 
vuonna. Maan vienti on elpymässä globaalien vientinäkymien kohenemisen 
seurauksena ja myös kotitalouksien tilanne vakiintuu. Talouden sisäinen 
sopeuttaminen on kuitenkin haasteellinen prosessi. Mahdollisesti pitkittyvä poliittinen 
epävarmuus voi lisäksi haitata elpymistä.

• Brasilian osakemarkkinoilla nähtiin viime vuonna voimakasta nousua muiden raaka-
ainevetoisten kehittyvien talouksien tavoin. Nousun myötä Brasilian osakemarkkina 
on kallistunnut keskimääräisen PE-luvun 13,0 ylittäessä selvästi historiallisen 
keskiarvonsa 10,9. Brasilian reaalitalouden kehitykseen sekä talousnäkymiin 
suhteutettuna kurssinousu onkin mielestämme liiallisen voimakas. Näin ollen Brasilia 
on alipainossa näkemyksessämme. Suosimme erityisesti yhtiöitä, jotka ovat 
vähemmän alttiita poliittisille ohjaukselle. 

Brasilia: Alipaino

• Latinalaisen Amerikan alueella muita sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta tärkeitä
maita ovat myös Meksiko, Chile, Kolumbia ja Peru. Näistä alueen muista maista
Meksiko on selvästi suurin.

• Meksikossa talouden fundamentit ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, eikä suuria
epätasapainoja ole. Meksikon talous on kuitenkin erittäin riippuvainen USA:n
talouskehityksestä, sillä peräti 80 prosenttia maan kokonaisviennistä suuntautuu
Yhdysvaltoihin. USA:n presidentti Trump on heti virkaanastumisensa jälkeen uhannut
Meksikoa mm. merkittävillä kauppatulleilla sekä rajamuurin rakentamisella.
Toteutuessaan näillä kauppaa ja työvoiman liikkuvuutta rajoittavilla määräyksillä voi
olla merkittävä haittavaikutus Meksikon talouteen.

• Meksiko on näkemyksessämme alipainossa. Talouden peruskuva on kohtuullinen,
mutta USA:n presidentin politiikka aiheuttaa merkittävää epävarmuutta erityisesti
maan vientinäkymiin. Lisäksi Meksikon osakemarkkinoiden hinnoittelu on varsin korkea
keskimääräisen PE-luvun ollessa 16,8.

• Alueen muissa pienemmissä talouksista raakaöljyriippuvainen Kolumbia on jäänyt
osakekurssien kehityksen suhteen selvästi muille raaka-ainevetoisille talouksille.
Kolumbia onkin näkemyksessämme ylipainossa. Chilen ja Perun taloustilanteessa on
vastatuulta ja markkinoiden epäsuosiossa olevat puolueet ovat kasvattaneet
suosiotaan. Sijoituksemme kaikissa näissä Latinalaisen Amerikan pienemmissä
maissa ovat kuitenkin vähäisiä.

Muu Latinalainen 

Amerikka: Alipaino

*,** kts sivu 11.
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Näkemyksemme nyt*
Osuus 

vertailuindeksissä**

Lähi-itä ja Afrikka 9 % 9 %

Etelä-Afrikka 6 % 7 %

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 1 % 2 %

Muu Afrikka 2 % 0 %

Lähi-itä ja Afrikka:

Neutraali

• Etelä-Afrikka on Afrikan mantereen maista kehittynein ja selvästi merkittävin 
sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Etelä-Afrikan taloudessa on kuitenkin monia 
kroonisia haasteita, kuten korkea työttömyys, työvoiman heikko koulutustaso sekä 
kaksoisvaje (vaihtotase ja budjetti ovat alijäämäisiä), mikä tekee taloudesta 
haavoittuvaisen ulkoisille shokeille. Etelä-Afrikan randi on myös erittäin heiluvainen 
valuutta ja se on kuluneiden vuosien aikana heikentynyt merkittävästi suhteessa 
dollariin. 

• Etelä-Afrikka tunnetaan erityisesti sen kaivosteollisuudesta, joskin sen merkitys on 
finanssikriisin jälkeisinä vuosina supistunut merkittävästi. Esimerkiksi maan 
pörssissä media/IT-yhtiöt sekä muut yksityisestä kulutuksesta riippuvaiset yhtiöt 
ovat kasvattaneet merkitystään suhteessa perinteiseen kaivos- ja energiasektoriin. 

• Etelä-Afrikan talouden fundamentit ja näkymät ovat mielestämme heikot, mutta 
maasta löytyy kuitenkin paljon hyviä yhtiöitä ja sijoituskohteita. Tämä seikka puoltaa 
neutraalia asemoitumistamme Etelä-Afrikan osakemarkkinoita kohtaan. Etelä-
Afrikan osakemarkkinoiden keskimääräinen PE-luku on 12,5. 

Etelä-Afrikka: 

Alipaino

• Lähi-idässä Persianlahden maat ovat kärsineet raaka-öljyn hinnan laskusta, sillä 
useat alueen maat tottuivat elämään yli 100 dollarin öljytynnyrin hintatasolla. Nyt 
edessä on väistämättä kovia sopeutustoimia ulkoisen tasapainon ylläpitämiseksi. 
Esimerkiksi Saudi-Arabia on joutunut toteuttamaan merkittäviä sopeutustoimia sekä 
erilaisten tukiaisten leikkauksia. 

• Arabiemiirikunnilla on kuitenkin merkittäviä puskurirahastoja, joilla öljyn hinnan 
laskun vaikutuksia voidaan lieventää. Olemme pitäneet Lähi-idän alipainossa 
näkemyksessämme. 

• Afrikan alueella sijoituksiamme on allokoitu myös alueen suurimpiin talouksiin kuten  
Nigeriaan, Keniaan, Egyptiin sekä Marokkoon. Useat Afrikan taloudet kasvavat tällä 
hetkellä varsin nopeasti ja kehityspotentiaali on valtaisa. Pidemmällä aikavälillä 
kotimaisen kulutussektorin kasvu on yksi keskeisimmistä kasvun ajureista Afrikassa. 

• Riskeinä alueelle sijoitettaessa on tosin epävakaat poliittiset olot sekä voimakkaasti 
heiluvat valuuttakurssit. Rajuista valuuttakurssimuutoksista tuorein tapaus on 
Nigeria, joka devalvoi valuuttansa noin 30 prosentilla kesäkuussa. Devalvaation 
taustalla on Nigerian lähes ainoan vientituotteen, eli raakaöljyn heikko hintakehitys. 

• Afrikan maiden osakemarkkinoiden korrelaatio muiden markkinoiden kanssa on 
suhteellisen vähäistä, joten ne tuovat hajautushyötyjä salkkuun. Muu Afrikka on 
näkemyksessämme ylipainossa (alueen maita ei kuulu MSCI Emerging Markets –
indeksiin). 

Lähi-itä ja muu 

Afrikka:  Ylipaino

* Näkemyksemme perustuu jakaumaan, joka on mielestämme tuotto/riski –mielessä ihanteellinen vallitsevassa markkinatilanteessa. 
Näkemystä toteutetaan Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat -rahastossa. Yllä näkyvät painotukset ovat näkemyksemme mukaisia 
suosituksia, eivät välttämättä rahaston tarkkoja painoja. Rahaston todelliset aluepainotukset voivat poiketa yllä näkyvästä mm. 
kaupankäyntiteknisistä syistä.

* * MSCI Emerging Markets

*,** kts alarauna.
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VASTUUVARAUMA 

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen 

tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.

Rahoitusvälineisiin liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain 

tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan 

arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista 

seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen 

tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan 

muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Danske Bank Oyj, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai Danske Invest Management A/S eivät 

vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.

Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. 

Rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai tanskalainen Danske Invest Management A/S. Danske Bank Oyj toimii 

Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan rahastoyhtiön sijoitusrahastoja.  Danske Invest Management A/S:n 

hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Danske Bank Oyj:n 

toimimaan asiamiehenä tarjottaessa Danske Invest Management A/S:n hallinnoimia sijoitusrahastoja. Rahastojen 

avaintietoesitteisiin, sääntöihin ja hinnastoon voit tutustua osoitteessa www.danskeinvest.fi tai Danske Bankin konttorissa.


