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Moderni talous perustuu 
luottokannan kasvuun 
!
Omaisuuslajien hinnat ovat riippuvaisia luottokannan 
kasvusta. On aina mielenkiintoista havaita, kuinka 
monella tavalla voidaan määritellä se, mikä on jonkin 
sijoituksen arvo. Monet arvonmäärityskeinot ovat 
täysin järkeviä ja perustuvat toki tieteelliseen 
tutkimukseen tai terveeseen järkeen. Puhutaan 
sellaisista klassisista keinoista kuten “luonnollinen” 
korkotaso, P/E-luku, cap rate sekä riski- ja 
likviditeettipreemio.  !
Monilta jää ymmärtämättä se, kuinka ratkaisevassa 
roolissa modernissa taloudessa on luottokannan 
kasvu. Omaisuuslajien hinnat ovat riippuvaisia 
luottokannan kasvusta tai supistumisesta. Minne 
luottokanta menee, sinne markkinat seuraavat. 
Moderni talous perustuu siihen, että luottokanta 
kasvaa. Sen on kasvettava, koska muutoin systeemi 
romahtaa. Siten ollen sijoittajan on terveellistä 
ymmärtää, että modernin talouden ydin on se, että 
se on rakennettu luottokannan kasvun varaan. 
Ongelmia tulee tietenkin siinä vaiheessa, kun 
kansantalouden tulot eivät riitä kattamaan 
velanmaksua.  
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Talous ja tavoitteet 

Useimmat haluaisivat 
enemmän rahaa, mutta kuinka 
paljon olemme valmiita 
tekemään lisärahan eteen? 
Ennen kuin tähän osaamme 
vastata, on mietittävä, miksi 
ylipäätään haluaisimme lisää 
rahaa. Uskommeko sen tuovan 
meille enemmän vapautta ja 
onnea? Mitä me tekisimme 
rahalla?!

Omia motiiveja kannattaa 
pohtia ennen tavoitteiden 
asettamista. On täysin turhaa 
ponnistella sellaisen eteen, 
joka ei aivan oikeasti olekaan 
meille itsellemme tärkeää, 
vaan on jotain mitä vain 
kuvittelemme haluavamme. !

Useimmat upeat asiat ovat 
meille mahdollisia, mikäli vain 
olemme valmiita tekemään 
mitä vaaditaan. Todella 
tärkeiden asioiden eteen 
kannattaa antaa kaikkensa.  !
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!
Siispä kun sijoittaja pohtii omaisuuslajin “hintaa” tai 
“arvoa”, on välttämätöntä ymmärtää se, että 
omaisuuslajin hintaa ajaa aina osittani luottokannan 
kasvaminen tai supistuminen. Se on fundamentti 
voima, joka vaikuttaa P/E-lukuihin, riskipreemioihin, 
luonnollisiin korkotasoihin jne. Tämä on monelle 
vaikea asia hyväksyä.  !
Kuvitellaan että olisi olemassa henkilö, joka tahtoo 
lainaa epätoivoisesti, mutta lainattavana on vain yksi 
ainoa euro. Koska euroja on vain yksi, sen korkotaso 
on mahdottoman korkea. Jos puolestaan olisi 
lainattavana tuhat miljardia euroa eikä kukaan sitä 
edes tahtoisi lainata, korkotaso olisi käytännössä 
nolla - kuten se tänä päivänä monen talletuksille on.  !
Luottokannan koko ja sen kasvuvauhti ovat kriittisiä 
omaisuuslajien hinnoille, ja omaisuuslajien hinnat 
taas ovat modernissa taloudessa kriittisiä 
kansantalouden kasvun, työllisyyden ja 
tulevaisuuden investointien kannalta. Fiat-rahaan 
perustuvassa systeemissä talous rakentuu jatkuvan 
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Asuntomarkkinat 
Suomessa 

Asuntojen hinnat ovat jo 
pidempään kehittyneet 
epäyhtenäisesti Suomessa. 
Pääkaupunkiseutu on elänyt 
omaa elämäänsä, ja pienemmät 
paikkakunnat ovat kärsineet jo 
tovin laskevista kauppaluvuista ja 
hinnoista.  

Asuntosijoittamisen 
viimeisimmän ryntääjät ovat 
monelta taholta tulleet 
asuntorahastot, jotka edustivatkin 
loppuvuodesta 2013 noin 45 
prosenttia kaikesta 
uudistuotannon kaupasta.  

Monen asuntorahaston 
tuottolaskelmat perustuvat laajalti 
oletukseen sekä hintojen että 
vuokratasojen nousun 
jatkumisesta. Tämä on kuitenkin 
olettamuspari, jolla on vaikeasti 
löydettävää pohjaa. 
Vuokratarjonnan kasvu on 
laskenut etenkin suurempien 
asuntojen vuokratasoja, ja 
luottokannan supistuminen 
vaikuttaa suoraan 
asuntomarkkinoiden 
arvostustasoon.  

Vanhan asuntokannan raskaat 
tulevat remontit sekä 
kyseenalainen taloustilanne 
välkyttävät asuntomarkkinoiden 
varoitusvaloja Suomessa. 
Mahdollinen luotonannon 
kiristyminen on lisäksi omiaan 
vaikeuttamaan tilannetta 
entisestään. Omistusasujan ja 
asuntosijoittajan onkin syytä pitää 
jatkossa entistäkin paremmin 
huolta omasta maksukyvystä ja 
tyrskykestävyydestään. 
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luottokannan kasvuun, jotta se voi menestyä, tai jotta se voisi edes selviytyä. Luottoa on 
oltava ja sen on liikuttava lainaajalta lainanottajalle. Sitä kutsutaan velositeetiksi.  !
Budjettivajeiden ja keskuspankkien taseiden kasvu on hidastumassa. 3-4% 
luottokannan kasvu ei ole välttämättä riittävää ylläpitämään 3% kasvua. Ennen Lehman 
Brothersin konkurssia USA:n luottokanta kasvoi 8-10% vuodessa, mutta nyt se kasvaa 
enää 3-4% vuodessa. Nyt USA ja monet muut maat velkaantuvat hitaammin kuin 
aikaisemmin, kun niiden budjettivajeiden kasvu on hidastunut. Monet pitävät valtioiden 
velkaantumisen hidastumista hyvänä asiana ja uskovat siksi tiettyjen omaisuuslajien 
hintanousuihin. Itse asiassa kun julkishallinto hidastaa tai vähentää velkaantumistaan, 
monet omaisuuslajit ovat vaarassa laskea, ellei yksityinen sektori liity luottojuhliin 
lainaamaan. Viimeisen 12 kuukauden aikana luottokanta on kasvanut vain 3,5% vauhtia, 
mikä on riittänyt pitämään yllä nominaalista saman suuruista BKT:n kasvua USA:ssa.  !
Luottokannan kasvun hidastuminen ja keskuspankkien USA:n keskuspankin elvytyksen 
hidastuminen voivat aiheuttaa yllätyksiä monen osakesijoittajan salkkuun. Moni 
luottokannan kasvuun perustuva talous voi yhtäkkiä havahtua siihen, ettei talous 
ollutkaan niin vahvalla pohjalla. Jossakin saattaa jopa vilahtaa deflaatio-sana.  !
Velan määrä on korkea maailmantaloudessa. Ei siis kannata olla lammas markkinoilla. 
Lampaana olemisen ongelma on se, että markkinoilla lampaat teurastetaan. Helppojen 
arvonnousujen aika on ohitse, ja voi olla että hitaidenkin arvonnousujen aika on ohitse. !!
!

Mistä tuottoa kuluvaan vuoteen? 
!
USA:n osakemarkkinat ovat nousseet ilman merkittävää korjausliikettä vuoden 2011 
syksystä lähtien, ja vuoden 2009 keväästä alkanut nousu täyttää pian viisi vuotta. Se on 
melko tavalla pitkä aika osakemarkkinoiden nousulle. Ovatko osakkeet siirtymässä 
kuplavaiheeseen vai eivät? Asiantuntija-arvioiden mukaan edessä on vielä hyvää ja 
pitkään arvostustasojen ollessa vielä kohtuullisia. Kuinka kohtuullisia ne sitten ovat? 
Siitä voidaan olla montaa mieltä. Arvostustasoja perustellaan hyvällä yritysten 
tuloskunnolla. Viimeiset vuodet ovat olleet tuloskasvulle ja osakkeille hyvää aikaa. 
Tuloskuntoa on hiottu ylöspäin leikkaamalla työvoimakuluja ja nostamalla markkinoilta 
edullista lainarahaa, jota on käytetty osakkeiden takaisinostoihin ja osingonjakoon.  !
Tällä toiminnalla on potentiaalisesti haitallista vaikutusta tulevaisuuden 
kasvumahdollisuuksiin. Siinä missä omistajien tämän päivän hellittely saa hymyn 
huulille, tulevaisuuden investointien puute voi tarjoilla ikävähkön jälki-irvistyksen.  
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!
Yleisesti osakemarkkinat tuntuvatkin tarjoavan hyvin vaikeasti lähestyttäviä 
mahdollisuuksia, sillä pitkittyneen nousun ja kuplan rakentuessa on tyypillisesti vain 
kahdenlaisia hölmöläisiä. On niitä, jotka jättäytyivät liian aikaisin junasta, ja niitä, jotka 
tajusivat hypätä vasta kun kurat ovat jo housuissa. Kuplan huippujen tunnistaminen 
onkin järisyttävän vaikeaa, ja likviditeettivetoinen nousu on vienyt terän niistäkin 
harvoista aikaisemmin toimineista varoitusvaloista.  !
Jokainen maailmanaika kuitenkin tarjoaa mahdollisuuksia, kun niitä viitsii ja jaksaa etsiä 
sinnikkäästi. Jotkut ideat ovat helpommin hyödynnettävissä, kun taas toiset ideat ovat 
hyviä, mutta lähes mahdottomia toteuttaa järkevästi. Meidän omissa sijoituksissamme 
on tällä hetkellä edelleen kaksi pääteemaa.  !
Ensimmäinen on jo muutamia vuosia fokuksessa ollut USA:n asuntomarkkinoiden 
tarjoama mahdollisuus. Tämä on esimerkki siitä vaikeammin toteutettavasta ja monelle 
ulottumattomasta ideasta. USA:n asuntomarkkinoiden pohjat syntyivät vuoden 2012 
keväällä, jolloin laskukautta oli kestänyt lähes kuusi vuotta. Nyt asuntomarkkinat ovat 
vaiheittain elpyneet pian kaksi vuotta tarjoten erilaisia mahdollisuuksia ahkeralle ja 
työtä pelkäämättömälle sijoittajalle.  !
Huimat arvonnousumahdollisuudet ovat keskittyneet lähinnä high end -asuntoihin ja 
muutamiin osavaltioihin, kun taas kovaa kassavirtaa etsivä sijoittaja on löytänyt itsensä 
varsin erilaisilta alueilta ja asunnoista. Meidän pääasiallinen fokuksemme on ollut 
keskittyä ennustettavaan ja pitkäjänteiseen vahvaan kassavirtaan, jossa arvonnousu 
otetaan iloisena bonuksena vastaan.  !
Asuntomarkkinoiden toipumisen suoraviivaisesta jatkumisesta emme ole lainkaan 
varmoja ja siksi olemmekin pitäytyneet loitolla riskipitoisimmista arvonnousukohteista. 
On varsin mahdollista, että kasvukertomuksessa nähdään yskähdyksiä ja sitä, että 
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asuntojen hintoja kuvaavat suurten kaupunkien indeksit värähtävät nykyistä alemmalle 
tasolle.  !
Hintakehitystä tarkkailtaessa on oltava tarkkana, sillä nopeat johtopäätökset johtavat 
usein harhaisiin päätelmiin. Case-Shiller 20 -indeksi kuvaa USA:n 20 suurimman 
kaupungin asuntojen keskimääräistä hintojen käytöstä ja kirjasi viime vuonna 13,7 %:n 
nousun. Samaan aikaan kuitenkin USA:n myytyjen asuntojen mediaanihinta nousi vain 
4 %, ja pakkohuutokauppakohteiden kauppahinnat laskivat 7 %. Tästä nähdään, että 
hinnannousu on keskittynyt kalleimpiin asuntoihin, ja hintakirjon alapäässä nousu on 
ollut huomattavasti maltillisempaa kertoen tavallisten kotitalouksien edelleen kärsivän 
asuntokriisin jälkimainingeista. !
Toinen sijoitusteemamme liittyy kultaan, hopeaan ja kaivosyhtiöihin. Kulta- ja 
hopeakaivosyhtiöt olivat vuonna 2013 sijoittajainhokkien kärjessä. Kullan hinta on 
laskenut elokuun 2010 huipusta noin kolmanneksen, kun NYSE Gold Bugs -indeksi 
(kaivosyhtiöt) on laskenut samaan aikaan noin 65 %. Useat yhtiöt ovat samalla tasolla 
kuin vuoden 2009 pohjilla, vaikka kullan hinta on noin 70 % korkeammalla tasolla. 
Ennen kuin teemme nopeita johtopäätöksiä, on syytä miettiä mikä markkinoissa on 
muuttunut.  !
Kuvaajasta nähdään, että kaivosyhtiöiden ja kullan välisen suhteen kehitys voidaan 
jakaa karkeasti kolmeen osaan.  !
Ensimmäisessä vaiheessa ennen vuotta 2008 sijoittajat olivat valmiita maksamaan 
preemiota kaivosyhtiöiden osakkeista suhteessa kultaan. Odotuksena oli, että yhtiöiden 
kautta saadaan liiketoiminnan tuottojen kasvun vipua kullan hinnan noustessa. Useat 
yhtiöt purkivatkin tuotannon tulevaisuuden hinta-suojauksiaan, ja odotuksissa oli 
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yhtiöiden liikevaihdon nousu, katteiden paraneminen ja kasvavat voitot. Sijoittajien 
odotukset realisoituivat kuitenkin hyvin hitaasti kasvavina tuloksina ja osinkovirtoina. 
Vuosi 2008 ajoi sijoittajat uudelleenarvioimaan kulta- ja hopeakaivosyhtiöiden 
tulevaisuutta ja niistä maksettavia preemioita.  !
Toinen nähtävissä oleva aikakausi on vuosien 2009 ja 2011 välillä, jolloin kaivosyhtiöt 
nousivat käsi kädessä nousevien metallien hintojen kanssa. Keskuspankit elvyttivät, ja 
inflaatio-odotukset valtasivat sijoittajien ajatukset. Sijoittajat seurasivat kaivosyhtiöiden 
liikevaihtoa, tuloksia ja osinkoja. Kasvu ja varannot olivat katseiden polttopisteessä, ja 
yritysostot ja reservien kasvattaminen palkittiinkin osakkeen hinnan nousulla. 
Kaivosyhtiöt ostivat laajasti eri tasoisia esiintymiä, joiden uskottiin tulevan kannattaviksi 
kullan hinnan edelleen noustessa.  !
Kolmas aikakausi alkoi vuonna 2012 sijoittajien kärsivällisyyden loputtua tuloskasvun 
odotteluun. Kaivosyhtiöt laskivat kullan hintaa nopeammin. Vuoden 2013 aikana 
kiihtynyt metallin hinnanlasku antoi vain lisävauhtia osakekurssien laskulle.  !
Tuloskunnon kurimus oli kolmen pääkomponentin summa: energian hinnan, 
työvoimakustannusten sekä koneiden ja laitteiden hintojen nousun. Lisäksi kullan 
hinnan noustessa kaivosyhtiöt laajensivat rohkeasti tuotantoaan pitoisuudeltaan 
köyhempiin esiintymiin, joka osaltaan vielä nostivat tuotetun kullan hintaa. Niin pitkään, 
kun hinnat nousivat, eivät nämä kalliimmat tuotantoalueet olleet selkeä ongelma.  !
Esimerkin kautta tämä selviää helposti. Mikäli kaivoksen kannattavuuden raja olisi 
kullan unssihinnalla $800 4 grammaa kultaa per tonni, $1200 / unssi hinnalla riittäisi 2 
grammaa tonnilta, jotta päästäisiin kannattavuusrajan ylitse. Useat nuoret 
kultakaivosyhtiöt, joiden tuotanto on alkanut viimeisen kymmen vuoden aikana, 
keskittyivät pitkälti pitoisuudeltaan köyhempiin varantoihin uskoen niiden muuttuvan 
kannattaviksi kullan hinnan jatkaessa nousuaan. Tämä on ollut resepti, joka on johtanut 
ongelmiin, ja palkkiona on ollut jopa 90 prosentin pörssikurssin lasku ja suuret 
talousvaikeudet.  !
Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä suurempien vakiintuneiden tuottajien (Major 
Gold Producers)  AISC eli tuotannon kokonaiskustannus (huomaa AISC ja TCC ero) oli 
aika tarkasti $1000 unssilta. Vuodet 2012 ja 2013 ovatkin pakottaneet kullantuottajat 
keskittymään voimakkaasti kulujen karsimiseen, tuloskuntoon ja oman pääoman 
tuottoon. Onkin todennäköistä, että olemme nyt lähellä toimialan 
pohjanmuodostusta. Tulevaisuus tuo varmasti mukanaan alan konsolidoitumista 
suurten toimijoiden ostaessa vaikeuksiin joutuneita pienempiä toimijoita murto-osalla 
niiden kaivosten perustamiskustannuksista.  !
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Mikäli kullan hinta nousee, on todennäköistä, että kiinnostus tuottajayhtiöitäkin kohtaan 
kasvaa merkittävällä tavalla. Kulta- ja hopeakaivosyhtiöt ovat USA:n asuntojen ohella 
tällä hetkellä eniten meitä kiinnostavat sijoituskohteet.  !
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