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Amplia Kuukausikatsaus 

Hengähdystauko markkinaoptimismissa 

Kuten niin monesti aiemmin, maaliskuuta sävyttivät 
tapahtumat, joita sijoittajat eivät pitäneet todennäköisinä, vain 
hämmästyäkseen kun uutiset sitten saapuivat, miettien mitä 
seuraavaksi. 

Ensiksi USA:n keskuspankki Fed signaloi maaliskuun 
kokouksessaan huolensa kasvun hidastumisesta USA:n 
ulkopuolella. Tämä varoivaisuus sai sijoittajat nostamaan 
koronlaskun todennäköisyyttä pankin kesäkuun kokouksessa 
19.4%:iin ja koronnoston 0%:iin, mikä on täysin päinvastaista 
tilanteeseen 26.12.2018, vain kolme kuukautta sitten. Tuolloin 
koronlaskun todennäköisyys oli 3.0% ja -noston 25.5%. Tämä 
varovaisuus, josta markkinat normaalisti riemuitsisivat 
“kyyhkysmäisenä” ja osakkeita tukevana, aikaansai nyt 
sijoittajien keskuudessa pelkoja taantumasta. Toisinsanoen se, 
mitä sijoittajat olivat niin toivoneet, ei osoittautunutkaan 
ihmelääkkeeksi sijoittajien skeptisyyteen. USA:n korkokäyrä 
kääntyi päälaelleen pitkien korkojen lipuessa lyhyempiä 
alemmaksi, mikä on pahaenteinen merkki taantumasta 
seuraavan 12 – 18 kuukauden aikana. 

Toinen, yhtä merkillinen nytkähdys markkinoiden mielialassa 
sattui viikonloppuna, kun erikoistutkija Muellerin raportti 
käytännössä laittoi pisteen spekulaatiolle Trumpin 
virkarikossyytteestä. Eikö ehyt ja vahva USA:n presidenttiys 
ollutkaan ennakkoehto reformien ja kauppaneuvotteluiden 
läpiviemiselle? Heti uutisten tultua ensimmäiset 
markkinakommentaattorit tulkitsivat Trumpin nyt ottavan 
kovemman linjan Kiinaa vastaan, mikä sekin lisäsi 
kurssiheiluntaa. 

Nämä kaksi tapahtumaa osoittavat jälleen kerran, että 
todellisen talousdatan havainnointi ja puhdistus kaikesta 
markkinakommentaattorien ja poliitikkojen “kohinasta” ei ole 
helppoa, mutta on ainut tapa navigoida tilanteissa, kun 
sijoittajat epäröivät, miten uutisia ja tapahtumia tulisi tulkita. 

Kasvun hidastuminen jatkuu 

Talousdata kielii yhä maailmantalouden jäähtymisestä. 
Teollisuus- ja palvelualojen momentti hidastuu, kuten on 
parhaiten nähtävissä alaspäin osoittavista 
ostopäällikköindekseistä ja tuotantoluvuista Kiinassa, 
Euroopassa ja nyttemmin jopa USA:ssa. Yksityinen kulutus 
sakkaa Euroopassa, ja ennakoivat suhdanneindikaattorit 
useimmissa länsimaissa viestivät nollakasvua tai ovat lievästi 
minuksella. Yksi harvoista todella positiivista signaaleista on 
juuri keskuspankkien toistuvat vakuuttelut heidän 
toimintavalmiudestaan, jos kasvu hidastuisi lisää.  

Tässä ympäristössä moni argumentti ei puhu markkinanousun 
jatkumisen puolesta. Yksi syy lyhyellä tähtäimellä voisivat olla 
osakkeiden arvostustasot, jotka hyvän tuloskauden jälkeen 
ovat yhä linjassa pitkän ajan keskiarvojen kanssa alkuvuoden 
noususta huolimatta. Toinen syy voisi olla sijoittajien halu 
kääriä kevään osingot, koska osinkovuosi on nyt ennätyshyvä. 

Mitä markkinasentimenttiin tulee, kysyntä riskillisille 
varallisuusluokille on ollut suurta rahavirran jatkuessa 
osakemarkkinoille ja suojauskysynnän lievennyttyä. Historia 
on kuitenkin osoittanut, että bondimarkkinat ovat parempia 
ennustamaan taloussykliä kuin osakemarkkinat. Vallitseva 

käänteinen korkokäyrä USA:ssa viestii inflaation tai kasvun 
hidastumisesta tai sitten molemmista seuraavan 6 – 24 
kuukauden aikana. Elleivät pitkät korot käänny ylös nopeasti, 
on ristiriita osake- ja bondimarkkinoiden odotusten välillä 
poikkeuksellisen suuri. Tällainen ympäristö on yleensä 
ennakoinut korjausliikettä osakemarkkinoilla. Tämä puoltaa 
varovaista lähestymistapaa osakkeisiin. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Edellämainituista syistä pidämme osakepainon 
muuttumattomana mallisalkuissamme. Sektoreista suosimme 
energiaa, kestokulutushyödykkeitä, terveydenhoitoa ja 
tietotekniikkaa. 

 

Mitä tulee bondeihin, viime aikojen keskuspankkien 
varovaisuus on nostanut etenkin pitkien dollarimääräisten 
investment grade - ja konservatiivisimpien roskalainabondien 
hintoja. Tämä luottospreadin tiukkenemisen jälkeen me 
suosittelemme korjaamaan voitot ja vähentämään näiden 
(pitkien) yrityslainojen painoa neutraaliksi. USD-määräisiä 
mahdollisuuksia esiintyy kuitenkin yhä kehittyvien 
markkinoiden bondeissa ja – valikoiden – USA:n 
kotimarkkinoilla. 

Viime viikkojen pudotus euromääräisissä markkinakoroissa ei 
helpottanut eurokorkosijoittajan elämää.  Vaikka pidämme 
nousevien korkojen riskiä vähäisenä, ei nykyisiin ultramataliin 
korkoihin sitoutumisessa ole järkeä. Niinpä suosimme yhä 
pieniä, vaihtuvakorkoisia, pohjoismaisia yrityslainoja, joilla on 
suhteellisen konservatiivinen luottoriskiprofiili ja hyvä 
hallinto. 

Valuuttamarkkinoilla päävaluutat ovat pysyneet yllättävän 
pienessä heiluntavälissä yllättävän kauan. Me olettaisimme 
tämän muuttuvan ainakin punnan osalta, kun Brexitin 
lopputulos on selvillä kesään mennessä. GBP/USD noustessa 
välille 1.35 – 1.38, tai sopimuksettoman Brexitin skenaariossa 
1.25 – 1.29. Jos osakkeet taas korjaavat alaspäin, levinnee se 
valuuttamarkkinoille, vahvistaen turvasatamia CHF, JPY ja jopa 
USD. Muussa tapauksessa EUR/USD ja EUR/SEK pysyvät 
lähellä nykytasojaan vielä jonkin aikaa. 
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Ystävällisin terveisin, 
Juho Kivioja 

 

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

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