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Vahvoja taloustilastoja
Lokakuussa raportoitiin vahvoja taloustilastoja kautta linjan. Yhdysvalloissa talouskasvu voimistui odotuksia enemmän kolmannella vuosineljänneksellä ollen 3,5 prosentin tahdissa ja työttömyysaste painui 3,7 prosenttiin, mikä on matalin lukema sitten
1970. Euroalueella talouskasvu hidastui 1,7 prosenttiin, mutta
historiaan nähden kasvu on yhä varsin hyvää ja työttömyysaste
on laskenut jo 8,1 prosenttiin.

Sijoitusmarkkinoilla kurssit pudotuksessa
Lokakuussa osakemarkkinat laskivat voimakkaasti laajalla rintamalla. Liikkeen motivaatio on pikemminkin monen tekijän summa, kun että jokin yksittäinen tekijä olisi laukaissut pudotuksen.
Talouskasvuodotusten laimentuminen, tai pikemminkin huoli siitä, että kasvu hidastuisi selvästi ensi vuonna kun samaan aikaan
keskuspankit supistavat tukitoimia, painoi osaltaan markkinoita.
Euroalueella Italian budjettisuunnitelmat rasittivat erityisesti
pankkisektorin osakkeita ja tullikiista sekä Yhdysvaltain korkotason nousu olivat nekin osaltaan rapauttamassa tunnelmia. Kurssipudotuksen kuluessa yritysten tuloskausi sujui kohtuullisen
hyvin, mutta positiiviset yllätykset jäivät varsinkin Euroalueella
ja Pohjoismaissa vähäisiksi. Kuukauden aikana pörssit laskivat
5-10 prosenttia.

Kehittyvillä markkinoilla tarjoiltiin myös hyviä taloustilastoja
lokakuussa. Kiina raportoi talouskasvun olleen viime neljänneksellä odotetusti 6,7 prosenttia ja ostopäällikköindeksit pysyttelivät yli 50 pisteluvussa. Samoin Intiassa, Venäjällä ja Brasiliassa
saadut tilastot olivat positiivisia, eikä talouksien kasvunäkymissä
näkynyt erityistä heikkoutta.
Poliittiset aiheet olivat paljon otsikoissa viime kuussa. Italian
esittelemä budjetti oli vahvasti alijäämäinen ja pohjautui EU:n
näkemyksen mukaan liian optimistisiin talouskasvuodotuksiin,
joten EU kehotti Italiaa korjaamaan budjettia. Lokakuun loppuun
tultaessa budjettisuunnitelmassa ei nähty muutoksia ja siten
neuvottelut Italian ja EU:n välillä ovat hankalassa tilanteessa.
Tullikiistassa ei nähty edistystä, kun Kiinan ja Yhdysvaltain
näkemykset ovat varsin kaukana toisistaan. Seuraava mielenkiintoinen hetki kiistassa on G20 maiden kokous marraskuun lopulla, jolloin mahdollisesti Trump ja Kiinan presidenti Xi Jinping
keskustelevat maiden välisestä kauppakiistasta.

Korkomarkkinoilla liikkeet jäivät maltillisemmiksi. Valtionlainojen korkotaso laski hieman ja samaan aikaan maariskilisät leventyivät, joten tuotto jäi kokonaisuutena nollan tuntumaan. High
yield –yrityslainojen riskilisien leventyminen painoi sijoitusluokan tuoton reilun prosentin miinukselle ja myös kehittyvien
markkinoiden lainoista kirjattiin miinusta noin 1,5 prosenttia.

Rahastot
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European
Growth Fund
Eurooppalaisten osakemarkkinoiden rahastoratkaisu uudistuu. Lisäämme strategiaan kestävään kehitykseen erikoistuneen
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund -rahaston. Se on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa
varansa energiatehokkuutta, yleistä terveyttä sekä turvallisuutta edistäviin yhtiöihin. Rahaston avulla nostamme ratkaisumme
vastuullisuutta entisestään. Alla on esitelty rahaston pääpiirteet.
Strategia
• Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa vahvojen kasvunäkymien yhtiöihin kestävän kehityksen teemojen ympärillä
• Sijoitustoiminnan keskeinen tavoite on energiatehokkuuden, yleisen terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Näiden sisältä salkunhoitajat identifioineet 20 eri kestävän kehityksen teemaa, joiden kesken rahasto on hajautettu.
• Strategia painottaa yhtiöitä, joilla korkea oman pääoman tuottoaste (ROE) ja vahva johto
Miksi?
• Kestävän kehityksen teemat lisäävät salkun vastuullisuutta
• Vastuullisuus ja kestävä kehitys (ESG) ovat vahvasti integroitu osaksi sijoitusprosessia
• ESG-tekijät ovat olennainen osa osakeanalyysiä perinteisten fundamenttitekijöiden rinnalla, mikä edesauttaa saamaan kokonaisvaltaisemman kuvan yhtiöstä ja sen mahdollisuuksista
• Salkunhoitajilla on pitkä kokemus sijoittamisesta kestävään kehitykseen. Tiimi on työskennellyt pitkään yhdessä ja tulokset ovat
olleet vahvoja.
Ominaisuudet
• Laaja hajautus eurooppalaisiin osakkeisiin matalalla kiertonopeudella
• Painottaa kasvuyhtiöitä
• Ottaa voimakasta, aktiivista näkemystä verrattuna indeksiin
• Positiiviset vastuullisuusvaikutukset kuten erittäin matala hiilijalanjälki
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