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Amplia Kuukausikatsaus 

2019 – sian vuosi 

Kahdestatoista kiinalaisesta astrologisesta eläimestä sika on 
viimeinen. Myytin mukaan Jade- keisari sanoi eläinten 
keskinäisen järjestyksen ja hierarkian määräytyvän sen 
mukaan, missä järjestyksessä ne saapuisivat hänen luokseen 
Taivaanportille. Sika saapui viimeisenä, koska se nukkui 
pommiin. Vaihtoehtoisen selityksen mukaan susi hajotti sian 
talon, ja sian piti ensin rakentaa itselleen uusi ennen kuin se 
pääsi matkaan. Kumpi versioista sitten pitääkään paikkansa, 
sijoittajat ovat tänä vuonna olleet ripeäliikkeisempiä kuin sika 
etsiessään onnea: tammikuussa osakemarkkinoille virtasi 
huomattavasti uutta rahaa, ja moni osakeindeksi on yltänyt 
lähes viiden prosentin tuottoihin vuoden alusta. 

USA - Kiina - kauppapolitiikka puhuttaa 

Vuoden 2018 lopun sijoittajien huolenaiheista ainoastaan 
Brexit ja USA – Kiina –kauppasota ovat ainoita, joita ei ole 
ratkottu tai lakaistu maton alle. Brexitin hädin tuskin 
edistyessä kauppaneuvottelut suurvaltojen välillä jatkuvat, ja 
ne tiedonpalaset, joita neuvoitteluista tihkuvat ulos, ovat 
lupaavia. Tämä on näkynyt etenkin syklisten vientiyhtiöiden 
osakekursseissa, joista monet ovat nousseet jopa 10% vuoden 
alusta. 

Kolikon kääntöpuolella maailmantalous on alkanut yskiä. Missä 
määrin tämä johtuu vellovasta poliittisesta epävarmuudesta tai 
velkavetoisen kasvun hiipumisesta etenkin Kiinassa, on 
kyseenalaista. Joka tapauksessa meidän viime vuoden lopun 
uhkakuvat alkavat realisoitua: tarpeeksi pelon- ja 
epävarmuuden lietsontaa mediassa saa yritykset ja kuluttajat 
empimään.  

Mitä talouden kokonaiskuvaan tulee, rahapolitiikka on 
kääntynyt kasvua tukevaksi. Esimerkiksi USA:n Fed signaloi 
olevansa entistä herkempi makrotalouden (ja markkinoiden) 
muutoksille. Yritysten on myös yhä helppoa saada rahoitusta 
länsimaissa. Kiina on aloittanut massiivisen uuden elvytyksen, 
ja Kiinan keskuspankin rahantarjonta kasvaa tahdilla, joka 
tukee kasvua. Näin ollen rahoitusolosuhteet ovat parantuneet 
viime kuukausina kasvua tukeviksi. Vastaavasti viime aikojen 
markkinoiden korjausliike madalsi arvostuskertoimia niin 
paljon, että osakkeet näyttävät taas houkuttelevammilta. 

Tästä huolimatta huomattavaa jäähtymistä on havaittavissa 
teollisuus- ja yksityisen kulutuksen datasta. Esimerkiksi USA:n 
Empire State Manufacturing general business conditions 
survey on selvästi heikentynyt jo pari kuukautta, niin kuin on 
baijerilainen ZEW-kysely, joka mittaa euroalueen yritysten 
nykytilannetta. Lukemattomat muut indikaattorit puhuvat 
samaa kieltä, ja niinpä sekä kulutus että yritysten investoinnit 
heikkenevät nopeasti vaikkakin hyvistä lukemista. Yhdistettynä 
talouden indikaattorit puoltavat siis yhä konservatiivisen 
näkemyksen ottamista riskillisiin varallisuusluokkiin. 

Mitä markkinapsykologiaan tulee, viime viikko oli 
ensimmäinen kerta, kun aggregoidut markkinariski-
indikaattorit puhuivat kestävän kurssinousun puolesta. 

Vaikka kysyntä riskisuojaukselle on yhä korkeaa ja talouden 
luvut yllättävät keskimäärin yhä negatiivisesti, vuoden 2018 
viimeisen kvartaalin tulokset ovat tähän asti olleet hyviä. 
Lisäksi tammikuun markkinanousu on perustunut ostamiseen 

laajalla rintamalla. Näin ollen riskisentimentti puhuu 
osakkeiden puolesta. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Lisäämme osakepainomme 50%:iin 25%:sta 
sijoittajakohtaisesta maksimaalisesta osakepainosta johtuen 
tasapainoisemmista arvostuskertoimista ja riskisentimentistä. 
Odotamme kuitenkin lisää elpymisen merkkejä 
reaalitaloudesta ennen kuin myymme loput 
markkinasuojauksistamme. 

Mitä toimialoihin tulee, suosimme energiaa (etenkin öljy- ja 
kaasuteollisuutta), kulutushyödykkeitä ja terveydenhoitoa. 
Alipainotamme rahoitusalaa, päivittäistavaroita ja 
perusteollisuutta.  

 

Korkopuolella, dollarimääräisenä pidämme suosituksemme 
pitkän juoksuajan investment grade – obligaatioissa. Tämä on 
ollut kannattava näkemys tähän asti, koska pitkät korot ovat 
laskeneet johtaen korkeampiin obligaatiohintoihin. Mitä 
euromääräisiin bondeihin tulee, tilanne pysyy äärimmäisen 
haastavana. Suosituksemme pitää: osta pohjoismaisia, pienten 
liikkeellelaskumäärien vaihtuvakorkoisia obligaatioita, joihin 
isot institutionaaliset sijoittajat eivät pääse käsiksi tai joita ne 
eivät saa ostaa. 

Vaikka dollari on yliarvostettu tasapainotasoihinsa nähden, se 
pysynee vahvana Fed:in supistaessa tasettaan ja nostaessa 
yhdestä kahteen kertaan korkoa tänä vuonna. Tilanne on 
päinvastainen monessa muussa taloudessa, kuten euroalueella. 
Emme usko EKP:n pystyvän nostamaan ohjauskorkoaan ennen 
seuraavaa taantumaa yritysten tulevaisuudennäkymien 
heiketessä, inflaation hiipuessa ja Etelä-Euroopan painiessa 
samojen vanhojen velkaongelmiensa kanssa. Siksi 
ennusteemme EUR/USD-kurssille on 1.1250 – 1.1600 
seuraavalle 12:lle kuukaudelle.  

EUR/SEK pudonnee lähelle 10:ntä nykyisestä 10.28-tasolta 
Ruotsin asuntomarkkinan tasapainottuessa ja 
vientiteollisuuden elpyessä tariffiuhan väistyessä. Ruotsin 
inflaatio (KPIF) pysyttelee sitkeästi yli 2%:n tavoitetason, ja 
täten Riksbankilla on enemmän syitä nostaa seuraavat ¼ 
prosenttia myöhemmin tänä vuonna. 

Zürichissä, 25. Tammikuuta 2019 

 
Ystävällisin terveisin, 
Juho Kivioja 

 

Industry ↘
Consumption ↘
Monetary environment ↗
Market valuation ↗
Fundamentals total ↘

Hedging demand ↘
Economic surprises ↘
Market risk ↗
Market breadth ↗
Money flow into risky assets ↗
Risk sentiment total ↗

Equity exposure (of maximum): 50%
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