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Salkunhoitajan kommentti
Globaaleiden osakemarkkinoiden tuotto jäi huhtikuussa euroissa nollan tuntumaan.
Osakemarkkina on ollut sivuttaisliikkeessä vailla selvää suuntaa käytännössä jo
viimeisen kolmen kuukauden ajan. 
Tuloskasvuennusteet ennakoivat globaaleille osakemarkkinoille 4 % tuloskasvua
seuraavan 12 kuukauden aikana. Globaali eteenpäin katsova P/E on 15,6, mikä on
linjassa viimeisen 10 vuoden mediaanitason kanssa. 
Osakkeiden arvostustasot ovat lähellä keskimääräisiä tasoja suhteessa omaan
historiaansa, mutta riskipreemio korkoihin nähden on selvästi matalampi kuin
historiallisesti keskimäärin.  Arvostuskertoimien nousulle ei siis ole juuri tilaa. Tämän
vuoden tuloskasvuennusteet ovat nollassa, joten tuloskasvustakaan ei ole tuottoveturiksi,
elleivät tulokset yllätä selvästi yläkanttiin. Mielestämme osakemarkkinat eivät riittävästi
hinnoittele taantuma- ja tuloskasvuriskiä, joten pidämme osakkeet edelleen alipainossa.
Osakeallokaation sisällä ylipainotamme kehittyviä markkinoita ja olemme alipainossa
USA:ssa ja Pohjoismaissa. Eurooppa ja Japani ovat neutraalipainossa.
Kokonaisinflaatio jatkaa hidastumista sekä USA:ssa että Euroopassa. Pohjainflaatio on
palveluiden vetämänä kuitenkin edelleen hyvin sitkeä, mutta sekään ei onneksi enää
vuositasolla ole enää kiihtynyt. Kuohunta pankkisektorin ympärillä jatkuu ja pankkien
luotonannon ehdot kiristyvät. Fedin ohjauskoron ylälaita on nyt 5,25 %:ssa ja lisää
koronnostoja tuskin enää nähdään. EKP:n ohjauskorko on 3,75 %:ssa ja odotuksissa on
vielä yksi tai kaksi 25 korkopisteen nostoa.
Pitkät korot ovat jatkaneet heiluntaansa, mutta korkotasossa ei loppujen lopuksi ole nähty
isoja liikkeitä suuntaan tai toiseen. Uskomme, että nousupaine on hellittänyt emmekä
odota valtionlainakorkojen enää juurikaan nousevan nykytasoiltaan. Jatkamme
ylipainossa lyhyissä koroissa, joiden taso on hyvin houkutteleva pitkiin korkoihin nähden.
Korkoallokaatiossa ylipainotamme kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiä
valtionlainoja sekä Investment Grade- ja High Yield -yrityslainoja, Dollarimääräiset
kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat neutraalipainossa ja euroalueen valtionlainat
alipainossa.

Sijoitusten jakauma 1.5.2023
Omaisuuslaji Paino Neutraali
Lyhyet korkosijoitukset 20.93 % 18 %
Pitkät korkosijoitukset 70.05 % 72 %
Osakesijoitukset 6.16 % 7 %
Kiinteistösijoitukset 2.86 % 3 %

Osakesijoitusten jakauma 1.5.2023

Eurooppa 46,6 % (46,0 %)
Pohjois-Amerikka 32,1 % (35,0 %)
Kehittyvät markkinat 18,0 % (15,0 %)
Suomi 3,2 % (4,0 %)

Korkosijoitusten jakauma 1.5.2023

Yrityslainat 40,4 % (42,0 %)
Valtionobligaatiot 25,0 % (26,0 %)
Lyhyet korot 23,0 % (20,0 %)
Kehittyvät markkinat 11,5 % (12,0 %)

Neutraalipainot suluissa

Salkun tuotto
Salkku

1 kk 0,1 %
3 kk -0,5 %
6 kk 1,6 %
12 kk -4,5 %
salkun alusta 7.6.2011 10,2 %
salkun alusta 7.6.2011 p.a. 0,8 %
vuoden alusta 1,6 %

Volatiliteetti 4,3 %
p.a. on lyhenne määritelmästä per annum, eli vuositasolla

Indeksoitu kehitys 7.6.2011 - 1.5.2023

  Salkku

Sijoitukset 1.5.2023
Laji Paino %
Aktia Korkosalkku B 70,05
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 20,93
Aktia America B 1,98
Sijoituskori Aktia Asunnot+ 1,43
Sijoituskori Aktia Toimitilakiinteistöt 1,43
Aktia Eurooppa B 1,19
Aktia Emerging Market Equity Select B 1,11
Aktia Europe Small Cap B 0,79
Aktia Nordic B 0,50
Aktia Nordic Small Cap B 0,28
Aktia Capital B 0,20
Aktia Nordic Micro Cap B 0,11
Yhteensä 100,00

Sijoituskohteiden arvo saattaa nousta tai laskea eikä niiden historiallinen arvonkehitys ole tae tulevasta tuotosta. Aktia Henkivakuutus Oy ei takaa sijoituskohteille tuottoa tai sijoitetun pääoman
säilymistä. Vakuutuksen myöntää Aktia henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä POP Pankki toimii.

Salkun tuotossa ja indeksoidussa kehityksessä on huomioitu sekä rahastojen että vakuutuksen kaikki juoksevat kulut. Ajalta ennen 1.12.2013 ei huomioida POP Salkun vuotuista kulua, joka on
0,2 % salkussa olevien rahasto-osuuksien arvosta.
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