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” Globalisaatio on 
sitä, että orjat 
valmistavat 
tuotteita, jotka 
myydään 
työttömille.” 
 
Marine Le Pen, Ranskan 
presidentinvaaliehdokas. 
Lue lisää hänestä sivulta 14.

” Kiinasta tulee 
noin kolmannes 
maailman 
talouskasvusta 
ja esimerkiksi 
Yhdysvalloista 
vain 
kymmenisen  
prosenttia.” 
 
Allan von Mehren, 
Danske Bank Marketsin 
pääanalyytikko. Lue Kiinan 
merkityksestä sivulta 6.

” Ihmisen eliniän 
pidentäminen 
on pitkän täh-
täimen projekti, 
mutta viime 
aikoina saavute-
tut tieteelliset 
läpimurrot ovat 
merkki siitä, 
että se on mah-
dollista.” 
 
Sven Bulterijs, yksi Healthy 
Life Extension Societyn 
perustajista. Tutkijoiden 
taisto ikääntymistä vastaan 
alkaa sivulta 32.
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Diginatiivit ovat henkilöitä, jotka ovat syntyneet tai kasvaneet digiaikana, joten tietoko-
neet ja internet ovat olleet luonnollinen osa heidän elämäänsä syntymästä asti. Yhdysval-
talainen kirjailija Marc Prensky esitteli diginatiivien käsitteen vuonna 2001. Heidän vas-
takohtiaan ovat digimuukalaiset, jotka viettivät lapsuutensa ennen bittien ja tavujen aikaa. 
Monet meistä kuuluvat tähän ryhmään, kun taas lapset ovat aitoja diginatiiveja.

Yrityksistä esimerkiksi Google ja Facebook ovat diginatiiveja, ja vuonna 1871 perustettu 
Danske Bank puolestaan digimuukalainen. Viime vuosina olemme kuitenkin Danske 
Bankissa aloittaneet kattavan siirtymisen digiaikaan.

Uusien, tehokkaiden ja innovatiivisten digitaaliratkaisujen kysyntä on suurta ja kasvaa 
koko ajan asiakkaidemme keskuudessa. He odottavat saavansa digitaalisesti kaiken, mikä 

voidaan tehdä digitaalisesti. Se on tietysti luonnollista. Ja 
vaikka kuluneiden 5–10 vuoden aikana digirintamalla on 
tapahtunut paljon, olemme luultavasti vain raaputtaneet 
tulevaisuuden mahdollisuuksien pintaa. KMPG-tilintar-
kastusyhtiön mukaan pelkästään vuonna 2015 finanssitek-
nologiayhtiöihin investoitiin maailmanlaajuisesti 19,1 mil-
jardia dollaria. Finanssiteknologialla tarkoitetaan 
rahoitusalalla kehitettävää uutta teknologiaa. Myös me 
Danske Bankissa keskitymme lähivuosina vahvojen digi-
taalisten ratkaisujen kehittämiseen.

Digitaalisissa palveluissa asiakkaat arvostavat erityisesti 
sitä, että niiden kautta jokaisella on mahdollisuus yksilöllisesti valita milloin ja mitä sisäl-
töä haluaa. Digitaaliset palvelut myös mahdollistavat nykyään kaikille ihmisille talouden 
ja sijoitusmarkkinoiden ilmiöiden seuraamisen lähes reaaliaikaisesti. Tämä digisiirtymä 
saavuttaa nyt myös tämän lehden, jonka painamisen lopetamme. Jatkossa panostamme 
resurssimme ja osaamisemme uusiin digipalveluihimme, joiden avulla voimme välittää tie-
toa ja arvioita entistä paremmin, nopeammin ja tehokkaammin. Matkasta tulee jännittävä.

Sen lisäksi, että digitaaliset ratkaisut ovat kuluttajien mielestä monesti ylivertaisia suh-
teessa vanhan ajan ratkaisuihin, on niiden tuottaminen myös usein kustannustehokkaam-
paa. Suosittelemmekin sijoittamaan painotalojen sijaan teknologiayhtiöihin, kuten sivulla 
20 kerrotaan. Jos et ole vielä tästä kirjoituksesta saanut lukea tarpeeksi teknologiasta, suo-
sittelen tutustumaan hypersyklejä käsittelevään mielenkiintoiseen artikkeliin, joka alkaa 
tämän lehden sivulta 16. Siinä esitellään uusien teknologioiden tyypillinen elinkaari, mikä 
on arvokasta tietoa etenkin teknologiaosakkeisiin sijoittaneille. 

Antoisia lukuhetkiä!

Kalle Anttila, 
johtaja, sijoituspalvelut, Danske Bank

PÄÄKIRJOITUS
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 Danske Invest on laatinut 
tämän julkaisun neuvoa-anta-
vaksi. Kehotamme keskuste-
lemaan julkaisuun liittyvistä 

sijoituspäätöksistä sijoitusasi-
antuntijan kanssa.

Tarkkaile riskejä
Tämä lehti sisältää osakkeita, 

obligaatioita, yritysobligaatioi-
ta ja muita pääomasijoituskoh-

teita käsitteleviä artikkeleja. 
Sijoittamiseen liittyy aina riski, 

ja pahimmassa tapauksessa 
sijoittaja voi menettää kaikki 
sijoittamansa varat. Yleiseen 

markkinariskiin saattaa 
liittyä suuria sijoituskohteiden 
arvonvaihteluita, ja yksittäisiin 
sijoituskohteisiin vaikuttavat 

tekijät saattavat aiheuttaa 
negatiivista arvon kehitystä.

” Digitaalinen 
tulevaisuus on 
nyt saavutta-
nut myös 
tämän lehden.”

KAIKKI MIKÄ 
KANNATTAA 
DIGITALISOIDA 
DIGITALISOIDAAN
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Pankkitalletusten korot ovat pohjaluke-
missa, mutta edelleen aivan liian monet 
pitävät pankkitileillään aivan liian suu-
ria rahasummia. Se ei ajan oloon ole 
kannattavaa. Inflaatio voi syödä talle-
tuksen reaaliarvoa pala palalta, ja raho-
jen sijoittamisen mahdollisesti poikima 
lisätuotto menee sivu suun. 

Esimerkkitapaus:
Jos 0,25 prosentin koron tarjoavalla 
säästötilillä on 40 000 euroa, omaisuus 
kasvaa kymmenessä vuodessa 41  011 
euroon. 

Jos taas 40 000 euroa sijoitetaan osak-
keiden ja joukkolainojen yhdistelmään 
2,5 prosentin keskimääräisellä vuosituo-
tolla, potti on samassa ajassa kasvanut 

51  203 euroon. Tuottoero on siis yli 
10 000 euroa. Pitkäkestoinen 2,5 prosen-
tin vuosituotto ei suinkaan ole epärealis-
tinen tavoite melko varovaisellakaan 
sijoitussuunnitelmalla, jossa 75 prosent-
tia sijoitetaan joukkolainoihin ja 25 pro-
senttia osakkeisiin. On kuitenkin muis-
tettava, että sijoituksen tuotto voi myös 
kääntyä negatiiviseksi, jolloin siitä aiheu-
tuu tappiota.

Sijoitusten on aina sovittava omaan 
sijoitustyyliin ja -suunnitelmaan. Nyrk-
kisääntönä suosittelemme, että kannattaa 
sijoittaa vain sellaisia säästöjä, joille ei 
odota löytävänsä käyttöä kolmen seuraa-
van vuoden kuluessa. Ennen sijoituspää-
töstä kannattaa ottaa yhteyttä pankin 
sijoitusasiantuntijaan.   

MATALAT KOROT KÄYVÄT KALLIIKSI

EUROOPAN POLIITTISET 
HAASTEET VUONNA 2017
Vuosi 2017 on suurten tapahtumien 
vuosi Euroopan politiikassa, ja se 
merkitsee epävarmuutta finanssimark-
kinoille. Poliittisen epävarmuuden ja 
maailmantalouden hyvän tilanteen 
tasapaino on häilyvä. Todennäköisesti 
maailmantalous kuitenkin kestää 
poliittisesti levottomat ajat. Seuraa-
viin tapahtumiin kohdistuu erityistä 
mielenkiintoa:

Ranskan presidentinvaalit
Vaalien ensimmäinen kierros pidetään 
23. huhtikuuta. Jos yksikään ehdokas ei 
saa yli puolta äänistä, kaksi eniten ää-
niä saanutta ehdokasta jatkaa toiselle 
kierrokselle, joka pidetään 7. toukokuu-
ta. Monien sijoittajien kauhuskenaario 
on Kansallisen rintaman EU-skeptisen 
Marine Le Penin vaalivoitto.

Kreikan rahoituskriisi
Kreikan rahat loppuvat heinäkuussa, 
ja se tarvitsee apua EU:lta ja Kansain-
väliseltä valuuttarahastolta, IMF:ltä. 
Tilanne voi vaikuttaa vaalivuoteen 
2017, sillä valuuttaunionin toimimatto-
muuden symboliksi noussut Kreikka on 
ollut euroskeptisille puolueille otollista 
polttoainetta. 

Saksan liittopäivävaalit
Suurimman EU-maan vaaleissa äänes-
tetään myös koko Euroopan tulevai-
suudesta. Saksassakin oikeistolaiset 
ja kansallismieliset voimat jylläävät, ja 
Alternative für Deutschland -puolue on 
myötätuulessa. Liittokansleri Angela 
Merkel asettuu uudestaan ehdolle 
syksyllä pidettävissä vaaleissa.

Italian parlamenttivaalit
Italiassa odotetaan parlamenttivaaleja 
tänä tai ensi vuonna pääministeri Mat-
teo Renzin viimevuotisen eron jälkeen. 
EU-kriittinen Viiden tähden liike (M5S) 
saattaa olla vaalien voittajia. 

Jos säilöt suuria rahasummia pankkitilillä, omaisuutesi kasvaa 
paljon vähemmän kuin se voisi kasvaa, jos sijoittaisit rahat. 

Euroalueen inflaatio kasvaa
Inflaation kasvu nakertaa pankkitileillä ole-
vien käteistalletusten arvoa. Kaavio kuvaa 
euroalueen kuukausittaista inflaatiokehitys-
tä vuositasolla. 

Näin 40 000 euroa 
voi kasvaa 10 vuodessa

Lähde: Eurostat 10.3.2017, 
HICP-tiedot. Helmikuun 2017 
luku on arv io.

Lähde: Danske Bank. Laskelma on suuntaa-antava, eikä siinä ole huomioitu palkkioi-
ta tai verotusta. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tavoiteltu tuotto voi jäädä 
saamatta, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

2 %

1,5 % 

1 %

0,5 %

0 %

Syyskuu -16 Helmikuu -17 Pankkitalletuksen 
korko 0,25 %/v

Sijoitusten vuotuinen 
tuotto 2,50 %

42 011 €

51 203 €

PINNALLA 
JUURI NYT

SIJOITUSNEUVONNASSAMME

Koonnut Danske Bankin 
varallisuudenhoidon 

asiantuntija
Mikko Juopperi
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MIKSI KIINA PYÖRITTÄÄ MAAILMAA
Kiinan talouskasvu on hidastumassa viimevuotisen spurtin jälkeen. Miten 

Kiinalla menee, ja miksi Kiinan talous merkitsee niin paljon myös 
pohjoismaiselle sijoittajalle? Danske Bank Marketsin pääanalyytikko Allan 

von Mehren vastaa viiteen polttavaan kysymykseen Kiinan kasvusta.

Miksi Kiinan kasvu  
kiinnostaa koko maailmaa?

”Ensinnäkin Kiina on maailman toiseksi suurin 
talous, joten jo siksi sen merkitys on suuri. 
Toisekseen Kiinasta tulee noin kolmannes 
maailman talouskasvusta ja esimerkiksi Yh-
dysvalloista vain kymmenisen prosenttia. Kol-
manneksi Kiina kuluttaa noin puolet maailman 
raaka-aineista. Jos kasvu hidastuu selvästi, 
se vaikuttaa tuntuvasti maihin, jotka ovat 
erittäin riippuvaisia raaka-aineiden viennistä 
– etenkin kehittyviin markkinoihin. Kaikkiaan 
Kiinan talouden kasvun selvä hidastuminen 
vaikuttaa koko maailmantalouteen, joten maan 
tilanteella voi hyvässä ja pahassa olla paljon 
merkitystä rahoitusmarkkinoiden kehitykselle. 
Kun osakekurssit sukelsivat pahemman kerran 
vuoden 2016 alussa, yksi syöksyn 
laukaisijoista oli huoli Kiinan 
kasvusta.”

Millaista vauhtia Kiina 
kasvaa nyt?

”Viime vuonna talouskasvu oli 
noin 6,7 prosenttia, mikä johtui 
etenkin siitä, että hallitus antoi 
infra- ja asuntorakentamiselle 
tuntuvia piristysruiskeita saadak-
seen talouden pyörät pyörimään 
alkuvuoden pahan takapakin 
jälkeen. Odotan kasvun asettuvan 
6,0–6,5 prosentin tienoille sekä tänä että ensi 
vuonna. Kiinan viimeisin virallinen kasvutavoite 
vuodelle 2017 on 6,5 prosenttia. Vaikka kasvu on 
siis hidastunut, lukemat ovat edelleen korkeita.”

Miksi kasvutahti on  
hidastumassa?

”Hallitus on purkanut hieman infra- ja asuntora-
kentamisen tukitoimiaan. Inflaatiopaine kasvaa 
Kiinassa, ja asuntokupla huolettaa suurissa 
kaupungeissa. Hallitus painoi vuoden 2016 alus-
sa kaasun pohjaan talouden vauhdittamiseksi, 
mutta nyt jalka on siirtymässä jarrupolkimelle. 
Sen vuoksi oletamme maan talouden kasvavan 
tänä vuonna hieman viime vuotta hitaammin.” 

Mikä on pahin uhka  
Kiinan kasvulle? 

”Pahin uhka juuri nyt on kauppasota Yhdys-
valtain kanssa. Toinen uhka se, että Kiina on 
velkaantunut erittäin paljon ja velkaantuminen 
jatkuu rivakkana. Lisäksi maan rahoitusjärjes-

telmä haurastuu jatkuvasti. En kui-
tenkaan usko rahoitusta koskevien 
uhkien murtavan taloutta lyhyellä 
aikavälillä, joten uhkakuvista pai-
nokkain on kauppasota amerikka-
laisia vastaan.”

Mikä voisi estää  
kasvun hidastumisen?

”Jos hallitus päättäisi jälleen lisätä 
infrastruktuuri-investointeja ja 
asuntorakentamisen tukitoimia, se 
voisi pitää kasvutahdin ennal-
laan. Tänä vuonna Kiinan hallitus 

keskittyy tiukasti vakauteen, ja meidän arviomme 
mukaan se pyrkii kyllä kannattelemaan kasvua 
tarpeen tullen.”  

Kiinan 10 vuoden talouskasvu (%)

Lähde: Maailmanpankki ja Danske Bank. BKT:n kasvutie-
dot. Huom.: *Kiinan v irallinen kasvutavoite.

BKT per asukas

Kiina 8 028 $
Suomi 42 311 $
Ruotsi 50 580 $
Tanska 51 989 $
Yhdysvallat 56 116 $
Norja 74 400 $

Lähde: Maailmanpankki,  
vuoden 2015 tiedot dollareina.

Allan von Mehren, Danske Bank 
Marketsin pääanalyytikko.

”Kiinasta tulee 
noin kolmannes 

maailman 
talouskasvusta ja 

esimerkiksi 
Yhdysvalloista 

vain kymmenisen 
prosenttia.” 

 
Allan von Mehren, 

Danske Bank Marketsin 
pääanalyytikko.

Shanghain silhuetti.
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” Kiinan odotetaan yrittävän täyttää 
Yhdysvaltain jälkeensä jättämää tyhjiötä.” 
 
Jens Rygaard, Danske Bankin vanhempi salkunhoitaja,  
joka neuvoo Danske Investin rahastoja salkunhoitajien 
valitsemisessa ympäri maailman.

TRUMP KIINALAISIN SILMIN
Kiina saattaa joutua kärsimään Donald Trumpin vetämästä Yhdysvaltain 
tulevasta kauppapolitiikasta, mutta miltä mahdollinen uhka näyttää Aasias-
ta katsottuna? Salkunhoitaja kertoo ensivaikutelmista. TEKSTI LOUISE JEBSEN

”Kiinassa seurataan tarkkaan, mitä Yhdys-
valloissa Donald Trumpin johdolla tapahtuu, 
mutta erityistä huolta ei ole ilmassa. Presiden-
tin tuleva politiikka puhuttaa Aasiassa paljon 
vähemmän kuin Euroopassa.”

Näin tilannetta arvioi tuoreeltaan Jens 
Rygaard, Danske Bankin rahastojen valinnasta 
vastaavan osaston vanhempi salkunhoitaja. 
Rygaard matkaa maailmalla jatkuvasti arvioi-
massa ja valitsemassa paikallisia salkunhoitajia, 
jotka neuvovat Danske Investin rahastoja 
esimerkiksi Aasian-sijoituksissa. Viimeksi hän 
kävi Hongkongissa ja Singaporessa keskus-
teluja paikalliset olot perin pohjin tuntevien 
omaisuudenhoitajien kanssa.

Meidän leveysasteillamme Trumpin pro-
tektionistiset taipumukset ovat olleet paljon 
esillä – presidentti on väläyttänyt esimerkiksi 

tullimaksujen nostamista amerikkalaisyritysten 
ja maan työmarkkinoiden suojelemiseksi. Huoli 
maailmanlaajuisesta kauppa- ja valuuttaso-
dasta sekä kansainvälisten kauppasopimusten 
purkamisen mahdollisuudesta on virinnyt.

”Vaikutelmani on, ettei Kiinan liike-elämä ole 
kovinkaan huolissaan Donald Trumpista. Asiaan 
vaikuttanee sekin, ettei oikein tiedetä, mistä 
pitäisi olla huolissaan. Siellä kuten muuallakin 
maailmassa on vaikea arvioida, mihin Trumpin 
viesteissä oikein pitäisi kiinnittää huomiota”, 
Jens Rygaard pohtii.

Kiina pystyy kompensoimaan
Hyvin vientivetoisiin yrityksiin Yhdysvaltain 
tuontitullit iskisivät pahoin. Hongkongissa 
Jens Rygaard havaitsikin tiettyä huolestunei-
suutta, joka liittyi kiinalaisiin vientiyrityksiin. 

Yleisen näkemyksen mukaan kiinalaisyritykset 
pystyvät kuitenkin korvaamaan mahdollisen 
Yhdysvaltain-kaupan tyrehtymisen lisäämällä 
kauppaansa muiden kanssa etenkin Aasiassa, 
osin kenties Euroopassakin. On myös syytä 
muistaa Kiinan kasvava kysyntä.

”Voi hyvin olla, että Kiinan talous kärsisi 
mahdollisesta tuontitullien korotuksesta, 
mutta yleinen asenne on, että maa kyllä pärjäisi 
kaupallisesti ja pystyisi täyttämään tyhjiön”, 
Jens Rygaard kertoo. Lisäksi Kiinaan keskit-
tyneitä suuria pääomasijoittajia kiinnostavat 
ensisijaisesti Kiinan kotimarkkinoilla toimivat, 
vähemmän vientiin painottuneet yritykset.

Jens Rygaard huomauttaa, että Kiina on 
muuntautumassa matalapalkkamaasta yhä 
korkeamman elintason maaksi. Siksi siellä on 
nyt kysyntää kaikenlaiselle tavaralle, ja siitä 
monet kiinalaisyritykset pääsevät hyötymään 
– onhan Kiina johtava tuottaja monenlaisen 
elektroniikan alalla, esimerkiksi iPhone-puhelin-
ten valmistajana.

”Trumpin näyttäisi olevan vaikeaa sysätä 
Kiina kokonaan sivuraiteelle. Se osuisi myös 
amerikkalaiskuluttajien nilkkaan hintojen 
noustessa.”

Sekä uhkia että mahdollisuuksia 
Yksi presidentti Trumpin konkreettisista toi-
mista on ollut Yhdysvaltain irrottaminen verrat-
tain tuoreesta TPP-vapaakauppasopimuksesta 
Tyynenmeren alueen maiden kanssa.

Jens Rygaardin mielestä TPP:n ulkopuolelle 
alun perinkin jääneelle Kiinalle käänne on 
mahdollisuus. Yhdysvaltain jääminen pois 
sopimuksesta raottaa ovea Kaakkois-Aasian 
kymmenen ASEAN-valtion RCEP-vapaakauppa-
sopimukselle. 

”Kiina on ollut RCEP:n veturi, ja sopimuksen 
toteutuminen lisäisi Kiinan vaikutusvaltaa 
alueella”, Jens Rygaard arvioi.

Kaiken kaikkiaan Trump näyttäytyy Kiinassa 
Rygaardin mukaan sekä uhkana että mahdolli-
suutena. Kauppapolitiikkaan liittyy uhkia, vaikka 
Kiinan uskotaankin selvittävän ne. Mahdollisuuk-
sia taas avaa se, että Kiina voisi ottaa kansainvä-
lisen näyttämön haltuunsa.

”Kiinan presidentti Xi Jinping on jo puhunut 
kansainvälisissä yhteyksissä niin vapaakaupan 
kuin ilmastonsuojelunkin puolesta. Kiinan odo-
tetaan yrittävän täyttää Yhdysvaltain jälkeensä 
jättämää tyhjiötä.”   

Jens Rygaard,  
Danske Bankin vanhempi salkunhoitaja
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ELÄKE | SÄÄSTÄMINEN

 – siunaus vai kirous?
ELÄKE
Danske Bank kysyi 3 028 

pohjoismaalaiselta, mitä he 
ajattelevat eläkkeestä ja 

omista eläkesäästöistään.

TEKSTI ESBEN SYLVEST

KYSELY
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32+52+16+p

51+31+18+p
ELÄKESÄÄSTÖJEN RIITTÄVYYS HUOLETTAA
Pohjoismaissa keskimäärin vain 
29 prosenttia katsoo säästävänsä 
tarpeeksi eläkkeellä elämistään 
varten. 

”Luku on hyvin alhainen – var-
sinkin kun otetaan huomioon, että 
ihmiset ovat usein taipuvaisia ali-
arvioimaan niiden vuosien määrän, 
joiksi säästöjen pitäisi riittää. Mitä 
vanhemmaksi elää, sitä suurempia 
säästöjä vaaditaan, ja elinikähän 
on pidentynyt selvästi ja pitenee 
yhä”, Danske Bankin päästrategia 
Tine Choi toteaa.

Choin mukaan eliniän pidentyes-
sä monien on pysyttävä työmark-
kinoilla odotettua pidempään 
kerryttääkseen tarpeeksi säästöjä. 
Toinen vaihtoehto on panna rahaa 
sukanvarteen jatkuvasti paljon 
enemmän kuin nykyisin. Muuten 
eläkeikä voi tuottaa monille kar-
vaan pettymyksen, kun toiveiden 
ja odotusten mukainen elintaso on 
mahdoton säilyttää.

Niitä, jotka omasta mielestään 
säästävät tarpeeksi, on vähiten 
eli 23 prosenttia Suomessa ja 

Norjassa. Tanskassa osuus on 
suurin, 36 prosenttia. Yhteistä 
kaikille maille on, että suurempi 
osuus miehistä kuin naisista arvioi 
säästävänsä riittävästi eläkeikää 
varten.

”Yleisesti ihan jokaisen kannat-
taa aika ajoin käydä eläkesääs-
tämistään läpi arvioiden omaa 
talouttaan kokonaisvaltaisesti. 
Tällöin lukuun otetaan tietenkin 
myös muut omaisuuslajit, kuten 
omistusasunnon markkina-arvo. 
Eläkesäästöjä ja niihin liittyvää 
vakuutusturvaa on syytä tarkas-
tella aina myös elämänmuutosten 
yhteydessä. Niitä ovat esimerkiksi 
työpaikan vaihtaminen, avioitu-
minen, eroaminen, lasten saanti ja 
asunnon osto”, Tine Choi neuvoo.

Jo nuorena aloitettu järkevä 
säästäminen on kullanarvoinen 
toimintatapa.

”Jos alkaa jo parikymppisenä 
panna kuukausittain pienen sum-
man säästöön, se kasvaa korkoa 
korolle ja voi olla merkittävä potti 
vuosien päästä”, Choi korostaa.   

ELÄKELÄISELÄMÄ JAKAA MIELIPITEITÄ
Pohjoismaalaisista 40 
prosenttia vastaa myöntä-
västi kysymykseen ”odotatko 
eläkkeelle jäämistä” – ja yhtä 
moni kieltävästi. 

Eläkepäivien houkutte-
levuus lisääntyy iän myötä. 
Peräti 57 prosenttia 50 vuotta 
täyttäneistä vastasi odot-
tavansa eläkkeelle jäämistä, 
siinä missä vastaava luku alle 
30-vuotiailla oli 29 prosenttia. 

”Nuorena eläke tuntuu hyvin 
kaukaiselta ja abstraktilta 
asialta, johon on vaikea suhtau-
tua. On siis aivan luonnollista, 
että käsitys eläkkeestä muut-
tuu myönteiseen suuntaan 
iän karttuessa. Ihanneoloissa 
jokainen kuitenkin pitäisi 
siirtymistä työelämästä 
eläkkeelle hyvänä asiana, tai 
ainakaan ajatuksen ei pitäisi 

tuntua ikävältä”, Danske Bankin 
päästrategi Tine Choi analysoi.

Choi pitää oman talouden ti-
laa merkittävänä sen kannalta, 
miltä siirtymä tuntuu.

”Jos on valmistautunut 
hyvin ja säästänyt riittävästi, 
töistä eläkkeelle siirtymi-
nen ei aiheuta juuri mitään 
talousvaikutuksia. Eläkehän 
on periaatteessa vain palkan-
maksun jatkumista, mutta 
rahaa tilille maksaa kuukau-
sittain eläkeyhtiö työnantajan 
sijaan. Jos säästöt ovat liian 
pienet, on vaikea suhtautua 
eläkeläiselämään pidäkkeet-
tömän innokkaasti”, Tine Choi 
kuvailee.

Suomi eroaa muista Pohjois-
maista selvästi siinä, että hyvin 
suuri osuus – 67 prosenttia – ei 
odota eläkkeelle pääsyä.   

Lähde: Prosperan Danske Bankin toimeksiannosta syksyllä 2016 toteuttama kyselytutkimus, 
johon osallistui 3 028 pohjoismaalaista. Vastanneet eivät v ielä olleet eläkkeellä. Pyöristysten 
vuoksi kaikkien prosenttilukujen summa ei välttämättä ole sata.

Uskotko säästäväsi  
riittävästi eläkettä varten?

Odotatko eläkkeelle jäämistä?

Miehet luottavai-
sempia eläkesääs-
töjensä riittävyyden 
suhteen

Pohjoismaalaisten 
miesten ja naisten 
osuus, joka uskoo 
säästävänsä tarpeek-
si eläkettä varten.

Eläkeläiselämän  
houkuttavuus lisääntyy 
iän myötä

Niiden osuus eri ikäryh-
missä, jotka odottavat 
eläkkeelle pääsyä.

LUE MYÖS suuri teemamme  
eliniän pitenemisestä alkaen sivulta 26

36+42+22+p

37+40+23+p
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GLOBAALI

Maailmantalouden  
noususuhdanne on nostanut 
sijoitusmarkkinoita.  
Osakemarkkinat ovat saaneet 
lentävän lähdön vuoteen 2017. 
Danske Bankin päästrategi 
Tine Choi kuvailee kehityskul-
kuja, katsoo tulevaisuuteen ja 
arvioi kiinnostavimpia  
omaisuuslajeja ja toimialoja.

TEKSTI LOUISE JEBSEN 

  Mikä on maailmantalouden tila nyt? Mitä 
odotat jäljellä olevalta vuodelta 2017?

 ”Maailmantalous on noususuhdan-
teessa: niin Eurooppa, Yhdysvallat kuin 
kehittyvät markkinat kasvavat. Odotamme 
suuntauksen jatkuvan tällaisena. 

Julkistetut taloustilastot ovat olleet vah-
voja. Etenkin luottamusindikaattorit, kuten 
elinkeinoelämän ja kuluttajien luottamus 
talouteen, ennakoivat mukavaa kasvua 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös kehit-
tyvien markkinoiden luottamusluvut ovat 
samansuuntaisia. Maiden välillä on suu-

riakin eroja, mutta globaalisti talouskasvu 
on vahvaa.

Luottamusindikaattoreissa nähty into 
laantuu kuitenkin ennemmin tai myöhem-
min. Taantumaa kohti ei suinkaan mennä, 
mutta lukujen myönteinen kehitys hidas-
tuu yksinkertaisesti siksi, ettei nousu voi 
jatkua näin vahvana pitkään. 

Julkaistut taloustilastot kuten bruttokan-
santuotteen kasvu yksityisen kulutuksen 
vetämänä voi hyvinkin nousta nykytasosta 
hieman. Lähestymme vaihetta, jossa sijoi-
tusmarkkinoiden reaktiot vahvojen tun-

NOUSU
TEKEE OSAKKEET

KIINNOSTAVIKSI

SIJOITTAMINEN | TINE CHOI
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nuslukujen aiheuttamiin iloisiin yllätyksiin 
pienenevät varsinkin Yhdysvalloissa. Luot-
tamusindikaattoreiden ja toteutuneiden 
taloustilastojen paranemisen hidastuminen 
voi hyvinkin seisauttaa osakemarkkinoiden 
kehityksen, jos sijoittajat painavat sen 
vuoksi jarrua ja kotiuttavat voittoja. Talous-
kasvun jatkuminen tukee kuitenkin yritys-
ten liikevaihdon kasvua, jonka yhdessä 
arvostuskertoimien nousun kanssa odo-
tamme olevan osakemarkkinoiden nousun 
ajuri. 

Näyttäisi siltä, että Euroopassa yritysten 

liikevaihdot ovat loppuvuonna kääntyneet 
nousuun monen vaatimattoman vuoden 
jälkeen. Yritysten investointihalukkuus on 
myös palautunut niin Yhdysvalloissa, 
Euroopassa kuin Kaukoidässäkin. Talou-
dellinen epävarmuus on pitänyt suuryritys-
ten investointi-innon kurissa, mutta nyt 
investoinnit vihdoin lisääntyvät. Varsinkin 
teknologiainvestointeihin on alettu nyt 
panostaa. Lisäksi öljyn hinnan vakiintumi-
nen 50 dollarin tietämille ruokkii ener-
gia-alan investointihalua, sillä investoin-
neista on jälleen tullut kannattavaa. 

Makrotalouden tilanne on siis edelleen 
kohdallaan, ja periaatteessa osakemarkki-
noilla näyttäisi olevan kasvun varaa, kun-
han yritykset onnistuvat tekemään tulosta. 

Ei pidä kuitenkaan odottaa, että vain tai-
vas on kasvun rajana, sillä tunnusluvut ja 
etenkin luottamusindikaattorit ovat jo kor-
kealla.”  

  Mitä kehittyvien markkinoiden  
osakkeille kuuluu? 

 ”Kehittyvien markkinoiden osakkeet 
ovat toistaiseksi tarjonneet vuoden parasta 
tuottoa, ja hyvästä syystä, sillä ne hyötyvät 
maailmantalouden noususta. Latinalaisen 
Amerikan raaka-ainepainotteisia maita 
suosivat sekä raaka-aineiden hintatason 
vakiintuminen että kysynnän lisääntymi-
nen. Vientivetoinen Aasiakin hyötyy sel-
västi länsimaiden kasvavasta kysynnästä ja 
Kiinan kasvun vakautumisesta.

Yleisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan 
kasvu nostaa kehittyviä talouksia muka-
naan. Kotimainen kysyntä ei kuitenkaan 
vielä ole lähtenyt nousuun länsimaiden 
kasvun perässä, joten kehittyvien markki-
noiden kasvun kiihtyminen on toistaiseksi 
yhä viennin varassa.

Kehittyvien talouksien vaivana on viime 
vuosina ollut tulosten lasku, mutta se näyt-
tää nyt olevan jäämässä taakse, ja yritysten 
tuloskasvun odotetaan kiihtyvän nousuun. 
Osakkeiden arvostustasokin on houkutte-
leva. Mikäli sijoittajat siirtävät kehittyvien 
markkinoiden painotuksen alipainosta 
neutraaliksi tai ylipainoon ja siten ostavat 
kehittyvien maiden osakkeita, tukee se 
osaltaan näiden alueiden kurssinousua. 
Kehityksellä on siis taipumusta ruokkia 
itseään. 

Donald Trumpin kauppapolitiikka on 
riski kehittyville markkinoille. Jos Trumpin 
ajamat Kiinan ja Meksikon kaupan rajoi-
tukset menevät läpi, se voi vaikuttaa koko 
kehittyvien markkinoiden toimintaympä-
ristöön negatiiviseksi. Arvioimme Kiinan 
vastaavan Yhdysvaltojen mahdollisiin 

Tine Choi on toiminut Dans-
ke Bankin päästrategina 
marraskuusta 2016 lähtien.



12 Investorview / Nro 1/2017

SIJOITTAMINEN | TINE CHOI

kohdistuvia hyviä odotuksia, sillä hän on 
lupaillut verohelpotuksia ja suuria infra-
strukruuri-investointeja. Yksi riskitekijä 
markkinoiden kehitykselle on, ettei hän tee 
sitä, mitä markkinat odottavat. 

Uskomme hänen kyllä täyttävän osan 
aikeistaan, mutta kysymys kuuluu, missä 
mittakaavassa se tapahtuu. Markkinat saat-
tavat kyllä hyvinkin tyytyä paljon vähem-
pään kuin Trump on aikaisemmin luvan-
nut. Nähdäksemme esimerkiksi yritysveron 
pienikin lasku olisi myönteinen asia ame-
rikkalaisosakkeiden kannalta, sillä se 
näkyisi suoraan yritysten tuloksissa. 
Samalla täytyy muistaa, ettei nykyinen 

tään toukokuussa 2018 pidettävät Italian 
parlamenttivaalit, joissa EU-kriittiset voi-
mat saattavat niin ikään menestyä. Keskei-
nen ero Ranskaan nähden on kuitenkin se, 
että suurin osa ranskalaisista kannattaa 
euroyhteistyötä ja italialaisista lähes puolet 
vastustaa sitä. Jos EU-kriitikot voittavat 
Italiassa ja eurosta pidetään kansanäänes-
tys, siihen liittyy selvästi suurempi riski 
kuin Ranskassa.”

  Mitä Donald Trump merkitsee  
osakemarkkinoille tulevaisuudessa? 

 ”Nähdäksemme markkinahinnoissa 
näkyy paljon Donald Trumpin politiikkaan 

rajoituksiin esimerkiksi pysäyttämällä 
Boeing-lentokoneiden kaltaisten avain-
tuotteiden tuonnin. Kiina on niiden suurin 
ostaja, ja tällaiset vastatoimet saattavat 
saada Trumpin harkitsemaan kantaansa.  
Uskomme myös, että Kiina pystyy ajan 
myötä kompensoimaan mahdollisen 
Yhdysvaltain-viennin vähenemisen vie-
mällä enemmän Aasiaan ja Eurooppaan 
sekä kotimaisen kysynnän kautta.”

  Suositteko kehittyvien markkinoiden 
vai Yhdysvaltain ja Euroopan osakkeita? 

 ”Eurooppa ja Yhdysvallat painottuvat 
salkuissamme, sillä  mielestämme näillä 
markkinoilla on tällä hetkellä parempi 
tuottopotentiaali suhteessa riskiin kuin 
kehittyvillä markkinoilla. Pyrimme painot-
tamaan globaalin kasvun moottoreita, ja 
tämänhetkisessä nousussa niitä ovat 
Eurooppa ja Yhdysvallat.”

  Mitä Euroopassa käytävät vaalit  
merkitsevät osakemarkkinoille? 

 ”Suurimpia osakemarkkinoihin koh-
distuvia riskejä ovat tämän vuoden tärkeät 
parlamenttivaalit Euroopassa ja etenkin 
Ranskan presidentinvaalit, joihin kohdis-
tuu paljon mielenkiintoa. Ne ovat ilman 
muuta hetkellinen riskitekijä markkinoi-
den kannalta. Epävarmuus lienee kuitenkin 
otettu jo melko pitkälti huomioon markki-
nahinnoissa lukuun ottamatta EU-kriitti-
sen Marine Le Penin mahdollista voittoa 
Ranskassa. Jos Le Pen voittaa, se voi 
aiheuttaa välittömiä negatiivisia reaktioita 
osake- ja korkomarkkinoilla ja horjuttaa 
koko euroyhteistyön tulevaisuutta.

Ranskan vaaleista mahdollisesti seuraa-
vat talousuudistukset eivät myöskään vielä 
näy hinnoissa. Macron ja etenkin Fillon 
haluavat uudistaa taloutta, ja se olisi näh-
däksemme hyväksi Euroopalle pitkällä 
aikavälillä. Ranskassa kaivataan kipeästi 
uudistuksia, sillä euroaikana maan talous 
kasvanut hitaammin kuin esimerkiksi Sak-
san talous. 

Vielä suurempi riskitekijä ovat viimeis-
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talouden noususuhdanne 
ole Donald Trumpin 
ansiota.  Vaikka hän 
toteuttaisi vain mur-
to-osan finanssipoliittista 
elvytystä koskevista 
lupauksistaan tai peruisi 
kaikki puheensa, emme 
odota, että talouskasvu 
merkittävästi heikentyisi.  

S i joitusmarkkinoil la 
odotetaan Trumpilta 
konkreettisia ratkaisuja vuoden loppua 
kohden. Markkinahintoihin on leivottu 
sisään suuria odotuksia, joten ennemmin 
tai myöhemmin jotain täytyy myös tapah-
tua. Muuten voidaan odottaa, että sijoitta-
jat alkavat kotiuttaa voittojaan mahdolli-
sesti aiheuttaen kurssilaskun. Haluan 
kuitenkin jälleen korostaa, että nousukausi 
on hyvässä vauhdissa, ja monet seikat tuke-
vat yritysten tuloksentekokykyä.

Emme usko Trumpiin liittyvien mahdol-
listen pettymysten aiheuttavan suuria kor-
jausliikkeitä suotuisassa makrotaloudelli-
sessa ympäristössä. Takaiskut eivät muuta 
sitä tosiseikkaa, että Yhdysvaltain talou-
della menee hyvin ja on mennyt jo ennen 
Trumpin valintaa presidentiksi. Trump 
saattaa kuitenkin toimillaan pitkittää nou-
sukautta. Talouden liiallinen piristyminen 
voi kuitenkin  johtaa ylikuumenemiseen, ja 
silloin Yhdysvaltain keskuspankki Fed jou-
tuu nostamaan korkoja odotettua aiemmin 
ja enemmän. Vuoden suurimpiin riskeihin 
lukeutuukin epäonnistunut rahapolitiikka 
(policy mistake) eli sen liian voimakas tai 
vähäinen tiukentaminen. Odotamme kor-
kojen nousevan vuonna 2017.”

  Mitkä omaisuuslajit näyttävät  
pärjäävän parhaiten vuoden mittaan? 

 ”Yleisesti osakkeet ovat mielestämme 
houkuttelevin omaisuuslaji tällä hetkellä, ja 
siksi meillä on niissä ylipainotus pitkän 
aikavälin tasoomme nähden. Mielestämme 
paras tapa hyötyä nykyisestä taloussuhdan-
teesta on osakemarkkinoiden kautta. 

Joukkolainoista voi-
daan sanoa yleisesti, 
että odotamme korko-
jen nousevan sekä 
Yhdysvalloissa että 
Euroopassa, mutta 
lyhimmät eurooppa-
laiset korot pysyttele-
vät matalalla. Mikäli 
korkotaso nousee, niin 
sijoittajat kärsivät 
joukkolainojen hinto-

jen laskusta. Joukkolainat ovat edelleen 
kuitenkin suositeltava osa sijoitussalkkua, 
sillä ne toimivat vakuutuksena markkinoi-
den hermoillessa ja suhdanteiden heiken-
tyessä. Valtionobligaatioista parhaita meistä 
ovat inflaatiokehitykseen sidotut reaaliob-
ligaatiot, joiden tuotto 
riippuu inflaation kehi-
tyksestä. 

Etenkin alhaisen luot-
toluokituksen yritysten 
joukkolainat tuottivat 
hyvin vuonna 2016, 
mutta jatkossa emme 
pidä yrityslainoja kovin 
hyvinä sijoituskohteina, sillä niiden potenti-
aali ja riskit eivät ole tasapainossa. Euroop-
palaisten yrityslainojen korkotaso Saksan 
valtionobligaatioihin suhteutettuna on his-
toriallisen alhainen, eli luottoriskin kanta-
misesta kompensoidaan vähemmän kuin 
koskaan aiemmin.

Loppuvuodesta Euroopan keskuspankin 
(EKP) aikeet purkaa erittäin elvyttävää 

rahapolitiikkaansa voivat tulla ajankohtai-
siksi – nythän korot ovat olleet negatiivisia 
ja EKP on tehnyt valtionobligaatioiden 
tukiostoja. Muutos voi nostaa markkina-
korkoja ja vaikuttaa yrityslainoihin kieltei-
sesti. 

Emme kuitenkaan usko EKP:n tiukenta-
van rahapolitiikkaansa vielä tänä vuonna, 
mutta talouden kehittyessä hyvään suun-
taan siitä alettaneen puhua vuoden lopulla.

Paikallisessa valuutassa liikkeeseenlasket-
tuihin kehittyvien markkinoiden joukko-
lainoihin suhtaudumme myönteisesti. Nii-
den korkotaso verrattuna saksalaisiin ja 
amerikkalaisiin valtionobligaatioihin on 
mielestämme houkutteleva. Samalla odo-
tamme, että hyvin monet kehittyvien 
talouksien valuutat vahvistuvat euroon 

nähden, jolloin voidaan 
hyötyä sekä hyvästä kor-
kotuotosta että valuutan 
vahvistumisesta. 

Globaali korkojen 
nousu on suuri riski 
kehittyville markki-
noille. Yhdysvaltain 
korkojen nousu vahvis-

taa tavallisesti myös dollaria. Siksi dollarin 
kallistuminen kasvattaa sekä velkaantunei-
den maiden rahoitusmenoja että velkasum-
maa.”

  Mitkä toimialat näyttävät  
menestyvän nyt parhaiten?

 ”Suosimme tällä hetkellä esimerkiksi 
teknologian ja lääketeollisuuden aloja.”   

MUISTA AINA SIJOITTAJAN RISKI
Artikkelissa käsitellään Danske Bankin odotuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
kehityksestä. Jos kehitys poikkeaa odotuksistamme, se voi vaikuttaa mahdollisten sijoitusten 
tuottoon negatiivisesti ja aiheuttaa tappioita. Artikkeli on ainoastaan suuntaa-antava, 
eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele sijoitusasiantuntijasi kanssa, jos 
harkitset sijoituspäätöksen tekemistä artikkelin perusteella, ja selvitä, sopiiko sijoitus 
sijoitussuunnitelmaasi.

”Joukkolainoista voidaan 
sanoa yleisesti, että 
odotamme korkojen 

nousevan sekä 
Yhdysvalloissa että 
Euroopassa. Mikäli 

korkotaso nousee, niin 
sijoittajat kärsivät 

joukkolainojen hintojen 
laskusta.” 

 
Tine Choi, Danske Bankin 

päästrategi

”Yleisesti osakkeet ovat 
mielestämme houkuttelevin 

omaisuuslaji tällä hetkellä, ja 
siksi meillä on  

niissä ylipainotus.” 
 

Tine Choi, Danske Bankin päästrategi
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HENKILÖKUVA | MARINE LE PEN

SIJOITTAJIEN KAUHU
Rahoitusmarkkinat seuraavat herkeämättä Ranskan tulevia presidentinvaa-
leja, ja useimmille sijoittajille kauhuskenaariona on Marine Le Penin voitto. 
Kansallisen rintaman ehdokkaan valinta presidentiksi lisäisi poliittista epä-

varmuutta huomattavasti ja voisi vaikuttaa yhteistyöhön EU:ssa, jota Le Pen 
vastustaa kiivaasti. Marine Le Penin tarina alkoi 20 kilosta räjähdysainetta.

TEKSTI METTE KRONHOLM FRÆNDE

HENKILÖKUVA

”Globalisaatio on sitä, että orjat valmistavat 
tuotteita, jotka sitten myydään työttömille.” 

Marine Le Pen globalisaatiosta.

M A R I N E  L E  P E N
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än on lapsesta saakka taistellut tul-
lakseen hyväksytyksi, eikä taistelu 
ole ohi. Marine Le Penillä on vain 
muutama viikko aikaa pyristellä 
eroon kiistanalaisen isänsä perin-

nöstä. Hänen on vakuutettava äänestäjät 
siitä, että hän on uusi Kansallinen rintama ja 
että hän pystyisi presidenttinä pelastamaan 
Ranskan. Mutta kuka hän oikeastaan on?

Lannistumattoman Marinen tarina alkaa 
aikaisin eräänä marraskuisena aamuna 
vuonna 1976. Tuolloin kaksikymmentä kiloa 
räjähdysainetta tuhosi julkisivun koko ker-
rostalosta, jossa Le Penin perhe oli nukku-
massa. Pommi on tarkoitettu Marinen isälle, 
Jean-Marie Le Penille, joka on äärioikeisto-
laisen Kansallinen rintama -puolueen perus-
taja ja puheenjohtaja. Perhe kuitenkin selvisi 
iskusta. Pommi repi kahdeksanvuotiaan 
Marinen hereille, ja hän joutui kohtaamaan 
todellisuuden, jossa hänen isäänsä ja puolu-
eeseen kohdistuva viha leimasivat hänen 
arkeaan ja muuttivat häntä. 

Pian hänen elämänsä mullistui vielä tois-
tamiseen. Eräs rikas oikeistomielinen, 
Kansallista rintamaa kannattanut liikemies 
lahjoitti kuollessaan valtavan omaisuutensa 
ja ylellisen talonsa Jean-Marie Le Penille. 
Perhe muutti pommin hajottamasta asun-
nosta upeaan huvilaan rikkaiden asutta-
maan Pariisin esikaupunkiin. Muuton jäl-
keen alkoi arki. Marine ja hänen perheensä 
eivät olleet toivottuja henkilöitä naapurus-
tossa, jossa monet vastustivat voimakkaasti 
hänen isäänsä ja puoluetta. Jean-Marieen ja 
perheeseen kohdistuneesta inhosta tuli 
myöhemmin Marinen poliittisen uran 
moottori.

Kun Marine päätti opiskella oikeustiedettä, 
ei hänellä ollut aikomustakaan seurata isänsä 
jalanjäljissä, vaikka hänen molemmat isosis-
konsa olivat puolueaktiiveja. Marine työsken-
teli asianajajana kuusi vuotta, ennen kuin 
hänkin liittyi muun perheen jatkoksi Kansal-
liseen rintamaan. Hän aloitti puolueen laki-
osastolla, ja sai vuonna 1998 ensimmäisen 
poliittisen mandaattinsa. Puolueen varapu-
heenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 2003. 

Taistelu demoneita vastaan
Vuonna 2011 Marine Le Penistä tuli puolu-
een puheenjohtaja, ja vuonna 2015 hän antoi 
isälleen lähtöpassit tämän perustamasta 
puolueesta.  Marine halusi lopettaa Kansal-
lisen rintaman demonisoinnin ja hankkiutua 
eroon ääriliikkeen maineesta, jonka vuoksi 
hän ei ollut tervetullut ystäviensä koteihin 

Pariisin hienostoesikaupungissa. 
Hänellä oli kuitenkin vastassaan mahta-

via voimia. Jean-Marie Le Penin asialistalla 
olivat muun muassa kuolemantuomion 
palauttaminen, Ranskan ero EU:sta, maan 
suuryritysten kansallistaminen, abortin 
kieltäminen ja ranskalaisten suosiminen 
asuntoja ja työpaikkoja jaettaessa. 

Marinen isä haastettiin oikeuteen ja tuo-
mittiinkin rasistisista puheista hänen kut-
suttuaan muun muassa natsi-Saksan kaasu-
kammioita historialliseksi sivuseikaksi. 
Marine taas on pyrkinyt maltillistamaan 
puheitaan ja pehmentämään imagoaan.

Marine Le Pen haluaa muuttaa 
äärioikeis tolaisen, muukalaisvihamielisen 
ja juutalaisvastaisen puolueen laajaksi liik-
keeksi, joka vetoaa koko kansaan ja jonka 
hän itse sijoittaa puoluekartan keskelle. 

Samalla hän kuitenkin puolustaa itsepin-
taisesti useita isänsä ajamia asioita, jotka 

ovat juurtuneet syvälle puolueeseen ja jotka 
hän on ottanut omakseen.

”Rahamaailman globalisaatio ja islamis-
tinen globalisaatio vahvistavat toisiaan. 
Nämä kaksi ideologiaa saavat Ranskan pol-
villeen”, Marine Le Pen julisti puhujapön-
töstä Lyonissa tämän vuoden helmikuussa, 
vain muutama päivä ennen presidentinvaa-
likampanjansa virallista aloitusta. Sen tun-
nuslauseena on ”Au nom du peuple” – Kan-
san nimessä. 

Sali räjähti kannustushuutoihin. Le Pen 
-nimeä tai puolueen sini-puna-valkoista 
tunnusta ei näy salissa lainkaan. Sen sijaan 
tilaa hallitsee Marine-nimi ja vaalikampan-
jan sileävartiset siniset ruusut. Marinen 
kampanja on hänen omansa, ja hajurako isän 
Kansalliseen rintamaan on selvä. Isän puo-
lueen vaikutus tuntuu kuitenkin kaikkialla.

”Jakolinja ei enää kulje vasemmiston ja 
oikeiston välillä, vaan isänmaallisten ja glo-
balisaatiota kannattavien välillä”, Marine 
pauhaa puhujapöntöstä. Hän tekee selväksi, 
että Isis-terrorijärjestön tulo Ranskaan on 
massamaahanmuuton syytä. Hän lupaa rie-
muitseville kannattajilleen, että kaikki 
muslimien rukoushuoneet suljetaan ja 
maahanmuuttajat lähetetään kotiin.

Ranska ensin
Marine Le Pen on isänmaan asialla. Hän 
haluaa puolustaa nostalgista Ranska-kuvaa 
ulkoa tulevilta uhkilta, joita ovat globalisaa-
tio, vapaakauppa, kilpailu, maahanmuutto, 
islamismi, euro ja Euroopan yhdentyminen. 
Hän haluaa asettaa Ranskan ja ranskalaiset 
etusijalle sekä suojella yhteiskunnan hei-
koimpia ja koko tasavaltaa.

Ranskalaiset ottavat 23. huhtikuuta jär-
jestettävällä presidentinvaalien ensimmäi-
sellä kierroksella kantaa siihen, onko 
leveästi hymyilevä ja käsiään ahkeraan 
levittelevä vaalea nainen todellinen koko 
kansan ehdokas. Kaksi ensimmäisellä kier-
roksella eniten ääniä saanutta ehdokasta 
pääsevät 7. toukokuuta pidettävälle toiselle 
kierrokselle – jos yksikään ehdokkaista ei 
saa huhtikuussa yli 50 prosenttia äänistä.   

”EU on erittäin vahingollinen, 
epädemokraattinen hirviö. Aion 

estää sitä lihomasta, 
hengittämästä, iskemästä 

kynsiään kaikkeen mahdolliseen 
ja ulottamasta lonkeroitaan koko 
lainsäädäntöömme. Kunniakas 

historiamme on nähnyt miljoonia 
kuolonuhreja, jotka ovat 

puolustaneet maamme vapautta. 
Nyt annamme noin vain viedä 
itsemääräämisoikeutemme.”

Marine Le Pen EU:sta. (Der Spiegel, 2014)

Marion Anne Perrine  
Le Pen eli Marine Le Pen.
Ikä: 48 vuotta. 
Työ: Poliitikko, Kansalli-
sen rintaman puheenjoh-
taja ja ehdokas Ranskan 
vuoden 2017 presidentin-
vaaleissa.

Perhe: Ollut kaksi kertaa 
naimisissa. Nykyinen 
kumppani asianajaja 
Louis Aliot, joka kuuluu 
Kansallisen rintaman 
johtohahmoihin. Kolme 
lasta ensimmäisestä 
avioliitosta. 

H
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– UUTEEN TEKNOLOGIAAN SIJOITTAMISEN TAITO Kun uusi, mullistava tekno-
logia esitellään ensimmäi-
sen kerran, sitä aletaan 

tavallisesti hehkuttaa, se saa runsaasti palstatilaa 
tiedotusvälineissä ja siltä odotetaan suuria. Mah-
dollisuudet saavat myös monet sijoittajat hullaan-
tumaan. Usein uusi teknologia ei vastaa lainkaan 
odotuksia, jolloin se unohtuu täysin – tai ainakin 
siihen asti, että jokin yritys kehittää sitä edelleen 
kaupalliseen tarkoitukseen, ja juuri tällöin sijoitta-
jien kiinnostuksen pitäisi herätä.

nsimmäinen asia, jonka osakesijoitta-
jat oppivat, on se, että sijoitusten on 
perustuttava avainlukujen, markki-

napotentiaalin ja ulkoisten uhkien analyy-
siin pelkän tuntuman sijaan.

Tuntumaa voi olla todella houkuttelevaa 
seurata ja vaikea vastustaa. Näin on myös 
silloin, kun teknologiayhtiöt esittelevät 
uusia keksintöjään suurelle yleisölle. Uusia 
teknologioita hehkutetaan usein mediassa 
ja niihin liittyy suuria odotuksia. Sijoitta-
jalle vaarana on lähteä mukaan joukkoil-
miöön, vaikka uusi teknologia vetoaakin 
alussa pääasiassa pieneen teknologiaharras-
tajien joukkoon. Lisäksi uusien, maasta tai-
vaaseen kehuttujen teknologioiden lansee-
raushinnat ovat yleensä tavallisen kuluttajan 
ulottumattomissa.  

”Uusi teknologia vastaa alussa harvoin 
odotuksia, jolloin hype laantuu ja suuri 
yleisö unohtaa sen – joissakin tapauksissa 
vuosiksi, toisissa vuosikymmeniksi. Sillä 
välin muut yritykset jatkavat yleensä tekno-
logian ja sen kaupallisten sovellusten kehit-
tämistä. Tällöin syntyy uusia, houkuttele-
vasti muotoiltuja tuotteita kuluttajille 
sopivaan hintaan. Yleensä vasta tässä vai-
heessa teknologiasta tulee kiinnostava 
sijoituskohde. Sijoittajan onkin hyvä tuntea 

uusien teknologioiden elinkaari, jota kutsu-
taan hypesykliksi”, Danske Bankin van-
hempi sijoitusstrategi Lars Skovgaard 
Andersen sanoo. Historiasta löytyy useita 
esimerkkejä hypesyklistä. 

Rumiluksesta kaunottareksi 
Vuoden 1973 huhtikuussa teleyhtiö Moto-
rolan silloinen tuotekehittelijä Martin 
Cooper esitteli prototyypin keksinnöstä, 
joka on nykyään levinnyt maailman joka 
kolkkaan. Kaupallinen menestys tuotteesta 
tuli kuitenkin vasta toisen yhtiön käsissä.  

Keksintö oli Motorola DynaTAC 8000X 
-matkapuhelin. Tiiliskiveksi kutsuttu 
puhelin painoi 1,1 kiloa, ja sen akku kesti 
30 minuuttia.

Tuotteen julkistus sai valtavasti huomiota 
kansallisissa ja globaaleissa tiedotusväli-
neissä, mutta kului vielä vuosikymmen, 
ennen kuin kuluttajat saivat mahdolli-

E
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suuden hankkia oman ensimmäisen tas-
kupuhelimensa. Kymmenen vuoden aikana 
Motorolan tutkimus- ja tuotekehitysosasto 
onnistui pienentämään tiiliskiven kokoa ja 
pidentämään sen akkukestoa, mutta koska 
sen lanseeraushinta vuonna 1984 oli noin  
4 000 dollaria, tuotteen kohderyhmä oli 
hyvin pieni ja kaupallinen potentiaali vaati-
maton. Matkapuhelinten myynti suurelle 
yleisölle ja Nokian ylivoimainen globaali 
markkinajohtajuus olivat vielä kaukana 
edessäpäin. Niiden aika tulisi vasta vuositu-
hannen vaihteessa. Myöhemmin Nokia 
putosi huipulta, koska yhtiö ei pysynyt 
mukana muutoksessa kohti älypuhelimia. 
Nyt tiedämme, että 9. tammikuuta 2007 oli 
ratkaiseva päivä. Tuona päivänä Applen sil-
loinen toimitusjohtaja Steve Jobs esitteli 
ensimmäisen iPhonen. 

”Apple onnistui muuttamaan perinteisen 
matkapuhelimen tyylikkäästi muotoilluksi 
minitietokoneeksi, jolla hoitui helposti niin 
internetin käyttö, viihteen kulutus kuin 
viestintäkin. Lisäksi se oli hinnoiteltu niin, 
että keskimääräisellä kuluttajalla oli siihen 
varaa”, Lars Skovgaard Andersen selittää.

Statista.comin mukaan Apple on vuosina 
2007–2016 myynyt koko maailmassa 1 034 
miljoonaa iPhonea. Samaan aikaan yhtiön 
osakkeen arvo on moninkertaistunut, ja 
vuodesta 2012 lähtien se on ollut maailman 
arvokkain pörssinoteerattu yritys. 

”Vaikka Motorola kehitti matkapuheli-
men, sijoittajien näkökulmasta Apple on 
hyötynyt teknologiasta kaupallisessa mie-
lessä eniten. Matkapuhelin on selkeä esi-
merkki teknologiasta, joka on ensin hype-
tetty tuote ja myöhemmin muuttuu 
kiinnostavaksi sijoituskohteeksi”, Andersen 
selittää. 

Hypesykli 
Yhdysvaltalainen Gartner-analyysiyhtiö on 
uusiin teknologioihin ja niiden mahdolli-
suuksiin liittyvien analyysien, ennusteiden 
ja tulkintojen tekijänä globaali markkina-
johtaja. Vuonna 1995 yhtiö esitteli 

hypesyklimallin. Malli julkaistaan kerran 
vuodessa, ja se perustuu olettamukselle 
siitä, että kaikkien uusien teknologioiden 
elinkaari on samanlainen: se alkaa ensias-
kelista kehittäjän hoivissa ja päättyy yleis-
tymiseen kuluttajien keskuudessa.

Hypesykli koostuu viidestä vaiheesta.  
Technology trigger -nimisessä ensimmäi-
sessä vaiheessa teknologia kehitetään. Tie-
dotusvälineet, asiantuntijat ja kuluttajat 
hehkuttavat sitä ja hype kasvaa kasvamis-
taan, kunnes saavuttaa toisen, Peak of 
inflated expectations -vaiheen.

Sen jälkeen teknologia usein unohtuu, 
koska se ei vastaa ympäristön odotuksia, 
jolloin käyrä painuu kohti kolmatta, Trough 
of disillusionment -vaihetta. Neljännessä, 
Slope of enlightenment -vaiheessa hype kas-
vaa vähitellen, mutta ensimmäisestä, suu-
resta hypeaallosta poiketen teknologia on 
nyt kypsä, ja yhä useammat yritykset alka-
vat nähdä markkinapotentiaalia sen käyttä-
misessä osana tuotteitaan. Viimeinen vaihe, 
Plateau of productivity, alkaa, kun teknolo-
giasta tulee valtavirtaa ja se vetoaa keski-
määräiseen kuluttajaan. 

Tesla hyvä esimerkki
”Hypesyklissä tarkastellaan pelkästään 
yksittäisen teknologian kypsyyttä, ja myös 
sijoittajat voivat käyttää sitä lähtökohtana. 
Voi kuitenkin olla vaikea arvioida, kuinka 
kaukana teknologian lopullinen läpimurto 
on. Sähköauto on siitä hyvä esimerkki. 
Vaikka autonvalmistaja Tesla Motors on 
onnistunut sekä luomaan hypeä että nosta-
maan osakekurssiaan, teknologia on vasta 
alkutekijöissään”, Lars Skovgaard Ander-
sen huomauttaa.

Ensimmäiset Testa Model S -sähköautot 
ilmestyivät Yhdysvaltojen teille vuoden 
2012 kesäkuussa, ja vaikka sen jälkeen säh-
köautojen globaali myynti on kasvanut roi-
masti, niiden määrä on yhä hyvin vaatima-
ton. Statista.comin mukaan vuonna 2016 
sähköautoja oli maailmassa vain 1 300 000.

”Tesla Motors oli ensimmäinen yritys, 

”Matkapuhelin on 
selkeä esimerkki 
teknologiasta, 
joka on ensin 
hypetetty tuote ja 
myöhemmin 
muuttuu 
kiinnostavaksi 
sijoituskohteeksi.”

”Vaikka 
autonvalmistaja 
Tesla Motors on 
onnistunut sekä 
luomaan hypeä että 
nostamaan 
osakekurssiaan, 
teknologia on vasta 
alkutekijöissään.”
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HYPESYKLI: UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN ELINKAARI
Gartner-analyysiyhtiö esitteli hypesyklin vuonna 1995. Malli koostuu 
viidestä vaiheesta, ja se perustuu olettamukselle siitä, että kaikkien 
uusien teknologioiden elinkaari alkaa hypestä ja päättyy niiden 
yleistymiseen kuluttajien keskuudessa.

”Uusien 
teknologioiden 

kohdalla on usein 
mahdotonta sanoa, 

mitkä yritykset 
selviytyvät voittajiksi 

pitkällä aikavälillä, 
ja sen vuoksi 

sijoittajan kannattaa 
yleensä hajauttaa 

sijoitukset.”

Lähde: Gartner.com

TECHNOLOGY TRIGGER: Mahdollinen tekno-
loginen läpimurto ja varhainen konseptikuvaus 
herättävät sekä median että muun maailman 
mielenkiinnon. Usein tässä vaiheessa varsinai-
sia tuotteita ei vielä ole olemassa, ja teknolo-
gian kaupallinen potentiaali on testaamatta.

TROUGH OF DISILLUSIONMENT: Kiinnostus 
laantuu, koska teknologia ei vastaa odotuksia. 
Ensimmäiset valmistajat menevät konkurssiin. 
Investoinnit teknologiaan jatkuvat vain, jos 
selviytyneet yritykset parantavat tuotteita 
tyydyttävälle tasolle.

AIKA

NÄKYVYYS

4. vaihe

5. vaihe

3. vaihe1. vaihe

2. vaihe

PEAK OF INFLATED EXPECTATIONS: 
Teknologia tuo mukanaan menestystarinoi-
ta, mutta usein myös tusinoittain täydellisiä 
epäonnistumisia. Jotkin yritykset alkavat 
investoida teknologiaan, toiset eivät.  

SLOPE OF ENLIGHTENMENT: 
Kasvava joukko yrityksiä huomaa, 
että teknologia voisi hyödyttää niiden 
liiketoimintaa. Toisen ja kolmannen 
sukupolven tuotteet tulevat markkinoille. 
Yhä useammat yritykset alkavat rahoittaa 
teknologian kehittämistä.

PLATEAU OF PRODUCTIVITY: 
Teknologia yleistyy ja siitä tulee 
valtavirtaa. Yritykset, jotka ovat 
ottaneet teknologian osaksi liiketoi-
mintaansa, alkavat hyötyä siitä.
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joka pystyi menestyksekkäästi hyödyn-
tämään sähköautoteknologiaa. Yhtiön ovat 
siivittäneet menestykseen sen kehittämät 
uudentyyppiset akut sekä muotoilu, joka 
vetoaa moniin. Sijoittajien näkökulmasta 
Tesla Motors on malliesimerkki osak-
keesta, jonka kurssia ovat kannatelleet hype 
ja odotukset. Tämän tyyppiset osakkeet 
voivat olla kiinnostavia riskejä kaihtamat-
tomille sijoittajille, koska pitkän aikavälin 
potentiaali on suuri. Varovaiselle sijoitta-
jalle Tesla ei ole kovin houkutteleva, koska 
yhtiö on yhä tappiollinen ja alttiina poliit-
tisten päätösten muuttumiselle”, Andersen 
toteaa.

Bloomberg New Energy Finance -analyy-
siyhtiö (BNEF) ennustaa sähköautojen 
muodostavan 35 prosenttia kaikista myy-
dyistä autoista vuonna 2040. Vuonna 2015 
osuus oli alle prosentti. BNEF:n mukaan 
vuonna 2022 tavalliset kuluttajat ottavat 
teknologian toden teolla omakseen, koska 
tuolloin he saavat sähköautosta rahoilleen 
paremman vastineen kuin perinteisestä 
polttomoottoriautosta. 

Hype sokaisee sijoittajat   
Uusimman, vuoden 2016 hypesyklin kes-
kiössä oli lisätty todellisuus. Teknologiassa 
yhdistetään todellisen maailman kohteita 
virtuaalisiin, näytöllä näkyviin elementtei-
hin. Teknologia ei ole uusi. Esimerkiksi 
keksijä Louis Rosenberg rakensi vuonna 
1992 lisätyn todellisuuden järjestelmän 
Virtual Fixturesin. Se oli eräänlainen len-
tosimulaattori, jota käytettiin Yhdysvaltain 
ilmavoimien lentäjien koulutukseen. Vasta 
vuonna 2016 lisätystä todellisuudesta tuli 
maailmankuulu, ja se sai sijoittajien sydä-
met sykkimään.

Luultavasti vain harvat olivat kuulleet 
ilmiöstä ennen viime kesää, jolloin lapset, 
nuoret ja lapsenmieliset ympäri maailman 
pyydystivät kilvan pieniä digiolentoja äly-
puhelinsovelluksen avulla. Sovelluksen 
nimi on Pokémon Go. 

Kyseessä on sijaintiin perustuva lisätyn 

myös sijoittajien keskuudessa. Kymmenien 
miljardien dollarimääräisestä markkina-ar-
vosta huolimatta japanilaisen Ninten-
do-peliyhtiön arvo yli kaksinkertaistui 
muutamassa viikossa, sillä sijoittajat olivat 
antautuneet hypen vietäviksi. Nintendo oli 
todellisuudessa vain yksi pelin kehittäneen 
yhdysvaltalaisen Nianticin omistajista, 

Monilla sijoittajilla IT-kupla on yhä tuoreessa muistissa, mutta  
Lars Skovgaard Andersen kehottaa nyt siirtämään katseen eteenpäin. 

YKSITYISSIJOITTAJILLA LIIAN VÄHÄN TEKNOLOGIAOSAKKEITA

Lars Skovgaard Andersen, Danske 
Bankin vanhempi sijoitusstrategi. 

onilla pohjoismaisilla yksityissijoit-
tajilla on vain vähän tai ei lainkaan 
teknologiaosakkeita salkuissaan siitä 

huolimatta, että teknologia on globaalin MSCI 
ACWI -osakeindeksin toiseksi suurin toimiala. 
Se muodostaa lähes 16 prosenttia indeksistä, 
ja vain rahoitusala on sitä suurempi.

”Pieni osuus johtuu todennäköisesti 
osittain teknologiaosakkeiden vähäisestä 
tarjonnasta Pohjoismaiden pörsseissä ja 
osittain siitä, että monet yksityissijoittajat 
muistelevat yhä kauhulla vuonna 2000 puh-
jennutta IT-kuplaa”, Danske Bankin vanhempi 
strategi Lars Skovgaard Andersen arvioi.

Hänen mukaansa sijoittajien kannattaa 
kuitenkin nyt jättää epäilykset taakse ja al-
kaa tutustua teknologiaosakkeisiin. Toimiala 
on paljon aiempaa vahvempi, terveempi ja 
vakiintuneempi.

”Nykyään teknologia-alalla on muita 
vähemmän velkaa ja vahvempi kassavirta, 
ja muun muassa nämä tekijät tekevät siitä 
kiinnostavan”, hän toteaa.

Andersen uskoo teknologia-alan ylipäätään 
kasvattavan merkitystään lähivuosikymme-
ninä ja saavan vielä keskeisemmän roolin 
talouden kehityksessä. Sijoittajille Yhdysval-

lat ovat luonnollisesti tärkein alue, sillä monet 
suurimmista ja merkittävimmistä teknologia-
yhtiöistä on pörssinoteerattu siellä. 

Sijoita päällä, älä sydämellä
Teknologiayhtiöiden viidakossa sijoittajan 
kannattaa Lars Skovgaard Andersenin 
mukaan keskittyä suuriin, vakiintuneisiin 
yhtiöihin.

”Yleensä on järkevämpää keskittyä 
vahvoihin toimijoihin kuin lähteä pienten 
yritysten kelkkaan, sillä vaikka ne olisivat 
houkuttelevia nyt, huomenna ne ovat ehkä 
jo kadonneet. Teknologiasta ei kannata 
sokaistua, vaan huomiota pitää sen sijaan 
kiinnittää yritysten arvostukseen”, Lars 
Skovgaard Andersen neuvoo.

Hänen mukaansa kauppasota on Yhdys-
valtojen teknologia-alan suurin uhka.

”Monet yhdysvaltalaiset teknologia-
yhtiöt valmistavat tuotteensa Kiinassa, 
ja Donald Trump on varoittanut tuovansa 
työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin muun 
muassa Kiinasta ja Meksikosta. Jos syttyy 
kauppasota, muun muassa yhdysvaltalaiset 
teknologiayritykset voivat kärsiä siitä”, hän 
muistuttaa.   

M

todellisuuden mobiilipeli, joka yhdistää 
Google Mapsin ja puhelimen kameran tie-
doista kerättyjä todellisia elementtejä ja 
virtuaalisia olentoja eli Pokémoneja, jotka 
löytyvät sattumanvaraisista Google Mapsin 
paikoista. 

Kun peli julkaistiin vuonna 2016, innos-
tus oli valtava joka puolella maailmaa – 
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[  VIRTUAALITODELLISUUS  ]

Mitä on virtuaalitodellisuus?
Virtuaalitodellisuus on teknologia, jonka 
avulla käyttäjä voi siirtyä tietokoneen 
luomaan ympäristöön. Se voi matkia todel-
lisuutta, esimerkiksi lentäjien koulutukseen 
käytettävässä simulaattorissa, tai olla täysin 
kuvitteellinen, kuten peleissä. Virtuaalito-
dellisuus koetaan joko näytöstä tai erillisillä 
virtuaalilaseilla. 

Miksi siitä voi tulla kiinnostava 
sijoituskohde?
”Virtuaalitodellisuudesta on jo vuosikymme-

niä povattu seuraavaa suurta menestysta-
rinaa, mutta käytännössä toteutukset ovat 
olleet kalliita ja tuottaneet pettymyksen. Nyt 
olemme viimein saavuttaneet vaiheen, jossa 
näyttökorttien, antureiden ja tietokoneiden 
tehon kehittymisen ansiosta voidaan luoda 
pelejä ja ohjelmia, jotka vastaavat odotuksia. 
Vuonna 2016 Facebook, Google ja Microsoft 
esittelivat omat kuluttajahintaiset virtuaa-
litodellisuusjärjestelmänsä, mikä on tärkeä 
askel kohti kaupallista menestystä. Aluksi 
virtuaalitodellisuus vetoaa pääasiassa tie-
tokonepelaajiin. Tietokonepelien maailman-
markkinat kasvavat räjähdysmäisesti. Tällä 
hetkellä voi kuitenkin olla vaikea ennustaa, 
mihin muuhun virtuaalitodellisuutta voidaan 
tulevaisuudessa käyttää ja kuinka suureksi 
sen markkinat voivat kasvaa, mutta sen 
yleistymisessä piilee paljon mahdollisuuksia”, 
Lars Skovgaard Andersen toteaa.

[  PUHEOHJAUS  ]

Mitä on puheohjaus?
Vuonna 2011 Apple esitteli Sirin. Se on henki-
lökohtainen digitaaliavustaja, jota käsketään 

puheella suorittamaan tiettyjä tehtäviä, 
esimerkiksi kertomaan sääennusteen, liiken-
netilanteen tai muita vastaavia tietoja. Sirin 
jälkeen myös muut yritykset ovat kehittäneet 
vastaavia järjestelmiä. Esimerkiksi verkko-
kauppajätti Amazon on kehittänyt Alexan. Se 
on kaiutinta muistuttava laite, jonka avulla voi 
puheohjauksella tilata tavaroita – luonnolli-
sesti Amazonin verkkokaupoista.

Miksi siitä voi tulla  
kiinnostava sijoituskohde? 
”Uskon puheohjauksen yleistyvän muuallakin 
kuin henkilökohtaisissa digiapureissa, ja en-
nen pitkää alamme jutella myös kodinkoneille 
ja muulle kodinelektroniikalle. Yritykset, jotka 
onnistuvat ottamaan puheohjausohjelmistot 
osaksi liiketoimintaan-
sa, voivat olla kiinnos-
tavia sijoituskohteita”, 
Lars Skovgaard 
Andersen sanoo.  

joten japanilaisyhtiö joutui julkaisemaan 
lehdistötiedotteen Pokémon Gon omistus-
suhteista. Sen jälkeen osake sukelsi.

Pokémon Gon esimerkki osoittaa Lars 
Skovgaard Andersenin mukaan kaksi 
asiaa. 

”Ensiksikään sijoittajan ei pidä antaa 
hypen vaikuttaa sijoituksiinsa. Lisätty 

todellisuus on vuosikymmenien olemassa-
olostaan huolimatta vasta nyt alkanut kehit-
tyä nopeasti, koska älypuhelimet ovat yleis-
tyneet tarpeeksi ja niissä on tarpeeksi tehoa 
lisätyn todellisuuden sovelluksille. Teknolo-
gian kaupalliset mahdollisuudet alkavat pian 
näkyä, mutta se on vielä vaiheessa, jossa on 
erittäin vaikea ennustaa voittajia. Tämä on 

toinen seikka, joka kannattaa muistaa, kun 
kyse on uusista teknologioista. Niiden koh-
dalla on usein mahdotonta sanoa, mitkä yri-
tykset selviytyvät voittajiksi pitkällä aikavä-
lillä, ja sen vuoksi sijoittajan kannattaa 
yleensä hajauttaa sijoitukset lukuisiin eri 
yrityksiin. Sen voi tehdä esimerkiksi sijoi-
tusrahaston kautta.”   

Näitä kannattaa pitää silmällä 
Lars Skovgaard Andersen esittelee kaksi vanhempaa teknologiaa, joista  
voi tänä vuonna tulla sijoittajille kiinnostavia. 

Sonyn Playstation 
VR -virtuaalilasit

Amazonin Alexa,  
puheohjattava 

digiapuri

Eri toimialojen 
globaalit osuudet
Rahoitus- ja teknologia-alan 
yritykset muodostavat 
globaalin MSCI ACWI -indeksin 
suurimmat toimialat.

Lähde: Bloomberg. Tiedot ovat dollarimääräisiä ja ulottuvat vuoden 2017 maaliskuun alkuun. Prosenttiarvojen summa ei pyöristysten vuoksi ole 100.

Rahoitus 
18,4%

Energia 
7,0%

Raaka-aineet 
5,5%

Tietoliikenne 
3,6%

Sähköntuotanto 
3,1%

Kiinteistöt 
3,1%

Teknologia
15,9%

Sykliset 
kulutustavarat 

12,2%

Terveys 
11,0%

Teollisuus 
10,7%

Päivittäistavarat 
(vastasykliset) 

 9,4%
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” Kulutuksen lisäänty-
minen on yleensä 
hyväksi öljyn hinnalle, 
mutta nyt öljyä on 
markkinoilla on niin 
paljon, että vaikutus 
on rajallinen.”
Jens Nærvig Pedersen,  
Danske Bankin vanhempi analyytikko.
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VUOTUINEN 
KAMPPAILU 
ÖLJYN HINNASTA

jännityksen. Jos sopimus päättyy vain muu-
taman kuukauden ikäisenä, sen todellinen 
vaikutus öljyn hintaan jää rajalliseksi. 
OPEC ei ole saanut pienennettyä öljyva-
rastoja niin paljon kuin odotti. Päinvastoin 
Yhdysvaltain varastot ovat kasvaneet vuo-
den ensimmäisinä talvikuukausina, vaikka 
varastot tapaavat vajentua tähän vuodenai-
kaan muun muassa lämmitystarpeen lisä-
tessä kysyntää. Varastojen kasvu voi johtua 
siitä, että Yhdysvallat hamstrasi öljyä vuo-
den alkuun asti, jolloin OPECin tuotanto-
leikkaukset siis alkoivat.

Lisäksi Yhdysvalloissa käyttöön otettujen 
porauslauttojen määrä on kasvanut sopi-
mukseen pääsemisen jälkeen. Porauslautto-
jen määrän kasvu on öljyntuotannon lisää-
misen ensivaihe, ja OPECin tuoreiden 
ennusteiden mukaan Yhdysvallat paisuttaa 
tuotantoaan seuraavan vuoden, parin ajan. 
OPEC siis leikkaa tuotantoaan, ja se vaikut-
taa öljyn hintaan lyhyellä aikavälillä, mutta 
toisaalta on todettava, ettei järjestö voi pit-
källä aikavälillä hallita hintakehitystä mie-
lensä mukaan. OPECin tuotannonleikka-
ukset siirtyvät Yhdysvaltain 

markkinaosuuteen. Jos sopimusta ei jatketa, 
arvioimme sen vaikutuksen öljyn hintaan 
jäävän erittäin vähäiseksi, sillä vaikutus on jo 
leivottu sisään nykyhintoihin. Vastaavasti 
uskomme, että sopimuksen jatkamisella voi 
olla hienoista myönteistä vaikutusta.”

  Mitä hyötyä OPEC-sopimuksesta sitten on?
 ”Sopimus on osoittanut, että OPEC 

todella pystyy sopimaan asioista ja toimi-
maan sovitun mukaisesti. Se on viime vuo-
sina ollut erittäin epävarmaa. Jos OPEC 
nyt alkaa lähettää sellaista viestiä, että se 
haluaisi pidentää sopimuksen voimassaoloa 
toukokuun nurkilla, se voi vaikuttaa öljyn 
hintaan myönteisesti. Markkinoiden on 
otettava se viesti nyt vakavasti.”

  Miten odotat öljyn hinnan kehittyvän loppu-
vuoden aikana?

 ”Maailman kasvu vaikuttaa juuri nyt 
oikein myönteiseltä, mutta se nostaa öljyn 
hintaa vain rajallisesti. Kun talouksilla 
menee hyvin, öljyn kulutus kasvaa, koska 
kuluttajat autoilevat, ostavat tavaroita ja 
lomailevat lentäen tavallista enemmän. 

iime vuonna OPECin jäsenet ja 
jotkin siihen kuulumattomat maat 
sopivat tuotannon leikkaamisesta.

Historiallinen sopimus syntyi 
viime vuoden lopussa ja tuli voi-

maan 1. tammikuuta. Monet epäilivät tuot-
tajamaiden halukkuutta pysyä sovitussa, 
mutta Kansainvälisen energiajärjestön 
(IEA) tilastojen mukaan yli 90 prosenttia 
sovituista tuotannon leikkauksista on jo 
toteutettu.

Sopimuksen vaikutus öljyn hintaan ja 
koko sopimus voivat kuitenkin jäädä lyhyti-
käisiksi. Kysyimme Danske Bankin van-
hemmalta analyytikolta Jens Nærvig Peder-
seniltä, mitä hän odottaa OPEC-sopimuksen 
toukokuiselta uudelleentarkastelulta ja 
miten öljyn hinta kehittyy loppuvuoden 
aikana.

  Mitä odotat tapahtuvan, kun OPEC-sopimusta 
tarkastellaan uudelleen toukokuussa?

 ”Viimeaikaisten viestien perusteella on 
todennäköistä, että sopimusta jatketaan. 
Saudi-Arabia on jo ilmaissut halukkuu-
desta siihen suuntaan, ja se tavallaan pilaa 

V

Öljymarkkinoihin erikoistunut Danske Bankin vanhempi  
analyytikko Jens Nærvig Pedersen vastaa kysymyksiin öljystä.
TEKSTI METTE KRONHOLM FRÆNDE

Q&A
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Kulutuksen lisääntyminen on yleensä 
hyvästä öljyn hinnalle, mutta nyt öljyä on 
markkinoilla on niin paljon, että vaikutus 
on rajallinen. Siksi odotamme öljyn hinnan 
nousevan vain kohtalaisesti vuoden lop-
puun mennessä.”

  Mikä voisi nostaa öljyn hintaa  
tänä vuonna odotettua enemmän?

 ”Se, jos öljyntuotanto Nigeriassa supis-
tuu äkillisesti. Poliittiset levottomuudet 
voivat puhjeta jälleen ja haitata tuotantoa. 
Jos niin käy, osa öljystä voi kadota markki-
noilta nopeastikin, sillä aiemmasta poike-
ten sellaisia tuottajia ei nyt ole, jotka voisi-
vat paikata aukkoa joutuin. Esimerkiksi 
Saudi-Arabia ei noin vain voi korvata 
Nigerian tuotannon kutistumista, koska se 
tuottaa jo nyt niin paljon kuin mahdollista, 
lukuun ottamatta OPEC-sopimuksen voi-
massaoloaikaa. Useimmilla muilla OPEC-
mailla on sama tilanne.

Myös dollarin alamäki voisi nostaa öljyn 
hintaa. Jos dollarin heikkenee, öljyn osta-
minen muualta kuin Yhdysvalloista halpe-
nee, koska öljy arvotetaan dollareissa. Se 
voisi lisätä kysyntää. Öljyn hintaa voi nos-
taa sekin, jos talouskasvu jatkuu vahvana 
eivätkä Euroopan vaalien tulokset laita 
kapuloita kasvun rattaisiin.”

  Mikä voisi laskea öljyn hintaa?
 ”Dollarin vahvistuminen voisi osaltaan 

painaa öljyn hintaa alaspäin, sillä silloin öljy 
kallistuu Yhdysvaltojen ulkopuolelle ja 
kysyntä voi heikentyä. Dollaria voisivat 

vahvistaa esimerkiksi Yhdysvaltain keskus-
pankin koronnostot.

Pidämme silmällä myös Trumpin maa-
lailemaa protektionismia, joka saattaa tulla 
ajankohtaiseksi myös Euroopassa, jos 
Marine Le Pen valitaan Ranskan presiden-
tiksi. Protektionismin lisääntyminen maa-
ilmassa vaikuttaisi maailmankauppaan 
yleisesti ja sitä kautta öljyn todelliseen 
kulutukseen. Suuri osa öljystä kuluu nykyi-
sin rahtilaivaliikenteeseen ja muihin tava-
rakuljetuksiin eri puolilla maailmaa. Jos 
kauppasuhteet ohenevat, se vaikuttaa öljyn 
hintaan negatiivisesti.”   

OP
EC

IN 13
 JÄ

SENMAATA:

OPEC LYHYESTI
OPEC on öljyntuottajamaiden järjestö, 
jonka kaikki 13 jäsenmaata ovat 
merkittäviä öljyn nettoviejiä. OPECin 
päätavoite on koordinoida ja yhdenmu-
kaistaa jäsenmaidensa politiikkaa öljy-
markkinoiden vakauden, öljyn toimivan 
ja vakaan kuluttajatarjonnan, tuotta-
jien vakaan tulojen saannin ja öljyalan 
sijoittajien tuoton turvaamiseksi. OPEC 
on lyhenne järjestön englanninkielisestä 
nimestä Organization of the Petroleum 
Exporting Countries.

Ecuador
Nigeria

Gabon

Angola

Venezuela

Iran
Libya

Algeria

Kuwait

Qatar
Iran

Yhdistyneet arabiemiirikunnat 

Saudi-Arabia 
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ÖLJYN HINTA PUOLITTUI ALLE 3 VUODESSA
Brent-öljylaadun tynnyrihinta on viime vuosina pysytellyt 40–60 dollaris-
sa, eikä paluuta vuoden 2014 sadan dollarin hintatasolle ole välittömässä 
näköpiirissä.

MAAILMAN ÖLJYNTUOTANTO KASVAA 
Maailman kokonaisöljyntuotanto on kasvanut voimakkaasti viisi viime 
vuotta lyhyitä laskujaksoja lukuun ottamatta. Öljyn suuri tarjonta markki-
noilla rajoittaa osaltaan öljyn hinnan nousua.

USD/tynnyri

Milj. tynnyriä / pv

Lähde: Brent: Intercontinental Exchange (ICE).

Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Maailmanlaajuinen talouskasvun kausi voi lisätä öljyn 
kysyntää ja pitää sen hinnan tasolla, joka vaikuttaa 
myönteisesti useimpien öljy-yhtiöiden tuottoon. 
Näin arvioi Danske Bankin vanhempi strategi Lars 
Skovgaard Andersen. 

”Vuosikausien tiukan kulukuripolitiikan jälkeen 
yritysten osingot ja alan vahvimpien toimijoiden in-
vestoinnit voivat olla kasvussa”, Skovgaard Andersen 
arvioi.

”Voidaan havaita, että myös alihankkijoiden 
suunnalla avautuu uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi 
Yhdysvaltain öljyalalla sekä liuskekaasuun liittyvää 
alihankintaa tekevissä yrityksissä.”

Voimakas hinnan lasku pelottaa
Monet sijoittajat suhtautuvat öljyalaan edelleen epäil-
len, mikä johtuu pitkälti öljyn hintaan yhä liittyvästä 
epävarmuudesta. Vuoden 2016 alussa jopa alle 30 
dollarin notkahtanut tynnyrihinta ja öljyn viime vuo-
sien dramaattinen hintakehitys kummittelevat aina 
vain monien sijoittajien takaraivossa. Vaikka maailman 
talous kasvaa, öljyn hintavaihteluiden riski on tietenkin 
aina olemassa. 

”Epävarmuus on kuitenkin osittain otettu huomioon 
alan arvonmuodostuksessa, ja sijoittajana kannattaa 
monesti uskaltaa kokeilla kepillä jäätä, vaikka kaikki 
riskit eivät olisi vielä hälvenneet. Vaikka öljyn hinnasta 
hälistään lyhytnäköisesti, pidämme ajankohtaa mah-
dollisesti otollisena alan suuntaan kääntymiselle”, Lars 
Skovgaard Andersen kuvailee.

Hän korostaa kuitenkin, että öljyalan osuus osake-
salkusta kannattaa aina pitää pienenä.

OP
EC

IN 13
 JÄ

SENMAATA:

Lars Skovgaard Andersen, 
Danske Bankin  
vanhempi sijoitusstrategi. 
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HISTORIALLISESTI 
POIKKEUKSELLINEN 

IKÄÄNTYMISTRENDI

Elämme yhä vanhemmiksi ja pysymme entistä pidempään 
terveinä ja aktiivisina. Tämä kehitys tuo mukanaan paitsi 
mahdollisuuksia myös suuria haasteita. Seuraavassa 
tarkastelemme kehitykseen liittyviä tekijöitä.

Ihmisten elinajanodote nousee vuosi vuodelta. Tutkijoiden 

mukaan yli puolet länsimaissa näinä vuosina syntyvistä 

lapsista elää todennäköisesti satavuotiaiksi. Mistä ilmiö 

johtuu? Vastaus löytyy suurelta osin taloudesta.

TEKSTI SØREN RATHLOU TOP
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HHeitä on koko maailmassa lähes 
puoli miljoonaa. He ovat ainut
laatuisia. Poikkeavia. Epätavalli
sia. Se, että nämä hiukan yli 451 
000 ihmistä ovat erityislaatui
sia, ei kuitenkaan johdu heidän 
taloudellisesta tai kulttuuri
sesta asemastaan, teoistaan tai 

kyvyistään, vaan ainoastaan hei
dän olemassaolostaan. He ovat nimit

täin täyttäneet sata vuotta. Heidän englan
ninkielinen nimityksensä on ”centenarian”.

Sadan vuoden iän ylittäminen on saavu
tus, joka kertoo siitä, että on pystynyt huo
lehtimaan kunnostaan ja elänyt suhteellisen 
terveellisen elämän. YK arvioi kuitenkin, 
että tulevaisuudessa kolminumeroinen ikä ei 
todennäköisesti ole enää niin merkittävä 
virstanpylväs. YK:n ja poliittisen ajatushau
tomon Pew Research Centerin mukaan 
vuonna 2050 maailmassa on 3,7 miljoonaa 
yli satavuotiasta. Vertailun vuoksi vuonna 
1990 heitä oli vain 95 000.

Jos katsotaan vielä kauemmas tulevaisuu
teen, sadan vuoden iän saavuttamisesta voi 
tulla poikkeuksen sijaan normi useissa län
simaissa, myös Pohjoismaissa. Jos elinajan
odotteen kehitys jatkuu tällä vuosisadalla, 
yli puolet vuoden 2000 jälkeen syntyneistä 
lapsista voi kutsua perheensä ja ystävänsä 
satavuotissyntymäpäivilleen. Tähän 

” Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että 

vastasyntyneiden elinajanodote on 

kuluneiden 150 vuoden aikana pidentynyt 

kolmella kuukaudella joka vuosi.”
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tulokseen päätyivät professori Kaare 
Christensen, joka johtaa Tanskan ikäänty-
misen tutkimuksen keskusta, sekä kolme 
muuta tutkijaa tutkimuksessaan Ageing 
populations: the challenges ahead (2009). 
Ison-Britannian tilastokeskus Office for 
National Statistics arvioi, että 35 prosenttia 
vuonna 2012 syntyneistä saavuttaa haamu-
rajan, mutta jotkut asiantuntijat ovat eri 
mieltä. Vaikka asiasta ei ole yksimielisyyttä, 
trendi on kuitenkin selvästi nähtävissä.

Ylimääräinen viikonloppu joka viikko
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että vasta-
syntyneiden elinajanodote on kuluneiden 
150 vuoden aikana pidentynyt kolmella 
kuukaudella joka vuosi. Se vastaa suurin 
piirtein ylimääräistä viikonloppua joka 
viikko. Historiallisesti poikkeuksellinen 
ikääntymistrendi johtuu etenkin lapsikuol-
leisuuden huomattavasta laskusta. Lapsi-
kuolleisuuden vaikutusta elinajanodottee-
seen voidaan havainnollistaa 
kuninkaallisella esimerkillä:  

Yhdistyneen Ison-Britannian ensimmäi-
nen hallitsija, kuningatar Anna, odotti vuo-
sina 1684–1700 kokonaiset 17 kertaa uutta 
kruununperillistä puolisonsa Tanskan 
prinssi Yrjön kanssa. Vaikka Anna oli ras-
kaana 17 kertaa, hänen hallituskautensa 
päättyi ilman luonnollista kruununperijää, 
sillä suurin osa lapsista syntyi kuolleena ja 
loput kuolivat lapsuutensa aikana. Ainoa yli 
viisivuotiaaksi elänyt oli Vilhelm, joka kuoli 
11-vuotiaana.

Epäonninen hallitsijapariskunta menetti 
suurimman osan lapsistaan ennen kuin 
nämä ehtivät täyttää viisi vuotta. Nykypäi-
vän brittilapsien tilanne on aivan toinen. 
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 
vuonna 2015 Isossa-Britanniassa samasta 
traagisesta kohtalosta kärsi 0,42 prosenttia 
alle viisivuotiaista lapsista. Lapsikuollei-
suus on siis vähentynyt jyrkästi, kuten 
kuningattaren kohtalon ja nykypäivän tie-
tojen vertailu osoittaa. Sillä on suuri vaiku-
tus elinajanodotteeseen.

Kehitys nopeutui 1800-luvulla
Vuosina 1600–1800 elinajanodote ei juuri 
muuttunut, vaan pysyi noin 40 vuodessa, 

mutta noin vuonna 1800 se alkoi Ison-Bri-
tannian johdolla pidentyä nopeasti useissa 
maissa. 

”Aina kun teollinen vallankumous levisi 
uuteen maahan, vapautui varoja investoin-
teihin, yhteiskunta järjestäytyi entistä tii-
viimmin ja elinajanodote piteni”, toteaa 
Rudi Westendorp, joka on ikääntymisen 
tutkimuksen professori ja Kööpenhaminan 
yliopiston terveellisen ikääntymisen kes-
kuksen varajohtaja.

Sen jälkeen vastasyntyneiden elinajano-
dote on noussut jyrkästi, vaikka onkin las-
kenut välillä muun muassa sotien ja epide-
mioiden vuoksi. 

”Kehitys johtuu etenkin siitä, että pys-
tymme hoitamaan keuhkokuumeen kaltai-
sia infektiosairauksia ja olemme hävittä-
neet useita tappavia lastentauteja kuten 
isorokon”, kertoo Claus Desler Madsen, 
joka toimii lehtorina solu- ja molekyylilää-
ketieteen laitoksella Kööpenhaminan yli-

opiston terveellisen ikääntymisen keskuk-
sessa.

Hyvinvointi veturina
Maailmanpankin vuodesta 1960 lähtien 
keräämät tiedot osoittavat, että dollareissa 
mitattuna globaali asukaskohtainen brutto-
kansantuote on tässä ajassa yli kaksikym-
menkertaistunut, mikä inflaatiokorjauksen 
jälkeen vastaa suunnilleen kolminkertaistu-
mista. Samalla aikavälillä elinajanodote on 
noussut 19 vuotta. Vuonna 2015 syntynei-
den lasten elinajanodote on 71,4 vuotta, 
mutta se vaihtelee huomattavasti alueittain. 

Yleinen suuntaus on, että elinajanodote 
on korkein kehittyneissä talouksissa esi-
merkiksi Pohjois-Amerikassa ja Euroo-
passa ja yleensä matalampi Afrikan, Aasian 
ja Latinalaisen Amerikan kehittyvissä 
talouksissa. Pohjoismaissa elinajanodote on 
keskimäärin yli 80 vuotta.   

”Bruttokansantuotteen ja elinajanodot-

 

Vuonna 2015 syntyneen elinajanodote (molemmat sukupuolet)

 

Lähde: World Health Statistics 2016, WHO. 
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Japanilaislapsien elinajanodote, 83,7 vuotta, on maailman korkein.
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teen välillä on positiivinen yhteys. Mitä 
enemmän aineellisia sekä tieteen ja kult-
tuurin kaltaisia aineettomia resursseja maa 
pystyy tuottamaan, sitä korkeampi on sen 
asukkaiden elinajanodote”, Rudi Westen-
dorp sanoo.

Japanissa vastasyntyneiden elinajanodote 
on maailman pisin, 83,7 vuotta, kun taas 
lyhin se on Afrikan luoteisrannikolla Sierra 
Leonessa, 50,1 vuotta. Tiedot ovat peräisin 
YK:n vuoden 2016 maailman terveystilas-
tosta. Huomattavaa kuitenkin on, että elin-
ajanodote on Afrikan maissa noussut vuo-
sina 2000–2015 keskimäärin 9,4 vuotta, ja 
YK:n arvion mukaan maanosan myöntei-
nen kehitys jatkuu muuta maailmaa 
nopeampana vuoteen 2055 saakka. 

Ihmiset elävät yleensä pidempään maissa, 
joiden asukaskohtainen bruttokansantuote 
on suhteellisen korkea. Se johtuu siitä, että 
näiden maiden asukkailla on tarpeeksi 

ravintoa ja puhdasta juomavettä ja heidän 
käytettävissään on hyvin toimivat julkiset 
palvelut, infrastruktuuri ja terveydenhuolto. 
Elintason kohoaminen ei kuitenkaan auto-
maattisesti johda elinajanodotteen piden-
tymiseen. 

”Kun maan bruttokansantuote on kohon-
nut tarpeeksi suureksi, elinajanodote ei 
välttämättä enää nouse varallisuuden kas-
vaessa entisestään. Esimerkiksi Yhdysval-
loissa ja Kuubassa vastasyntyneiden elin-

ajanodotteet ovat lähes yhtä pitkät, vaikka 
maiden asukaskohtaiset bruttokansantuot-
teet poikkeavat huomattavasti toisistaan”, 
Westendorp selittää. 

Talouden ja terveyden mittari
YK:n ja OECD:n kaltaiset monikansalliset 
organisaatiot käyttävät elinajanodotetta 
maan terveystilanteen yleismittarina. Lap-
sikuolleisuuden ja hyvinvoinnin tason 
lisäksi luku kertoo yhteiskunnan yleisen 

JAPANILAISET ELÄVÄT  
PISIMPÄÄN
Vuonna 2015 syntyneet japanilaiset 
tytöt elävät keskimäärin 86,8-vuo-
tiaiksi, ja samana vuonna syntyneet 
sveitsiläiset pojat elävät pojista 
pisimpään, keskimäärin 81,3-vuoti-
aiksi. Jos molempien sukupuolten 
tiedot yhdistetään alla olevan 
taulukon tapaan, pisin elinajanodote 
on japanilaisilla. 

HYVINVOINTI JA ELINAIKA  
KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ
Maailmanpankin ja YK:n tiedot osoittavat, että 
asukaskohtainen bruttokansantuote ja elinajan-
odote ovat nousseet historiallisen nopeasti 
1960-luvun jälkeen.

Lähteet: Maailmanpankki, YK

Japani, s
ija

: 1

Sveits
i, s

ija
: 2

Singapore
, s

ija
: 3

Aus
tra

lia
, s

ija
: 4

Es
pa

nj
a, 

sij
a: 

4
Ru

ot
si

, s
ija

: 9

No
rja

, s
ija

: 15

Su
om

i, 
si

ja
: 2

1

Ta
ns

ka
, s

ija
: 2

7

Globaali asukaskohtai-
nen bruttokansantuote 
vuoden 2010 hinnoissa

Vuosi

Vastasyntyneen elin-
ajanodote (molemmat 
sukupuolet)

1960
3 680 $

52,5 VUOTTA

1970
5 129 $

58,6 VUOTTA 1980
6 111 $

62,8 VUOTTA 1990
7 129 $

65,4 VUOTTA

2000
8 112 $

67,6 VUOTTA2010
9 482 $

70,5 VUOTTA2015
10 194 $

71,5 VUOTTA
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Lähde: World Health Statistics 2016, WHO. 
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”Mitä enemmän aineellisia sekä tieteen ja 

kulttuurin kaltaisia aineettomia resursseja 

maa pystyy tuottamaan, sitä korkeampi on 

sen asukkaiden elinajanodote.”

Rudi Westendorp, Kööpenhaminan yliopiston terveellisen ikääntymisen keskus.
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elintason, lasten tervey-
den ja koulutustason sekä 
terveydenhuollon laadun 
kaltaisista tekijöistä. 

Kuten edellä todettiin, 
taloudellinen hyvinvointi 
vaikuttaa merkittävästi väes-
tön elinajanodotteeseen, 
mutta vaikutus on myös 
päinvastainen. 

Chicago Booth School of 
Businessin taloustieteilijät 
Kevin Murphy ja Robert 
Topel totesivat The Value of 
Health and Longevity -tutki-
muksessaan (2005), että elin-
ajanodotteen pidentyminen 
on vaikuttanut myönteisesti 
Yhdysvaltojen talouteen. 
Väestön terveyden kohentu-
minen elinajanodotteen kehityksellä mitat-
tuna vaikutti USA:n bruttokansantuottee-
seen 3 200 miljardilla dollarilla vuosittain 
vuosina 1970–2000. 

Harvardin taloustieteilijä David Bloom 
vertasi artikkelissaan The Health and Wealth 
of Nations (2000) kahta maata, jotka ovat 
kaikilla mittareilla täysin samanlaisia 
lukuun ottamatta toisen maan viisi vuotta 
pidempää elinajanodotetta. Hän totesi, että 
”terveemmässä maassa asukaskohtainen 
reaalitulo kasvaa vuosittain 0,3–0,5 pro-
senttia nopeammin kuin vähemmän ter-
veessä. Se tarkoittaa huomattavaa kasvu-

mahdollisuutta, sillä vuosina 1965–1990 
näiden maiden reaalitulot kasvoivat keski-
määrin kaksi prosenttia vuodessa.”

Voiko ikääntymistrendi jatkua?
Eliniän pidentyminen ei toistaiseksi vai-
kuta olevan hidastumassa. YK:n ennusteen 
mukaan globaali elinajanodote nousee vuo-
teen 2050 mennessä 77 vuoteen, ja vuonna 
2100 se olisi 83 vuotta. Alueelliset erot oli-
sivat kuitenkin edelleen suuria. 

”Jos jatkamme yhteiskunnan kehittämi-
seen tähtääviä investointeja, terveyden-
huolto, lääketiede ja elinolot jatkavat kehit-

tymistään, ja sen ansiosta 
elämme entistä pidempään 
ja terveempinä”, Rudi Wes-
tendorp toteaa. 

Tämän vuosisadan lop-
puun mennessä keskimää-
räinen afrikkalainen elää 19 
vuotta vanhemmaksi kuin 
vuonna 2015, mikä johtuu 
etenkin siitä, että infektio-
taudeilta ja HIV:ltä pysty-
tään jatkossa suojautumaan 
entistä paremmin. Länsi-
maissa YK arvioi nousun 
olevan vuoteen 2100 men-
nessä 10–11 vuotta. 

”Meidän on valmistau-
duttava sellaisten sairauk-
sien yleistymiseen, joiden 
suurin riskitekijä on ikään-

tyminen. Niitä ovat muun muassa sydän- ja 
verisuonitaudit, metaboliset taudit kuten 
diabetes, syöpä ja dementia. Terveellinen 
ruokavalio, liikunta ja aktiivinen sosiaali-
nen elämä ovat tehokkaimpia tapoja torjua 
niitä. Ikääntymiseen liittyvien tautien hoi-
dosta tehdyistä tutkimuksista selviää, että 
esimerkiksi Alzheimerin tautiin ei ole lyhy-
ellä aikavälillä tulossa mitään ihmelääkettä. 
Meillä alkaa kuitenkin olla työkalut siihen, 
että voimme tutkia, ovatko yksittäiset 
ihmiset muita alttiimpia sairastumaan tiet-
tyihin sairauksiin. Tulevaisuudessa geeni-
hoitojen ja yksilöllisten lääkkeiden merki-
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tys kasvaa tautien hoidossa”, Claus Desler 
Madsen ennustaa.

Tavoitteena pysäyttää  
kehon ikääntyminen
Useat tutkijat ovat nykyään sitä mieltä, 
että on vain ajan kysymys, milloin tie-
teessä kehitetään työkalut kehon vanhene-
misen hidastamiseen. Kehoa voitaisiin siis 
verrata autoon, joka viedään aika ajoin 
korjaajalle. Tätä mieltä on myös belgialai-
nen Sven Bulterijs. Hän on ollut mukana 
perustamassa aiheesta tietoa jakavaa Heal-

thy Life Exension Society -järjestöä sekä 
kirjoittanut artikkelin It is time to classify 
biological aging as a disease (2015).

”Elinajanodotteen huomattava pidenty-
minen viime vuosisatoina johtuu pohjim-
miltaan alaoksien hedelmien poimimi-
sesta. Niitä ovat olleet muun muassa 
parempi hygienia ja useiden lastentautien 
poistaminen. Jos haluamme kehityksen 
jatkuvan yhtä nopeana seuraavien sadan 
vuoden ajan, meidän on pystyttävä hidas-
tamaan kehon ikääntymistä, mikä on suuri 
muttei mahdoton haaste”, hän toteaa.   

GLOBAALI 
ELINAJAN ODOTE 
JATKAA NOUSUAAN
Elintason kohoaminen, 
terveyden parantu-
minen ja lääketieteen 
kehittyminen ovat 
Bank of American ja 
YK:n mukaan tekijöitä, 
joiden ansiosta globaa-
lin elinajanodotteen 
pidentyminen jatkuu 
(tiedot koskevat mo-
lempia sukupuolia).

Lähde: Ruotsin 
tilastokeskus.

AFRIKKA
2015–2020: 
61 vuotta
2050–2055: 
71 vuotta

ETELÄ-AMERIKKA
2015–2020: 
76 vuotta
2050–2055: 
83 vuotta

OSEANIA
2015–2020: 
78 vuotta
2050–2055: 
83 vuotta

AASIA
2015-2020: 
73 vuotta
2050–2055: 
79 vuotta

EUROOPPA
2015–2020: 
78 vuotta
2050–2055: 
83 vuotta

POHJOIS-AMERIKKA
2015–2020: 
80 vuotta
2050–2055: 
85 vuotta

IKÄÄNTYMISTRENDI RUOTSISSA
Ruotsissa elinajanodotteesta on tietoja maailmanlaajui-
sesti poikkeuksellisen pitkältä ajalta, ja kehitys on ollut 
huomattava. Ruotsin tilastokeskuksen tiedot osoittavat, 
että maassa nyt syntyvät elävät keskimäärin 46,7 vuotta 
pidempään kuin esi-isänsä 266 vuotta sitten.  

Vastasyntyneen 
elinajanodote  

(molemmat sukupuolet)
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Yhdysvaltain lääke- ja ruokaturvalli-
suusvirasto FDA hyväksyi vuonna 2016 

TAME-tutkimuksen (Targeting Aging 
with Metformin), jonka tarkoituksena 

on kokeilla aktiivista metformiini-
molekyyliä ikääntymisen seurausten 

vastaisena lääkkeenä.
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IKÄÄNTYMISEN 
VASTAISEN 
KAMPPAILUN 
ETULINJA
Joidenkin tutkijoiden mielestä on vain ajan kysy-
mys, milloin vanhenemista pystytään hidasta-
maan, ja sen vuoksi ikääntymisen tutkimukseen 
tulisi panostaa entistä enemmän. 
TEKSTI SØREN RATHLOU TOP

altistuvat elämän aikana. 
Vanhenemiseen ei ole vain yhtä syytä. Vielä 

ei pystytä tieteellisesti selittämään, miten gee-
nit ja ympäristötekijät vaikuttavat yksittäisen 
ihmisen vanhenemiseen. Aiheesta on kuiten-
kin olemassa monia hypoteeseja. 

Eräässä sellaisessa väitetään ihmisten 
vanhenevan soluihin jatkuvasti tulevien 
vaurioiden vuoksi. Niiden kasaantuessa 
keho heikkenee, kunnes paine kasvaa liian 
suureksi. Tätä voidaan verrata älypuheli-
men näyttöön, johon tulee vähitellen yhä 
enemmän pieniä naarmuja, kunnes lopulta 
koko näyttö särkyy. 

Toinen johtava ikääntymiseen liittyvä 
olettamus on, että kaikki solut sisältävät 
eräänlaisen biologisen kellon, jolle määrite-
tään syntymässä tietty määrä uusiutumis-
kertoja. Kolmannessa hypoteesissa väite-
tään yksinkertaisesti, että solujen välinen 
viestintä alkaa takkuilla ajan myötä, jolloin 
immuunipuolustus heikkenee.

Sairauden muuttuva määritelmä
Ikääntymistä pidetään luonnollisena osana 
elämää, kun taas sairaus on normaalista 
poikkeava tila. Sairauden määritelmä on 
kuitenkin muuttunut aikojen kuluessa. Esi-
merkiksi kuume on merkki tulehduksesta, 
mutta ennen sitä pidettiin itsessään sairau-
tena. Myös homoseksuaalisuutta pidettiin 
Suomessa sairautena vuoteen 1981 saakka. 
Päinvastaisia tapauksia ovat Alzheimerin 
tauti ja osteoporoosi, joiden katsottiin ennen 
olevan sairauksien sijaan luonnollinen osa 
vanhenemista.

Taloudellisesta näkökulmasta ikääntymi-
sen pitäminen jossakin määrin parannetta-
vana sairautena tarjoaa mahdollisuuden 
suuriin voittoihin. 

”Ikääntymisen tutkimus on alirahoitet-
tua, mutta vanhenemisen sairaudeksi mää-
rittely oikeuttaisi resurssien lisäämisen. 
Tällöin lääketieteessä voitaisiin käyttää 
nykyistä enemmän voimavaroja biologisen 
vanhenemisen hidastamiseen, jolloin 

jatus saattaa kuulostaa tieteiseloku-
vasta varastetulta, mutta yhä use-
ammat tutkijat ovat sitä mieltä, että 
on vain ajan kysymys, milloin pys-
tymme hidastamaan biologista 

vanhenemista tai korjaamaan ikääntymisen 
vaurioittamia soluja.

Yksi ikääntymisen vastaisen kamppailun 
johtavista hahmoista on vanhuustutkija 
Aubrey de Grey, joka toimii SENS Research 
Foundationin tieteellisenä johtajana. Hän 
tutkii tapoja korjata vanhenemisen vaurioit-
tamia kehon kudoksia ja soluja. 

Ted.com-sivuston A roadmap to end Aging 
-videolla Aubrey de Grey väittää vanhene-
misen olevan pohjimmiltaan sairaus, jota 
voidaan hoitaa. Näin ajattelee myös belgia-
lainen Sven Bulterijs, joka on ollut mukana 
perustamassa aiheeseen liittyvästä tutki-
muksesta tietoa jakavaa Healthy Life 

A
Exension Society -järjestöä. Vuonna 2015 
hän julkaisi yhdessä kolmen muun tutkijan 
– Raphaella Hullin, Victor Björkin ja Avi 
Royn – kanssa It is time to classify biological 
aging as a disease -tutkimuksen.

”Monet ovat sitä mieltä, että ikäänty-
neille tehdään karhunpalvelus, jos vanhe-
nemisesta tehdään sairaus, mutta minun 
mielestäni siitä on heille hyötyä. Kaikki 
haluavat olla terveitä, ja tiedämme, että 
vanheneminen heikentää immuunipuolus-
tusta, muistia ja kehon uusiutumiskykyä”, 
hän muistuttaa.

Hypoteeseja ikääntymisestä
Kaikki elävät organismit ikääntyvät. Eri 
ihmisissä vanheneminen etenee eri tavoin. 
Se johtuu siitä, että solujen vanhenemiseen 
vaikuttavat sekä geenit että ympäristöteki-
jät, kuten liikunta ja ruokavalio, joille ne 
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myös ikääntymiseen liittyvien sairauk-
sien riskit vähenisivät”, Sven Bulterijs huo-
mauttaa.

Ikääntymisen tutkimus etusijalle
Viisi Harvardin ja Columbian kaltaisten 
arvostettujen yliopistojen talous- ja terveys-
taloustieteen sekä terveyspolitiikan profes-
soria arvioi, että ikääntymisen hidastami-
seen tehdyillä panostuksilla olisi suurempi 
positiivinen vaikutus talouteen ja elinajano-
dotteeseen kuin yksittäisten ikääntymiseen 
liittyvien sairauksien torjumisella. 

”Uudet tieteelliset läpimurrot osoittavat, 
että ikääntymisen hidastaminen on realisti-
nen tavoite. (..) Yksi ikääntymisen tutki-
muksen suurimmista haasteista on rahoi-
tuksen puute. Tutkimuksen hyödyt olisivat 
nopeita, näkyviä ja koskisivat kaikkia tule-
via sukupolvia. Sen vuoksi ikääntymisen 
hidastamiseen tähtäävää tutkimusta tulisi 
rahoittaa nykyistä enemmän”, he toteavat 
vuonna 2013 julkaistussa Substantial Health 
And Economic Returns From Delayed Aging 
May Warrant A New Focus For Medical 
Research -tutkimuksessaan.

Tutkijoiden mukaan ikääntymisen hidas-
tuminen tarkoittaa sitä, että saa tilastolli-
sesti muita samanikäisiä todennäköisem-
min lisää terveitä elinvuosia ilman 
ikääntymisen mukanaan tuomia sairauksia 
ja vaivoja.

Onnistuneita eläinkokeita 
Hiirten ja matojen elinikää on jo pystytty 
pidentämään geenejä käsittelemällä. Esi-
merkiksi Buck Institute for Research on 
Aging -tutkimuskeskus on yhdessä biotek-
nologiayhtiö Calicon kanssa onnistunut 

pidentämään kastematojen elinikää huo-
mattavasti. Samaan on pystytty myös hiirten 
kanssa.

Vuonna 2016 lääketieteen tutkimusyk-
sikkö Mayo-klinikan tutkijat onnistuivat 
pidentämään pienten jyrsijöiden elinikää 
noin 35 prosentilla, ja vastaavasti ne saivat 
myös muita hiiriä myöhemmin ikääntymi-
seen liittyviä sairauksia. 

”Ihmisen eliniän pidentäminen on pitkän 
tähtäimen projekti, mutta viime aikoina 
saavutetut tieteelliset läpimurrot ovat 

TEKNOLOGIA-ALAN HUIPUT 
RAHOITTAVAT IKÄÄNTYMISEN 
TUTKIMUSTA MILJARDEILLA 

Teknologiayrittäjät jahtaavat 
ikuista elämää ja investoivat 
miljoonia dollareita ikääntymisen 
ja siihen liittyvien sairauksien 
tutkimukseen. Oikealla lueteltujen 
henkilöiden lisäksi joukkoon kuu-
luvat myös Facebookin perustaja 
Mark Zuckerberg, Microsoftin 
perustajiin kuuluva Paul Allen 
sekä Googlen perustajiin kuuluva 
Sergei Brin.

merkki siitä, että se on mahdollista, vaikka 
tulokset näkyvätkin vasta pitkän ajan 
päästä. Pelkästään kuluneiden 20 vuoden 
aikana tutkijat ovat saaneet merkittävästi 
paremman ja tarkemman kuvan ihmisen 
geeneistä, ja tämä kehitys jatkuu. Sen vuoksi 
uskon, että tulevien vuosikymmenten kliini-
sissä tutkimuksissa pyritään kehittämään 
lääkkeitä, joiden tarkoituksena on hidastaa 
solujen ikääntymistä tai ainakin vähentää 
riskiä sairastua tauteihin, joiden suurin riski-
tekijä on ikä”, Sven Bulterijs ennustaa.    

” Ihmisen eliniän pidentäminen on pitkän 
tähtäimen projekti, mutta viime aikoina 
saavutetut tieteelliset läpimurrot ovat merkki 
siitä, että se on mahdollista 
 
Sven Bulterijs, yksi Healthy Life Exension Societyn perustajista 
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Pilleri ikääntymiseen liittyviä 
sairauksia vastaan 
Yhdysvaltain lääke- ja ruokatur-
vallisuusvirasto FDA hyväksyi 
vuonna 2016 TAME-tutkimuksen 
(Targeting Aging with Metformin). 
Metformiinilla on vuosikymme-
net hoidettu tyypin 2 diabetesta, 
jonka saavat pääasiassa aikuiset 
epäterveellisten elämäntapojen 
seurauksena. Tämä tablettina 
otettava lääke voi olla seuraava 
askel ikääntymisen seurausten 
tutkimuksessa. 

The American Federation for 
Aging Researchin mukaan met-
formiini on osoittanut kykynsä 
lykätä ikääntymiseen liittyviä 

sairauksia ja vaivoja eläimillä, ja 
oletuksena on, että sillä voi olla 
samanlainen vaikutus ihmisiin. 
TAMEn tarkoituksena onkin 
tutkia, saadaanko metformiinilla 
lisää terveitä elinvuosia, jolloin 
riski sairastua syövän kaltai-
siin sairauksiin, joiden suurin 
riskitekijä on ikääntyminen, on 
tilastollisesti matalampi kuin 
muilla saman ikäisillä. 

Jo vuonna 2009 tutkijat verta-
sivat syövän esiintymistä vuosina 
1994–2003 juuri metformiinilää-
kityksen aloittaneella 4 085 skot-
lantilaisella tyypin 2 diabeetikolla 
koko väestön lukuihin. Tutkimuk-
sen otsikko on New users of 
Metformin are at low risk of 
incident cancer. Kuten nimestä 
voi päätellä, syöpää esiintyi 
diabeetikoilla muuta väestöä 
vähemmän, vain 7,3 prosentilla, 
kun koko väestöllä osuus oli 11,6 
prosenttia. Lisäksi metformiinia 
saaneet syöpäpotilaat pystyivät 
tilastollisesti paremmin rajoitta-
maan sairauden kehittymistä. 

 ”Vaikka tulokset korjattiin 

sukupuolen, iän, painoindeksin, 
tupakoinnin ja muiden lääkkeiden 
käytön osalta, metformiinin 
käyttäjillä oli silti huomattavasti 
pienempi riski sairastua syöpään 
(…). Tulokset osoittavat, että 
metformiinin käyttö voi vähentää 
syövän riskiä. Tarvitaan kuitenkin 
lisätutkimusta, jotta voidaan 
varmasti todeta, suojaako met-
formiini syövältä”, tutkijaryhmä 
totesi. 

Eroon jonotuslistoista sioissa 
kasvatettavien ihmiselinten 
avulla
Elinsiirrot ovat elämän ja 
kuoleman kysymys tuhansille 
vajaatoimintaisista elimistä 
kärsiville potilaille joka puolella 
maailmaa. Yhdysvaltain terveys- 
ja sosiaalipalveluministeriön 
mukaan maassa kuolee päivittäin 
22 potilasta, jotka odottavat siir-
toelintä, esimerkiksi munuaista.  

Tämän vuoden alussa saavu-

tettiin merkkipaalu kantasolu-
hoidoissa, joissa tavoitteena on 
pystyä korjaamaan tai korvaa-
maan viallisia soluja ja elimiä. 
Yhdysvaltalaisen Salk Institue of 
Biological Studiesin biokemisti 
Juan Carlos Izpisua Belmonte 
kollegoineen onnistui siirtämään 
kantasoluja ihmisestä sian 
alkioon.  

Kantasolut ovat esiasteella 
olevia soluja. Se tarkoittaa, että 
niillä on kyky jakaantua, joten 
ne pystyvät kehittymään miksi 
tahansa kehon soluista. Vasta 
kypsyessään kantasolut kehitty-
vät erikoistuneiksi soluiksi, kuten 
lihas-, veri- tai maksasoluiksi. 
Kantasolut ovat siis kehon varhai-
simpia rakennuspalikoita. 

 
”Perimmäisenä tavoitteena 

on kasvattaa kudoksia ja elimiä, 
jotka toimivat ja ovat siirrettä-
vissä, mutta siitä ollaan vielä 
kaukana. Tämä tulos on kuitenkin 
merkittävä ensimmäinen askel”, 
tieteellinen johtaja painotti his-
toriallisen tuloksen julkistamisen 
yhteydessä.

Toiveena on kasvattaa sioissa 
tai muissa eläimissä ihmiselimiä, 
kuten sydämiä, maksoja tai 
munuaisia, joilla voidaan pelastaa 
vajaatoimintaisen tai loppuun 
kuluneen elimen vuoksi hengen-
vaarassa olevia potilaita.

Peter Thiel ,49 vuotta
PayPalin perustaja 
Omaisuus Forbesin 
mukaan: 2,7 mrd. USD

Yritteliäs riskisijoittaja 
on investoinut SENS 
Foundationiin, jonka pe-

rustajiin kuuluva Aubrey de Grey toimii myös sen 
tieteellisenä johtajana. Peter Thiel kertoi eräässä 
haastattelussa, että kuolemaan on kolme lähes-
tymistapaa: ”Sen voi joko hyväksyä tai kieltää tai 
sitä vastaan voi taistella. Yhteiskunta on mieles-
täni täynnä ihmisiä, jotka hyväksyvät tai kieltävät 
kuoleman. Minä kannatan taistelemista.”

Larry Page ,43 vuotta
Yksi Googlen (Al-
phabet) perustajista
Omaisuus Forbesin 
mukaan: 39,9 mrd. USD

Larry Page on 
perustanut Calico-bio-

teknologiayhtiön, jonka tavoitteena on torjua 
ikääntymistä ja siihen liittyviä sairauksia, joiden 
suurin riskitekijä on vanheneminen. Calico on 
yhteistyössä Buck Institute for Research on 
Aging -tutkimuslaitoksen kanssa pystynyt 
pidentämään kastematojen eliniän tasolle, joka 
ihmisiässä vastaisi 400–500 vuotta. 

Larry Ellison ,72 vuotta
Oraclen perustaja 
Omaisuus Forbesin 
mukaan: 49,2 mrd. USD

Ohjelmistoyrittäjä 
perusti vuonna 1997 
Ellison Medical Founda-

tionin, joka tukee ikääntymisen tutkimusta. 
Hän on investoinut aiheen tutkimiseen noin 335 
miljoonaa dollaria. Rahaston tavoitteena on 
tukea ihmisen ikääntymisen syiden tutkimista 
sekä torjua ikääntymiseen liittyviä sairauksia 
ja vaivoja. 

KAKSI TUTKIMUSTA, JOTKA VOIVAT 
PIDENTÄÄ ELÄMÄÄMME
Voiko yksi pilleri vähentää ikääntymiseen liittyvien 
sairauksien riskiä? Voiko ihmiselimiä kasvattaa 
sioissa? Näitä asioita tutkitaan tällä hetkellä.
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PIDENTYVÄ 
ELINAIKA 

VOI KASVATTAA 
TUOTTOJA

Mitä pidempi elinajanodote on, sitä suurempi voi osak-
keiden osuus salkussa yleensä olla – ja se voi pitkällä 

aikavälillä kasvattaa säästöjä entisestään.

TEKSTI SØREN RATHLOU TOP

Younger 
TEEMA F O R

L O N G E R
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Pohjoismaissa 65 vuoden iän saavuttami-
nen tarkoittaa yleensä eläkkeelle siirty-
mistä, ja OECD:n mukaan 65-vuotiailla 
pohjoismaalaisilla eläkeaika kestää keski-
määrin 20 vuotta. Danske Bankin van-
hempi strategi Lars Skovgaard Andersen 
kehottaakin yksityissijoittajia pitämään 
mielessä, että elinajanodotteen pidentymi-
sen ansiosta elämän loppupuolelle on tullut 
lisävuosia.

”Kokemuksemme osoittaa, että monet 
yksityissijoittajat uskovat tarvitsevansa 
rahojaan aiemmin kuin todellisuudessa tar-
vitsevatkaan ja arvioivat sen vuoksi oman 
sijoitusaikansa liian lyhyeksi. Useat sijoitta-
jat ottavat sijoitusaikaa määritellessään läh-
tökohdaksi oman odotetun eläkeikänsä, 
mutta sen jälkeen kuluu tilastollisesti vielä 
noin 20 vuotta, ennen kuin viimeisiä rahoja 
tarvitaan”, Andersen selittää.

Sijoitusajan pituuden aliarviointi kallista
Jos sijoitusajan arvioi liian lyhyeksi, se voi 
vaikuttaa negatiivisesti tuottomahdollisuuk-
siin, eivätkä säästöt kasva niin paljon kuin ne 
voisivat. Sijoitusaika vaikuttaa nimittäin 
myös siihen, kuinka paljon osakkeita sijoit-
tajan kannattaa pitää salkussaan riippumatta 
siitä, hoitaako hän itse sijoituksiaan vai onko 
valinnut varainhoitoratkaisun, jossa pankki 
huolehtii sijoituksista.

”Osakkeiden tuotto on historiallisesti 

JOUKKOLAINAT JÄÄNEET 
OSAKKEIDEN JALKOIHIN
Yhdysvalloista kerätyt tiedot osoittavat, 
että osakkeet ovat historiallisesti tar-
jonneet joukkolainoja paremman tuoton. 
Yhdysvaltalainen S&P 500 -osakeindeksi 
on vuosina 1928–2016 yltänyt keskimäärin 
11,4 prosentin vuosituottoon, kun taas Yh-
dysvaltojen 10 vuoden valtionobligaatiot 
ovat samaan aikaan tarjonneet keskimää-
rin 5,2 prosentin vuosituoton. Toisaalta 
osakkeiden arvo heilahtelee joukkolainoja 
enemmän, ja niiden laskut ovat suurempia. 
Historiallinen tuotto ei ole tietenkään 
tae tulevasta, ja tuotto voi kääntyä myös 
negatiiviseksi.

Keskimääräinen vuosituotto 1928–2016

Osakkeet: S&P 500 -indeksi 
(USA)  11,4 %

Joukkolainat: 10 vuoden 
valtionobligaatiot (USA) 5,2 %

Viiden viime vuoden tuotto

Lähde: Federal Reserve Bank of St. Louisin 
(FRED) tiedot. Luvut sisältävät osingot ja korot, 
ja ne on laskettu dollareissa.

2012

Osakkeet

Joukkolainat

3,0 %

1,4 %

1,3 %

0,7 %

2013

2014

2015

2016

32,2 %

11,7 %

13,5 %

10,8 %

15,9 %

–9,1 %

Pidempi elinajanodote = Pidempi sijoitusaika: 
Pidempi sijoitusaika tarjoaa mahdollisuuden ottaa 
sijoituksissa suuremman riskin, mikä puolestaan tarkoittaa 
pitkällä aikavälillä korkeampaa tuotto-odotusta.

ollut huomattavasti korkeampi kuin jouk-
kolainojen, ja näin uskomme olevan myös 
jatkossa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 
valittaessa pidempi sijoitusaika osakkeiden 
osuus salkusta voi olla suurempi, jolloin 
myös tuotto-oletus on korkeampi. Kurssi-
heilahtelujen vuoksi osakkeisiin liittyy suu-
rempi riski kuin joukkolainoihin, mutta 
mitä pidempi sijoitusaika tasoittaa kurssi-
muutoksia”, Lars Skovgaard Andersen 
toteaa.

Osakkeet sopivat eläkeläisellekin
Jos sijoitusaika on lyhyt – esimerkiksi kun 
säästöjä tarvitaan asunnon ostoon parin 
vuoden sisällä – on osakemarkkinoilla suu-
rempi riski osua huonoon ajankohtaan, jol-
loin osakkeet joutuu myymään tappiolla 
ennen markkinoiden korjaantumista.

”Osakkeiden osuus voisi monien sijoitta-
jien salkuissa olla huomattava myös eläk-
keelle siirryttäessä, koska silloin sijoitusaika 
on vielä suhteellisen pitkä – ainakin osalla 
varoista”, Lars Skovgaard Andersen sanoo. 
Hän korostaa kuitenkin, että salkun koos-
tumus riippuu sijoittajan  henkilökohtai-
sesta sijoitussuunnitelmasta ja yleisestä 
taloustilanteesta.

Andersen huomauttaa myös, että joukko-
lainojen korot ovat tällä hetkellä niin mata-
lat, että sijoittajan on otettava suurempi riski, 
jos haluaa tavoitella tuottoa säästöilleen.   
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IKÄÄNTYMISTRENDI 
TARJOAA 

MAHDOLLISUUKSIA 
OSAKEMARKKINOILLA

Vanhempi strategi Lars 
Skovgaard Andersen esittelee 

kolme osakemarkkinoiden 
alaa, jotka voivat hyötyä 
eliniän pidentymisestä.

IKÄÄNTYNEET HALUAVAT 
SEIKKAILLA JA NÄHDÄ MAAILMAA
Isossa-Britanniassa 65–74-vuotiaiden 
matkabudjetit nousivat vuosina 2002–
2012 inflaatiokorjattuna 51 prosenttia. 
Muulla väestöllä nousua oli 17 prosenttia. 
Luvut ovat peräisin brittiläisen Saga-yh-
tiön vuonna 2014 tekemästä Travel and 
tourism and the over-50’s -tutkimuksesta. 
Sama kehitys on havaittavissa myös At-
lantin takana, jossa vanhempiin ikäluokkiin 
erikoistunut Immersion Active -analyysi-
yhtiö arvioi, että yli 50-vuotiaat yhdys-
valtalaiset muodostavat 80 prosenttia 
luksusmatkojen kysynnästä. 

”Matkustaminen ei ole koskaan ollut hel-
pompaa, ja trendinä näyttää olevan, että 
yhä useammat tekevät eläkeaikansa aluksi 
pitkän maailmanympärysmatkan. Arvioim-
me tämän kehityksen jatkuvan, mikä on 
kiinnostavaa esimerkiksi risteily-yritysten 
ja luksusmatkakohteiden kannalta. Myös 
ilmailuteollisuus ja sen alihankkijat voivat 
olla houkuttelevia pitkän aikavälin sijoi-
tuskohteita”, Lars Skovgaard Andersen 
ennustaa.

TEKNOLOGIA VOI VAHVISTAA 
IKÄÄNTYMISTRENDIÄ
Tammikuun loppupuolella tanskalainen, 
psykiatrisiin ja neurologisiin sairauksiin 
erikoistunut Lundbeck-lääkeyhtiö ilmoitti 
aloittavansa yhteistyön yhdysvaltalaisen 
teknologiajätti IBM:n kanssa. Syynä on 
IBM:n Watson-supertietokone. Lund-
beckin yhteistyö supertietokoneen kanssa 
ei kuitenkaan ole ainoa laatuaan, sillä 
IBM:n Watsonia käyttävät lukemattomat 
muutkin lääkeyhtiöt, muun muassa Pfizer 
ja Teva Pharmaceutical Industries. 

Miksi lääkeyhtiöt sitten haluavat 
Watsonin käyttöönsä? Vastaus löytyy 
supertietokoneen kyvystä löytää toistuvia 
malleja tuhansien gigatavujen suuruisista 
aineistoista, mikä tarjoaa lääkeyhtiöille 
mahdollisuuden kehittää yksittäisten poti-
laiden geeniprofiiliin räätälöityjä lääkkeitä. 

”Suurten lääkeyhtiöiden lyöttäytyminen 
yhteen johtavien tekoäly-yritysten kanssa 
kertoo siitä, että teknologian ja lääketie-
teen yhdistelmä on avain tulevaisuuden 
lääkkeiden kehittämiseen. Lisäksi maailma 
ylipäätään digitalisoituu vauhdilla, joten 
pitkän aikavälin sijoittajalle teknologia-ala 
tarjoaa arviomme mukaan yhä osake-
markkinoiden houkuttelevimpiin kuuluvaa 
tuottoa. Suosittelemme lähtökohtaisesti 
sijoittamaan alalle laajasti esimerkiksi 
rahastojen kautta, sillä niissä varat hajau-
tetaan useisiin erilaisiin yrityksiin”, Lars 
Skovgaard Andersen toteaa.

TERVEYDENHUOLTOALA VOI HYÖTYÄ 
IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄN LISÄÄN-
TYMISESTÄ
Sairaudet, joiden suurimpana riskiteki-
jänä on ikääntyminen, todennäköisesti 
yleistyvät yhtä nopeasti kuin ikääntynei-
den suhteellinen osuus koko maailman 
väestöstä kasvaa. YK:n vuoden 2015 World 
Population Prospects -raportin mukaan yli 
60-vuotiaiden osuus kasvaa 14 prosentis-
ta 26 prosenttiin vuosina 2015–2050. Ensi 
vuosisadan alussa he muodostavat maa-
ilman väestöstä yli kolmasosan, tarkasti 
ottaen 36,4 prosenttia. Kehitys vaikuttaa 
globaaliin lääkkeiden kulutukseen, joka 
nousee iän myötä. 

”Terveydenhuoltoala ja erityisesti lääke- 
ja bioteknologiaosakkeet ovat sijoittajien 
näkökulmasta olleet hiukan alavireisiä 
kuluneen vuoden aikana muun muassa 
Yhdysvalloissa hintoihin kohdistuneen 
paineen ja lääkeosakkeiden kaltaisten 
defensiivisten osakkeiden suosion vähe-
nemisen vuoksi, mutta siitä huolimatta 
alalla on mielestämme houkuttelevia 
mahdollisuuksia pitkäjänteisille sijoittajil-
le. Se johtuu suurelta osin väestönkehityk-
sestä. Hintoihin kohdistuva paine näyttää 
kuitenkin jatkuvan, ja sen vuoksi huippu-
lääkkeitä kehittävät yritykset tarjoavat 
osakkeenomistajille parasta tuottoa, sillä 
ne eivät ole niin alttiita lääkkeiden hintojen 
laskulle”, Lars Skovgaard Andersen kertoo.

Hän muistuttaa myös, että eliniän piden-
tyminen ja ikääntyneiden määrän kasvu 
voivat lisätä silmälasien, kuulokojeiden ja 
tekonivelten kaltaisten kehon varaosien 
sekä yksityisten hoitokotien ja sairaaloi-
den kysyntää.

Younger 
TEEMA F O R

L O N G E R
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Danske Bank Wealth Managementin johtajan Tonny 
Thierry Andersenin muka an elinajan pidentyminen muuttaa 

elämäämme huomattavasti lähivuosikymmeninä.

OLETKO VARAUTUNUT 
ELINAJAN PIDENTYMISEEN? 

maailmassa oli 95 
000 yli satavuo-

tiasta, kun taas vuonna 2050 heitä on YK:n 
arvion mukaan 3,7 miljoonaa. Useat tutki-
jat ovat lisäksi sitä mieltä, että puolet tämän 
vuosituhannen alussa syntyneistä lapsista 
elää yli satavuotiaiksi. Elinajan pidentymi-
nen on globaali megatrendi, joka voi vai-
kuttaa elämäämme monin eri tavoin. 
Meillä on enemmän elinvuosia kuin aiem-
milla sukupolvilla ja pysymme aktiivisina 
heitä pidempään, mikä on tietysti todella 
hienoa, mutta kehitykseen liittyy myös 
kysymysmerkkejä. 

Elinajan pidentyminen ei tarkoita pelkäs-
tään eliniän pidentymistä vaan myös tervei-
den elinvuosien lisääntymistä. Niiden aikana 
haluamme saada kokemuksia, jotka usein 
edellyttävät vahvaa taloutta. Tulevaisuudessa 
on myös yhä tärkeämpää huolehtia niin 
asunnon ja sijoitusten kaltaisesta aineelli-
sesta kuin aineettomastakin omaisuudesta, 
kuten perheestä, ystävistä sekä terveydestä. 
Oletko sinä panostanut tähän osaan elä-

mästä?
Toinen tärkeä kysymys on se, kuinka van-

haksi meillä on varaa elää. Tämän kysymyk-
sen vastauksesta riippuu, koetaanko elämän 
pidentyminen mahdolli-
suutena vai haasteena. Ehkä 
säästösi riittävät 80-vuoti-
aaksi saakka, mutta elin-
vuosia voikin tulla 90 tai 
jopa 100. Onko sinulla sil-
loin yhä varaa sellaiseen elä-
mään, josta olet unelmoi-
nut? Oletko ottanut 
huomioon, että nykyään on 
paljon entistä vaikeampaa 
saada eläkesäästöille vakaa 
ja hyvä tuotto? Joukkolainojen reaalikorko 
eli inflaatiokorjattu korko on viime vuosi-
kymmeninä laskenut jatkuvasti, minkä 
vuoksi on säästettävä aiempaa enemmän ja 
valittava oikeat sijoitusratkaisut. 

Elämä järjestettävä toisella tapaa 
Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää 

huolehtia siitä, että elämän aineellinen ja 
aineeton puoli ovat tasapainossa, minkä 
vuoksi elinajan pidentyminen on pidettävä 
koko ajan mielessä. London Business 
Schoolin taloustieteen professori Andrew 
Scott on ilmaissut asian näin: 

”Se, että elää 70 vuoden sijaan 100-vuoti-
aaksi, vastaa 15 kilometrin juoksemista 10 
kilometrin sijaan. Juoksu on rytmitettävä eri 
tavalla, ja jos sitä ei tiedosta heti alusta 
saakka, juoksu ei onnistu.” 

Elinajan pidentyessä useimmat ihmiset 
ovat entistä pidempään työmarkkinoilla, 
jotta heillä olisi varaa jäädä eläkkeelle – ja 
sen vuoksi on tärkeää, että keskitymme sii-
hen, minkä koemme mielenkiintoiseksi ja 
merkitykselliseksi. Teetkö sinä niin? Työ-
markkinat muuttuvat todennäköisesti 
dynaamisemmiksi. Teknologian kehitys 
avaa joitakin ovia ja sulkee toisia, mikä vah-
vistaa tarvetta olla joustava – on jatkuvasti 
laajennettava osaamistaan, hankittava jatko-
koulutusta ja vaihdettava näkökulmaa. 

Perustan on oltava kunnossa 
Tulevaisuudessa pitkän työelämän aikana 
ehtii nykyisten yhden tai kahden sijaan olla 
kolme, neljä tai viisi eri uraa. Elämästä tulee 
vähemmän suoraviivaista, eikä sitä enää 
jaeta jäykästi koulunkäyntiin, työelämään ja 
eläkeikään. Andrew Scott kuvailee tätä 
muutokseksi kolmivaiheisesta elämästä 
monivaiheiseksi elämäksi, jossa joinakin 
aikoina säästetään ja toisina käytetään sääs-

töjä. Siksi talous on suun-
niteltava eri tavalla ja jous-
tavammin kuin nykyään. 

Elinajan pidentyminen 
asettaa uudenlaisia haas-
teita kyvyllemme ajatella 
pitkäjänteisesti ja tehdä 
oikeita päätöksiä hyvissä 
ajoin. Tulevaisuuden enna-
koimattomuus edellyttää 
lisäksi taitoa käsitellä 
muutoksia. Jos tulevaisuu-

dessa haluaa varmistaa, että pitkästä ja 
vaihtelevasta elämästä tulee hyvä ja turval-
linen, sen aineettoman puolen – perheen, 
ystävien ja terveyden – on oltava kunnossa. 
Aineellisen omaisuuden tavoin se vaatii jat-
kuvia, joskin harvemmin taloudellisia, 
panostuksia. Niiden tuotto voi kuitenkin 
olla todella hyvä.  

VUONNA 1990

Tonny Thierry Andersen, 52 vuotta, on Danske Bank Wealth Managementin johtaja.

” Tulevaisuudessa on yhä 
tärkeämpää huolehtia 
niin asunnon ja 
sijoitusten kaltaisesta 
aineellisesta kuin 
aineettomastakin 
omaisuudesta, kuten 
perheestä, ystävistä sekä 
terveydestä.”

KOLU M N I :
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Karhu ravistelee kriisiä 
turkistaan. Kolme vuotta sitten 
öljyn hinnan romahdus ja länsi-

maiden Ukrainan-konfliktin 
vuoksi asettamat pakotteet 

iskivät Venäjän talouteen. Yhdis-
telmä käynnisti pahimman 
talouskriisin, jonka maa on 

Putinin 17-vuotisen valtakauden 
aikana nähnyt. Sen jälkeen 

venäläiset ovat olleet silmätikku-
na Syyrian Bashar al-Assadin 

tukemisen ja Yhdysvaltojen 
vaalikamppailuun sekaantumi-

sen vuoksi, mutta konfliktien 
värittämän ulkokuoren alla 

Venäjän talous on nousemassa. 
Miltä tilanne näyttää sijoittajan 

näkökulmasta?

”Ne yrittävät aina kahlita karhun, ja kun se 
on tehty, ne paljastavat hampaansa ja kyn-
tensä – – Haluammeko me, että karhumme 
muuttuu pehmoleluksi?” 

On vuoden 2014 joulukuu. Presidentti 
Vladimir Putin on juuri valittu Venäjällä 
vuoden mieheksi viidennentoista kerran 
peräkkäin, ja hän pitää vuotuista televi-
siopuhettaan, joka tällä kertaa kestää hiu-
kan yli kolme tuntia. Putin viittaa maan 
symboliin, karhuun, ja pakotteisiin, jotka 
”ne” eli Yhdysvallat ja EU ovat langettaneet 
Venäjälle aiemmin samana vuonna vasta-
toimena Itä-Ukrainan valtaamiselle. 

Presidentti ei anna pakotteiden häiritä, 
vaikka ne muun muassa estävät venäläisiä 
yrityksiä ja pankkeja toimimasta kansain-
välisillä pääomamarkkinoilla ja jäädyttävät 
useiden poliitikkojen ja sotilasjohdon 
eurooppalaisissa pankeissa pitämiä varoja.

Perustukset halkeilevat
Putinin mukaan Venäjän karhua ei voi 
pelotella eikä pysäyttää. Vuoden 2014 alku-
puolella Venäjän taloudella meni yhä hyvin, 

ja maa vastasi pakotteisiin vastapakotteilla, 
jotka kielsivät esimerkiksi tuoreiden elin-
tarvikkeiden tuonnin monista länsimaista. 
Se supisti useiden elintarvikkeiden tarjon-
taa huomattavasti.

Vuoden jälkipuoliskolla öljyn hinta laski 
jatkuvasti, ja myös pakotteiden vaikutus 
alkoi tuntua. Osakesijoittajat alkoivat toden 
teolla vetää rahojaan Venäjältä, ja maan 
osakemarkkinat sukelsivat vuoden 2014 
mittaan 45 prosenttia.

Vuoden 2015 alussa Venäjä vajosi taantu-
maan. Vuoden lopussa öljytynnyristä mak-

settiin alle 40 dollaria, mikä oli kaukana 
puolentoista vuoden takaisesta 112 dolla-
rista. Öljyn hinta putosi kuitenkin edelleen. 
Vuoden 2016 alussa se laski noin 26 dolla-
riin ylituotannon seurauksena sekä Kiinan 
ja maailmantalouden kasvun hyytymiseen 
liittyvien pelkojen vuoksi. 

Lamauttava inflaatio
Venäjän talous kärsi öljyn hinnan romah-
duksesta, sillä öljyllä ja kaasulla rahoitetaan 
puolet valtion budjetista, ja ne muodostavat 
noin neljäsosan maan bruttokansantuot-
teesta. Ruplan kurssin samanaikainen 
syöksykierre teki tuontitavaroista kalliita 
venäläisille kuluttajille ja yrityksille. Inflaa-
tio räjähti käsiin, ja maaliskuussa 2015 se 
oli noin 17 prosenttia. Koska palkat eivät 
nousseet vastaavasti, kansan ostovoima 
heikkeni merkittävästi. Tavallisen venäläi-
sen oli vaikea saada rahoja riittämään, ja 
köyhyysrajan alapuolelle pudonneiden 
osuus kansasta kasvoi nopeasti.

”Valtion on erittäin vaikea selvitä noin 
korkeasta inflaatiosta. Putinin johtamis-

TEKSTI METTE KRONHOLM FRÆNDE

С В Е Т  В  К О Н Ц Е  Т У Н Н Е Л Я
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tapaa pidetään usein ylhäältä ohjaavana, 
mutta hän ojensi yllättäen ohjakset maan 
keskuspankille, joka sai taistella inflaatiota 
vastaan kaikin mahdollisin keinoin. Se tep-
sikin”, selittää Jakob Ekholdt Christensen, 
joka on Danske Bank Marketsin kehitty-
vien markkinoiden pääanalyytikko. 

Vuoden 2014 lopussa keskuspankki alkoi 
nostaa korkoja hillitäkseen hurjaa inflaa-
tiota ja ruplan kurssin laskua. Kun ohjaus-
korko nousi 17 prosenttiin, rahan lainaami-
sesta tuli erittäin kallista, ja se vähensi 
kotimaista kysyntää entisestään. Aluksi se 
ei juurikaan vaikuttanut kuluttajahintoihin, 
mutta vähitellen toimet alkavat purra. 

Kriisistä uuteen alkuun
Venäjä on saanut inflaation varsinaisesti 
hallintaan vasta nyt, ja maan talous on alka-
nut nuuhkia uusia tuulia. Venäjän on ollut 
pakko sopeutua uuteen tilanteeseen, jota 
leimaavat pakotteet, öljyn matala hinta ja 
voimakkaasti heikentynyt valuutta. Tämän 
vuoden alkupuoliskolla maan talouden 
odotetaan nousevan taantumasta. Danske 
Bank ennustaa positiivista kasvua lähivuo-
sille: tälle vuodelle 1,2 ja ensi vuodelle 1,4 
prosenttia.

Tällä hetkellä öljyn tynnyrihinta on 
vakiintunut yli 50 dollariin. Länsimaiden 
pakotteet ja Venäjän vastapakotteet olivat 

yksi merkittävimmistä syistä Venäjän 
talouden alamäelle mutta myös sen lähte-
miselle uuteen nousuun. 

”Pakotteita asetettaessa Putin ilmoitti, 
että Venäjä ei pelkästään selviäisi niistä, 
vaan pystyisi jopa käyttämään niitä hyö-
dykseen. Näin se on myös tehnyt”, Jakob 
Ekholdt Christensen toteaa.

Tuontirajoitusten tekemän aukon paik-
kaamiseksi maan oma tuotanto alkoi kiih-
tyä tietyillä toimialoilla. 

”Venäläisyritykset tuottavat nykyään itse 
monia niistä tuotteista, joita ei pakotteiden 
vuoksi enää tuoda maahan tai joista on rup-
lan huomattavan heikentymisen vanave-
dessä tullut liian kalliita. Uusilla tuottajilla 
on ollut hedelmällinen kasvualusta, ja siitä 
Venäjän talous nyt hyötyy”, hän selittää.

Kiinnostavat toimialat
Talouden kohentuessa sijoittajien kannalta 
kiinnostavia ovat etenkin kotimaisesta 
kulutuksesta riippuvaiset yritykset. Tätä 
mieltä on venäläinen Olga Karakozova, 
joka toimii Danske Investin venäläisosak-
keisiin sijoittavien rahastojen salkunhoita-
jana. 

”Rupla on nyt vahvistumassa, palkat nou-
sevat ja inflaatio laskee. Sen vuoksi arvi-
oimme yksityisen kulutuksen kiihtyvän 
tänä vuonna”, Karakozova selittää.

Viime vuonna Venäjän osakemarkkinat 

toipuivat kohisten, ja kurssit nousivat noin 
50 prosenttia. Karakozovan mukaan Venä-
jästä kiinnostuneiden sijoittajien kannattaa 
pitää silmällä maan rahoitusalan digitali-
saatiota, kun kulutus jälleen alkaa kasvaa.

”Venäjän talous perustuu yhä suurelta 
osin käteiseen, ja noin 80 prosenttia mak-
suista tapahtuu käteisellä. Monissa länsi-
maissa vastaava osuus on vain noin 20 
prosenttia, joten sähköinen maksaminen 
voi tulevaisuudessa kasvaa merkittävästi”, 
Karakozova ennustaa.

Toinen kiinnostava toimiala on elintar-
vikkeiden vähittäiskauppa, jossa tuontita-
varoiden markkinat ovat pirstaloituneet ja 
perinteisen, suurelta osin paikallisilla 
toreilla ja kioskeissa käytävän vähittäiskau-
pan osuus markkinoista on yhä suuri. 

”Modernit supermarketit ja kauppakes-
kukset ovat valtaamassa alaa, ja tässä suh-
teessa nykyaikaistamisen varaa on paljon”, 
Karakozova toteaa.

Sama pätee asuntomarkkinoihin, joilla 
monet asunnot ovat rapistuneita ja hyvin 
huonolaatuisia.

”Uskomme yksityisten asuntokaupan 
kiihtyvän, kun Venäjän talous nousee taan-
tumasta.  Monet kotitaloudet ovat kriisin 
aikana säästäneet kuluttamisen sijaan, ja 
siksi odotamme asuntotuotannon kasvavan 
jatkossa”, Karakozova kertoo.

OSAKKEET | VENÄJÄ Kristuksen ylösnouse-
muksen katedraali Pie-

tarissa tunnetaan myös 
Verikirkkona, sillä se 

on rakennettu paikalle, 
jolla tsaari Aleksanteri II 
murhattiin vuonna 1881.
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” Pakotteiden  
poisto on 
ehdottomasti  
Venäjän talouden 
suurin mahdollisuus 
lähitulevaisuudessa.” 
 
Olga Karakozova,  
Danske Investin Venäjä-rahastojen 
salkunhoitaja.

”Отмена санкций, 
без сомнения, 

является 
важнейшим и 

наиболее 
перспективным 

фактором для 
развития 

российской 
экономики”

Ольга Каракозова, 
инвестиционный 

консультант фондов 
Danske Invest.
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Suurimmat mahdollisuudet ja uhkat
Venäjän talouden ponnistellessa hitaasti 
pois taantumasta ulkoiset tapahtumat voi-
vat joko antaa vetoapua tai suistaa sen rai-
teiltaan. 

Yhdysvaltojen vastavalittu presidentti 
Donald Trump on puhunut edeltäjiään läm-
pimämmin Putinista ja Venäjän-suhteista, 
mutta pakotteiden poisto ei näytä vielä olevan 
ajankohtaista. Niiden vaikutus on kuitenkin 
laantumassa.

”Pakotteiden poisto on ehdottomasti 
Venäjän talouden suurin mahdollisuus 
lähitulevaisuudessa. Jos niin käy, venäläis-
yritykset pääsevät jälleen kansainvälisille 
pääomamarkkinoille ja käymään ulko-
maankauppaa. Se toisi talouskasvuun vauh-
tia”, Olga Karakozova toteaa.

Myös Venäjän ja Kiinan välisen kaupan 
lisääntyminen voi Jakob Ekholdt Christen-
senin mukaan piristää Venäjän taloutta 
vielä lisää. Se on jo vilkastunut ja voi voi-
mistua jatkossa. Venäjän talouden hyvä vire 
voi kuitenkin loppua lyhyeen muutamien 
riskitekijöiden vuoksi. 

”Suurimpia uhkia ovat geopoliittinen 
konflikti ja pakotteiden kiristäminen, jos 
esimerkiksi Ukrainan konflikti kärjistyy 
jälleen tai jos Trump ei osoittaudukaan niin 
myötämieliseksi Venäjälle kuin on antanut 
olettaa”, Christensen luettelee.   

VENÄJÄN TAISTE-
LU TAANTUMAA 
VASTAAN
Vuonna 2009 Venäjän 
talous sukelsi finans-
sikriisin seurauksena, 
ja vuonna 2015 öljyn 
hinnan lasku ja län-
simaiden asettamat 
pakotteet painoivat 
maan taantumaan. 
Talouskasvun odote-
taan palaavan vasta 
tänä vuonna.

OSAKKEET | VENÄJÄ

Moscow International 
Business Center on uusi 
liikekortteli Moskovassa. 
Siihen kuuluu muun 
muassa 374 metriä 
korkea Federation Tower, 
joka on Euroopan korkein 
rakennus.

VENÄLÄISOSAKKEIDEN PALUU
Viime vuodet ovat olleet tuulista aikaa 
Venäjän osakemarkkinoilla, jotka laski-
vat jyrkästi vuonna 2014 , kun öljyn hinta 
ja ruplan arvo romahtivat ja länsimaiden 
asettamat pakotteet alkoivat tehota. 
Vuonna 2016 öljyn hinnan vakautuminen 
ja maan talouden tilaan liittyvä optimis-
mi kuitenkin nostivat venäläisosakkeita 
noin 50 prosenttia. Historiallinen kehitys 
ei kuitenkaan ole tae tulevasta tuotosta, 
ja sijoitetun pääoman  
voi menettää osittain tai kokonaan.

BKT:n vuotuinen kasvu prosentteina
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uosi 2016 oli venäläisille osakkeille 
loistava, sillä ne nousivat euromää-
räisesti noin 50 prosenttia, kun 
taas esimerkiksi Meksikossa tuotto 
oli negatiivinen. Yhdysvaltalais-

osakkeet puolestaan nousivat roimasti, 
mutta Euroopassa jäätiin kehityksestä jäl-
keen. Esimerkit osoittavat, että eri maiden 
ja alueiden osakkeet voivat kehittyä hyvin 
eri tahtia. Jos sijoittaa yksipuolisesti vain 
yhteen maahan tai yhdelle alueelle, tap-
pioiden riski voi kasvaa suureksi. 

1. Miksi alueelliset erot osakemarkkinoilla 
ovat niin suuria?
”Se johtuu muun muassa siitä, että eri 
alueiden talouden rakenteet poikkeavat 
hyvin paljon toisistaan. Esimerkiksi kehit-
tyvissä talouksissa on paljon raaka-aineita 
ja Euroopassa vain vähän. Yhdysvalloissa 
teknologian ja teollisuuden kaltaisilla suh-
danneherkillä aloilla on suuri merkitys, ja se 
on ulkomaankaupan suhteen suljetumpi 
kuin kehittyvät markkinat ja Eurooppa. 
Sijoittajan riskit siis riippuvat sijoituskoh-
teena olevasta alueesta. Jotta sijoittajalla 
olisi salkussaan arvopapereita kaikista suh-
danteiden vaiheista, sijoitusten monipuoli-
suudesta kannattaa huolehtia.”

2. Miksi riskien hajauttaminen on niin 
tärkeää?
”Kun riskiä hajautetaan sijoittamalla eri 
alueille, salkun tuotto vakaantuu ja alttius 
yhden alueen negatiiviselle kehitykselle 
vähenee. Esimerkiksi öljyn hinta voi ajoit-
tain laskea rajusti, ja silloin muun muassa 
Latinalainen Amerikka ja Venäjä kärsivät, 
sillä raaka-aineet hallitsevat niiden osake-
markkinoita. Jos salkussa on lisäksi euroop-
palaisia osakkeita, ne voivat toimia pusku-
rina. Euroopassa energian osuus 
osakemarkkinoista on pienempi ja halvasta 

energiasta hyödytään, koska suurin osa siitä 
tuodaan. Tämä tasapainottaa vaihteluita. 

Toinen riskin alueellisen hajauttamisen 
etu on se, että se heikentää eri puolilla maa-
ilmaa tehtävien poliittisten päätösten vai-
kutusta. Esimerkkinä voidaan mainita  
Brexit-äänestys. Jos sijoittajalla oli vuonna 
2016 vain eurooppalaisia osakkeita, tuotto 
oli todennäköisesti huonompi kuin jos sal-
kussa olisi ollut eurooppalaisia, yhdysvalta-
laisia ja kehittyvien markkinoiden osak-
keita. Kaksi viimeksi mainittua aluetta 
olisivat nimittäin nostaneet tuottoa. 

Osakemarkkinat heilahtelevat kuitenkin 
aina, ja jos tilanne on todella huono, kaikki 
markkinat kääntyvät yleensä samaan suun-
taan eli alaspäin.” 

3. Miten asiakkaiden salkkujen riskiä 
hajautetaan Danske Bankissa?
”Varainhoitoratkaisuissamme kokoamme 
räätälöityjä salkkuja asiakkaidemme yksilöl-
listen sijoitussuunnitelmien mukaan. Niissä 
huolehdimme aina siitä, että sijoitukset on 
hajautettu erilaisiin arvopapereihin.

Ensin määritetään hajautus eri omaisuus-
lajeihin. Jos asiakas on valmis hyväksymään 
sijoituksissaan kohtuullista riskiä ja valittu 
sijoitusaika on keskipitkä (7-15 vuotta), 
niin suosittelemme lähtökohtaisesti sijoit-
tamaan puolet osakkeisiin ja  puolet jouk-
kolainoihin. 

Sen jälkeen riskejä hajautetaan omai-
suuslajien sisällä, ja sekä osakkeissa että 
joukkolainoissa on tärkeää hajauttaa sijoi-
tukset eri maantieteellisille alueille.

Osakkeissa on lisäksi muistettava hajaut-
taminen eri toimialoille. Esimerkiksi teolli-
suus- ja lääkeyhtiöiden osakkeiden kehi-
tyksessä voi olla suuria eroja. Teollisuuden 
kaltainen syklinen toimiala menestyy tyy-
pillisesti parhaiten korkeasuhdanteessa, 
kun taas defensiivinen lääketeollisuus on 
yleensä vahvimmillaan matalasuhdan-
teessa.

Joukkolainoissa on tärkeää hajauttaa eri-
tyyppisiin joukkolainoihin, kuten valtion-, 
yritys- ja indeksiobligaatioihin.

4. Kuinka usein Danske Bankin varainhoi-
toratkaisujen alueellista jakaumaa 
tarkistetaan, ja mitkä tekijät vaikuttavat 
salkkujen koostumukseen?
”Ensinnäkin käytämme niin sanottua stra-
tegista jakaumaa, jossa määrittelemme, 
kuinka suuri osa varoista sijoitetaan mille-
kin alueelle pitkällä aikavälillä. Tätä 
jakaumaa muutetaan vain harvoin, koska 
tavoitteena on hyvä pitkän aikavälin tuotto. 

Sitten keskitytään taktiseen jakaumaan, 
johon tehtävillä muutoksilla tarkistamme 
eri alueiden painotuksia säännöllisesti. 
Voimme esimerkiksi ylipainottaa Yhdys-
valtoja, jos odotamme sieltä saatavan 
parempaa tuottoa kuin kehittyviltä mark-
kinoilta, Euroopasta tai Japanista. Tällöin 
nostamme väliaikaisesti yhdysvaltalaisosak-
keiden osuutta salkuissamme pitkän aikavä-
lin tavoitetta suuremmaksi.

Salkun taktiseen jakaumaan tehtävissä 
muutoksissa tähtäin on 3–12 kuukauden 
päässä.”  

Päästrategi Tine Choi kertoo, miten 
Danske Bankin salkuissa otetaan 
riskien hajauttaminen huomioon.

RISKIEN 
HAJAUTTAMISEN  
TÄRKEYS

V

”Kun riskiä hajautetaan 
sijoittamalla eri alueille, salkun 

tuotto vakaantuu ja alttius yhden 
alueen negatiiviselle kehitykselle 

vähenee”
 

Tine Choi, Danske Bankin päästrategi
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Autonvalmistajat pyrkivät kilvan kehittämään yhtä tyylikkäitä 
ja suosittuja sähköautoja kuin Tesla. Tässä artikkelissa 
esittelemme neljä tulevaisuuden sähköautokonseptia, jotka 
varmasti tarjoavat kovan vastuksen Teslalle. 

TULEVAISUUDEN TESLAN-TAPPAJAT

TEKSTI ANDERS RICHTER

Faraday perustettiin Los Angelesissa 
vuonna 2014, joten se on vielä suhteellisen 
uusi yritys. Siitä huolimatta se on mielestään 
pystynyt suunnittelemaan auton, joka syr-
jäyttää Teslan Model S:n ja Model X:n. Autol-
le on annettu nimeksi Faraday Future FF 91, 
ja se on valtavan kokoinen sähköauto, joka 
vaikuttaa rajulta ainakin paperilla. Valmistaja 
väittää sen kiihtyvän nollasta sataan vain 2,5 
sekunnissa, eikä auton toimintasädekään ole 
hassumpi: Faraday lupaa sen kulkevan 700 
km yhdellä latauksella. Se kuulostaa lähes 
liian hyvältä ollakseen totta. 

Porsche esitteli jo vuonna 2015 
Mission E -konseptiauton, jonka 
kehittäminen on jatkunut näihin päi-
viin asti. Sähköautoon mahtuu neljä 
henkeä, ja se muistuttaa merkin 
suurta ja ylellistä Panamera-mallia. 
Mission E:ssä on kaksi sähkömoot-
toria, jotka tuottavat yhteensä 600 
hevosvoimaa. Yksi auton mielen-
kiintoisimmista ominaisuuksista 
on mahdollisuus ladata sen akut 
induktion avulla. Se tarkoittaa sitä, 
ettei latausjohtojen kanssa tarvitse 
enää sählätä. Sen sijaan lataus alkaa 
heti, kun auto pysäköidään asfaltilla 
olevan induktiolevyn päälle.

FARADAY FUTURE FF 91

JAGUAR I-PACE CONCEPT

PORSCHE MISSION E CONCEPT

VOLKSWAGEN I.D. BUZZ

” Raju sähköauto, jossa 
on tilaa perheellekin”

” Unelmien brittiauto”

” Urheilullinen ja 
ylellinen”

” Uusi tulkinta 
hippibussista”
Volkswagen I.D. Buzz on täydellinen auto niil-
le, jotka haluavat Tesla Model S:ää  sympaat-
tisemman kulkuneuvon. Päästöskandaalin 
jälkeen saksalaisella autonvalmistajalla 
on kova tarve korostaa vihreyttään, minkä 
vuoksi se panostaa nyt sähköautoihin. I.D. 
Buzz on sähköauto, jonka tarkoituksena on 
viedä ajatukset takaisin alkuperäiseen hippi-
bussiin vuodelta 1950. Pikkubussin retrotyyli 
on valloittava, ja auto näyttääkin erittäin 
hyvältä. Autolla voi yhdellä latauksella ajaa 
noin 500 km, mikä on hyvä saavutus. Valitet-
tavasti lopullinen tuotantomalli esitellään 
vasta parin vuoden päästä.

Brittiläinen Jaguar on täyttä höyryä kehittä-
mässä uusia malleja, ja yksi niistä on i-Pace. 
Se on sähkökäyttöinen katumaasturi, joka 
varmasti herättää kunnioitusta kartanon 
eteen pysäköitynä. Toistaiseksi i-Pace on 
vain konsepti, joten siitä ei ole saatavilla tar-
kempia tietoja. Jaguar kuitenkin lupaa siinä 
olevan 400 hevosvoimaa, joiden ansiosta se 
kiihtyy sadan kilometrin tuntivauhtiin noin 
neljässä sekunnissa. Malli on kooltaan 
hiukan pienempi kuin merkin nykyinen 
F-Pace-katumaasturi, ja sen on tarkoi-
tus olla tuotantovalmis vuoden 2018 
toisella puoliskolla.

SÄHKÖAUTOT





”Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää 
huolehtia niin asunnon ja sijoitusten 

kaltaisesta aineellisesta kuin aineettomastakin 
omaisuudesta, kuten perheestä, ystävistä sekä 

terveydestä.”
Tonny Thierry Andersen, Danske Bank Wealth Managementin johtaja.  

Lue kolumni sivulta 39.


