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Pääkirjoitus

Sopiiko luonteesi
sijoittamiseen?
Oletko luonteeltasi optimistinen ja spontaani, höystettynä annoksella sydämellistä herkkyyttä ja ripauksella mukavuudenhalua? Siinä tapauksessa minulla on huonoja uutisia.
Kuulostat kyllä ihanalta ihmiseltä, mutta luonteenpiirteesi voivat aiheuttaa suuria haasteita osakemarkkinoilla.
Optimisti saattaa olla taipuvainen aliarvioimaan riskejä – tai sitten pienikin voiton
todennäköisyys saattaa lumota hänet täysin. Hän saattaa vaikkapa sijoittaa aivan liikaa
bioteknologiayritykseen, joka on kyllä kehittämässä uutta mullistavaa lääkettä, mutta
hankkeella on käytännössä vain muutaman prosentin mahdollisuus onnistua.
Spontaanilla ja herkällä ihmisellä on taipumusta toimia lyhytnäköisesti, ja hänen on
vaikea pitää kiinni sijoitusstrategiastaan. Hän antaa tunnelmien, uutisten ja huhujen vaikuttaa itseensä. Hän myy hyvät sijoituksensa liian nopeasti mutta pitää kiinni huonoista
liian pitkään. Tai ehkä hän ei ole uskaltanut sijoittaa lainkaan osakkeisiin vuosien 2008–
2009 finanssikriisin suurten tappioiden jälkeen eikä
ole päässyt nyt nauttimaan osakkeiden pitkään jatkuneesta noususta.
Toinen sijoittajatyyppi on mukavuudenhaluinen.
Hän laiminlyö sijoitustensa hoitamisen, ja ajan myötä
hänen salkkunsa sisältö vinoutuu. Osakkeita on yhtäkkiä liikaa korkosijoituksiin verrattuna tai päinvastoin, ja se voi nostaa riskitasoa liikaa tai heikentää
tuottoa – pahimmassa tapauksessa molempia yhtä
aikaa.
Toki ihanatkin ihmiset voivat olla taitavia sijoittajia. Kannattaa ottaa huomioon, että osakemarkkinoilla tarvitaan hitunen harkitsevaisuutta, suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä. Menestyvä
sijoittaja on tarkka ja analyyttinen ja ottaa opikseen aiemmista kokemuksistaan ja virheistään, mutta ei anna tappioiden häiritä tulevia sijoituspäätöksiä. Menestyvä sijoittaja ei
rakastu liikaa sijoituksiinsa, vaan osaa erota niistä heti, kun niiden potentiaali on käytetty
– vaikka sitten myymällä ne tappiolla. Menestyvä sijoittaja ei myöskään ole ailahtelevien
tunnelmien tai juorujen vietävänä vaan pitää kiinni valitsemastaan sijoitussuunnitelmasta.
Useimmille sijoittajille tämä on valitettavasti helpommin sanottu kuin tehty. Oma sijoitusasiantuntija on hyvä sparrauskaveri ja tuki päätöksentekoon. Hän myös tekee sijoitusuunnitelman kanssasi. Avain sijoittajakäyttäytymisen ymmärtämiseen on behavioristinen rahoitusteoria, joka on uudehko taloustieteen osa-alue, joka selittää, kuinka psykologia
vaikuttaa sijoittajien käytökseen ja miksi sijoittajat eivät aina tee järkeviä päätöksiä. Tämän
Investorviewn numeron sivulla 40 on artikkeli ”7 sijoittajan kuolemansyntiä”. Ellet jo
toimi harkitsevasti ja suunnitelmallisesti, suosittelen lukemaan sen.
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suunnitelmallisuutta.”
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Esben Sylvest
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Toimittaja, Suomi:
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Art Director:
Bjørn Nørbo Andersen
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Mukavia lukuhetkiä!
Kalle Anttila
Johtaja, sijoituspalvelut, Danske Bank
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Nasdaq | Ajankohtaista

Nasdaqin suuri muutos

Yhdysvaltalainen Nasdaq-osakeindeksi on jälleen noussut IT-kuplan puhkeamista
edeltäneelle ennätystasolle noin 15 vuoden jälkeen, mutta hieman uudessa kuosissa.
Teksti Anne Louise Houmann

Y

hdysvaltalainen Nasdaq-indeksi
tuli suurelle yleisölle tutuksi, kun
IT-kupla vuosituhannen vaihteessa puhkesi. Tuolloin vallitsi
niin kutsuttu uusi talous, joka veti kaikki
mukaansa sen pelossa, että muuten
menettäisi jotakin. Indeksi nousi 5 048
pisteen ennätykseensä 10.3.2000, mutta
sitten kupla puhkesi, ja indeksin arvosta
katosi kahdessa ja puolessa vuodessa 78
prosenttia.
Vasta nyt, 15 vuotta myöhemmin,
Nasdaq-indeksi on yltänyt takaisin entiselle tasolleen. Paluun tehnyt Nasdaq on
kuitenkin uudistunut.
Vuonna 2000 indeksistä noin 65 prosenttia oli teknologiaosakkeita ja 12
prosenttia teleoperaattoreiden osakkeita; Nyt teknologian osuus on vajaat
43 prosenttia ja teleoperaattoreiden vaivaiset 0,8 prosenttia. Palveluyrityksillä
sekä lääketeollisuudella, terveydenhuollolla ja bioteknologialla on indeksissä
nykyisin merkittävä rooli, ja sen riippuvuus teknologian kehityksestä on
vähentynyt.

Yksi teknologia-alan vahvimmista symboleista, New Yorkin Nasdaq-pörssi, on
vähentänyt teknologiapainotustaan.

Nasdaq ennen ja nyt
Yhdysvaltalaisessa Nasdaq Composite -indeksissä teknologian painoarvo on pienentynyt ja kulutuspalvelujen ja terveydenhuollon suurentunut.
Kulutustavarat 4,9 %
Teollisuus 5,6 %

Teknologia
64,9 %

Kulutuspalvelut
20,6 %

Muu 1,7 %

Teleoperaattorit 11,8 %

Teleoperaattorit 0,8 %
Muu 0,6 %

Terveydenhuolto 16,6 %
Rahoitus
7,2 %

Teollisuus 3,7 %
Kulutustavarat 1,3 %

Teknologia 42,6 %

Kulutuspalvelut 7,7 %
Terveydenhuolto 6,8 %
Rahoitus 3,3 %

Maaliskuu
2000

Pitkä tie
takaisin
Nasdaq-indeksi vuosituhannen vaihteesta
alkaen. Ensin indeksiä
koetteli IT-kuplan
puhkeaminen, sitten
finanssikriisi.

Lähde: Nasdaq
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Lähde: Morningstar 27.5.2015. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

26.05.2015

Vahvat vahvistuivat

”Valtaosa IT-kuplasta selvinneistä teknologiaosakkeista selvisi, koska niiden
tuotteet olivat hyödyllisiä ja yrityksillä
oli terve pääomapohja. Ne korjasivat
kriisistä hyödyn ostamalla muita yrityksiä, joilla oli hyvät tuotteet mutta vähän
pääomaa. Siksi ne ovat nyt vieläkin vahvempia”, Danske Investin sijoitusstrategi Lars Skovgaard Andersen selittää.
Hänen mukaansa teknologian kehitystä seuraavalle sijoittajalle Nasdaqia
parempi ohjenuora on yhdysvaltalaisen
S&P 500 -indeksin teknologiaindeksi.
Se saavutti 27.3.2000 huippuarvonsa
999,49. Tällä hetkellä alan osakkeet ovat
700 pisteen tuntumassa, joten Nasdaqin
uusi nousu on muiden kuin teknologiaosakkeiden ansiota.
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Markkinat

Bo Bejstrup Christensen, Danske Investin pääanalyytikko
@BoChristensenDI

USA ja Eurooppa
vaihtavat paikkaa

Vuoden 2015 alkupuoliskon iloinen yllätys on ollut Eurooppa, mutta nyt Yhdysvalloilta odotetaan vahvaa kasvua.
Osakemarkkinoiden yleisnäkymätkin ovat lupaavat.

V

vuoden 2015 alussa maailmantalouden odotukset olivat korkealla – erityisesti Euroopan ja
Yhdysvaltain suhteen. Yhdysvalloilta maailman
talouskasvun veturina odotettiin noin kolmen
prosentin vuotuista kasvua, kun taas Euroopan
kasvun odotettiin nousevan syksyn 2014 surkeasta prosentin tasosta.
Tämän vuoden puolivälin lähestyessä tilanne on hieman toisenlainen. Eurooppa on ollut vuoden iloinen
yllättäjä: kasvu on ollut odotettua vahvempaa. Arvioimme sen olevan tällä hetkellä 2–2,5 prosentin tasolla.
Kasvua luovat alhainen öljyn hinta, heikentynyt euro,
höllentynyt rahapolitiikka ja tervehtynyt pankkijärjestelmä.
Yhdysvallat sen sijaan on ollut suuri pettymys: siellä
kasvu on heikentynyt huomattavasti, yli kolmesta alle
kahteen prosenttiin. Jälkiviisauden kirkkaassa valossa
näyttää siltä, että aliarvioimme alhaisen öljyn hinnan
negatiiviset vaikutukset, jotka ovat heikentäneet Yhdysvaltain öljyalan aktiivisuutta, sekä dollarin vahvistumisen
vaikutukset, jotka ovat kohdistuneet erityisen ankarasti
vientiteollisuuteen.
Rahoitusmarkkinoilla Euroopan kasvuyllätys on nostanut eurooppalaisia osakemarkkinoita, ja Euroopan
keskuspankin höllentynyt rahapolitiikka laski korot historiallisen mataliksi – vaikka pientä nousua onkin esiintynyt viime aikoina.
Yhdysvaltain näkymät paranevat

Yhdysvalloissa vuosi ei ole ollut yhtä tapahtumarikas.
Maan osakemarkkinat ovat olleet erittäin vakaat ja tuottaneet kohtuullista tuottoa. Korkoihin ovat vaikuttaneet
globaali kehitys ja esimerkiksi Euroopan tilanne. Ilmassa
on kuitenkin myös laskupainetta kasvun pettämisen
vuoksi.
Vuoden 2015 jälkipuoliskon kasvuodotukset ovat toisenlaiset.
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Odotamme Yhdysvaltain kasvun
voimistuvan, sillä kasvua heikentäneet tekijät ovat mielestämme väliaikaisia. Alhaisen öljyn hinnan negatiiviset
vaikutukset
lievittyvät
vähitellen,
kunhan
öljysektori
mukautuu alentuneeseen hintatasoon. Myös vahvistuneen valuutan
negatiiviset vaikutukset vähenevät,
kun dollarin vahvistuminen hidastuu.
Ratkaisevaa on meistä kuitenkin,
että pankkijärjestelmä näyttää yhä
terveeltä ja tukee kasvua lainaamalla
rahaa yrityksille ja kuluttajille. Siksi
uskomme, että Yhdysvaltain kasvu
nousee vuoden loppupuoliskolla
kolmeen prosenttiin ja uusia työpaikkoja syntyy kuukausittain peräti
noin 250 000.
Euroopan myötätuuli laantuu

Euroopan tilanteen puolestaan
emme odota juuri kohenevan. Varsinkin alhaisen öljyn hinnan kasvua
edistävät vaikutukset ovat hiipumassa. Myös euron heikkeneminen
on pysähtymässä. Korostamme kuitenkin, että vaikka odotamme
Euroopan kasvun laantuvan vuoden

jälkipuoliskolla, emme suinkaan
ennakoi sen millään tavalla romahtavan. Uskomme, että lempeä rahapolitiikka ja tervehtynyt pankkijärjestelmä tukevat noin kahden
prosentin tuntumaan asettuvaa kasvua.
Siksi vuoden 2015 jälkipuolisko
tarjoaa nähdäksemme edelleen
hyvää tuottoa osakemarkkinoilla
hyvän maailmanlaajuisen kasvun
vanavedessä. Odotamme myös
Yhdysvaltain keskuspankilta ensimmäistä koronnostoa yli yhdeksään
vuoteen. Jos olemme oikeassa,
Yhdysvaltain obligaatioiden korot
nousevat ja dollari vahvistuu erityisesti suhteessa euroon. Euroopan
kasvun pysytellessä järkevällä tasolla
muutoksen pitäisi aiheuttaa kohtuullista
nousupainetta
myös
eurooppalaisiin korkoihin.
On kuitenkin huomattava, että
Yhdysvaltain ensimmäinen koronnosto saattaa aiheuttaa lyhytkestoista epävakautta rahoitusmarkkinoilla. Maan hyvän talouskasvun
ansiosta epävakaus lienee kuitenkin
väliaikaista, ja pian kasvu palaa taas
terveille urille.

”Siksi vuoden 2015 jälkipuolisko tarjoaa
nähdäksemme edelleen hyvää tuottoa
osakemarkkinoilla.”
Bo Bejstrup Christensen, Danske Investin pääanalyytikko

Ajankohtaista | Osakkeet
Yhdysvallat

43 %

63 %

Brasilia

16 %

Suosimme paikallisia osakkeita
Suomalaissijoittajat suosivat
erityisesti suomalaisia osakkeita.
Mieltymyksemme kotimarkkinoiden osakkeisiin johtuu todennäköisesti niiden medianäkyvyydestä ja
niihin samastumisen helppoudesta.
Sijoitussalkun hyvin hajautetun
riskin kannalta suomalaisosakkeiden osuus kokonaissijoituksesta
saisi kuitenkin olla enintään noin
20 prosenttia. Tällöinkin suomalais
osakkeet ovat maailmanlaajuisesta
näkökulmasta erittäin voimakkaasti ylipainotettuja.

Luvut oikealla kertovat, kuinka suuri osuus
suomalaissijoittajista
vastasi 4 tai 5 (melko
tai erittäin kiinnostava.)

KYSYMYS Kuinka huolissanne olette siitä että
seuraavien 12 kuukauden aikana osakekurssit
laskevat 10 % tai enemmän?

Luvut alla kertovat, kuinka suuri osa vastaajista
on vastannut erittäin tai melko huolissani. Muut
vastausvaihtoehdot olivat hieman huolissani, en
huolissani ollenkaan ja en osaa sanoa.

Norja
Suomi

Intia

12 %

41 %

46 %

Japani

29 %

Alueet

kiinnostavia eri osakemarkkinat mielestäsi
ovat asteikolla 1–5,
jolla 5 on erittäin kiinnostava ja 1 ei lainkaan
kiinnostava?

Osakemarkkinoiden suuria kurssinousuja
seuraa usein korjausliike eli jakso, jonka
aikana kurssit laskevat. Teknisesti korjausliike
määritellään vähintään 10 prosentin suuruiseksi
vastakkaiseksi kurssisuuntaukseksi, joka on
tavallisesti negatiivinen. Pohjoismaisia yksityissijoittajia tämä ei tunnu kuitenkaan huolettavan. Ruotsalaiset ovat muita pohjoismaalaisia
skeptisempiä.

9%

Ruotsi

Venäjä

Maat

KYSYMYS Kuinka

Suurten
kurssilaskujen pelko vähäistä

Tanska

Kiina

Suomi

24 %

56 %

Itä-Eurooppa

46 %
27 %
21 %
Latinalainen Amerikka

Danske Investin pohjoismaisen
sijoittajabarometrin vuoden
2015 alkupuoliskon tulokset.
Pohjoismainen
sijoittajabarometri on Danske
Investin uusi, Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja
Tanskassa neljästi vuosittain
toteutettava kyselytutkimus,
joka mittaa sijoittamisesta
kiinnostuneiden täysi-ikäisten
sijoituskäyttäytymistä ja
näkemyksyksiä
sijoitusmarkkinoiden
kehityksestä.

11 %

Aasia

Afrikka

Suomalaissijoittajat
uskovat osakkeisiin

12 %

19 %

Eurooppa

Teksti Søren Rathlou Top

Useimmat sijoittaisivat
osakkeisiin
Juuri nyt useimmat sijoittajat nimeävät osakkeet mieluisimmaksi sijoituskohteekseen. Syynä ovat viime vuoden osakemarkkinoiden nousu
sekä korkosijoitusten erittäin heikko tuotto.
Vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin sisältyvät
esimerkiksi hedgerahastot ja kiinteistöt, jotka
jäävät vähälle huomiolle monissa yksityishenkilöiden sijoitussalkuissa. Sijoitussalkun riskejä
voi pienentää oikeilla vaihtoehtoisilla sijoituksilla, koska niiden kehitys ei yleensä määräydy
osake- ja korkomarkkinoiden mukaan.
KYSYMYS Jos sijoittaisitte uusia varoja tänään,
mihin seuraavista vaihtoehdoista sijoittaisitte
ne mieluiten?
Obligaatioihin/
joukkovelkakirjoihin
10 %
Osakkeisiin
54 %

19 %

Vaihtoehtoisiin
sijoitusmuotoihin

9%
8%

Käteisvaroihin pankissa
En osaa sanoa

Ani harvat odottavat kurssilaskua

KYSYMYS Millaiset ovat

Neljä kymmenestä suomalaissijoittajasta uskoo, että osakemarkkinoiden hyvät ajat jatkuvat seuraavan vuoden ajan.
Jos on sijoittajana hyötynyt viime vuosien kurssinousuista,
sijoitussalkku on tärkeää tasapainottaa, jotta riskit eivät
pääse karkaamaan liian suuriksi. Lue lisää sivulta 28.

odotuksenne kurssikehityksestä Helsingin pörssissä
tulevina 12 kuukautena:
laskeva, nouseva vai pysyy
ennallaan?

Pysyy ennallaan 43 %
Nouseva 38 %
Laskeva 14 %
En osaa sanoa 5 %

Lähde: Danske Investin pohjoismaisen sijoittajabarometrin toteutti TNS Gallup. Tutkimukseen osallistui 1 627 aktiivisesti sijoittavaa tai sijoittamisesta kiinnostunutta vastaajaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kustakin 402 sekä Tanskasta 421. Tällä sivulla esitellyt tulokset ovat vain pieni osa koko Danske Investin pohjoismaista sijoittajabarometriä.
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Optimismia itäisessä
Euroopassa

Vuonna 2015 Itä-Euroopan osakemarkkinoilla ei juuri ole länsieurooppalaisia osakkeita,
mutta Itä-Euroopassa on paljon mielenkiintoista – varsinkin Puolassa. Teksti Søren Rathlou Top

Puolan talous on
suuntautunut länteen,
erityisesti Saksaan.
Kuvassa Puolan
pääministeri Ewa
Kopacz ja Saksan
liittokansleri Angela
Merkel Puolan
entistä pääministeriä
Tadeusz Mazowieckiä
ja Saksan entistä
liittokansleria Helmut
Kohlia esittävän
seinämaalauksen
edessä.
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”Sijoittajan näkökulmasta Puola ei
ole yhtään lähempänä Venäjää kuin
Saksakaan.”

”Monista voi olla yllättävää, että
Puolan koulutustaso on korkea.”

Frank Øland Hansen, päästrategi,
Danske Bank, Private Banking

Morten Lund Ligaard, Danske Investin
Itä-Euroopasta vastaava salkunhoitaja

S

iinä missä monet Länsi-Euroopan
tärkeimmistä osakeindekseistä ovat
nousseet jo noin 20 prosenttia tänä
vuonna, useimmilla Itä-Euroopan
osakkeilla on mennyt huomattavasti heikommin. Sijoittajien kannattaa kuitenkin
pitää idän mahdollisuuksia silmällä.
”Länsi-Euroopan nousu tarttuu myös
Itä-Eurooppaan. Itä-Euroopan maiden
integroituminen EU:hun syvenee koko
ajan, ja niillä on paljon lähentymispotentiaalia eli ne saavuttavat vähitellen Länsi-Euroopan rikkaita maita”, sanoo päästrategi Frank Øland Hansen, Danske Bank
Private Bankingistä.
Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n
huhtikuisessa
raportissa
ennustetaan
Itä-Euroopan maihin noin 3 prosentin
kasvua tänä ja ensi vuonna, kun euroalueen
odotetaan kasvavan 1,5 prosenttia tänä
vuonna ja 1,6 prosenttia vuonna 2016.

den 2014 lopussa, Puolan WIG20-indeksi ei
laskenut enempää kuin Saksan DAX-indeksi.
Sijoittajan näkökulmasta Puola ei siis ole
yhtään lähempänä Venäjää kuin Saksakaan”,
Frank Øland Hansen toteaa.
Kilpailukykyinen Puola

Puola on yksi idän suurimmista ja kiinnostavimmista talouksista. Maassa on 38,5 miljoonaa asukasta, ja sen BKT on kasvanut
vuodesta 2004 alkaen keskimäärin nelisen
prosenttia vuodessa. Luku on yli kaksinkertainen EU:n keskiarvoon verrattuna – Puola
olikin ainoa Euroopan maa, jonka BKT kasvoi koko finanssikriisin ajan.
Myös tulevaisuus näyttää valoisalta. Viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa Puola
oli eurooppalaisista OECD-maista kuudes matematiikassa, kolmas lukemisessa ja
kolmas luonnontieteissä. Menestys oli
parempaa kuin Pohjoismaissa Suomea

lukuun ottamatta.
”Monista voi olla yllättävää, että Puolan
koulutustaso on korkea. Kun se yhdistetään
Puolan euroaluetta edullisempiin palkkoihin, Puola on todella kilpailukykyinen”,
toteaa Danske Investin salkunhoitaja Morten Lund Ligaard, joka vastaa itäeurooppalaisista osakkeista.
Kiinnostavia sektoreita

Salkunhoitaja uskoo, että erityisesti
pankki- ja kulutussektorit kiinnostavat
sijoittajia.
”Puolan pankkisektori on terveellä pohjalla, ja pankkien antolainaus on alhaista
verrattuna BKT:hen. Odotamme myös,
että väestöllä on lähivuosina lisää rahaa
yksityiseen kulutukseen, mikä tukee kulutussektoria”, sanoo Morten Lund Ligaard
ja huomauttaa myös teollisuussektorin
hyötyvän Puolan kilpailukyvystä.

Itä kääntyy länttä kohti

On helppo olettaa, että Venäjän ja Ukrainan kriisi vaikuttaisi Itä-Euroopan talouksiin Länsi-Eurooppaa enemmän, mutta se
ei pidä paikkaansa. Syynä on se, että Venäjän vuoden 1998 talouskriisin jälkeen useat
Itä-Euroopan maat alkoivat suunnata kaupankäyntiään Euroopan unioniin. Viime
vuonna Tšekin viennistä 77,1 ja Puolan
viennistä 82,2 prosenttia meni EU-maihin,
ja Venäjän osuus maiden viennistä oli vain
4,3 ja 3,2 prosenttia. Sama suuntaus vallitsee muissa Itä-Euroopan maissa.
”Kun Venäjän osakekurssit romahtivat vuo-

Itä-Euroopan
osakkeilla
pienemmät P/E-luvut
Itä-Euroopan suurten
talouksien, Puolan ja Turkin,
osakkeilla on käyty kauppaa
huomattavasti alemmilla
P/E-luvuilla eli paremmalla
voittokertoimella kuin Euroopan kehittyneissä talouksissa
(MSCI Europe).

Lähde: FactSet.
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Tuottava sijoitus
Paikallista asiantuntemusta
Finanssikriisistä huolimatta yritys
Muutama vuosi sitten salkunhoipystyi sekä rationalisoitaja Edward Bousa harkitsi
maan toimintaansa että
sijoittavansa suureen
laajentamaan markkiyhdysvaltalaiseen
Kun sijoitat
na-aluettaan. Vuonyritykseen, joka on
Danske Investin
na 2012 Bousa
etulyöntiasemassa
kautta, käytössäsi on
myi sijoitukset ja
LED-teknologian
salkunhoitajia eri
rahasto sai hyvän
kehittämisessä ja
tuoton.
soveltamisessa.
puolilla maailmaa.

Yksi heistä on
”Olen vakuut”Tapasimme johtoa
Edward Bousa.
tunut, että tiivis
useita kertoja, jotta
yhteydenpito yritysten
pääsimme syvemmälle
kanssa mahdollistaa
sisään heidän suunnitelniiden yritysten tunnistamisen,
miinsa. Päädyimme siihen, että
mitkä sopeutuvat markkinatilanyrityksellä oli hyödyntämätöntä
teeseen ja hyötyvät eniten”, sanoo
potentiaalia, ja päätimme sijoittaa”,
Bousa.
kertoo Bousa.

Knowledge at work
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Danske Invest Suomessa
Danske Invest on johtavia
pohjoismaisia rahastotaloja.
Lue lisää ja tapaa Edward Bousa
www.danskeinvest.fi

Tule tapaamaan sijoitusasiantuntijaa Danske Bankiin tai soita Sijoituslinjaan 0200 2000 ma-pe 8-20,
la 10-16 (pvm/mpm).

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja Tanskaan
rekisteröityjä Danske Invest Management
A/S. Rahastojen avaintietoesitteet, muut
rahastomateriaalit sekä lisätietoa
rahastoista on saatavissa osoitteessa
www.danskeinvest.fi

SUOMI | Ajankohtaista

guide
Haastattelussa salkunhoitaja
Sauli Hämäläinen, Danske Invest

Suomi-osakkeita salkkuun?
Suomen taloudella ei ole mennyt
kovin vahvasti, mutta osakekurssit
ovat kuitenkin nousseet. Mistä tämä
johtuu?

Suomeen listatut isommat yhtiöt eivät ole
juuri lainkaan riippuvaisia Suomen taloudesta, vaan niiden ajurit tulevat globaaleilta
markkinoilta. Etenkin korkojen alhaisuus
on edelleen nostanut osakekursseja alkuvuonna.
Miltä Suomen sijoitusmarkkinat
näyttävät?

Vaikka kotimainen kysyntä kärsii tällä hetkellä kotitalouksien ostovoiman heikosta
kehityksestä, on maamme viennillä edellytykset elpyä muun euroalueen vanavedessä.
Euron heikentynyt kurssi tukee luonnollisesti myös Suomen vientinäkymiä.
Suomalaiset yhtiöt ovat hyvin kansainvälisiä ja hyötyvät eri megatrendeista kuten
kaupungistumisesta, nettikaupan kasvusta,
Aasian kasvusta jne. Lisäksi Suomesta löytyy useita yhtiöitä, jotka omilla toimillaan
pystyvät kasvattamaan liikevaihtoa ja
tulosta ilman markkinoiden vetoapua.
Näemme edelleen hyvää tuottopotentiaalia
useissa suomalaisissa yhtiöissä.
Kannattaako suomalaisiin
yhtiöihin sijoittaa?

Suomalaisiin kuten muunkin maailman

osakkeisiin kannattaa sijoittaa selektiivisesti. On tunnettava hyvin yhtiöt ja tehtävä
osakevalinta huolellisesti.
Perustitte Danske Invest Suomen
Parhaat -rahaston viime vuonna.
Millainen sijoitusfilosofia uudella
rahastolla on?

Sijoitamme pääasiassa suuriin ja keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin ja haemme hyviä
tuottoja vahvalla näkemyksellä. Erikoissijoitusrahastona Suomen Parhaat voi tarvittaessa sijoittaa jopa 20 prosenttia rahaston
varoista yhteen osakkeeseen ilman perinteisten rahastojen hajautussääntöjä. Rahaston
salkku voi olla keskitetympi ja sisältää keskimäärin vain 20 osaketta. Voimme tarvittaessa ottaa vahvaa näkemystä ja ylipainottaa salkussa Suomen suurimpia yhtiöitä.
Uudessa Suomen Parhaat -rahastossa
voimme yhdistää kaikkien Danske Investin
Suomi-rahastojemme
parhaat
ideat.
Tavoitteenamme on olla Suomen paras
Suomi-rahastojen salkunhoitotiimi, sillä
yhdistämällä kaikkien salkunhoitajien parhaat ideat saamme aikaan enemmän.
Miten rahastolla
on mennyt?

Vuosi sitten perustettu Suomen Parhaat
-rahasto päihitti ensimmäisen vuoden
+24,62 %:n tuotolla mitattuna muut Suo-

meen sijoittavat rahastot. Valitsemme tiimin kanssa tarkasti rahaston sijoituskohteet. Ensimmäisen vuoden onnistumisista
voisin mainita esimerkiksi sijoitukset Ameriin ja Huhtamäkeen.
Kenelle Suomen
Parhaat –rahasto sopii?

Olemme voineet vastata vaativimpien asiakkaidemme tarpeisiin Suomen Parhaat
-rahaston avulla. Suomalaiset osakkeet
kiinnostavat sijoittajia, ja rahasto oli vastaus muun muassa instituutioasiakkaidemme toiveisiin.
Suomen Parhaat -rahasto on suunniteltu erittäin valikoivaa osakevalintaa
arvostaville sijoittajille, jotka tavoittelevat
korkeaa tuottoa Suomen osakemarkkinoilta. Esimerkiksi suoraan suomalaisiin
osakkeisiin sijoittavalle löytyy nyt rahastomuotoinen vaihtoehto, jossa hän saa vahvan näkemyksen ja kaikki rahaston tarjoamat hyödyt.
Miten sijoitusrahaston kautta
sijoittaminen eroaa suoraan
suomalaisiin osakkeisiin sijoittamisesta?

Sijoittamalla Suomen Parhaat -rahastoon
saa tiiviin paketin suomalaisia osakkeita.
Rahaston kautta saa verohyötyjä, sillä
rahastolta ei pääsääntöisesti peritä veroja
luovutusvoitoista tai korkotuotoista, kuten
yksityishenkilöiltä. Rahasto voi siis käydä
kauppaa arvopapereilla maksamatta luovutusvoittoveroa. Rahasto ei maksa yleensä
myöskään veroa suomalaisten pörssiyhtiöiden osingoista. Tästä koituu pitkällä aikavälillä hyötyä.
Nr. 2 / 2015 / Investorview
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Sijoita

TULEVAISUUDEN
LÄÄKKEISIIN
Trendit

Lääketeollisuus kasvaa kohisten, ja nykylääketieteen rajat
siirtyvät jatkuvasti. Kerromme, miten osakesijoittaja voi
pysyä miljardien arvoisen, eteenpäin harppovan alan
tulevien trendien mukana.
Teksti Søren Rathlou Top. Kuvitus: Foreal
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Joka sekunti

maailmaan syntyy neljä tai viisi lasta. Monet vauvoista kohtaavat todellisuuden paikallisessa sairaalassa, joka lääkkeineen ja laitteineen auttaa tekemään uuden maailmankansalaisen ensi minuuteista ongelmattomia. Jos synnytys ei
suju suunnitelmien mukaan tai jos lapsi syntyy etuajassa, lapsi
tekee heti synnyttyään tuttavuutta lääketieteen kanssa. Useimmilla tuttavuudesta tulee koko elämän mittainen.
Vastasyntyneen vuorovaikutus maailmanlaajuisen lääketeollisuuden kanssa määräytyy sekä vanhempien geeniperimän että
yksilön elämässään tekemien valintojen
mukaan.
Geenivirheen vuoksi lapsi voi elämänsä aikana altistua perinnöllisille sairauksille, kuten kystiselle fibroosille. Toisaalta kohtuuton tupakan, alkoholin tai
rasvaisen ruoan käyttö voi aiheuttaa elämäntapasairauksia, jollaisia ovat liian
korkea kolesteroli, diabetes tai keuhkoahtaumatauti. Kolmas tekijä on vauvan elinajanodote. Lääkkeiden käyttö
nousee eksponentiaalisesti ihmisen
ikääntymisen myötä, joten maailman
väestön keskimääräisen eliniän nousu
merkitsee myös esimerkiksi verenohennus- ja sydänlääkkeiden kysynnän kasvua.
Lääkeyritysten kannalta maailman
suuri syntyvyys, kiihtyvä talouskasvu ja
ikäihmisten määrän kasvu merkitsevät
yhä laajempaa ja ostovoimaisempaa
asiakaskuntaa, joka on yhä riippuvaisempi alan tuotteista.
Sijoittajan kannalta on vaikea uskoa, että ala jotenkin onnistuisi
epäonnistumaan. Maailman suurin tilintarkastusyritys Deloitte kertoo raportissaan, että 10,6 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta kulutetaan terveyteen. Se merkitsee 8 227 miljardia dollaria.
Suuri osa näistä rahoista päätyy maailman suurimpien lääkeyhtiöi-
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den kassaan, joten alalle virtaa koko ajan lisää rahaa uusien tai entistä
parempien lääkkeiden kehittämiseen vastauksena nykyisiin ja tuleviin terveysongelmiin.
Poppamiehistä miljarditeollisuuteen

Ihmiset ovat tuhansien vuosien aikana kehittäneet erilaisia tapoja
ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Lääketieteen historia voidaan jäljittää
ainakin vuoteen 2600 eKr. Silloin egyptiläinen lääkäri Imhotep kirjoitti lääketieteellisen asiakirjan, joka sisälsi 90 anatomista termiä ja
48 sairautta kehon fyysisistä vammoista
pahojen henkien manaamiseen. Asiakirja tunnetaan nimellä Edwin Smithin
papyrus.
Tätä seuranneisiin neljään ja puoleen
vuosituhanteen on mahtunut monia
uraauurtavia tieteellisiä löytöjä, jotka ovat
edesauttaneet nykyaikaisen lääketeollisuuden syntyä 1800-luvun puolivälissä.
Alan ensimmäisiä yrityksiä olivat englantilainen Beecham Group, joka toimii
nykyään nimellä GlaxoSmithKline, sekä
amerikkalainen Pfizer.
Nykyaikaisen lääketieteen merkkihetkiä oli se, kun skottilainen tutkija
Alexander Fleming keksi penisilliinin
vuonna 1928. Skottitutkija huomasi,
että stafylokokkeja sisältäneeseen petrimaljaan oli kasvanut sientä ja bakteerit
eivät pystyneet kasvamaan sienen
lähellä. Kymmenen vuotta myöhemmin
Alexander Flemingin keksinnöstä tuli
lääke. Tämän kehitysaskeleen taustalla oli australialainen tutkija
Howard Florey, joka onnistui luomaan penisilliiniä jauhemuodossa ja dokumentoimaan lääkkeen kliiniset vaikutukset infektiotauteihin. Vuonna 1944 penisilliini oli jo massatuotannossa ja säästämässä ihmishenkiä – ja näiden kahden tutkijan työ palkittiin
lääketieteen Nobelilla. Alexander Flemingin ja Howard Floreyn
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keksinnön arvioidaan tähän mennessä säästäneen yli 200 miljoonan ihmisen hengen.
Nykyisten lääketieteen tutkijoiden suurin haaste on syövän voittaminen, sillä se on 2000-luvun tappavin tauti. Penisilliinin keksijät ovat motivoiva esimerkki siitä, miten tutkijat voivat työllään
pelastaa miljoonia ihmisiä.
Lääkeyhtiöiden täytyy saada palvelukseensa osaavimmat tutkijat,
jotka pystyvät kehittämään tulevaisuuden lääkkeitä nopeimmin ja
parhaiten.
Historian tähän mennessä tuottavin lääke on amerikkalaisen
Pfizerin kehittämä Lipitor, jolla alennetaan kolesteroliarvoja. Lipitor tuli markkinoille vuonna 1996, ja sen arvioidaan tuottaneen
Pfizerille 131 miljardia dollaria ennen lääkejätin patentin umpeutumista marraskuussa 2011.
Koska lähes kaikki ihmiset ovat jossain vaiheessa elämäänsä tekemisissä lääketeollisuuden kanssa, alan suurimmat yhtiöt tekevät miljardien dollarien liikevaihtoa – riippumatta siitä, onko maailmantalous nousukiidossa vai painaako taantuma globaalia kulutusta.
Harvinaiset sairaudet länsimaiden vitsauksena

Vuosituhannen vaihteen jälkeen maailman lääketeollisuuden
indeksi MSCI World Health Care Index, jossa on mukana Johnson & Johnsonin, Novartisin ja Pfizerin kaltaisia suuryrityksiä ja
joka sisältää osinkotuoton, on noussut 224 prosenttia paikallisessa
valuutassa laskettuna. Vertailun vuoksi: MSCI World -yleisindeksi
nousi samana aikana 74 prosenttia, joten eroa oli 150 prosenttiyksikköä. Historiallinen tuotto ei tietenkään ole tae tulevasta, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Vuosien 2008–
2009 finanssikriisin aikana terveysalan indeksi laski paljon
vähemmän kuin yleisindeksit.
Amerikkalainen terveysalan analyysiyritys IMS Institute of
Healthcare arvioi lääketeollisuuden kasvavan 4–7 prosenttia vuodessa, joten lääkeyhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto voi
vuonna 2016 olla lähes 1 200 miljardia dollaria. Alan suurin markkina-alue on Pohjois-Amerikka, ja länsimaissa lääkkeiden käyttö
lisääntyy 5–8 prosenttia vuodessa.
Syövän parannuskeinon keksimisen lisäksi länsimainen lääkete-

Lääketeollisuuden
kasvutekijät
Talouskasvu
Väestönkasvu
Ikääntyvä
väestö
Kroonisesti
sairaiden määrän kasvu

ollisuus on viime aikoina keskittynyt kehittämään lääkkeitä harvinaisten sairauksien
hoitoon, sillä se antaa kilpailuetuja.
”Kun yritys onnistuu saamaan markkinoille toistaiseksi täyttämättömään tarpeeseen vastaavan lääkkeen, se voi itse määrittää hinnan”, selittää Claus Henrik
Johansen, Danske Investin lääketeollisuuden asiantuntija ja vanhempi salkunhoitaja.
Tällaisten erikoislääkkeiden määrä myydyimpien yksittäisten lääketuotteiden listalla kasvaa jatkuvasti. Hyvä esimerkki
tästä on Biogenin valmistama Tecfidera.
MS-taudin hoitoon käytettävää lääkettä
myytiin sen tultua markkinoille maaliskuussa 2013 yhden vuoden aikana 1,4 miljardilla dollarilla.
Loput markkinoille tulevista tuotteista
ovat parannettuja versioita ennestään käytössä olevista lääkkeistä. Tästä esimerkkinä
on Gilead Sciences -yhtiön lääke Sovaldi,
jolla hoidetaan C-hepatiittia eli tarttuvaa
maksatulehdusta. Pillereinä nautittava
lääke maksaa tuhat dollaria päivässä jopa
90 päivän ajan, ja yli 90 prosentissa tapauksista potilas paranee täysin. Vuosina 2001–
2011 tarttuvaa maksatulehdusta hoidettiin
pillerien ja pistosten yhdistelmällä, joka
maksoi jopa 40 000 dollaria, ja potilaista
parani vain 44 prosenttia. Sovaldin hinta
kuulostaa korkealta, mutta se tuo terveydenhoitoalalle kuitenkin suuria säästöjä,
sillä yhä harvempi potilas tarvitsee maksasiirron, joka voi helposti maksaa yli 100 000
dollaria.
Nyrkkisääntönä aiempien lääkkeiden
parantelussa voidaan pitää, että ollakNro 2 / 2015 / Investorview
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Tulevia myyntimenestyksiä
Lääkealan huippumenestyjiä ovat lääkkeet, joiden vuosimyynti ylittää miljardin dollarin
rajan. Thomson Reutersin Drugs To Watch -analyysissa tuodaan esiin useita mahdollisia
lähivuosien menestystuotteita.
Bristol-Myers Squibbs
Lääke: Opdivo
(Syöpälääke)
Myyntiodotus v. 2019:
5,7 miljardia dollaria

Sanofis
Lääke: Praluent
(Kolesterolilääke)
Myyntiodotus v. 2019:
4,4 miljardia dollaria

Novartis
Lääke: LCZ-696
(Sydänlääke)
Myyntiodotus v. 2019:
3,7 miljardia dollaria

Terveysalan osakkeiden
viisivuotiskehitys
Terveysalan MSCI World Health Care -indeksi
on kehittynyt paremmin kuin MSCI World
-yleisindeksi.
MSCI World
MSCI World Health Care

400
300
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0
26.05.2010

Bristol-Myers Squibbin Optivo on keuhkosyövän ja melanooman
hoitoon käytettävä lääke, josta odotetaan suurta menestystä.

seen yritykselle kannattava uuden
lääkkeen on oltava 20–30 prosenttia edeltäjäänsä parempi, sillä lääkkeen kehitystyöhön alusta markkinoille tuloon asti saattaa
hyvinkin kulua 2,5 miljardia dollaria. Summaan sisältyvät myös niiden lääkkeiden
tutkimuskustannukset, jotka eivät koskaan
pääse laboratoriota pidemmälle.
Kun yritykset tuovat markkinoille uusia
lääkkeitä, lääkealan asiantuntijamme Claus
Henrik Johansen tarkastelee lääkkeen
tehoa ja etenkin haittavaikutuksia nähdäkseen, voiko lääkkeestä tulla maailmanlaajuinen myyntimenestys. Seuraavaksi hän
arvioi mahdollisten potilaiden määrän
maailmanlaajuisesti sekä lääkkeen odotettavissa olevan kokonaismyynnin.
”Vierailen sairaaloissa ja keskustelen erikoislääkärien kanssa saadakseni tietää,
mitkä tuotteet ovat heidän mielestään
markkinoiden parhaita juuri nyt ja vastaisuudessa”, hän selittää.
Diabetes yleistyy Aasiassa

Seuraavien kymmenen vuoden aikana yli
puolet lääke- ja terveystuotteiden kysynnän
kasvusta syntyy niin sanotuissa BRIC-maissa
eli Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa.
Tämä johtuu maiden keskiluokan kasvusta.
Maailmanlaajuisesti
vuosituloiltaan
yli
25 000 dollarin talouksien määrän odotetaan
kasvavan noin 30 prosenttia eli 570 miljoonaan ihmiseen vuoteen 2020 mennessä, ja
suurin osa kasvusta tapahtuu Aasiassa.
Monissa Aasian runsasväkisissä maissa,
kuten Kiinassa, on suunnitteilla kansallisia
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”Vierailen
sairaaloissa ja
keskustelen
erikoislääkärien kanssa
saadakseni
tietää, mitkä
tuotteet ovat
heidän
mielestään
markkinoiden
parhaita juuri
nyt ja
vastaisuudessa.”
Claus Henrik
Johansen,
Danske Investin
terveysalan asiantuntija ja vanhempi
salkunhoitaja.

26.05.2015

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuotto voi kääntyä myös
negatiiviseksi. Lähde: MSCI 27.05.2015 paikallisessa valuutassa sis. osingot 26.05.2010 = indeksi 100.

terveysuudistuksia. Kiinan hallitus on sijoittanut yli 488 miljardia
dollaria kansallisten terveysuudistusten toteuttamiseen, minkä
takia lääkkeiden myynti kasvaa siellä 75 prosenttia seuraavina viitenä vuotena. Tämä koskee sekä alkuperäis- että kopiolääkkeitä.
”Monilla ei ole varaa hankkia diagnoosia lääkäriltä, joten maiden
terveysuudistukset ovat todella ratkaisevia ajateltaessa hoitoon
pääsevien ihmisten määrän kasvua”, Claus Henrik Johansen toteaa.
Aasiassa – ja varsinkin Kiinassa – erittäin saastunut ilma on yleinen terveysongelmien aiheuttaja, joten hengitystiesairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kysyntä lisääntyy. Se ei kuitenkaan
ole ainoa tekijä.
Elintason parantuminen useissa runsasväkisissä maissa tuo
mukanaan myös elämäntapasairauksia, ja se lisää kroonisesti sairaiden ihmisten määrää. Esimerkiksi diabeteksesta onkin jo kehittynyt Aasiassa valtava terveysongelma.
Kansainvälisen diabetesjärjestön mukaan jo 61 miljoonalla
intialaisella on tyypin 2 diabetes, ja vuoteen 2035 mennessä luvun
uskotaan nousevan 109 miljoonaan. Kehitys on samansuuntaista
muuallakin Aasiassa. Indonesiassa on noin 9 miljoonaa diabeetikkoa ja Pakistanissa 7 miljoonaa. Kiinassa heitä on nyt 98 miljoonaa, mutta vuoteen 2035 mennessä määrän uskotaan kasvavan 143
miljoonaan.
Lääketeollisuuden Graalin maljat

Tulevaisuuden lääketiedettä hallitsee senioriväestön määrän kasvaminen. Tutkimusyritys The Economist Intelligence Unit uskoo
maailmanlaajuisen elinajanodotteen nousevan 2018 mennessä 74
vuoteen. Keskimääräinen elinikä on siis pidentynyt viidessä vuodessa yhdellä vuodella, eikä suuntaus suinkaan ole uusi. Elinikä on
pidentynyt koko ihmiskunnan historian ajan lukuun ottamatta
muutamia poikkeuksia, kuten ruttoepidemiaa – musta surma tappoi 1300-luvulla lähes puolet Euroopan väestöstä.
Deloitten mukaan yli 60-vuotiaita on lähes kaksi miljardia tämän
vuosisadan puolessavälissä, kun heitä vuosituhannen vaihteessa oli
606 miljoonaa. Kun ihminen vanhenee, lääkkeiden käyttö kasvaa
eksponentiaalisesti. Lääkealan asiantuntijamme Claus Henrik

Seniorien
määrä kasvaa
Yli 60-vuotiaiden
ihmisten määrä
kasvaa maailmanlaajuisesti todella
nopeasti, minkä
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lääkemyyntiä.
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ASIANTUNTIJAMME
Vanhempi salkunhoitaja Claus
Henrik Johansen on
toiminut 11 vuoden
ajan lääketeollisuuden asiantuntijana
ja neuvonut Danske
Investiä alan osakkeisiin kohdistuvissa sijoituksissa.
Hän käyttää paljon
aikaansa konferenssimatkoilla,
tapaamisissa yritysjohtajien kanssa ja
sairaaloissa, joissa
hän keskustelee
erikoislääkärien
kanssa. Viimeksi
Claus Henrik Johansen oli Chicagossa
maailman suurimmassa syöpäkonferenssissa.

Kehitteillä on pilleri, jossa on
sisäinen kamera suolistosyöpien
havaitsemista varten. Sen on tarkoitus korvata tähystystutkimukset ja
lyhentää sairaaloiden odotusaikoja,
koska tutkimus voidaan suorittaa
potilaan kotona.

Johansen näkee lääketeollisuuden lähitulevaisuudessa kaksi tärkeää virstanpylvästä.
”Jos jokin lääkeyhtiö pystyy muuttamaan syövän krooniseksi sairaudeksi tappavan sijaan, keskimääräinen elinikä pitenee merkittävästi. Toinen ’Graalin malja’ olisi se, että jokin yritys ratkaisisi Alzheimerin taudin tai dementian arvoituksen, sillä se voisi estää
muistin heikentymistä ja parantaa elämänlaatua vanhuudessa”,
Johansen pohtii.
Lääkkeistä on tulossa myös yhä yksilöllisempiä. Potilaille annetaan sopiva määrä lääkettä heidän geneettisen profiilinsa perusteella, sillä se ratkaisee, miten nopeasti ja ennen kaikkea miten
tehokkaasti lääke vaikuttaa kehoon. Geneettisen koodin selvittämiseksi on purettava ihmisen DNA. Ensimmäisen DNA-koodin
selvittäminen maksoi miljardi dollaria ja kesti 13 vuotta. Nykyään
sama prosessi Next Generation Sequencing -tekniikalla toteutettuna maksaa tuhat dollaria. Kun yksilöllinen DNA-profiili on kartoitettu, lääkärit löytävät entistä todennäköisemmin oikean hoidon, joka sopii ihmisen geneettiseen profiiliin.
Amerikkalainen Nicholas Volker on tästä hyvä esimerkki. Vanhemmat toivat hänet sairaalaan 15 kuukauden ikäisenä, kun

hänellä oli harvinaisen suolistotaudin
oireita. Seuraavien kolmen vuoden aikana
Nicholas Volkeria tutkittiin ja operoitiin
toistasataa kertaa, kunnes The Medical
College of Wisconsinin lääkärit lopulta
päättivät kartoittaa hänen geeniperimänsä.
Lääkärit löysivät pojalta geenivirheen, ja
sen jälkeen taidokkaasti suoritettu luuydinsiirto paransi hänet kokonaan.
Tulevaisuuden lääketiede perustuu yhä
enemmän potilaan DNA-profiiliin, mikä
lisää harvinaisista taudeista parantumisen
mahdollisuuksia Nicholas Volkerin tapaan.
”Seuraavien 5–10 vuoden aikana keskitytään paljolti keräämään tietoa siitä, miten
geeneissä tapahtuu mutaatioita ja miten ne
liittyvät tiettyihin sairauksiin. Se auttaa
lääketeollisuutta kehittämään nykyistä
kohdennetumpia ja yksilöidympiä lääkkeitä”, Claus Henrik Johansen sanoo.
Nro 2 / 2015 / Investorview
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trendit | lääkealan osakkeet

KIINNOSTAVAA
TERVEYSTRENDIÄ
Näihin asioihin lääketeollisuuden asiantuntija, vanhempi salkun-

Trendit

hoitaja Claus Henrik Johansen keskittyy juuri nyt valikoidessaan
lääkealan osakkeita Danske Investille.

Globaali kasvu ja hyvinvoinnin parantuminen lisäävät elämäntapasairauksista
kärsivien ihmisten määrää.

1

Elämää pidentävät
lääkkeet

Avainosake Bayer AG: kehittää ja myy

lääkkeitä ympäri maailmaa. Saksalainen
lääkeyhtiö on perustettu vuonna 1863, ja
sen tuotteista voidaan mainita veritulppia
ehkäisevä verenohennuslääke Xarelto.
Miksi Danske Invest on sijoittanut Bayerin
osakkeisiin: “Näemme osakkeessa edelleen
potentiaalia, sillä Bayer panostaa innovaatioihin ja myy sydän- ja keuhkosairauslääkkeitään aliarvostetuilla markkinoilla”, Claus
Henrik Johansen perustelee.
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Harvinaiset sairaudet

Yritykset etsivät
täyttämättömiä tarpeita.

Yrityksen osakekurssi voi nousta räjähdysmäisesti, jos se onnistuu kehittämään lääkkeen,
jolla voidaan parantaa tai lievittää aiemmin
hoitamatonta sairautta. Tätä lääketeollisuuden segmenttiä kutsutaan erikoislääkkeiksi
(specialty drugs). Harvinaisia perinnöllisiä
sairauksia on arviolta 5–10 000, ja noin 80 prosenttia kaikista kehitteillä olevista lääkkeistä
keskittyy tähän ryhmään. Suuntaus johtuu
muun muassa siitä, että yritys saa patentin, joka
takaa sille yksinoikeuden lääkkeen jakeluun
20 ensimmäisen vuoden ajan. Tämä varmistaa
nopean tuoton lääkkeen kehittäjälle.
Avainosake Shire Ltd.: keskittyy kehittämään
lääkkeitä harvinaisiin sairauksiin ja rahoittaa
tutkimusta vahvalla markkina-asemallaan
ADHD- ja suolistosairauslääkkeissä.

Miksi Danske Invest on sijoittanut Shiren
osakkeisiin:
”Näemme Shiressä pitkän aikavälin potentiaalia, koska uskomme markkinoiden aliarvioivan
Shiren mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa
ADHD:ssä ja suolistosairauksissa. Shire
kasvaa edelleen entsyymikorvaushoidoissa,
ja mielestämme myös Vyvanse-lääkkeellä on
potentiaalia ahmimishäiriön hoidossa. Shirella
on lisäksi monia lupaavia harvinaisten tautien
tutkimusprojekteja”, Claus Henrik Johansen
perustelee.

Elinajanodote nousee.

Maailman viisi suurinta lääkeyhtiötä käyttää
kukin 6–10 miljardia dollaria tutkimukseen
vuodessa. Lääkkeiden ominaisuudet siis
paranevat koko ajan. Samalla globalisaatio
tuo lääkkeet saataville ympäri maailmaa,
ja maailmanlaajuisen kasvun ansiosta yhä
useammilla on varaa ostaa tarvitsemiaan
lääkkeitä. Kaikki nämä tekijät pidentävät
elinajanodotetta. Yli 60-vuotiaat käyttävät
kolmesta viiteen kertaa enemmän lääkkeitä
kuin nuoremmat, sillä kroonisten sairauksien riski nousee eksponentiaalisesti iän myötä. Tämä lisää esimerkiksi sydänlääkkeiden,
verenohennuslääkkeiden ja Alzheimer-lääkkeiden kysyntää.

3

2

Elämäntapalääkkeet

Globaali kasvu lisää
elämäntapasairauksia.

Länsimaissa suoraan ihmisten epäterveellisistä
elämäntavoista johtuvat sairaudet ovat lisääntyneet jo vuosikymmeniä. Tällaiset elämäntapasairaudet yleistyvät myös kehittyvillä markkinoilla
luultavasti seurauksena elintason kohenemisesta. Klassinen esimerkki on liikalihavuus. WHO:n
mukaan 1,9 miljardilla ihmisellä on ylipainoa ja
600 miljoonaa heistä on liikalihavia, mikä lisää
sydäntautien, syövän ja varsinkin diabeteksen
riskiä. Deloitte uskoo, että diabetekseen liittyvät
kuolemat lisääntyvät 50 prosenttia kymmenen
vuoden kuluessa. Kansainvälinen diabetesjärjes-

tö arvioi maailman diabeetikkojen määrän lisääntyvän vuoteen 2035 mennessä 55 prosenttia eli
592 miljoonaan.
Avainosake Novo Nordisk A/S: valmistaa
insuliinia diabeteksen hoitoon. Tanskan
arvokkaimmalla yrityksellä on laaja valikoima
diabeetikoille suunnattuja tuotteita.

Miksi Danske Invest on sijoittanut Novo
Nordiskin osakkeisiin: ”Meistä osakkeella on
jatkossakin potentiaalia, koska Novo Nordisk
pyrkii yhä valtaamaan Yhdysvaltain insuliinituotemarkkinoita. Diabeteslääke Victoza ja
liikalihavuuslääke Saxenda ovat edelleen aliarvostettuja markkinoilla”, Claus Henrik Johansen
perustelee.

4

Infektiotautien
ennaltaehkäisy

Painetta pois sairaaloilta.

Helmikuussa 2015 Journal of the American
Medical Association -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että infektiotaudit ovat
suurin syy potilaiden joutumiseen uudelleen
sairaalaan. Jos sairaalat haluavat välttää "pyöröovipotilaita", on käytettävä täysin steriilejä
neuloja, kanyyleja ja infuusiopumppuja. Silloin
sairaat potilaat eivät päädy kosketuksiin vaarallisten, pahimmassa tapauksessa resistenttien bakteerien kanssa. Yhdysvalloissa Center
for Medicare & Medicaid Services voi antaa

sairaaloille sakkoja, jos palaavien potilaiden
määrä on hälyttävän suuri. Vuonna 2013 noin
2 000 sairaalaa maksoi sakkoja yhteensä 227
miljoonaa dollaria.

Miksi osakekuplaa
ei tule

Avainosake Becton Dickinson & Co Ltd.:
tuottaa steriilejä kanyyleja, neuloja ja infuusiopumppuja sairaaloihin ja lääketeollisuuteen.

Vuonna 2013 maailman lääketeollisuuden MSCI World Health Care -indeksi
tuotti paikallisessa valuutassa osingot
huomioon ottaen 35 prosenttia ja viime
vuonna 25 prosenttia. Lääketeollisuuden
asiantuntija Claus Henrik Johansen ei
kuitenkaan usko, että lääkealalle syntyisi
kupla. Hän näkee monia merkkejä siitä,
että ala saa uutta vauhtia ja yritykset
voivat jatkossakin parantaa tuottoaan.

Miksi Danske Invest on sijoittanut Becton
Dickinsonin osakkeisiin: ”Markkinat ovat mielestämme aliarvioineet infektioita vähentävien
tuotteiden tarpeen. Näin on käynyt erityisesti
kehittyvillä markkinoilla. Siksi näemme Becton
Dickinsonissa edelleen potentiaalia”, Claus
Henrik Johansen perustelee.

Tutkimus parantaa
tuotteita
”On edelleen paljon potentiaalia lääkkeille, jotka ovat innovatiivisia ja kattavat
täyttämättömiä tarpeita. Jos uusi
lääke on 20 tai 30 prosenttia nykyisiä
tehokkaampi tai jos haittavaikutukset
vähenevät merkittävästi, lääkkeellä on
suurta potentiaalia. Skleroosi, C-hepatiitti, luuydinsyöpä, valtimotauti, verenvuototauti, psoriasis, nivelreuma sekä
monet vatsa- ja suolistosairaudet ovat
esimerkkejä sairauksista, joiden hoito
kehittyy edelleen paljon. Markkinoiden
parhaat tuotteet saavatkin aina lisätuottoa julkisesta terveydenhoidosta”, Claus
Henrik Johansen toteaa.

Syövän hoito on keskeinen
tutkimusalue monille lääkeyhtiöille,
koska se on merkittävin kuolinsyy
maailmassa.

Hoitomuotoja
kehitetään jatkuvasti.
WHO:n ja International Agency for Research
on Cancer -tutkimuslaitoksen lukujen mukaan
13 prosenttia kaikista kuolemantapauksista
johtuu syövästä. Se on siten maailman yleisin
kuolinsyy.
”Emme vielä tiedä, miksi naiset saavat rintasyövän tai miehet eturauhassyövän. Mutta jos
jokin yritys kehittää keinon ennustaa, kuka on altis
sairastumaan syöpään, se on todella merkittävää.
Juuri nyt tiedämme vain, mitä mahdollisuuksia
lääketiede tarjoaa potilaan saaman diagnoosin
jälkeen”, Claus Henrik Johansen kertoo.
Syövän hoitoon liittyvää tutkimusta tehdään
jatkuvasti, ja immunoterapia on valokeilassa.
Immunoterapia toimii eri tavalla kuin kemoterapia, sillä siinä hoito suuntautuu täsmällisemmin
syöpäsoluihin. Immunoterapian taustalla oleva
mekanismi hyödyntää kehon omaa immuunisuojaa taistelussa syöpäsoluja vastaan. Se

vahvistaa immuunisuojan kykyä tunnistaa
syöpäsoluja ja hyökätä niitä vastaan sekä heikentää syöpäsolujen puolustuskykyä. Immunoterapiaa koskevien kliinisten tutkimustulosten
perusteella hoitomuoto yleistyy tulevaisuuden
syöpähoidossa.
Avainosake Roche Holding AG: sveitsiläis
yritys oli vuonna 2014 maailman kolmanneksi
suurin lääkeyhtiö 52,4 miljardin dollarin liikevaihdollaan. Roche valmistaa lääkkeitä useisiin
sairauksiin ja on markkinajohtaja syöpähoitojen
tutkimuksen alalla.

Uusia lääkkeitä
harvinaisiin sairauksiin
“Viime vuosina monet lääkeyhtiöt ovat
keskittyneet erikoislääkkeisiin, joilla on
rajallinen markkinapotentiaali, sillä tuotteet on suunnattu pienille, harvinaista
tautia sairastaville potilasryhmille. Tulevaisuudessakin tällaisia kapea-alaisesti
kohdennettuja lääkkeitä hyväksyttäneen
paljon”, sanoo Claus Henrik Johansen.

Miksi Danske Invest on sijoittanut Rochen
osakkeisiin:
”Osake on houkutteleva, koska Rochen rintasyövän, paksusuolen syövän ja kroonisen lymfooman hoitoon tarkoitetut lääkkeet leviävät
yhä laajemmalle maailmassa. Meistä markkinat
aliarvioivat Rochen kyvyn tuoda markkinoille
uusia immunoterapiatuotteita keuhko-, rinta- ja
virtsarakkosyöpään kolmen vuoden kuluessa”,
Claus Henrik Johansen perustelee.

Nopeasti laboratoriosta
markkinoille
“Ennen kuin lääke tulee markkinoille Yhdysvalloissa, sen pitää saada lääkeviranomaisen, FDA:n hyväksyntä. Viimeisten
neljän vuoden aikana virasto on lisännyt
resursseja prosessin nopeuttamiseksi.
Siten lääkkeet saadaan laboratoriosta
markkinoille paljon nopeammin”, Claus
Henrik Johansen kertoo.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

5

Syövän hoito
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Parhaita osakkeita valitsemassa
Salkunhoitaja Max Jul Pedersen metsästää sopivia osakkeita
15 000 yrityksen joukosta. Hän johtaa tiimiä, joka valitsee
Danske Investin globaaleja sijoituskohteita. Teksti Anne Louise Houmann / Kuvat jeppe carlsen

Asiantuntijan
sijoitusvinkit
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Nimi: Max Jul Pedersen
Työ: Danske Investin salkunhoitaja, keskittynyt globaaleihin osakkeisiin
Työkokemus: 19 vuotta
Koulutus: Diplomiekonomi (rahoitus), CFA
Kuinka kokoatte salkkunne?

Suosimme yrityksiä, jotka ovat täysin
riippumattomia siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Esimerkiksi jollakin lääkeyrityksellä voi olla aivan ainutlaatuinen,
maailmalla tarvittava tuote, jolloin yrityksen voi odottaa kasvavan. Silloin ei ole
kovin tähdellistä, laskeeko öljyn hinta tai
kasvaako Kiina kaksi prosenttia odotettua
vähemmän. Mutta tämä ei saa tietenkään
vielä näkyä osakkeiden ostohinnassa.
Kuinka löydätte hyviä osakkeita?

Maailman osakemarkkinoilla on
noin 15 000 sijoituskohdetta. Teemme tiettyjen laatutekijöiden perusteella alustavan
seulonnan, ja jäljellä jää parituhatta osaketta, joiden laatu on niin hyvä, että voisimme joskus harkita niitä. Meillä on eri
aloihin erikoistuneita analyytikkoja, ja
salkkutiimissämme on kolme henkilöä,
joilla on jokaisella omat kiinnostuksenkohteensa. Osakkeita pitää ”vain” seurata! Tarvitsemme vuodessa kymmenen hyvää sijoitusideaa, joten olemme hyvin riippuvaisia
analyytikoistamme ja omista tutkimuksistamme. Osana työtä käymme myös yrityksissä ja konferensseissa.
Kuinka suuri vaihtuvuus
salkussanne on?

Pidämme yhtä osaketta keskimäärin 3–4
vuotta. Toisin sanoen käymme vuosittain
kauppaa neljänneksellä tai kolmanneksella
salkusta. Vaihtuvuus on siis melko vähäistä.
Ostamme mieluiten osakkeita, jotka tuntuvat tarjoavan hyvää kehitystä kolmeksi, neljäksi vuodeksi. Sijoitusfilosofiamme on siis
todella pitkänäköinen, ja se erottaa meidät
hyvin monista muista salkunhoitajista,
jotka ajattelevat paljon lyhytnäköisemmin.
Näin voimme kuitenkin löytää arvostukseltaan vinoutuneita kohteita.
Voitko antaa esimerkin arvostukseltaan vinoutuneesta osakkeesta?

Vuoden 2014 alussa ostimme L Brandsia,
joka omistaa muun muassa Victoria’s Sec-

retin ja toisen suuren merkin, Bath & Body
Worksin. Victoria’s Secret hallitsee Yhdysvaltain alusvaatemarkkinoita noin 30 prosentin osuudellaan. Joulun 2013 myynti
kuitenkin notkahti kauttaaltaan, kun
huono sää sai ihmiset jäämään kotiin. Kun
L Brands sitten julkisti tuloksensa vuoden
2014 alussa, sen kurssi laski huomattavasti.
Monet epäilivät, kestäisikö yrityksen liiketoimintamalli, mutta me näimme sen
hyvänä mahdollisuutena ostaa osaketta
edullisesti. Victoria’s Secrethän on myös
laajenemassa kansainvälisesti. Yrityksellä
on lippulaivamyymälä Lontoossa, mutta
tähtäimessä ovat muukin Eurooppa ja
Aasia. Lopulta se olikin vuoden 2014 parhaita osakkeita.
Kerro jostakin äskettäin
ostamastanne osakkeesta.

Ostimme intialaista Bharti Infrateliä, joka
valmistaa laitteita telemastoihin. Intiassa
otetaan vasta nyt käyttöön 3G-verkkoa.
Bharti Infratel omistaa mastot, joihin telelaitteet asennetaan ja joita teleyritykset
vuokraavat. Bharti Infratelillä on pitkät,
10–15-vuotiset vuokrasopimukset, joten
suurta kasvua on odotettavissa, kun nyt
rakennetaan
3G-verkko
ja
sitten
4G-verkko. Yritys on arvostettu 30–40
prosenttia alemmaksi kuin vastaavat yritykset muualla maailmassa.
Mitä osaketta olette
hiljattain myyneet?

Amerikkalaista Verifonea, joka valmistaa
myymälöiden maksukorttipäätteitä. Ostaessamme sen osakkeita muutama vuosi sitten
huolena oli uusi kalifornialainen kilpailija,
Square. Se halusi valmistaa maksuratkaisuja,
joissa kasvot rekisteröidään kassalla Bluetoothin kautta ja maksu ilmestyy matkapuhelimelle. Tämä merkitsi maksukorttipäätteiden tarpeen vähenemistä, ja monet suuret
amerikkalaiset hedge-rahastot uskoivat
Verifonen kuolevan. Kun kurssi oli todella
alhaalla, ostimme sitä. Ajattelimme Squaren
voivan hyvinkin menestyä tulevaisuudessa,

Pörssin
maailmanmestarit
Max Jul Pedersen nimittää
tietyntyyppisiä osakkeita
maailmanmestareiksi.
Mitä hän sillä tarkoittaa?
”Maailmanmestarit ovat yrityksiä, joilla on
pitkä historia sekä johtava maailmanlaajuinen asema ja jotka pitävät kiinni laadusta.
Sellaisia ovat esimerkiksi Novo Nordisk,
Colgate ja SAP. Tätä ei pidä ymmärtää niin,
että ostamme vain suuria ja hallitsevia
yrityksiä, sillä yleensä niiden osakkeet
ovat myös kalliita. Haluamme kyllä näitä
osakkeita, mutta ostamme niitä silloin, kun
meneillään on jotain sellaista, mikä laskee
kurssia. Jos mahdollista, ostamme niitä
ajankohtana, jolloin laatu ei näy arvostuksessa pitkällä aikavälillä. Saattaa olla, että
kuluu vuosi tai puolitoista ennen kuin ne
ovat taas raiteillaan, mutta voimme hyvin
odottaa sitä, sillä sijoitamme pitkäjänteisesti.”

mutta emme kuvitelleet sen tapahtuvan jo
kymmenen vuoden kuluessa. Sitten Yhdysvalloissa yksinkertaisesti päätettiin luopua
magneettiraidoista ja siirtyä sirukortteihin,
jotka ovat käytössä myös Euroopassa. Yhtäkkiä maksupäätteitä tarvittiin valtavasti,
mikä merkitsi äkillistä myötätuulta Verifonelle ja kurssin voimakasta nousua. Kun
kurssi oli mielestämme kohdallaan, myimme
osakkeet.
Onko yrityksen koolla merkitystä?

Kyllä. Valitsemiemme osakkeiden
pörssiarvon tulee olla vähintään kaksi miljardia dollaria, koska muutoin emme pääse
osakkeista tarpeeksi nopeasti eroon. Jos
yritys ei ole tarpeeksi suuri eikä likviditeettiä ole tarpeeksi, kurssi voi pudota yllättävän alas siihen mennessä, kun haluamme
myydä. Sitä riskiä emme halua ottaa.
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JACK MAN YRITYS

Nimi: Alibaba Group Holding Ltd.
Yhtiömuoto: Osakeyhtiö (NYSE:BABA)
Markkina-arvo: 209 mrd. dollaria
Kuvaus: Alibaba Group on kiinalainen IT-yritys, joka
tarjoaa verkkokauppaportaaleja,
verkkomaksuratkaisuja ja pilviteknologiaa.
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JACK MA

– opettajasta miljardööriksi

Sokea mies ratsastaa sokealla
tiikerillä – niin Jack Ma kuvailee
itseään. Hänen seikkailunsa kertoo
kiinalaisesta, joka näki tietokoneen
vasta 31-vuotiaana mutta on nyt
miljardööri IT-yhtiönsä ansiosta.
Klassinen tarina kuljettaa opettajan
vastoinkäymisten kautta voittoon,
vaikka hän rikkoikin yrittäjyyden
kultaista sääntöä.

Teksti: Anders Brinck Rosenholm

Syyskuun

19. päivän iltana 2014 osoitteessa Wall Street 11 alettiin
käydä kauppaa Alibaban osakkeilla New
Yorkin pörssissä 92,70 dollarin avauskurssilla. Päivää aiemmin kiinalainen verkkokauppajätti Alibaba Group oli tehnyt amerikkalaista sijoitushistoriaa Wall Streetin
kaikkien aikojen suurimpana pörssinoteerauksena. Yhden päivän aikana osake nousi
38 prosenttia, ja yritys kohosi suoraan
internetsektorin korkeuksiin – Googlen,
Amazonin, Ebayn ja Facebookin kaltaisten
jättien seuraan.
Samalla koko yritys- ja sijoitusmaailma
ymmärsi, ettei kukaan oikeastaan tuntenut
pientä ja hillittyä kiinalaista, joka oli Alibaba Groupin perustaja, aiempi pääjohtaja
ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja.
Hänen nimensä on Jack Ma ja hänen tarinansa kuin ennalta arvaamaton, vastoinkäymisten täyteinen seikkailu. Miten on
mahdollista, että mies, joka ei ole koskaan
koodannut riviäkään, onnistui luomaan
yhden aikamme suurimmista nettiyrityksistä?
Kiinalainen mies ja modeemi

Monien muiden seikkailujen tavoin myös
Jack Man tarina alkaa unelmasta, joka tuntui täysin mahdottomalta. Kiinalaista englanninopettajaa ei kiinnostanut se, mitä
muut pitivät mahdollisena ja mitä ei.
Vuonna 1995 tapahtui jotakin, joka vei
hänen unelmansa hieman lähemmäksi
toteutumista. Jack Ma tutustui world wide
webin saloihin.
Nykyinen verkkokaupan kuningas oli
31-vuotias käyttäessään tietokonetta ensi
kerran. Jack Ma toimi kiinalaisten liikemiesten tulkkina kauppavaltuuskunnan
matkalla Seattlessa, missä amerikkalainen
tuttava kutsui hänet kotiinsa ja esitteli uteliaalle kiinalaiselle asian nimeltä internet.
Kohtaaminen oli mullistava: Jack Ma
ymmärsi nähneensä tulevaisuuden,
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Alibaban pääkonttori Kiinan
Hangzhoussa

kuva: alibaba group

jossa myös Kiinalla olisi osuutensa.
Pian sen jälkeen, kun Jack Ma ja internet
olivat kohdanneet, pieni joukko jännittyneitä ja epäuskoisia kiinalaisia odotti uuden
maailman portilla, ja sen avain oli pieni
ulvova, rämisevä rasia, jonka valot vilkkuvat. Jack Ma oli kutsunut ystäviään ja televisioväkeä todistamaan todellista sensaatiota – modeemivälitteistä internetyhteyttä
Kiinassa vuonna 1995.
”Odotimme kolme ja puoli tuntia ja
saimme esiin puoli sivua tekstiä! Joimme
ja pelasimme korttia odottaessamme.
Mutta olin todella ylpeä, kun se onnistui.
Osoitin, että internet oli olemassa.”
Jack Ma New York Timesille vuonna 2005

Kokemus vahvisti Jack Man uskoa siihen,
että ihmeellinen digitaalinen maailma olisi
hänen tulevaisuutensa. Englanninopettaja
perusti keltaisia sivuja vastaavan China
Pages -palvelun. Jo vuotta myöhemmin
Jack Ma kuitenkin painostettiin ulos yrityksestä. Hän ei halunnut hyväksyä viranomaisten valtionyhtiö China Telecomin
kanssa junailemaa yhteisyritystä ja vetäytyi
siksi sivuun. Jack Ma käänsi China Pagesille selkänsä, ja hänen ensimmäinen yrityksensä floppasi. Monien mielestä se kuitenkin
oli
Kiinan
ensimmäinen
internetyritys, mikä antaa viitteitä siitä,
miten pitkälle englanninopettaja vielä pääsisikään. Jack Man seuraava yritys saa
nimekseen Alibaba.
My name is Jack

Ma Yun syntyi vuonna 1964 eli kaksi
vuotta ennen Kiinan kulttuurivallanku
mouksen alkua Hangzhoun historiallisessa
miljoonakaupungissa Zhejiangin provinssissa noin sadan kilometrin päässä Shanghaista. Nykyään kaupungissa on 8,7 miljoonaa asukasta, ja se tunnetaan järvistään
ja pagodoistaan.
Ma Yunin vanhemmat olivat kiinalaisia
kansantarinoita esittäneitä näyttelijöitä,
joiden perinteikäs toiminta kiellettiin
Maon kulttuurivallankumouksen aikana.
Vanhemmat eivät olleet varakkaita varsinkaan sen jälkeen, kun kulttuurivallanku-
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mous esti heitä hankkimasta elantoaan
perinteisillä esiintymisillä.
Ma Yunin nuoruuteen Hangzhoussa liittyi erityisesti kaksi asiaa, jotka muuttivat
hänen elämänsä. Kahdentoista vuoden
iässä hän päätti opetella englantia. Tunnollinen poika pyöräili joka päivä 40 minuuttia
läheiseen lomakohteeseen, jossa hän tarjoutui ilmaiseksi oppaaksi ulkomaisille
turisteille. Hänen palkkansa muodostui
turistien kanssa käydyistä keskusteluista –
hänen oppimastaan englannista ja kuulemistaan tarinoista. Ma Yun viihtyi oppaana
kahdeksan vuotta. Helpottaakseen kanssakäyntiä ulkomaisten asiakkaiden kanssa
hän keksi itselleen länsimaisen nimen Jack
Ma. Nykyisin nimi yhdistetään ympäri
maailmaa lyhyenläntään kiinalaiseen, joka
on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

”Ne kahdeksan vuotta muuttivat minua
perusteellisesti. Aloin tuntea itseni kansainvälisemmäksi kuin useimmat kiinalaiset. Ulkomaalaisten vieraiden kertomat tarinat olivat jotakin aivan muuta
kuin se, mitä luin kirjoista ja kuulin opettajiltani koulussa.”
Jack Ma Inc. Magazine -lehdelle vuonna 2008

Vuonna 1985 sattui toinen tapaus, joka vaikutti uteliaaseen kiinalaisnuorukaiseen
syvästi. Jack Ma lähti ensimmäistä kertaa
kotimaastaan ja matkusti Australiaan.
Hänellä oli siellä opasajoiltaan tuttuja,
jotka avasivat hänelle kotiensa ovet. Matka
muutti peruuttamattomasti Jack Man käsitystä kotimaastaan ja mahtavan valtakunnan ulkopuolisesta maailmasta. Hän

Jack Man elämä
1964

1976

1985

Syntyy 10. syyskuuta Hangzhoun
miljoonakaupungissa ja saa nimekseen Ma Yun.

Päättää
12-vuotiaana
oppia englantia
ja toimii siksi
kahdeksan
vuotta
turistioppaana.

Matkustaa
kesälomallaan
ensimmäistä
kertaa pois
Kiinasta,
Australiaan
tuttujen luo. Matka
muuttaa hänen
elämänsä ja Kiinakuvansa täysin.

1988
Suorittaa englannin
kandidaatin tutkinnon Hangzhoun
opettajankoulutuslaitoksessa.
Menee naimisiin
vaimonsa Zhang
Yingin kanssa. Parilla
on kaksi lasta.

1992
Kiinan orastava
yrityselämä
houkuttelee
Jack Mata
puoleensa,
mutta hän
saa kielteisen
vastauksen yli
30 työhakemukseen.

ymmärsi, että maailma oli paljon moni
muotoisempi kuin mitä hän oli Kiinassa
luullut.
Vastoinkäymisten mies

Seuraavina vuosina Jack Ma ponnisteli saa
dakseen koulutuksen. Kolmannelle yrittä
mällä hän läpäisi nykyisin Hangzhoun
opettajakorkeakouluna tunnetun Hang
zhoun normaaliyliopiston pääsykokeet.
Kolmen vuoden englannin opintojen jäl
keen Jack Ma valmistui keskinkertaisin
arvosanoin vuonna 1988. Kielitaitoinen
Jack Ma sai englanninopettajan paikan pai
kallisessa insinööriopistossa, jossa hän
opetti useita vuosia 12 dollarin kuukausi
palkalla.
Jack Ma ei kuitenkaan ollut tyytyväinen
työhönsä, palkkaansa ja elämäänsä. Siksi
hän irtisanoutui ja alkoi etsiä muita töitä,
mutta se osoittautui vaikeammaksi kuin
hän odotti. Hän sai kielteisen vastauksen
30 paikasta, vaikkei ollut erityisen valikoiva
hakemiensa töiden suhteen – hän lähetti
hakemuksia niin paikallispoliisiin kuin
Kentucky Fried Chickeniin, mutta edes
juuri avattu KFC ei halunnut häntä.
”Hain töitä, kun ensimmäinen KFC avattiin kotikaupungissani. Työhaastatteluihin tuli 24 ihmistä, ja he palkkasivat 23.
Olin ainoa, joka ei saanut töitä. Olen siis
tottunut tulemaan hylätyksi. En enää
välitä siitä.” Jack Ma Maailman talousfoorumin
kokouksessa Davosissa vuonna 2015

1995

1996

Matkustaa Seattleen
kiinalaisen kauppavaltuuskunnan tulkkina ja
tutustuu ensi kerran
internetin saloihin. Kerää
20 000 dollarin pääoman
ja käynnistää ensimmäisen internetyrityksensä,
China Pagesin.

Painostetaan ulos
China Pagesista,
kun viranomaiset
pakottavat sen
yhteisyritykseen
valtionyhtiön
kanssa. China
Pages floppaa.

”Jack Ma ei ole mikään mukava mies, mutta
ihastuin häneen siksi, että hän pystyy tekemään
monia asioita, joihin mukavat miehet eivät pysty.”
Jack Man vaimo Zhang Ying WantChinaTimes -lehdelle vuonna 2013

Hylkäämiset eivät suinkaan jääneet siihen.
Jack Ma on kertonut avoimesti hakeneensa
turhaan Harvardiin peräti 10 kertaa. Joka
kerta hän kirjoitti yliopistoon ja pyysi har
kitsemaan päätöstä uudelleen, mutta se ei
auttanut.
Ainoa, jolta Jack Ma ei noina vuosina

1998

2000

2003

Perustaa AlibaAlibaba saa 25
Alibaba avaa
ban 17 ystävänsä miljoonan dollaria Taobao-verkkoja tuttavansa pääomasijoituksia kauppa-alustan
kanssa, joista
muun muassa
(C2C), joka
tulee hänen
Softbankilta ja
mullistaa
”tiiminsä”.
Goldman Sachsilta.
yksityisten
kiinalaiskuluttajien ostostottumukset.

saanut rukkasia, oli hänen opettajavai
monsa Zhang Ying. He tapasivat Hang
zhoun normaaliyliopistossa, ja pian opinto
jen jälkeen Zhang Ying vastasi kosintaan
myöntävästi lainkaan epäröimättä.
Enää Zhang Ying ei työskentele opetta
jana. Pariskunnalla on kaksi lasta, ja

2007
Alibaba.com
listautuu
Hong
Kongin
pörssiin.

2014

2015

Alibaba ostaa
Alibaba Group listautuu
590 miljoonalla
18. syyskuuta New
Yorkin pörssiin ja kerää dollarilla kiinalaisen
älypuhelinvalmistaja
25 miljardin dollarin
Meizun osakkeita.
osakepääoman, mikä
on Yhdysvaltain ennätys. Päivää myöhemmin
osakkeilla aletaan
käydä kauppaa.
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Zhang Ying on miehensä suorasukainen ja vankkumaton tukija.
Sokea mies ratsastaa sokealla tiikerillä

Kiinalaiset ovat hulluina sananlaskuihin.
Myös Jack Ma on keksinyt liiketoimintaansa kuvaavan ilmauksen: sokea mies ratsastaa sokealla tiikerillä.
Kirjailija ja liikemies Greg Stollerin mielestä se kuvaa osuvasti Jack Man tapaa hoitaa asioita. Strategiaan ja rahoitukseen liittyviä kirjoja kirjoittanut Stoller luennoi
Boston Collegen Caroll School of Managementissa. Hän on käynyt Kiinassa yli 40
kertaa. Stoller on seurannut Alibabaa sen
perustamisesta asti.
”Neuvon kaikkia ohjaamiani yrittäjiä
tekemään asioita, joita he osaavat. Sanon
niin, koska 99 prosenttia menestyvistä yrittäjistä menestyy asioissa, jotka he osaavat jo
ennestään. Jack Ma on toiminut täysin
päinvastoin. Hän panosti alueeseen, josta
hän ei tiennyt oikeastaan mitään. Siinä
mielessä hän todellakin eroaa useimmista
aikamme suurista yrittäjistä”, Greg Stoller
kertoo.
Vietettyään jonkin aikaa levotonta elämää Jack Ma muutti takaisin Hangzhouhun vuonna 1988. Hän keräsi yhteen 17
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hyvää ystäväänsä ja esitteli heille liikeideansa. Nämä 17 ystävää perustivat yrityksen
ja samalla ensimmäisen verkkokauppansa
Jack Man kanssa ja Alibaba Online käynnistyi saman vuoden joulukuussa.
Seesam, aukene!

Jack Ma otti yrityksen nimen tunnetusta
arabialaisesta tarinasta nimeltä Ali Baba ja
neljäkymmentä rosvoa. Sadussa Ali Baba
sai tietoonsa salaisen taikasanan ja pääsi
rosvojen luolaan, johon oli kätketty maailman kaikki rikkaudet.
Jack Ma halusi yritykselleen oikeastaan
vain nimen, jonka ihmiset kaikkialla maailmassa tuntisivat. Siksi hän kysyi San Franciscon -matkallaan kaikilta kohtaamiltaan
ihmisiltä, tunsivatko he Ali Baban tarinan.
Käytännössä kaikki vastasivat hänelle

samoin kuin Starbucksin
söpö tarjoilija – nyökkäämällä ja sanomalla taikasanat ”Seesam, aukene”. Jack
Ma oli löytänyt globaalille
brändilleen nimen, joka
tunnistettiin sekä idässä että
lännessä.
Alibaban tärkeimmät valloitukset tapahtuivat vuosina 1999–2000, jolloin hiljattain perustettu yritys
onnistui hankkimaan 25
miljoonan dollarin pääoman
muun muassa japanilaiselta
Softbankilta ja amerikkalaiselta Goldman Sachsilta.
Vuotta myöhemmin Alibaba.com (entinen Alibaba
Online) teki voitollisen
tuloksen, ja suuri yrityskoneisto pyörähti kunnolla käyntiin.
Vuonna 2003 Jack Ma perusti verkkokauppa-alustan nimeltä Taobao. Toisin
kuin business-to-business-alusta Alibaba.
com, Taobao on kuluttajille suunnattu
verkkokauppa. Taobaosta tuli Alibaban
varsinainen lippulaiva hyvästä syystä – sen
perustamisen aikaan Kiinassa ei ollut muita
vastaavia sivustoja. Ostoskulttuuri ei vielä
ollut siirtynyt verkkoon, eikä monilla tavallisilla kiinalaisilla ollut edes internetyhteyttä.
Tavalliseen tapaansa Jack Ma ei välitä
asioiden tilasta. Jos Muhammed ei pääse
vuoren luo, vuoren pitää tulla Muhammedin luo. Seuraavina vuosina Jack Ma ja Alibaba mullistivat kiinalaisten kulutustottumukset perusteellisesti.
”Jack Ma on pystynyt johonkin, jonka
USD

Alibaba pörssissä
Alibaban osakkeilla käytiin ensi kerran
kauppaa New Yorkin pörssissä 19.9.2014,
jolloin kurssi nousi 38 prosenttia 68
dollarin merkintähinnasta.
Lähde: Factset. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.
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3 kiinalaista
IT-seikkailua
kukaan ei uskonut olevan mahdollista. Hän
on mullistanut täysin ostoskulttuurin, joka
oli aiemmin hyvin paikallista ja sosiaalisiin
suhteisiin perustuvaa. Hän sai kiinalaiset
luottamaan verkkokauppaan ja verkkomaksamiseen, vaikka ne olivat täysin tuntemattomia asioita tavallisille kiinalaisille”, kirjailija ja liikemies Greg Stoller sanoo.
Forbesin kannessa

Alibaba Group on tällä hetkellä maailmanlaajuinen jättikonserni, johon kuuluu
monia yrityksiä, mukaan lukien Alibaba.
com ja Taobao, jotka ovat edelleen Jack
Man ja hänen ystäviensä ydinliiketoimintaa. Sen jälkeen kun Alibaba.com noteerattiin Hong Kongin pörssissä vuonna 2007 ja
New Yorkin pörssissä vuonna 2014, konsernista on kasvanut lukuisia suuria ja pieniä yrityksiä sisältävä mammutti. Niiden
kaikkien yhteinen nimittäjä on internet.
Alibaba.comin markkina-arvo on tätä
kirjoitettaessa 209 miljardia dollaria, mutta
vuoden 2014 lopulla se käväisi jo lähes neljännesbiljoonassa. Jack Man oma omaisuus
on 22,7 miljardin dollarin arvoinen. Vaatimattoman ja maanläheisen kiinalaisen käytökseen on alkanut ilmestyä maailmanmiehen elkeitä. Viime vuonna Jack Ma osti
puolet Guangzhou Evergrande -jalkapallojoukkueesta ja finanssilehti Forbes rankkasi
hänet sijalle 30 maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten listalla. Jack Ma on myös
ensimmäinen kiinalainen, joka on päässyt
koristamaan Forbesin kantta.
Kilpailu lännen nettititaanien Googlen,
Amazonin ja Ebayn kanssa on Alibaballe ja
Jack Malle suuri haaste. Greg Stoller uskoo,
ettei Jack Man ole helppo vakuuttaa länsimaisia kuluttajia siitä, että kiinalainen
verkkokauppa olisi yhtä toimiva ja turvallinen kuin länsimainen.
”Juuri nyt yritys on keskittynyt Kiinan
markkinoihin, joilla kilpailu lisääntyy niin
ikään. Jack Ma kuitenkin ymmärtää monimutkaista kiinalaista kulttuuria ja kansanluonnetta. Alibaban menestys on johtunut
onnekkaasta ajoituksesta. Kukaan ei voinut
tietää, että ajankohta oli juuri oikea verkkokaupalle Kiinassa”, Greg Stoller toteaa.

Kiinan kotimarkkinat ovat jättimäiset, joten Jack Ma ja
Alibaba eivät ole niiden ainoita menestyjiä.

1

3

Älypuhelinten
jättiläinen

Alibaban suora
kilpailija

Yrityksen nimi:

Yrityksen nimi:

Xiaomi Inc.

Tencent Holdings Ltd.

Yhtiömuoto:
Toimitusjohtaja Lei Junin
perustama ja omistama
yksityisyritys.

Yhtiömuoto:
Osakeyhtiö
(US OTC)

Arvioitu markkina-arvo:

190 mrd. dollaria

Markkina-arvo:

46 mrd. dollaria

2

Tuotteet:
Älypuhelimet, matkapuhelimet, tabletit ja äly-tv:t

Kiinan Google ja
Wikipedia
Yrityksen nimi:

Tarina lyhyesti:
Vuonna 2010 perustetun
Xiaomin ensimmäinen
älypuhelin tuli markkinoille
vuonna 2011. Kiinalaisesta
teknologiayrityksestä on
tullut jo maailman kolmanneksi suurin älypuhelinten
valmistaja. Vuonna 2014 ja
se myi niitä 60 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Lei Jun.

Baidu Inc.

Yhtiömuoto:
Osakeyhtiö
(Nasdaq)
Markkina-arvo:

73,9 miljardia dollaria
Tuotteet:
Hakukonepalvelut.

Tuotteet:
Sosiaaliset verkostot,
tiedotusvälineet, verkkokauppa, verkkoportaalit ja
virustorjuntaohjelmistot.
Tarina lyhyesti:
Vuonna 1998 perustettu
Tencent tunnetaan Kiinassa
ydintuotteestaan, QQ
Instant Messengeristä.
Tencent kilpailee Alibaban
kanssa useilla osa-alueilla.
Esimerkiksi sen huutokauppasivusto PaiPai.com on
Taobaon kilpailija.

Tarina lyhyesti:
Vuonna 2000 perustetun
yrityksen pääkonttori on
Beijingissä. Baidu on Kiinan
vastine sekä Googlelle että
Wikipedialle. Se otettiin
vuonna 2007 ensimmäisenä
kiinalaisyrityksenä mukaan
Nasdaq 100 -indeksiin.
Tiedot: Bloomberg, huhtikuu 2015.
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Osakkeet | tasapainotus

Hallitse
riskejä

opas

Osakekurssien noustessa myös sijoitussalkun
riskit yleensä kasvavat. Tee kuten salkunhoitajat
– tasapainota salkku uudelleen, niin sijoituksesi
eivät ole yhtä haavoittuvia, jos osakemarkkinoilla
on heiluntaa.

Teksti Sten Thorup Kristensen / kuvitus: rasmus juul

JOS

et ole ollut tavattoman epäonninen, olet varmasti tehnyt hyvän tilin osakemarkkinoiden viime vuosien
kurssinnousuilla. Osakekurssit ovat nousseet merkittävästi vuoden alustakin, joten
nyt on kerrottava asiaan liittyvä huono
uutinen:
Osakesalkkusi riskitaso on todennäköisesti noussut vastaavasti, ja olet entistä haavoittuvampi, jos markkinoilla tapahtuu
korjausliikkeitä.
Otetaan kuvitteellinen ja yksinkertaistettu esimerkki, jossa sijoitussuunnitelmasi
sisältää puolet osakkeita ja puolet korkosijoituksia. Vuosi sitten tehdyllä 100 000
euron sijoituksella 50 000 euron osakkeiden arvo olisi nyt 60 000 euroa eli 54,5 prosenttia salkun arvosta. Olet siis alttiimpi
osakemarkkinoiden korjausliikkeille kuin
sijoitussuunnitelmasi mukaan olisi tarkoitus. Näin ollen on aika pienentää osakkeiden osuutta hieman.
Arvioitaessa sijoitussalkun riskin vähentämistarvetta on hyvä käyttää apuna sijoitusasiantuntijaa, jos et ole jo aiemmin niin
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tehnyt. Salkku täytyy tasapainottaa uudelleen niin, että palataan
lähemmäksi alkuperäistä suhdetta.
Danske Bankin varallisuudenhoidon asiantuntija Mikko Juopperi neuvoo yksityissijoittajia pysymään uskollisena sijoitussuunnitelmalleen. Siten voidaan usein välttää ongelmia.
”Huomasimme finanssikriisin aikana, että kun jotkut yksityissijoittajat joutuivat pahoihin ongelmiin, se ei niinkään johtunut osakekurssien laskusta. He olisivat usein selvinneet siitä, jos eivät olisi
aiemmin myyneet kaikkia korkosijoituksia ja sijoittaneet niiden
sijaan osakkeisiin. Kun osakekurssit nousevat paljon, monet unohtavat riskit lyhellä aikavälillä; historialliset tuotot innostavat sijoittamaan osakkeisiin yli oman sijoitussuunnitelman suositustason.
Markinoilla kannattaa olla mukana sekä nousuissa että laskuissa eli
hajauttaa myös ajallisesti salkun tasapainotusta unohtamatta”,
Juopperi selittää.
Juopperin mukaan salkun tasapainottaminen on todella tärkeää
varsinkin, jos pääomalle on pian käyttöä – esimerkiksi jos on
isompi hankinta tiedossa. Jos sijoituksia tehdään pidemmällä aikavälillä, haavoittuvuus vähenee.
Salkun tasapainotus

Salkun tasapainottaminen ei ole vaikeaa, mutta siihen on olemassa
useita eri vaihtoehtoja.
Ensin helppo osuus: Koska osakkeiden arvo on noussut paljon,
osakkeiden osuus salkussasi on todennäköisesti suurempi nyt kuin
vuosi sitten tai vielä vuodenvaihteessa. Lähtötilanteeseen pääsemi-

Kaksi salkun nyrkkisääntöä
Jos et hoida sijoitussalkkuasi jatkuvasti, riski voi
nousta tai laskea liikaa. Pahimmassa tapauksessa
otat liian suuria riskejä, mutta saat turhan alhaista
tuottoa. Siksi on tärkeää toimia seuraavasti:
Tarkista salkkusi koostumus kerran tai kaksi
vuodessa. Onko osakkeiden, korkosijoitusten ja
mahdollisten vaihtoehtoisten sijoitusten jakauma
yleisen sijoitusstrategiasi mukainen? Mikäli
näköpiirissäsi on isompi hankinta, varmista että
sijoitusstrategiasi huomio sen.
Varmista riittävä hajautus Onko osakesijoitustesi
maantieteellinen ja toimialakohtainen hajauutus
riittävä? Löytyykö korkosijoituksistasi eri korkolajeja
kuten rahamarkkinaa, pitkiä obligaatioita ja
yrityslainoja?

sijoitukset tasaisiin kuukausieriin tai säästämällä palkasta.
Ostovoima ei ole uhattuna

seksi täytyy myydä osakkeita tai ostaa korkosijoituksia tai muita
matalan riskin vaihtoehtoja. Kannattaa kysyä itseltään seuraava
kysymys: Jos ostaisin osakkeita tänään, mitkä salkussani olevista
osakkeista ostaisin viimeiseksi? Myy ne osakkeet pois.
Tasapainottamisen hieman hankalampi osuus on myynnistä saatujen varojen sijoittaminen johonkin muuhun – tavallisimmin korkosijoituksiin. Monien korkosijoitusten arvo on noussut niin, että
niiden tuotto-odotus on alhainen tai jopa negatiivinen. Tämä koskee esimerkiksi joitakin Pohjoismaiden ja Saksan turvallisista valtionobligaatioista. On siis hyväksyttävä alhainen korko tai etsittävä
korkosijoituksia, joiden riski on suurempi.
Nouseva riski ja tuotto

Jos noustaan riskiasteikolla porrasta ylemmäksi, löydetään korkean
luottoluokituksen yritysten joukkolainat (ns. investment grade)
sekä kehittyvien markkinoiden maailman päävaluutoissa noteeratut valtionobligaatiot. Niidenkin tuotto-odotus on kuitenkin vain
prosentin parin luokkaa.
Tämän jälkeen tulevat riskialttiimmat alhaisen luottoluokituksen yritysvelkakirjat (ns. high yield), joiden tuotto-odotus on kolmen-neljän prosentin luokkaa. Sekin on historiallisesti tarkasteltuna melko alhainen lukema. Kyseeseen voivat tulla myös
vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten hedgerahastot, jotka pyrkivät
kohtuulliseen positiiviseen tuottoon riippumatta siitä, ovatko
finanssimarkkinat nousussa vai laskussa.
Yksi vaihtoehto on riskin hajauttaminen ajallisesti jakamalla

”Markinoilla
kannattaa olla
mukana sekä
nousuissa että
laskuissa eli
hajauttaa
myös
ajallisesti
salkun
tasapainotusta
unohtamatta.”
Mikko Juopperi,
varallisuudenhoidon
asiantuntija,
Danske Bank

”Se ehkä lohduttaa, että inflaatio on käytännössä nolla ja melkein kääntymässä
deflaatioksi. Tämän takia voimme tällä
hetkellä tyytyä korkosijoituksissa pienempiin tuottoihin. Monet muistavat edelleen
1980-luvun, jolloin korot olivat paljon korkeammat, mutta niin oli inflaatiokin. Ne
ovat riippuvaisia toisistaan. Yksi klassisista
tavoista ajatella sijoituksia on nimenomaan
se, että niiden pitäisi korvata inflaation
ostovoimaa heikentävä vaikutus. Juuri nyt
ostovoima ei siis kuitenkaan heikkene”,
Juopperi huomauttaa.
Korkosijoitusten ja tietyn käteismäärän
pitäminen salkussa on järkevää, jotta on
varaa tehdä ostoja, mikäli osakemarkkinoiden korjausliike kääntää kurssit jossain vaiheessa laskuun ja osakkeiden houkuttelevuus sijoituskohteena lisääntyy. Juopperin
mielestä osakekurssien merkittävää laskua
ei kuitenkaan ole näköpiirissä.
”Osakekurssien nykyisen nousun taustalla on muun muassa keskuspankkien
elvyttävä rahapolitiikka. Se on painanut
korot todella alas, ja maailmantalouskin
kasvaa samanaikaisesti. Suosittelen silti
edelleen oman sijoitusuunnitelman sijoitusjakauman noudattamista. Jos osakkeiden osuus salkussa on noussut yli oman
tavoitetason, kannattaa salkku tasapainottaa kotiuttamalla tuottoja, tekemällä lisää
korkosijoituksia tai jatkuvan säästämisen
avulla. Suosittelen myös keskustelua sijoitusasiantuntijan kanssa”, Juopperi toteaa.
Nro 2 / 2015 / Investorview
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Sijoittajat ja analyytikot ympäri maailman ovat kohdistaneet katseensa Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajaan Janet Yelleniin ja odottavat hänen siirtoaan.

fokus

Vaihde
vaihtuu
maailman
suurimmassa
taloudessa
Maailman finanssimarkkinat odottavat
jännittyneinä ja henkeään pidättäen sitä,
että Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja
Janet Yellen nostaa myöhemmin tänä
vuonna maailman suurimman talouden
korkoa kahdeksan äärimmäisen löyhän
rahapolitiikan vuoden jälkeen.
Teksti Anne Louise Houmann
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Maailmantalous on aivan uudessa, tuntemattomassa tilanteessa. Koskaan aiemmin
korot eivät ole olleet maailman suurimmassa taloudessa näin äärimmäisen
alhaalla, eikä tilanne koskaan ole jatkunut
yhtä pitkään kuin nyt. Yhdysvaltain talous
on kasvanut jo kuusi vuotta, mutta maan
keskuspankki ei ole vieläkään koskenut
ohjauskorkoon, joka on vuodesta 2008 lähtien ollut nollan tuntumassa. Muutos on
kuitenkin jo ovella.
”Olemme eläneet pitkään paitsi hyvin
löyhän rahapolitiikan myös siihen liittyvän
äärimmäisen ennustettavuuden kanssa.
Keskuspankki on hyvin suurella todennäköisyydellä voinut sanoa, ettei se muuta
rahapolitiikkaa lähivuosina, sillä talouden
tavoitteista oltaisiin vieläkin luultavasti
hyvin kaukana”, Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen sanoo.
Epätavallinen nousu

Näin pitkä, nyt jo seitsemättä vuotta jatkuva talouden kasvukausi on epätavallinen
ilmiö, ja sitä on myös korkojen pysyminen
alhaalla näin pitkään. Tämä johtuu siitä,
että nousujakso on poikennut aiemmista –
monesta syystä.
”Nykyistä kasvujaksoa edeltänyt kriisi oli
äärimmäisen rankka. Talous on siten alisuoriutunut hyvin, hyvin pitkään, mitä
kuvastaa erittäin korkea työttömyys. Tämä
on pitänyt hinta- ja palkkainflaation hyvin
alhaisena, koska työmarkkinoilla on ollut
paljon vapaita käsiä”, Bejstrup Christensen
selittää.
Ben Bernanken jälkeen helmikuussa
2014 Fedin pääjohtajaksi tullut Janet Yel-

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti koron noin 20 prosentin
ennätystasolle vuonna 1981 lieventääkseen korkeaa inflaatiota, joka johtui muun muassa vuoden 1979 öljykriisistä.

20 %

Federal funds -korko
on Federal Reserve
System -keskuspankin maksama
päivittäinen korko
amerikkalaisten
pankkien keskuspankkijärjestelmään
tallettamille varoille.

Korko on Yhdysvalloissa aivan pohjalla

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin lyhyen todellisen koron odotetaan
nousevan tänä vuonna sen oltua seitsemän vuotta erittäin alhaalla.

Korko on laskenut
1980-luvun alusta
lähtien ja ylläpitänyt
historiallisen pitkään
niin kutsuttua härkämarkkinaa obligaatioille, sillä laskevat
korot ovat nostaneet
obligaatioiden kursseja huimasti. Tämä
aika on nyt mennyttä.
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Fed laskee korkoa elvyttääkseen taloutta vuosien 1990–91
taantuman jälkeen.
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Fed laskee korkoa elvyttääkseen
taloutta IT-kuplan puhkeamisen
jälkeen vuosina 2000–2001.
Fed laskee korkoa elvyttääkseen taloutta finanssikriisin
aikana vuosina 2008–2009.
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len on viime aikoina korostanut talouden
tunnuslukujen seuraamista, sillä ne voivat
ennustaa työmarkkinoiden, lainojen, kasvun ja inflaation kehitystä. Talous on kuitenkin tilapäisesti kärsinyt ankarasta talvesta, vahvistuneesta dollarista ja öljyn
hinnan laskusta.
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”Fed alkaa mielestämme vähitellen
lähestyä kahta tavoitettaan, nimittäin
täyttä työllisyyttä ja korkeampaa noin
kahden prosentin inflaatiota. Tämä tarkoittaa, että Fed alkaa pikkuhiljaa normalisoida rahapolitiikkaansa. Arviomme
mukaan Fedillä on loppuvuodesta riittä-

1.4.2004

1.4.2008

1/4/2012

26/5/2015

västi tietopohjaa koron nostamiseen”,
Bejstrup Christensen toteaa.
Sijoittajilla ei syytä huoleen

Kuvaan kuuluu myös se, että näin monen
löyhän rahapolitiikan vuoden jälkeen sijoittajat saattavat olla huolissaan siitä,
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Ben Bernanke
oli keskuspankin johtaja vuosina
2006–2014.

vakiintuu, kasvu palaa kolmeen prosenttiin – tai mahdollisesti sen yli, kuten
viime syksynä. Ensimmäistä koronnostoa ympäröivinä kuukausina emme kuitenkaan usko osakkeiden nousevan erityisen paljoa.”
Bo Bejstrup Christensenin mukaan
Janet Yellen on ilmaissut selkeästi, että
Fed varoo erityisesti synnyttämästä
finanssimarkkinoille liian suurta epävarmuutta koronnostojen yhteydessä.
”Historiallisesti tämä rahapolitiikan
kausi on ollut ennennäkemätön, joten se
myös päätetään hyvin, hyvin varovasti.
Siksi emme myöskään usko korkojen
räjähdysmäiseen nousuun, joka aiheuttaisi suuria tappioita obligaatiosijoittajille”, pääanalyytikko toteaa.

”Maailma saa todella kiittää hänen
edeltäjäänsä Ben Bernankea – hän oli
mies paikallaan. Yhtä lailla tulemme
kiittämään Janet Yelleniä kolmen tai
viiden vuoden kuluttua.”
Bo Bejstrup Christensen,
Danske Investin pääanalyytikko

mitä tapahtuu Yhdysvaltain keskuspankin alkaessa nostaa korkoa. ”Ennen
kaikkea tulee muistaa, että Fed nostaa korkoa, koska taloustilanne on kohentunut.
Äärimmäisen löyhän rahapolitiikan jatkuttua näin pitkään markkinoiden psykologian on vain totuttava siihen ajatukseen,
että uusi aika on nyt alkamassa. Kun tar-
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kastellaan Yhdysvaltain aiempia koronnostoja, huomataan, että osakekurssit ovat
tavanneet nousta mukavasti ensimmäisiä
koronnostoja seuranneina kuukausina”,
Bejstrup Christensen muistuttaa.
”Luotamme yleisesti ottaen siihen, että
amerikkalaiset osakkeet nousevat terveen
talouskasvun ansiosta. Kunhan tilanne

Kiitämme vielä Yelleniä

Bo Bejstrup Christensen korostaa olevansa hyvin luottavainen sen suhteen,
että juuri Janet Yellen toteuttaa tulevat
koronnostot Fedin johtajana.
”Maailma saa todella kiittää Yellenin
edeltäjään Ben Bernankea – hän oli
mies paikallaan. Yhtä lailla tulemme
kiittämään Janet Yelleniä kolmen tai viiden vuoden kuluttua.” Bernanke käytti
koko akateemisen uransa 1930-luvun
suuren laman tutkimiseen, joten hän
osasi myös estää sen toistumisen. Yellen
on yksi eniten tutkimusta tehneistä keskuspankin ihmisistä, ja hänellä on poikkeuksellisen laaja näkemys työmarkkinoista. Juuri työmarkkinat ratkaisevat,
miten ja milloin rahapolitiikka normalisoituu”, Besjtrup Christensen sanoo.

Lähikuvassa

ero on, että vaimoni on vähän enemmän
kallellaan vapaakaupan suuntaan kuin
minä”, Akerlof kirjoitti esseessään saadessaan
taloustieteen
Nobel-palkinnon
vuonna 2001.
Kun aviomiehenä on taloustieteen nobelisti, voisi kuvitella, että Yellenin olisi pitänyt matkan varrella laittaa uransa tauolle ja
antaa miehen keskittyä omaansa. Asia on
pikemminkin päinvastoin. Kun Yellenistä
vuonna 1994 tuli presidentti Bill Clintonin
taloudellinen neuvonantaja, Akerlof otti
virkavapaata huolehtiakseen heidän kodistaan ja pojastaan.
Ehtymätön tiedonhalu

Nainen, jota miehet kuuntelevat
Janet Yellen on nainen, jonka tehtävänä on johtaa maailman suurin
talous nykyisestä nollakorkojen ympäristöstä terveeseen kasvuun.
Millainen ihminen hän on? Teksti Anne Louise Houmann

M

iehiä syytetään usein siitä, että he
eivät kuuntele naisia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa Janet
Yellenin kohdalla. Ekonomit,
strategit ja analyytikot kaikkialla maailmassa kuuntelevat, kun tämä vain 152 cm
pitkä, valkotukkainen nainen puhuu rauhallisesti ja päättäväisesti. Jokainen hänen
lausumansa lause huomataan, ja sanavalintoja tarkastellaan huolellisesti. Kun hän on
puhunut, on ennemminkin sääntö kuin
poikkeus, että se näkyy finanssimarkkinoiden kursseissa.
Janet Yellen on ensimmäinen nainen
Yhdysvaltain keskuspankin Fedin huipulla.
Forbes-lehden mukaan hän on maailman
seitsemänneksi vaikutusvaltaisin henkilö.
Valtavasta kokemuksesta ja monivuotisesta
keskuspankkiurasta
huolimatta
tämä
68-vuotias pankinjohtaja tuntee olevansa
uudella ja tuntemattomalla alueella. Fedin
rahapolitiikassa oli vuosikausia kyse inflaation hallitsemisesta ja taantumakausien
ehkäisemisestä. Nyt suuri haaste on torjua
alhaista kasvua inflaation kurissa pitämisen
sijaan. Yellenillä on edessään haastava tehtävä luotsata Yhdysvallat pois nollakorkotilanteesta kohti tervettä kasvua, maksimaalista työllisyyttä ja noin kahden prosentin
inflaatiota.

Juuri työllisyys ja työmarkkinat ovatkin
Yellenin sydäntä lähellä. Hän on yhdessä
miehensä, taloustieteen Nobel-voittaja
George Akerlofin, kanssa ollut kehittämässä teoriaa ”tehokkuuspalkasta”, jonka
mukaan muun muassa korkeampi palkka
parantaa työntekijöiden tehokkuutta.
Pariskunta sai ensimmäistä kertaa vahvistusta teesilleen, kun he palkkasivat lastenhoitajia pojalleen ja huomasivat saavansa
erinomaisia hoitajia maksamalla hyvin.
Ekonomiromanssi

Akerlof ja Yellen tapasivat toisensa Fedin
ruokalassa vuonna 1977. Yellen oli juuri
löydetty Harvardin opettajan paikalta tutkimaan kansainvälistä rahapolitiikkaa niiden haasteiden valossa, joita inflaation
kasvu asetti Yhdysvalloille.
”Emme olleet täydellinen pari ainoastaan
luonteidemme osalta. Olemme aina olleet
samaa mieltä myös makrotaloudesta. Ainoa

Wall Streetillä Yelleniä kutsutaan ”kyyhkyseksi”, sillä hänen sanotaan olevan enemmän huolissaan työttömyydestä kuin inflaatiosta. Kriitikot pelkäävätkin, että Yellen on
liian liberaali ja liikaa työmarkkinoiden
lumoissa muistaakseen keskittyä inflaatioon.
”Kun työllisyys on niin kaukana maksimitasostaan ja inflaation odotetaan edelleen olevan Fedin pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti alle kaksi prosenttia,
maksimaalisen työllisyyden on ehdottomasti oltava pääosassa komitean poliittisessa linjassa”, Yellen sanoi aiemmin.
Yksi asia on kuitenkin varma: Yellenin
perusteellisuus. Kollegojen mukaan hänellä
on ehtymätön tiedonhalu, ja hän omaksuu
suuria määriä tietoja. Hän esittää jatkuvasti
kysymyksiä ja testaa omaa näkemystään
taloudesta. Perusteellisuus kantaa hedelmää. Fedin virkamiesten keskuudessa vuosina 2009–2012 tehdyn tutkimuksen
mukaan Yellen osasi parhaiten ennustaa
taloutta. Hänen kattava tapansa käyttää
talouden tunnuslukuja on ratkaiseva myös
tulevaisuudessa, kun korkoa nostetaan
ensimmäisen kerran sekä myös seuraavilla
kerroilla. Hän ei aio tehdä koronnostoista
automaattista mekanismia heti painettuaan
korkonappia ensimmäisen kerran.
”Tulee helposti johdetuksi harhaan, jos
uskoo, että voi tarkastella aiempia koronnostoja ja saada sitä kautta tuntumaa seuraavien vuosien rahapolitiikan kiristämisen
tahtiin”, Yellen sanoi keväällä.

Nimi: Janet Louise Yellen
Ikä: 68 vuotta
Työ: Yhdysvaltain keskuspankin,
Fedin, pääjohtaja helmikuusta 2014 lähtien
Koulutus: Taloustieteen tohtori, Yalen yliopisto
Perhe: Naimisissa taloustieteen nobelistin George Akerlofin kanssa. Yhteinen poika Robert, joka myös on ekonomi.
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Kiinassa raudan ja teräksen kysyntä on tällä
vuosituhannella ollut kyltymätöntä, mutta
nyt se on todennäköisesti saavuttanut
huippunsa. Vuonna 2014 kotimarkkinat eivät
pystyneet käyttämään kaikkea Kiinassa
tuotettua terästä, joten sitä riitti vientiin
noin 100 miljoonaa tonnia.
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trendi

mahalasku
Kiinassa rakennetaan yhä täydellä höyryllä rautateitä,
tehtaita ja pilvenpiirtäjiä. Suurten investointien aika alkaa
kuitenkin olla ohi, mikä todennäköisesti tarkoittaa, että
useiden metallien hinnat laskevat maailmanlaajuisesti. Se
taas vaikuttaa monien sijoitusten tuottoon.

Teksti Sten Thorup Kristensen
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RAUTAA saadaan

rautamalmista, ja siitä
voidaan tehdä terästä.

leyn, Goldman Sachsin ja Citigroupin kaltaisista suurista sijoituspankeista. Vain ajoituksesta on pientä erimielisyyttä, sillä
joidenkin mielestä hinnat alkavat laskea
kunnolla vasta parin vuoden päästä.
Suuri vaikutus sijoituksiin

Viime vuoden

syyskuussa Kiinan viranomaiset hyväksyivät 25
projektia, joiden tavoitteena on laajentaa maan rautatieverkkoa.
Yhteensä ne tulevat maksamaan yli 250 miljardia dollaria.
Tavoitteen saavuttamiseen tarvittava summa on liian suuri käsitettäväksi ja siihen tarvittava teräksen määrä päätä huimaava.
Mutta vaikka investoinnit Kiinan rautatieverkkoon muodostavatkin vain hyvin pienen osan Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan kasvutalouksien rakennus- ja infrastruktuurihankkeista, teräksen ja rautamalmin hinnat laskevat nyt nopeasti. Markkinat
odottavat kysynnän saavuttavan pian huippunsa, kun taas tarjonta
jatkaa kasvuaan.
Ville Kivipelto on salkunhoitajana Danske Investin Kehittyvät
Osakemarkkinat -rahastossa, jossa talouden suuntausten ja trendien tunnistaminen on tärkeä osa sijoitustoimintaa. Viime vuosina
hän on pitänyt erityisen tarkasti silmällä Kiinan talouden suurta
muutosta ja sen vaikutuksia eri raaka-aineiden hintoihin. Metallien heikon hintakehityksen hän uskoo olevan pitkäaikainen ilmiö.
"Ei kannata odottaa teräksen hinnan korjautuvan kovinkaan
pian. Sen sijaan oletan myös kuparin ja muiden metallien hintojen
seuraavan perässä. Hinnat eivät ole vielä laskeneet niin paljon, että
ne poikkeaisivat pitkän ajan keskiarvoista, mutta suunta on kuitenkin alaspäin", hän arvioi.
Toisin sanoen niin sanotun raaka-aineiden supersyklin pohja on
lähestymässä. Vuosia jatkuneen nousun jälkeen on tapahtunut
käänne.
Ville Kivipellon näkemykset saavat vastakaikua Morgan Stan-
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Analyytikot ja salkunhoitajat ympäri maailman ovat kiinnostuneita raaka-aineista,
mutta se ei johdu pelkästään siitä, että ne
ovat tärkeä osa makrotaloutta. Raaka-aineet on otettava huomioon kaikissa sijoituspäätöksissä.
Joskus niiden vaikutus on välitön. Kehittyvien markkinoiden rahastossa Ville Kivipelto välttää sijoituksia teräs- ja kaivosyhtiöihin, koska näkee niiden liikevaihdon
pitkän aikavälin kasvun jäävän vaisuksi
sekä heikon volyymi- että hintakehityksen
vuoksi.
Kysynnän vähentymisellä ja hintojen laskulla on monimutkaisiakin seurannaisvaikutuksia. Jos kysyntä vähenee Kiinassa,
Australian ja Brasilian kaivoksilta tulevan
rautamalmin laivakuljetusten määrä vähenee, mikä voi puolestaan laskea rahtihintoja maailmanlaajuisesti. Monet teollisuusyritykset hyötyvät raaka-aineiden
hintojen laskusta, mutta hyöty on kuitenkin rajallinen esimerkiksi suomalaisen
Outotecin, tanskalaisen FLSmidthin ja
ruotsalaisen Sandvikin kaltaisille kaivosalan alihankkijoille.
Taloudet ympäri maailman ovat varautuneet raaka-aineiden kalleuteen, ja monet
yritykset ja rahoitustalouden toimet määräytyvät välittömästi tai välillisesti sen
mukaan. Vaikutus ulottuu mikrotasolle asti,
sillä muun muassa jätteiden käsittely rahoitetaan osin kierrätysmetalleista saaduilla
tuloilla.
Tuttu kuvio kasvumaissa

Mistä metallien hinnan lasku sitten johtuu? Vastaus löytyy Kiinasta ja Aasiasta.
"Kaikissa teollisuusmaissa on maan
rakennusvaiheessa investoitu paljon. Jossakin vaiheessa investoinnit ovat kuitenkin
saavuttaneet huippunsa, minkä jälkeen niiden osuus taloudesta on jälleen pienentynyt", Kivipelto selittää.
Japanissa investoinnit saavuttivat huippunsa vuonna 1971, jolloin ne muodostivat

Rautatiekuljetus terästehtaalla Kiinassa. Maan teräksen tuotanto on viime
vuosikymmenten aikana kasvanut maailman suurimmaksi.

35 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Suurinvestointien ansiosta japanilaiset yritykset olivat seuraavien vuosikymmenten aikana erittäin kilpailukykyisiä ja
menestyivät erinomaisesti maailmanmarkkinoilla. Nykyään investoinnit muodostavat enää 20 prosenttia Japanin BKT:sta.
Sen jälkeen vuorossa oli Etelä-Korea.
Myös siellä investointien osuus oli huippuvuonna 1991 yli 35 prosenttia, mutta vuoden 1997 Aasian talouskriisin yhteydessä
se laski hiukan yli 25 prosenttiin eikä ole
sen jälkeen noussut. Vähempikin voi riittää
– Etelä-Korea on nykyään hyvinvoiva maa.
Nopean kasvun aika on kuitenkin ohi.
Viime vuosikymmenten aikana olemme
tottuneet pitämään Kiinaa rajattoman kasvun maana. Investointien määrä on kasvanut kasvamistaan, ja ne muodostavat jo 45
prosenttia maan nopeasti kasvavasta
BKT:sta. Investointien myötä rautamalmin
kysyntä on räjähtänyt ennennäkemättömiin lukemiin. Rautamalmin markkinoilla
ei 1980- ja -90-luvuilla tapahtunut suuria
muutoksia; hinta pysytteli 10–15 dollarissa
tonnilta. Vuonna 2004 alkoi raju nousu,

joka huipentui vuonna 2011, kun hinta kohosi noin 190 dollariin
tonnilta. Suuret kaivosyhtiöt takoivat hurjaa tulosta ja suunnittelivat kilvan tuotannon laajentamista.

"Asiaa
tarkemmin
miettiessä on
helppo
ymmärtää, että
hintojen on
täytynyt laskea.
Merkille
pantavaa onkin,
miten tällainen
kehitys aina
onnistuu
yllättämään
markkinat."
Ville Kivipelto, Danske
Investin salkunhoitaja

Miksi huippu on todennäköisesti saavutettu

Investointien määrä alkaa Kiinassa ennen pitkää taas laskea, ja
Kivipellon sekä monien muiden taloustieteilijöiden ja analyytikoiden mukaan näin on jo tapahtumassa. He eivät ole päätyneet tähän
johtopäätökseen pelkästään esimerkkitapauksia tutkimalla, vaan
silläkin on merkitystä, että Kiina on kasvun ylläpitämiseksi tietoisesti vauhdittanut investointeja.
"Kiinassa on rakennettu kaikkea hiukan liikaa. Investointien
määrä on jo pitkään kasvanut 10–20 prosenttia vuodessa, ja näin
laajamittaisesti investoitaessa virheitä tulee väistämättä. Tällöin
tuotto putoaa, ja jossakin vaiheessa investoinnit romahtavat. Juuri
tässä tilanteessa olemme nyt. Velkaongelmat ovat yleisiä, ja uusien
tehdas- ja rakennusinvestointien määrä alkaa vähentyä", Kivipelto
ennustaa.
Toisin sanoen vaikka Kiina onkin käynnistänyt suuren rautatiehankkeensa, yleinen käsitys on, että investointeja on tehty liian
paljon ja vauhtia on hidastettava. Tarkasteltaessa asiaa hiukan laajemmin, ei Kiinankaan talouden kehitys voi pitkään perustua halpaan ja matalasti koulutettuun työvoimaan. Pitkällä aikavälillä
kiinalaisten on alettava kilpailla innovatiivisten ja erittäin tuottavien japanilais- ja korealaisyritysten kanssa, ja tuottavuuden kasvu
tarkoittaa hyvin todennäköisesti, että kiinalaiset tehtaat käytNro 2/2015 / Investorview

37

markkinatrendi | raaka-aineet

tävät nykyistä vähemmän energiaa ja
raaka-aineita.
Edes Kiinassa voimakkaana jatkuva yksityisen kulutuksen kasvu ei pelasta raaka-ainetuottajia. Tavallisten ihmisten kuluttamat autot, elektroniikka ja muut tuotteet
eivät nimittäin kuluta raaka-aineita niin
paljon kuin rakentaminen ja infrastruktuuri, joihin uppoaa esimerkiksi suuri osa
tuotetusta teräksestä.
Kuparin kaltaisten metallien hinnat eivät
ole vielä laskeneet niin paljon kuin rautamalmin ja teräksen, mutta niidenkin Kivipelto odottaa putoavan lisää. Kuparin kehitys seuraa viiveellä terästä ja rautamalmia,
sillä sitä käytetään yleensä vasta viimeisissä
rakennusvaiheissa, kun rakennuksiin asennetaan ilmastointilaitteita ja hissejä.
Intiasta ei odotettavissa apua

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kehittyvien markkinoiden kasvutalouksista ei
löydy Kiinan vähentyvän metallien kulutuksen korvaajaa ainakaan riittävän suuressa mittakaavassa. Monet ehkä suuntaavat katseensa Intiaan, joka seuraavien
vuosikymmenten aikana ottaa Kiinan paikan maailman väkirikkaimpana valtiona,
mutta Intian talous on alle viidesosa Kiinan
taloudesta ja teräksen kulutus vain noin
kymmenesosa. Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen korostaa,
että Intia ei mitenkään voi korvata Kiinaa
metallimarkkinoilla.
"Vaikka Intian kasvu kaksinkertaistuisi,
menisi pitkään ennen kuin metallien kulutus alkaisi todella kasvaa. Intian keskeisin
ongelma ovat huomattavasti Kiinaa pienemmät säästöt. Sen vuoksi investointeihin
on varaa vain rajoitetusti ja pääomapohja
kasvaa liian hitaasti. Intian toinen suuri

"Vaikka Intian
kasvu
kaksinkertaistuisi, menisi pitkään
ennen kuin
metallien kulutus
alkaisi todella
kasvaa."
Bo Bejstrup
Christensen,
Danske Investin
pääanalyytikko

ongelma on, että se ei halua Kiinasta ja muista menestyneistä kasvutalouksista poiketen panostaa halpaan ja yksinkertaiseen tuotantoon. Sillä tavoin voitaisiin kasvattaa vientiä, saada maahan lisää
tuloja ja sitä kautta lisävaroja investointeihin", Christensen selittää.
Laajasti ajateltuna raaka-aineiden hintojen lasku on tietysti
hyväksi kaikille niitä tarvitseville, ja monille maille kehitys onkin
siten ollut onnenpotku. Lisäksi alentunut hintataso pakottaa miettimään toimintatavat uusiksi. Salkunhoitaja Ville Kivipelto arvioi
tämän hyödyttävän globaalia talouskehitystä pitkällä aikavälillä.
"Asiaa tarkemmin miettiessä on helppo ymmärtää, että hintojen
on täytynyt laskea. Merkille pantavaa onkin, miten tällainen kehitys aina onnistuu yllättämään markkinat. Lisäksi eteenpäin katsoessa on hyvä muistaa että laskusuuntaukset ovat historiassa olleet
rajumpia kuin nousut, ja näitä rajuja laskuja metallien hinnoissa
voidaan hyvin nähdä myös jatkossa", hän toteaa.

Kovat ajat Australiassa
BHP Billiton, Rio Tinto ja useat muut
maailman kaivosjätit pitävät pääpaikkaansa
Australiassa, jonka talous on hyvin riippuvainen kaivosalasta. Australia erottuukin
monista muista kehittyneistä maista siinä,
että luonnonvarat ovat sen talouden vankimpia tukijalkoja. Elintarvikkeiden, hiilen ja
mineraalien kaltaiset alkutuotteet muodostivat lähes kaksi kolmasosaa maan viennistä
budjettikaudella 2013/14. Etenkin mineraalit
ovat maalle tärkeitä, sillä ne muodostivat
yksinään lähes kolmasosan viennistä.
Australia on maailman kolmen suurimman
rautamalmin, sinkin, nikkelin, alumiinin,
kullan ja uraanin tuottajan joukossa.
Sen vuoksi pääministeri Tony Abbott ei
liioitellut todetessaan uudenvuodenpuheessaan, että Australian taloudella olisi
edessään tuuliset ajat. Myöskään kaivosyhtiö Rio Tinton pääjohtaja Sam Walsh ei

Rio Tinton kaivos
Australiassa.

käyttänyt liian voimakasta ilmaisua, kun
hän totesi esitellessään yhtiön vuoden 2014
tilinpäätöstä, että vuodesta 2015 saattaa
tulla melko vaikea, ”pretty tough”.

Indeksi

Tappioita kaivosjäteille
Kurssivaihtelu viiden viime vuoden aikana. Globaaleilla osakemarkkinoilla
(MSCI World) on viime vuosina mennyt todella hyvin, mutta Valen, Rio Tinton
ja BHP Billitonin kaltaisten rautamalmia tuottavien kaivosyhtiöiden tilanne
on ollut päinvastainen. Myös maailman suurin teräksen tuottaja, luxemburgilainen ArcelorMittal, on kärsinyt hintojen laskusta, joka alkoi vuoden 2011
hintahuipun jälkeen.
Lähde: Factset, 7.5.2015. Hintaindeksi ilman osinkoja, indeksoitu 1.5.2010 = indeksi 100.
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.
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RAUTA JA TERÄS

Kiinan valtavat investoinnit määräävät raudan ja
teräksen maailmanmarkkinoiden suunnan.
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Maailman teräksen tuotannon raju kasvu
Teräksen tuotanto maailmassa 1980–2013.
Kiinan rakennus- ja infrastruktuuri-investoinnit ovat vuosituhannen vaihteen
jälkeen nostaneet maailman teräksen
tuotannon huippulukemiin.
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Raudan hinnan pudotus
Rautamalmin markkinahinta on pudonnut jyrkästi viime vuosina, kun Valen, Rio Tinton ja BHP
Billitonin kaltaiset kaivosjätit ovat lisänneet
tuotantoaan huomattavasti. Uusien kaivosten suunnittelu ja käynnistäminen kestävät
vuosikausia ja niiden avaaminen ja sulkeminen
on erittäin kallista, joten kaivosyhtiöt eivät juuri
pysty muuttamaan tuotantoaan lyhytaikaisten
hinnanvaihteluiden mukaan. Suuret kaivosyhtiöt käyttävät tarjonnan kasvua tietysti myös
keinona ajaa vähemmän kilpailukykyiset kilpailijat markkinoilta ja vallata markkinaosuuksia.
Teräkseksi kutsutaan useita erilaisia metalliseoksia, joiden pääraaka-aine on rauta. Teräs
on erittäin kestävää ja lujaa, minkä ansiosta se sopii hyvin rakennusten ja siltojen kantavaksi
rakenteeksi. Myös rautatiekiskot tehdään teräksestä.
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Rauta (Fe), jonka latinankielinen nimi on ferrum, on yksi maailman yleisimmistä alkuaineista. Rautaa tehdään raakaraudasta, jota saadaan rautamalmista erilaisten puhdistusmenetelmien avulla.
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NÄISTÄ MAISTA KIINA OSTAA RAUTAA: Vuonna 2014 Kiinaan tuotiin 932,5 miljoonaa tonnia
rautamalmia, mikä on uusi ennätys. Hiukan alle 80 prosenttia siitä tuli Australiasta ja Brasiliasta
(katso määrät alta).
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Toukokuu 2015

Lähde: Indexmundi.com. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta
tuotosta. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.
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opas

sijoittajan
kuolemansyntiä

Sijoittajat ovat vain ihmisiä, ja inhimillisyys vaikuttaa heidän päätöksiinsä. Se voi
koitua kalliiksi. Tunnistimme ekonomisti Henna Mikkosen ja sijoitusstrategi Lars
Skovgaard Andersenin kanssa sijoittajien pahimmat psykologiset ansat, joiden välttely
on vaikeaa ammattisijoittajillekin.

Teksti Sten Thorup Kristensen / Kuvitus Rasmus Buhl
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Laumahenkisyys

Suhtaudu kriittisesti siihen, mitä mieltä ”markkinat”
ovat, sillä ne ovat toistuvasti väärässä.

Kun vuosituhannen vaihtumista juhlittiin
15 vuotta sitten, Deutsche Telekomin,
Swisscomin ja TDC:n kaltaisissa teleoperaattoreissa laseja kilisteltiin erityisen
innokkaasti. Ne haistoivat rahan, sillä edeltävinä kuukausina internetyhteyksiä tarjoavat yritykset olivat menneet kaupaksi
nopeasti, ja niistä oli maksettu vähintään
4 000 dollaria asiakasta kohden – suurissa
maissa vieläkin enemmän. Teleoperaattorit
voisivat siis tienata satoja miljoonia vain
erottamalla internet-toimintonsa omiksi
yhtiöikseen ja viemällä ne pörssiin. Samalla
pienet startup-yritykset, jotka olivat riskirahoituksen turvin hankkineet muutamia
satoja tuhansia asiakkaita myymällä liittymiä pilkkahintaan, alkoivat nähdä itsensä
tulevaisuuden monimiljonääreinä.
Vain harvat ehtivät toteuttaa suunnitelmansa ennen IT-kuplan puhkeamista muutamaa kuukautta myöhemmin. Sen jälkeen
interneyhteyksien tarjoajat olivat lähes
arvottomia, ja hyvästä syystä. Ne saivat hyvin
vähän tuloja asiakkaistaan, jotka saattoivat
hetkenä minä hyvänsä vaihtaa operaattoria.

Samoin kävi lukemattomille pienille
internetyrityksille, jotka käytännössä olivat
pelkkiä kotisivuja ja jotka eivät oikeastaan
myyneet mitään, mutta joiden arvostus oli
siitä huolimatta pilvissä.
Kaikki alkoi tulppaaneista

IT-kupla on viime aikojen paras esimerkki
yhdestä rahoitusmarkkinoiden vahvimmista psykologisista mekanismeista. Siinä
osakemarkkinoiden toimijat nostavat
yhtenä laumana jonkin omaisuuslajin hinnat tasolle, joka ei selvästikään perustu
todellisuuteen eikä voi säilyä kovin pitkään.
Ilmiö on tuttu jo 1630-luvun tulppaanimaniasta, jolloin ensin hollantilaiset kauppiaat
ja myöhemmin kaikki kynnelle kykenevät
alkoivat keinotella tulppaanin sipuleilla,
jotka olivat tuolloin vielä uusia ja ihmeellisiä. Sipuleiden hinnat nousivat pian pilviin.
Ihminen on sosiaalinen eläin. Pyrimme
vaistonvaraisesti tekemään yhteistyötä ja
toimimaan samoin kuin toiset. Vastaavasti
otamme vastuullemme vain pienen osan
kokonaisuudesta ja luotamme muiden huo-

lehtivan lopusta. Psykologisissa kokeissa on
todistettu, kuinka käsittämättömän vahva
tämä piirre on: koehenkilöiden mielipiteitä
voi muokata lähes rajattomasti, jos heidät
vain saa uskomaan, että kaikki muut ovat
yksimielisiä asiasta.
Niinpä myös sijoittajalla on suuri haaste
voitettavanaan. Hänen täytyy harjoitella
epäsosiaalista käyttäytymistä ja sulkea
välillä korvansa kaikkien muiden mielipiteiltä. Sen sijaan on käytettävä omaa maalaisjärkeä ja kyseenalaistettava muiden toiminta.
Käytännössä se ei kuitenkaan ole niin
helppoa kuin miltä kuulostaa. Asiaa ei helpota sekään, että lauman sokeasta seuraamisesta palkitaan aina jossakin määrin.
Kun markkinoille syntyy kupla, epärealistisen korkeiksi nousseiden hintojen nousu
saattaa loppua vasta vuosien päästä. Lisäksi
samaan aikaan markkinoilta voi puuttua
vaihtoehtoisia sijoituskohteita.
”Kun jotkin markkinat siirtyvät kauemmaksi ja kauemmaksi normaalitasolta, suuren
korjausliikkeen riski kasvaa, ja tällöin on syytä
vähitellen siirtää sijoitukset muihin omaisuuslajeihin. Jos on vakuuttunut siitä, että markkinoille on syntynyt puhkeamaisillaan oleva
kupla, voi harkita yleistä suuntausta vastaan
spekuloimista sijoittamalla Bear-sertifikaatteihin tai kontra-rahastoihin , jotka tuottavat
kurssien laskiessa. On kuitenkin aina pyrittävä
ymmärtämään, mikä sysää markkinoita pois
tavalliselta tasoltaan. Voimat voivat olla niin
vahvoja, että ne työntävät markkinat vielä
kauemmas normaalista, jolloin ulkopuolelle ei
kannata jäädä.”

Henna Mikkonen,
Danske Bankin
ekonomisti.
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Ylemmyyden tunne

Tietosi ovat varmasti oikeita ja olennaisia, mutta niihin ei pidä
ihastua niin paljon, että suljet silmäsi muilta asioilta.
Miten arvioisit omaa ajotaitoasi? Onko se
keskimääräistä parempi vai huonompi?
Todennäköisesti arvioit ajotaitosi keskimääräistä paremmaksi. Niin tekevät useimmat. Psykologian tutkimuksissa on monta
kertaa todettu, että yliarvioimme poikkeuksetta omat taitomme ja ominaisuutemme.
Ilmiö pätee myös sijoittamiseen, ja siksi
onkin tärkeää pitää mielessä, ettei laumaa
kannata seurata sokeasti ja odottaa saavansa osaansa voitoista markkinoilla, joille
on syntynyt kupla. Omaa tervettä järkeä on
syytä epäillä yhtä paljon kuin markkinoiden toimintaa.
Professorit Kent Daniel, David Hirshleifer ja Avanidhar Subrahmanyam varoittivat
tästä jo vuonna 1998 Journal of Finance
-aikakausjulkaisussa. Silloin internet ei
vielä tarjonnut kaikille halukkaille helppoa
ja halpaa tapaa sijoittaa osakemarkkinoille
tai kerätä ja levittää tietoa ja mielipiteitä.
Sen jälkeen nähdyt kuplat ovat osoittaneet
selvästi, mitä tutkijat varoituksillaan ajoivat
takaa.

kohtaisiin kokemuksiin yrityksen tuotteista
tai niihin on sattumalta törmännyt internetissä. Tällaiset tiedot voivat tietysti pitää
paikkansa, mutta yliarvioimme yleensä niiden merkityksen.
Lisäksi meillä on tapana pitää kiinni
omista päätelmistämme. Pidämme tärkeinä uutisia, jotka tukevat omia mielipiteitämme, ja torjumme niiden vastaiset
uutiset.
Nämä psykologiset mekanismit eivät
päde ainoastaan yksityissijoittajiin, vaan
myös analyytikoihin ja salkunhoitajiin.
Heillä on tosin käytettävissään taidot ja
resurssit arvopaperin arvioimiseen käytettyjen muuttujien todellisen merkityksen
laskemiseksi.

”On hyvin tavallista pitää omaa mielipidettä
tukevia uutisia ja päätelmiä tärkeämpinä kuin
päinvastaiseen suuntaan osoittavia. Tämä pätee niin sijoittamiseen kuin elämään yleensäkin.
Puhutaan jopa omaan sijoitukseen ihastumisesta. Sitä hyvä sijoittaja pyrkii välttämään.”

Näin huijaamme itseämme

Yliarvioimme itse hankkimiemme tietojen
merkityksen. Tiedot voivat olla peräisin
esimerkiksi pörssiyhtiössä työskentelevältä
tutulta, joka on kertonut yrityksen toiminnasta. Ne voivat yhtä hyvin perustua oma-
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Lars Skovgaard Andersen,
Danske Investin
sijoitusstrategi

Lyhytnäköisyys
Muista, että voittajaosakkeilla on
tapana pysyä voittajina pitempään
kuin monet sijoittajat uskovat.
Monet
yksityissijoittajat
myyvät
arvoaan kasvattavat osakkeet aivan
liian aikaisin, koska he pelkäävät voittojen menevän sivu suun. Tällöin he
kuitenkin usein menettävät pitkään
jatkuvan kurssinousun hyödyt, jotka
voivat muuttaa sinänsä hyvän lyhyen
aikavälin 20 prosentin tuoton pitkän
aikavälin 200 prosentin tuotoksi.
Vaikka jonkin osakkeen arvo olisi
noussut paljon, voi yrityksen tilanne
yhä olla niin houkutteleva, että sen
osakkeella on lisää kasvupotentiaalia.
Kun harkitsee sijoittamista osakkeeseen, joka on jo noussut paljon, on
luonnollista ajatella sen arvon ylärajan
tulevan kohta vastaan.
Kokemus on kuitenkin osoittanut,
että voittajaosakkeet voivat usein
nousta paljon enemmän ja pitempään
kuin voisi kuvitellakaan. Jos yrityksen
johto on vahva ja liiketoimintamalli
terve ja se pystyy koko ajan uudistumaan, se voi tehdä tulosta ja olla tuottoisa sijoittajilleen vuosi toisensa jälkeen. Apple on tästä malliesimerkki.
Yrityksen ensimmäistä positiivista
tulosvaroitusta seuraa usein monta
lisää yllättävänkin pitkällä aikavälillä,
koska positiivinen vire on yleensä tarkkaan harkitun strategian ja keskittymisen tulosta. Lisäksi yritys on ehkä
ennustanut ajan hengen ja markkinoiden yleisen kehityksen oikein.

viisi euroa, kun taas parhaassa tapauksessa
voi voittaa viisi miljoonaa euroa.
Yliarvioimme siis pienen todennäköisyyden merkityksen niin parhaissa kuin
pahimmissakin tapauksissa. Jos esimerkiksi
bioteknologiayritys on kehittämässä tuotetta, joka saattaa mullistaa alan, sijoittajat
ihastuvat yritykseen eivätkä ota riittävästi
huomioon, että tuotteella on ehkä vain
yhden prosentin todennäköisyys päästä
markkinoille. Jos tuote toisaalta on melkein
valmis lanseerattavaksi ja on olemassa pienen pieni riski, että jokin menee viime hetkellä pieleen, kiinnittävät sijoittajat siihen
aivan liian paljon huomiota.
Käytä maalaisjärkeä

Numerosokeus

Varo yliarvioimasta pienen riskin ja toisaalta myös pienen
mahdollisuuden merkitystä.

Charles Darwin sanoi alkaneensa voida
pahoin aina, kun näki riikinkukon. Upean
mutta epäkäytännöllisen pyrstönsä vuoksi
se ei sopinut lajien kehittymisen teoriaan,
jonka mukaan sopivimmilla yksilöillä on
parhaat mahdollisuudet saada jälkeläisiä.
Taloustieteilijät reagoivat hiukan samoin
nähdessään lottokuponkeja. Niiden ostaminen on terveen järjen vastaista, sillä
kaikki tietävät, että vain tietty osuus
kuponkien hinnasta maksetaan takaisin
voittoina.
Se, että ihmiset siitä huolimatta lottoavat,
johtunee osaltaan siitä, että monet pitävät
sitä ainoana tienä todella suuriin rikkauksiin. Toinen selitys on, että emme pysty vais-

tonvaraisesti käsittämään todennäköisyyksiä. Sama koskee myös sijoittamista.
Keskittyminen ääripäihin

Nobel-voittaja Daniel Kahneman on
kuvannut ilmiötä kehittelemässään prospektiteoriassa. Sen perusajatuksena on, että
sijoittajat eivät ota huomioon todennäköisintä, keskimääräistä tuottoa, johon ennusteet viittaavat, vaan keskittyvät ääripäihin:
parhaaseen ja pahimpaan mahdolliseen
tulokseen. Tällä tavoin ajatellessa tuntuu
järkevältä ostaa lottokuponki viidellä
eurolla, vaikka tietää, että voitot ovat keskimäärin ehkä 3 euroa tai vähemmän.
Pahimmassa tapauksessa menettää vain

Joskus osakesijoittamisessa on mukana
pelaamista. Sijoittaja haluaa ehkä omistaa
tiettyjä osakkeita, jotka todennäköisesti
eivät juurikaan tuota mutta voivat lottokupongin tapaan tuoda todella suuren voiton.
Eläkkeeseen tai muuhun järkikohteeseen
sijoittaessa kannattaa puolestaan miettiä
tarkkaan, kuinka paljon sijoitus kasvaa, jos
kaikki sujuu yrityksen ruusuisten suunnitelmien mukaan, ja toisaalta kuinka paljon
se pienenee analyytikoiden esittämissä
kauhuskenaarioissa.
Yksityissijoittajia neuvoessamme pyrimme korostamaan sijoitettujen varojen säilyttämisen
tärkeyttä. Siihen tavoitteeseen lottokupongit
eivät oikein sovi. Sen vuoksi neuvomme myös
riskejä kaihtamattomia asiakkaita sijoittamaan
suurimman osan varoista hyvin hajautettuun,
vakaita arvopapereita sisältävään salkkuun.
Pienen osan varoista voi sitten käyttää mahdollisten kurssirakettien ostoon.”

Henna Mikkonen,
Danske Bankin
ekonomisti.
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finanssikriisin aikana vuonna 2008 ja vuoden 2009 alussa. Sen jälkeen markkinat
ovat kohonneet taas uusiin ennätyksiin.
Sijoittaja ei kuitenkaan aina tule ajatelleeksi, että huipulla tuulee aina. Yrityksiä
kuolee ja kuihtuu, ja toisia tulee tilalle
kukoistamaan.
Psykologisesti helpoin tie

Itsepetos

Ei, arvonmenetyksen vuoksi kärsityt tappiot eivät välttämättä
tule takaisin, jos vain odottaa tarpeeksi pitkään.

Kaikki muistavat taatusti sävelmän, joka soi
aina kun Nokian puhelin käynnistettiin.
Nokia tune -soittoäänen kuulemiseen oli
ainakin runsaasti mahdollisuuksia, sillä on
arvioitu, että suosituimmillaan se on soinut
ympäri maailmaa 20 000 kertaa joka
sekunti.
Ilmiö kertoo Nokia vahvuudesta aikana
ennen älypuhelimia ja iPhonea. Silloin oli
vaikea kuvitella, että yrityksen kohtalo voisi
olla niin surkea kuin oli. Monet sijoittajat
pitivätkin Nokian osakkeensa, vaikka niiden arvosta suli kolme neljännestä vuosina
2007–2009. He kuitenkin pettyivät, sillä
suuret kurssipudotukset jatkuivat siihen
asti, kunnes Microsoft osti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan vuonna 2014.
Historian viettelys

Nokia ei ole ainoa esimerkki sijoittajien
virheellisestä uskosta siihen, että huomattava kurssilasku on vain merkki osakkeen
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halpuudesta. Monet sijoittajat toimivat
näin lähes joka kerta jonkin yrityksen
menettäessä markkinoita, jotka joko katoavat tai päätyvät kilpailijoiden syliin.
Nobel-voittaja Daniel Kahneman on
analysoinut ilmiötä ja todennut, että monet
sijoittajat keskittyvät niin sanottuihin
uponneisiin kustannuksiin eli sijoituksen
alkuperäiseen arvoon. Tällainen on esimerkiksi ostetun osakkeen hinta, jonka sijoittaja uskoo aina säilyvän. Näin ei kuitenkaan
läheskään aina käy.
Myös tilannetta ulkopuolelta tarkastelevat sijoittajat voivat langeta ansaan. Monet
esimerkiksi ostivat Nokian osaketta vuonna
2009, koska pitivät sitä halpana – näkyihän
kurssikäyrästä selvästi, että se oli ollut paljon kalliimpi. Tällä tavoin ajattelevat sijoittajat uskovat virheellisesti siihen, että osakemarkkinat
korjautuvat
jokaisen
pudotuksen jälkeen. Nokia ei suinkaan
ollut ainoa osake, jonka arvo putosi rajusti

Sijoittajan on aina syytä tutustua yrityksen
tilanteeseen. Nokian tapauksessa olisi pitänyt suhtautua vakavasti siihen mahdollisuuteen, ettei yhtiö saa jalansijaa älypuhelinmarkkinoilla. Monilla yksityissijoittajilla
on kuitenkin tapana pitää kiinni häviäjäosakkeista. Ehkä se johtuu siitä, että myynnin hetkellä realisoituvaa karvasta tappiota
on vaikea katsoa silmiin.
”Useimmat yksityissijoittajat pystyvät osaketta
ostaessaan analysoimaan tarkasti sijoituksen
mahdollisuudet. Valitettavasti joskus osakkeen
myynnistä päätetään paljon heppoisemman
analyysin perusteella. Tällöin sijoittaja keskittyy
liikaa siihen, onko osake tuottanut odotetulla
tavalla vai ollut tappiollinen. Monien yksityissijoittajien on vaikea realisoida tappioita.
Arvonsa menettäneen osakkeen annetaan
maata salkussa ja pidetään kiinni sen alkuperäisestä menestymisarviosta, tai toivotaan, että
osake olisi jonain päivänä taas hyvä. Sijoituksia
pitäisi arvioida kaiken aikaa, ja osake tulisi pitää
vain, jos tuottoa on yhä luvassa. Jos näin ei ole,
osake on myytävä riippumatta siitä, onko se
tuottanut voittoa vai tappiota. Tunteet on syytä
pitää sijoittamisesta kaukana, jos haluaa saada
hyvän tuoton.”

Henna Mikkonen,
Danske Bankin
ekonomisti.
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Jos et halua sijoitustesi tuoton
kärsivän, pidä pää kylmänä
osakemarkkinoiden heilahdellessa.
Monet yksityiset sijoittajat alkavat
pelätä ja myyvät tappiolla, kun markkinat putoavat rajusti. Silti he eivät
osaa palata markkinoille ajoissa, kun
ne alkavat taas nousta. Sen vuoksi he
ovat korjausliikkeen jälkeen usein osakemarkkinoiden suurimpia häviäjiä.
Kun sijoittaja huomaa markkinoiden
olevan levottomat ja reagoivan herkästi tunnelmien vaihtuessa, on tärkeää pitää pää kylmänä ja pitää kiinni
sijoitussuunnitelmasta. Muutoin sijoitusten tuotto yleensä häviää.
Vielä pitemmälle ajateltuna voi osakemarkkinoiden paniikki olla otollinen ostoajankohta. Suursijoittaja Warren Buffett kuvasi ahneuden ja pelon
välistä riippuvuutta seuraavasti kertoessaan vuonna 1986 sijoitusyhtiönsä
Berkshire Hathawayn strategiasta:
”Pyrimme yksinkertaisesti pelkäämään
silloin, kun muut ahnehtivat, ja ahnehtimaan silloin, kun muut pelkäävät.”
Warren Buffett siis pyrkii hyödyntämään markkinatilanteen silloin, kun
useimmat muut toimivat järjen vastaisesti. Tällaisissa tilanteissa järkevä toiminta on erityisen tuottoisaa, mutta se
on helpommin sanottu kuin tehty.
Sijoittajan pitäisi pystyä huomaamaan
terveen järjen vastaiset voimat markkinoilla, ja sehän on aina helpointa silloin, kun kaikki on jo mennyt pieleen.
Ei myöskään pidä hätäillä, sillä järkevä
toiminta saattaa kantaa hedelmää
vasta kuukausien tai vuosienkin päästä.

Tyytyväisyys

Eilen tehtyä sijoitusta tulee arvioida yhtä tarkasti kuin tänään
vastaan tulevaa sijoitusmahdollisuutta.
Seuraava tilanne lienee useimmille tuttu.
Seisot myymälässä ja harkitset suurehkoa
hankintaa. Epäröit, ja myyjä vakuuttaa, että
jos ostat tuotteen nyt ja kadut sitä myöhemmin, saat rahat takaisin, kun palautat
tuotteen kuukauden sisällä ostosta.
Myyjä luottaa tällöin hyvin yleiseen psykologiseen mekanismiin: ennen päätöksen
tekemistä keskitymme riskeihin ja haittoihin, mutta sen tehtyämme totumme tilanteeseen salamannopeasti. Tämän vuoksi
myös ”osta nyt, maksa myöhemmin” -tarjoukset toimivat niin hyvin.
Sama mekanismi vaikuttaa myös sijoittaessamme. Käytännössä se näkyy siinä,
miten hoidamme sijoitussalkkuamme.
Olemme tavallisesti paljon kärsivällisempiä
jo ostamiemme osakkeiden, joukkolainojen
ja kiinteistöjen suhteen kuin sellaisten, joiden ostamista vasta harkitsemme.
Myös seuraava tilanne on varmasti tuttu.
Kuulet jotakin ikävää jostakin yrityksestä ja
ajattelet, että sen osaketta et ikinä ostaisi.
Jos taas kuulet jotakin yhtä ikävää yrityksestä, jonka osakkeita jo omistat, reagoit eri
tavalla. Ärsyynnyt ehkä ja mietit, mitä yrityksen tulisi tehdä tässä tilanteessa, mutta
osaketta et myy.
Yleinen välinpitämättömyys

Aina joskus jokin salkun osakkeista voi
yhtäkkiä nousta rajusti. Se on tietysti hyvä
asia, mutta silloin myös salkun painotus

muuttuu huomattavasti. Osa arvoaan kasvattaneen yrityksen osakkeista kannattaisikin myydä ja ostaa tilalle muita arvopapereita. Tätä monet sijoittajat eivät kuitenkaan
tee, vaikka he eivät ikimaailmassa antaisi
yhden osakkeen täyttää niin suurta osaa
salkusta, jos kokoaisivat salkkunsa tyhjästä.
Se, että salkun kokoonpanoa ei muuteta
jatkuvasti valitun sijoitussuunnitelman
noudattamiseksi, on yksityissijoittajien tyypillisimpiä virheitä. Se voi kasvattaa salkun
kokonaisriskin liian suureksi tai kutistaa
tuoton liian pieneksi. Pahimmassa tapauksessa molemmat toteutuvat yhtä aikaa.

”Salkun kokoonpanoa on järkevää muuttaa
säännöllisesti. Samalla kannattaa arvioida,
sopivatko salkun osakkeet omaan aikahorisonttiin ja riskiprofiiliin. Muuten eniten nousseiden osakkeiden osuus salkusta muodostuu
automaattisesti aivan liian suureksi, ja jos niihin
ei alun perin uskonut eniten, ei niille tule antaa
niin suurta painoarvoa. Tällöin niiden osuutta
salkusta on pienennettävä.”

Lars Skovgaard Andersen,
Danske Investin
sijoitusstrategi
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Sijoita
hevosvoimiin
Jos sydämesi sykkii koneille ja kauniille muotoilulle, kannattaa ehkä harkita

harvinaisen tai klassisen auton ostamista, sillä se voi olla tuottoisa sijoitus.

Teksti autotoimittaja Anders Richter Kuvat Rm auctions
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opas

J

os olet sitä mieltä, että auto on
pelkkä kulkuneuvo, joka vie sinut
pisteestä A pisteeseen B, saattaa
tämän artikkelin näkökulma tuntua
yllättävältä. Autoilla voi nimittäin
myös tienata rahaa – ja paljon.
Uudet urheiluautot sekä klassiset ja
harvinaiset mallit ovat vain muutamia esimerkkejä sijoittajia kiinnostavista kulkuneuvoista.
Tavallinen uusi auto menettää
arvoaan hitaasti ja varmasti koko
ikänsä ajan, kunnes siitä lopuksi
tulee arvoton. Jos sen sijaan sijoittaa
rahansa erikoisempaan autoon,
jonka valmistusmäärä on pieni, voi
hintakehitys kääntyä päälaelleen.
Tällä hetkellä monet autojen keräilijät ovat kääntäneet katseensa esimerkiksi
sellaisiin automalleihin kuin Porsche 911.
Sen hinta ei ole seurannut tavallista käyrää.
Minkä tahansa tavallisen auton tapaan se
on uutena kallis. Koska kyseessä on urheiluauto, hinta on huomattavasti korkeampi
kuin vaikkapa päivittäiseen käyttöön tarkoitetun Audi A4:n. Hinta laskee hitaasti
ja varmasti, kunnes se jonakin päivänä saavuttaa pohjan, jota alemmas se ei enää
pääse. Tavallisista autoista poiketen erikoisten automallien elinkaaren aikana tulee
hetki, jolloin auton arvo alkaakin yhtäkkiä
nousta. Silloin autoihin sijoittamisesta

Ferrari 250 GTO

34 650 000
dollaria

Kallein huutokaupassa koskaan myyty auto.

kiinnostuneen kannattaa herätä.
Esimerkki autosta, jonka hinta on kehittynyt oikeaan suuntaan, on Porsche 911
Carrera RS vuodelta 1973. Se on suhteellisen harvinainen, sillä sitä valmistettiin vain
1 580 kappaletta 70-luvun alussa. Tuolloin
autoa oli valmistettava tietty vähimmäismäärä, jotta sillä voitiin osallistua kilpailuihin, ja juuri tällaista tarinaa autokeräilijät
etsivät. Yleisesti voidaankin todeta, että
useimpien ylemmissä autourheiluluokissa
menestyneiden automallien arvo todennäköisesti kasvaa.
Aluksi 911 Carrera RS oli suhteellisen

kallis urheiluauto. Ajan myötä sen arvo
aleni, sillä se oli "vain" tavallinen käytetty
urheiluauto. Se hävisi hetkeksi kokonaan
parrasvaloista, kun tilalle tuli uudempia,
parempia ja nopeampia autoja. Vuosituhannen vaihteen lähestyessä Carrera
RS -erikoismallin suosio keräilijöiden keskuudessa kääntyi kasvuun,
joten sen hinta alkoi nousta. Klassikkoautojen arvoa tarkkailevan
yhdysvaltalaisen
Hagerty-yhtiön
kokoaman hintaindeksin mukaan
täydellisesti entisöity Carrera RS
maksoi vuonna 2006 keskimäärin
235 000 dollaria, mutta tänä vuonna
siitä saa pulittaa jo 899 000 dollaria.
Yhdeksässä vuodessa hinta on noussut 664 000 dollaria eli 283 prosenttia.
Porschen vanhemmat mallit ovat hyvä
esimerkki siitä, että vanhojen ja harvinaisten autojen arvo voi nousta huomattavasti.
Juuri Porschen vanhat mallit kiinnostavatkin keräilijöitä niin paljon, että klassisten
autojen hintoja seuraava riippumaton Historic Automobile Group International
(HAGI) -asiantuntijaryhmä on luonut pelkästään vanhojen Porsche-mallien hintoja
seuraavan indeksin. HAGI tarkkailee tiettyjen mallien hintoja huutokauppojen ja
yksityisten myyjien myynti-ilmoitusten
sekä dokumentoitujen kauppojen
Nro 2/2015 / Investorview
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"Porschen vanhemmat mallit ovat hyvä esimerkki siitä, että
vanhojen ja harvinaisten autojen arvo voi nousta
huomattavasti."

perusteella. Lisäksi HAGI pitää yllä
monia muita, muun muassa Mercedeksen
ja Ferrarin eri malleihin erikoistuneita
indeksejä sekä kaikkein harvinaisimpiin
autoihin keskittyvää yleisindeksiä.
Kalleimmat arvoautot voivat olla kymmenien miljoonien eurojen arvoisia. Kaikkien aikojen kalleimman huutokaupatun
auton hinta kipusi 34 650 000 dollariin.
Kyseessä oli Ferrari 250 GTO, automaailman Graalin malja. Tätä maailman halutuinta autoa valmistettiin vain 39 kappaletta, joten sen kysyntä on taattu – täytyyhän
sellainen olla jokaisella vakavasti otettavalla
keräilijällä!
Kohti hyvää autosijoitusta

Jos haluat löytää klassikkoauton, jolla voi
myös tienata rahaa, on otettava huomioon
muutamia seikkoja. Ensimmäinen ja ehkä
vaikein tehtävä on löytää juuri oikea auto.
Ensimmäiseen tarjokkaaseen ei kannata
tyytyä, vaan käyttää paljon aikaa juuri itselle
sopivan sijoitusauton löytämiseen. Vaihtoehtojen rajaamisen jälkeen on aika kysyä
neuvoa asiantuntijoilta, jotka pystyvät löytä-
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mään juuri oikean auton tai auttamaan sen
etsimisessä. Etsimäsi automallin mukaan voi
olla syytä ulottaa etsintä myös ulkomaille.
Jos olet ihastunut amerikkalaiseen klassikkoon, kannattaa sopivaa yksilöä lähteä
etsimään Yhdysvalloista. Vastaavasti englantilaisen autoharvinaisuuden löytää varmimmin Isosta-Britanniasta, klassisen
Mercedeksen Saksasta ja Ferrarin Italiasta.
Hinnallakin on kuitenkin väliä. Esimerkiksi Mercedes Pagodan kaltaisen saksa-

laisklassikon löytämiseen on parhaat mahdollisuudet Saksassa, mutta myös hinnat
ovat siellä korkeat. Saksalaisten autojen
hinnat ovat yleensä hiukan korkeammat
kotimaassaan kuin monilla muilla markkinoilla. Tällä hetkellä esimerkiksi Japani on
hyvä paikka autoklassikoiden ja erikoisuuksien etsimiseen. Maan ilmasto on suotuisa, ja japanilaiset huolehtivat autoistaan
hyvin eivätkä aja niillä kovin paljon vuodessa. Joidenkin mallien hinnat voivat olla

3 autoa, joiden arvo voi nousta
Lamborghini Miura Italialaiset urheiluautot
ovat aina keräilijöiden suosiossa, ja mitä kauniimpi ja
paremman kuuloinen malli, sitä todennäköisemmin
arvo kasvaa ajan myötä. Lamborghinin todellinen
läpimurtomalli on vuonna 1966 markkinoille tullut
Miura. Miurasta on olemassa useita versioita, jotka
kaikki ovat todella arvokkaita nykyään. Yhdysvaltalaisen Hagertyn mukaan täydellinen yksilö maksoi vuonna 2006 noin 125 000 dollaria, ja nyt sellaisen hinta on
noussut jo 885 000 dollariin. Halutuin malli on nimeltään SV, joka voi maksaa jopa yli
1,5 miljoonaa dollaria.

siellä varsin kohtuullisia. Ainoita esteitä
ovat kielimuuri, auton kuljetus ostajan
kotimaahan sekä auton hintaan lisättävät
tullimaksut ja verot. Jos tavoitteena on kuitenkin parhaan yksilön löytäminen, edellä
mainitut tuskin muodostuvat ongelmaksi.
Vanhan auton omistaminen ei ole
ilmaista, vaikka sitä seisottaisi käyttämättömänä, ja se tarvitsee erikoishuoltoa. Asiantuntija-apu maksaa paljon, ja moniin harvinaisiin autoihin voi olla vaikea löytää
varaosia, mikä tekee niiden omistamisesta
vielä kalliimpaa. Sijoitusauto on pidettävä
moitteettomassa kunnossa, eikä sitä sen
vuoksi voi käyttää myöskään päivittäisenä
kulkuvälineenä. Tavallisesti klassikoita
ulkoilutetaan vain aurinkoisina päivinä
arvokkaan hitaasti ajaen.
Täysin varmaa sijoitusta ei tietysti ole
olemassa, eivätkä autotkaan sitä ole. Klassikoiden ja urheiluautojen markkinat romahtivat 1990-luvun alussa, jolloin monien
klassikoiden hinnat putosivat ja rikkaat
käänsivät selkänsä kalleimmille urheiluautoille. Vuodesta 1998 lähtien klassisten
autojen markkinat ovat kuitenkin nousseet
tasaisesti, vaikka poikkeuksiakin on. Ennen
sotia valmistettujen autojen kysyntä on
heikentynyt viime vuosina sitä mukaa kuin
niistä kiinnostuneiden määrä on pienentynyt. Myös joidenkin sotien jälkeen valmistettujen autojen kysyntä on hiipunut hieman. Etenkin suurina määrinä valmistetut
automallit, kuten MG-urheiluautot ja
Jaguarin varhaiset sedanmallit, eivät oikein
enää tee kauppaansa.
Joka tapauksessa tärkeintä on sijoittaa
rahat autoon, jonka palavasti haluaa. Jos
sijoituksen arvo sattuukin laskemaan ja
auton joutuu pitämään itsellään, on hauskinta omistaa menopeli, joka miellyttää.

Kolme autoa, joiden arvo voi nousta

Viisi neuvoa
autoihin
sijoittavalle

Sijoita autoon,
josta itse pidät.
Tutustu
malliin
perusteellisesti.
Osta paras
yksilö, johon
sinulla on
varaa.
Alkuperäiskunto ja
historiatiedot
ovat iso plussa.
Ole valmis
matkustamaan
löytääksesi
parhaan
yksilön.

Ferrari 246 Dino Tämä Ferrarin
kaikkien aikojen kauneimpiin kuuluva auto
ei alun perin kantanut Ferrarin nimeä.
Dino-niminen auto oli Ferrarin malliston
hinnat alkaen -malli, joka joutui seisomaan
vuosikausia suurempien Ferrarien varjossa.
Ne ajat jäivät taakse jo kauan sitten: Hagertyn mukaan vuonna 2006
täydellisen yksilön sai omakseen 100 000 dollarilla. Vuoteen 2011 saakka
hinnat pysyttelivät maltillisina, mutta ampaisivat sitten ylöspäin, ja
nykyään täydellisestä yksilöstä saa maksaa jopa 350 000 dollaria.

Aston Martin DB7 Jos pitäisi löytää autoja, joiden suuri arvonnousu on
vielä kokematta, täytyy siirtyä ajassa
hiukan eteenpäin ja harkita hiukan
uudempia malleja. Kauniin Aston
Martin DB7:n kysyntä ja arvo kasvavat
todennäköisesti tulevaisuudessa. Siinä on käytetty paljolti samaa
tekniikkaa kuin silloisessa Jaguar XK8:ssa, mutta DB7 on silti täysin
omanlaisensa. Vuosina 1994–2004 sitä valmistettiin 7 000 kappaletta. Halvimmat maksavat nyt noin 25 000 euroa ennen veroja. Eniten
arvoaan kasvattavat todennäköisesti uusimmat mallit, joissa on
V12-moottori ja manuaalivaihteisto.
Ferrari 550 Maranello Jos
haluat kuulua autosijoittajien eliittiin,
on kokoelmassasi oltava ainakin yksi
Ferrari. Sijoittajalle sopivia malleja on
useita, mutta yksi todennäköisimmin
arvoaan kasvattavista on V12-moottorilla varustettu 550 Maranello, joka on suuri kahden hengen
coupé. Markkinoilla on samalta ajalta myös halvempia neljän hengen
Ferrareita, joiden tekniikka on sama kuin Maranellossa, mutta
neljän hengen autojen arvo ei yleensä nouse yhtä paljon kuin kahden
hengen. 550 Maranellon voi saada noin 70 000 eurolla ennen veroja.
Yritä etsiä harvinaisen värinen auto, joka ei ainakaan ole punainen.
Porsche 996 Vain harvojen automallien arvostus on noussut viime
vuosina niin paljon kuin Porsche 911:n.
Siitä on saatavilla lukematon määrä
eri malleja ja versioita, joiden hinta
vaihtelee harvinaisuuden mukaan.
Esimerkiksi vuosina 1998–2005 valmistetun 996:n hinta ei ole
vielä alkanut nousta. Se tunnetaan etenkin paistetun kananmunan
muotoisista ajovaloistaan. Hyväkuntoisen 996:n voi tällä hetkellä
saada noin 20 000 eurolla ennen veroja. Jos sattuu löytämään hyvän
värisen, manuaalivaihteisen Carrera 2:n, joka ei ole avomalli, on
osunut napakymppiin.

Toyota 2000 GT Useimmat eivät ehkä
miellä Toyotaa satojen tuhansien arvoiseksi keräilyautoksi, mutta yksi malli tekee
poikkeuksen. 2000GT tehtiin aikanaan
kilpailijaksi Jaguarin E-Typelle. Sitä valmistettiin kuitenkin vain 351 kappaletta, mikä
tekee siitä poikkeuksellisen harvinaisen auton. Vuosina 2006–2011 niistä
maksettiin 200 000–300 000 dollaria. Vuoden 2012 alussa 2000GT:n arvo
alkoi nousta, ja elokuussa 2014 RM Auctions -huutokauppakamarissa
erään yksilön hinta kohosi 1 045 000 dollariin.
Nro 2/2015 / Investorview
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Q&A

Näin saat korkeampaa korkoa yritysten joukkolainoilla
Korkojen ollessa alhaalla yritysten joukkolainat ovat yksi sijoittajan harvoista
mahdollisuuksista nostaa tuotto-odotuksiaan sijoittamatta kuitenkaan osakkeisiin.
Salkunhoitaja Andreas Dankel tarjoaa aiheeseen pikakatsauksen.

Mitä yritysten joukkolainat ovat?

Yritykset voivat laskea liikkeeseen
joukkolainoja saadakseen pääomaa esimerkiksi investointeihin. Joukkolainoihin sijoitettaessa lainataan siis rahaa yritykselle
ottamatta kuitenkaan samaa riskiä kuin
sijoittamalla osakkeisiin. Joukkolainoille
maksetaan juoksevaa korkoa, ja kurssivoitotkin ovat mahdollisia velkakirjojen arvon
noustessa. Tyypillisesti suuret yritykset
hyödyntävät joukkolainoja vähentääkseen
riippuvuuttaan pankkilainoista. Velkakirjojen markkinat ovat viime vuosina kasvaneet
Euroopassa nopeasti.
Miksi yritysten joukkolainoihin
kannattaa sijoittaa?

Joukkolainat antavat mahdollisuuden korkeampaan tuottoon kuin perinteiset valtionobligaatiot vastaavalla juoksuajalla. Ne
ovat salkussa hyvä lisä osakkeille ja muille
velkakirjoille riskin hajauttamista ajatellen.

ehkä voikaan lunastaa velkakirjojaan – eli
maksaa lainaa takaisin – juoksuajan päättyessä.
Kuinka riskiä voi arvioida?

Yritysten joukkolainojen luottoriski
heijastuu yrityksen luottoluokitukseen eli
ratingiin. Yrityksen luottoluokitus ilmaisee
sen, miten todennäköistä on, että se ei voi
maksaa velkaansa takaisin. Suurimmat
kansainväliset
luottoluokituslaitokset
(Standard & Poor’s, Moody’s ja Fitch)
käyttävät arviointiasteikkoa, joka ulottuu
turvallisimmasta AAA-luokasta vähiten
luotettavaan C-luokkaan. Käytännössä
asteikko jakautuu kahtia siten, että turvallisimpia ovat korkean luottoluokituksen eli
niin kutsutut investment grade -velkakirjat,

Mitkä riskejä niihin liittyy?

Yritysten joukkolainoihin sijoitettaessa riskit ovat periaatteessa samat kuin
muissakin velkakirjoissa – muun muassa
korkoriski, valuuttariski ja luottoriski. Suurin ero on riskien toteutumisen todennäköisyydessä. Yritysten joukkolainoissa
olennaisin riski on luottoriski, jonka vuoksi
niistä maksetaan korkeampaa korkoa kuin
perinteisistä valtionobligaatioista. Luottoriski liittyy siihen, että yritys voi laiminlyödä juoksevien korkojen maksun tai ei

Andreas Dankel on Danske Investin salkunhoitaja,
joka johtaa yritysten joukkolainoihin erikoistunutta
kahdeksan salkunhoitajan tiimiä.

joiden luokitus on AAA– BBB-. Vähemmän turvalliset alhaisen luottoluokituksen
eli niin kutsutut high yield -velkakirjat
sijoittuvat luokkiin BB+ – C. Eniten markkinoilla on keskimmäisiin luokkiin BBB+
– BB- sijoittuvien yritysten velkakirjoja.
Millaista korkoa on odotettavissa?

Joukkolainojen tarjonta on hyvin
laajaa, ja tuottomahdollisuudet vaihtelevat
huomattavasti. Tyypillisestä investment
grade -velkakirjasta saa tällä hetkellä noin
0,5–1,5 prosenttiyksikköä lisätuottoa valtionobligaatioihin verrattuna, tyypillisestä
high yield -yritysvelkakirjasta puolestaan
3–10 prosenttiyksikköä.
Kuinka joukkolainoilla käydään
kauppaa?

Useimmilla joukkolainoilla käydään kauppaa kahdenvälisesti pankkien kesken (niin
kutsuttu over-the-counter- eli OTCkauppa). Sijoittaja ostaa siten yksittäisiä
velkakirjoja pankin hankkimasta varannosta tai pyytää pankkia hankkimaan tiettyjä velkakirjoja toiselta pankilta tai sijoittajalta. Useimmiten velkakirjoja on
hankittava melko suurilla summilla, esimerkiksi 100 000 eurolla kerrallaan, minkä
vuoksi riskiä on vaikea hajauttaa järkevästi
ilman hyvin suurta sijoitusvarallisuutta.
Yksi ratkaisu voikin olla sijoittaminen
sijoitusrahastoon. Ei ole tavatonta, että
sijoitusrahastojen salkuissa on joukkolainoja yli sadalta liikkeeseenlaskijalta.

Keskustele aina sijoitusasiantuntijan kanssa ennen yritysten joukkolainoihin sijoittamista. Hän kertoo lisää niiden
mahdollisuuksista ja riskeistä. Yritysten joukkolainojen osuus salkusta kannattaa pitää pienenä.
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”Vierailen sairaaloissa ja keskustelen
erikoislääkärien kanssa saadakseni tietää, mitkä
tuotteet ovat heidän mielestään markkinoiden
parhaita juuri nyt ja vastaisuudessa.”
Claus Henrik Johansen, Danske Investin lääkealan osakkeiden
asiantuntija ja vanhempi salkunhoitaja. Lue lisää sivulta 12.

