
 
 

Juho Kivioja, CFA | Chief Investment Officer | Amplia & Co. AG | Münstergasse 18 | CH – 8001 Zurich | Switzerland 

Amplia Kuukausikatsaus 

Rauha markkinoilla, sijoittajat optimistina 

Viime kuukausina olemme ilmaisseet useasti huolemme 
talousdatan hiipumisesta globaalisti sekä ristiriitaisista 
signaaleista eri markkinaindikaattoreissa, etenkin osake- ja 
velkamarkkinoiden välillä. Nämä huolet ovat jossain määrin 
väistyneet, kun varsinkin USA:sta on saatu sarja hyviä 
talouslukuja. Samaan aikaan ensimmäisen kvartaalin 
tuloskausi on käynnistynyt varsin hyvin. Yhdistettynä nämä 
tekijät saavat meidät optimistisiksi ensimmäistä kertaa sitten 
viime syyskuun. 

Myötätuulta alhaisista koroista 

Suurin osa osakemarkkinoista on toipunut vuoden 2018 
syvistä tappioistaan, ja osa niistä riikkoo uusia ennätyksiä 
jälleen. S&P 500 ja Euro Stoxx 50 ovat nousset vuoden alusta 
17.27% ja 16.63%. Vastaavaa nousua yhdessä kvartaalissa ei 
ole nähty sitten vuoden 2009. Nousun takana on useampi 
tekijä, mutta tärkeimpänä esille nousevat alentuneet korko-
odotukset, jotka ovat nostaneet sijoittajien, yritysten ja 
kuluttajien luottamusta. 

10-vuotisen USA:n valtionlainan korko on noin 2.50%, mikä on 
huomattavasti alempana kuin vain muutama kuukausi sitten, 
marraskuussa 2018 (3.24%). Samaan aikaan 
luottoriskipreemiot ovat laskeneet alimmilleen sitten 
maaliskuun 2018. Yritykset nauttivat yhä pääsystä halpaan 
lainarahaan, ja monet keskuspankit kuten EKP ja Riksbank 
ilmaisivat viimeisen kuukauden aikana aikomuksensa jatkaa 
nykyisiä erääntyviä arvopapereiden osto-ohjelmiaan. 

Positiivisten uutisten tihkuessa kauppaneuvotteluista ja 
poliittisten riskien hälvetessä lasku kuluttaja- ja yristen 
luottamuksessa näyttää pysähtyneen. USA:ssa nämä mittarit 
(etenkin kuluttajaluottamus) vajoavat tosin yhä, kun taas 
Kinassa makrotalouden indikaattorit osoittavat enimmäkseen 
ylöspäin. Esimerkiksi laaja Caixin China Composite PMI Output 
– ostopäällikköindeksi antoi lukeman 52.9, mikä on sen 
korkein sitten kesäkuun 2018. USA:ssa taas tiettyjen 
indikaattoreiden jäähtyminen on ymmärrettävää, koska 
lähtötasot ovat yhä korkealla, ja vertailupohjana viime vuotta 
nostivat kertaluontoiset erät: Trumpin veronalennukset ja 
varojen kotiuttamisohjelma yrityksille. USA:n 1. kvartaalin 
BKT:n kasvu (3.2% p.a.) löi markkinaodotukset (2.3%). 
Samaan aikaan tuloskausi on puolivälissä ja käynnistynyt 
paremmin kuin aikoihin. 

Suurin murheenkryynimme on Eurooppa, missä merkkejä 
paremmasta ei näy. Monet keskeiset indikaattorit, kuten IFO 
Eurozone Business Climate, Markitin komposiitti-
ostopäällikköindeksi tai Komission kuluttajaluottamus kaikki 
ovat negatiivisella tasolla ja osoittavat yhä alaspäin. Poliittinen 
ympäristö pysyy epävakaana. Tässä tilanteessa olemme 
tyytyväisiä EKP:n yrityksiin paikata rahapolitiikalla sitä, missä 
poliitikot ja fiskaalipolitiikka epäonnistuvat. 

Mitä tulee riskisentimenttiin, raha jatkaa virtaamista riskillisiin 
varallisuusluokkiin. Sijoittajien halukkuus riskinottoon pysyy 
korkeana, ja turvasatamasijoitusten kysyntä pysyy vaisuna. 
Tästä huolimatta psykologiset signaalit pysyvät kaksijakoisina: 
esimerkiksi viime aikojen kurssiliikkeet eivät enää ole olleet 
niin vahvan kaupankäynnin siivittämiä ja markkina onkin 
kaventunut.  

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Yllämainituista signaaleista johtuen poistimme kolme viikkoa 
sitten osakepainomme suojauksen, joka meillä on ollut 
syyskuusta alkaen. Olemme tietoisia siitä, että tämä liike tulee 
aikana, jota edeltää jo vahva kurssinousu. Markkina- ja 
talousdata on kuitenkin vahvistunut niin paljon viime aikoina, 
että koemme tämän oikeaksi. Lisäämme kuitenkin samaan 
aikaan allokaatiota yrityslainoihin ja – riippuen 
henkilökohtaisesta riskiprofiilista – vaihtoehtoisiin 
sijoituskohteisiin hakiessamme tuottolähteitä aikana, jolloin 
arvostustasot nousevat.  

 

Osakesektoreista suosimme kestokulutushyödykkeitä, 
teollisuustuotteita ja terveydenhuoltoa. Alipainotamme 
päivittäistavaroita ja kommunikaatioteknologiaa. 

Velkakirjapuolella ympäristö pysyy suotuisana 
korkosijoittajalle korkojen ja luottoriskipreemioiden laskiessa. 
Pidämme yhä dollarimääräisistä USA:n ja kehittyvien 
markkinoiden yrityslainoista 5 – 7 vuoden maturiteeteilla sekä 
valikoidusti euromääräisestä velasta, etenkin roskalainoista ja 
pohjoismaisista liikkeellelaskijoista. 

Huomioiden euroalueen huonon talouskehityksen 
ylipainotamme USD-pohjaisia korkosijoituksia myös 
asiakkaillemme, joiden päävaluutta on euro. Näkemyksemme 
on, että euro pysyy heikkona dollaria vastaan seuraavat 6 – 12 
kuukautta. 

On huomionarvoista, että teollisuusmaiden (G10) 
päävaluuttojen liikkeet ovat olleet todella pieniä viimeisen 
kahden vuoden aikana. Etenkin USD-indeksi on pysynyt lähes 
paikallaan viimeiset 12 kuukautta, nousten vain vähäsen. 
Koska volatiliteetin myyminen valuuttapareille antaa 
hajautetun tuottomahdollisuuden, neuvoisimme pitämään osan 
”ruudista kuivana” ja odottamaan valuuttaliikkeiden 
palautumista normaalille, voimakkaammalle tasolleen, mikä 
tarjoaisi valuuttasijoittajalle mahdollisuuden hyötyä näistä 
liikkeistä jälleen. 

Zürichissä, 30. huhtikuuta 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) 100%
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