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Amplia Kuukausikatsaus 

Euforiasta epätoivoon 

Optimistiseen hyvänolontunteeseen vaipuneille sijoittajille tuli 
yllätyksenä toukokuun lopussa presidentti Trumpin tweetti, 
jossa hän ilmoitti USA:n vetäytymisestä kauppaneuvotteluista 
Kiinan kanssa ja lisätuontitullien voimaan saattamisesta. Tämä 
180:n asteen käännös sulatti S&P 500:n arvosta 6.2%, ja jätti 
toukokuun historiankirjoihin huonoimpana toukokuuna 
osakemarkkinoilla sitten 1960-luvun. Välikohtaus myös lähetti 
muistutuksen poliittisen riskin vaikutuksesta lyhyellä 
tähtäimellä niille sijoittajille, jotka olivat olleet ehkä liiankin 
optimistisia vuoden ensimmäiset kuukaudet.  

Keskuspankit – pelastava tekijä 

Päällisin puolin harva asia on muuttunut sitten huhti- 
toukokuun. Talousdata on edelleen riskillisiä 
varallisuusluokkia tukevaa, mistä on jälleen suurimmaksi 
osaksi kiittäminen keskuspankkeja. Nämä ovat ottaneet jälleen 
”kyyhkysmäisen” varovaisen äänen kelloonsa näin 
kauppasodan pilkistäessä kulman takaa, mikä saattaisi muuten 
pilata sijoittajien ja reaalitalouden toimijoiden (yritykset, 
kotitaloudet) riskinottohalukkuuden. 

Viime aikojen pudotus markkinakoroissa ei ainoastaan ole ollut 
mannaa obligaatiomarkkinoille. Se on myös antanut 
pohjapanssarin osakemarkkinoille, jotka ovat tätä 
kirjoittaessani (6. kesäkuuta) jo kuroneet umpeen suurimman 
osan toukokuun tappioistaan. Vaikka me emme juuri laskekaan 
sen varaan, että Fed alentaisi ohjauskorkoaan vielä tänä 
vuonna – ellei sitten kauppakonflikti lähde täysin lapasesta ja 
maailmankauppa hyydy – pelkkä keskuspankkien indikoima 
valmius toimia määrätietoisesti datan ollessa huonompaa 
auttanee osakemarkkinoita seuraavina kuukausina. 

Muutoin datavirtaa tarkastellessa yksityisen kulutuksen 
mittarit ovat nousseet viime aikoina, kun taas teollisuus- ja 
palvelualojen aktiviteetti sakkaa yhä. Osakkeiden 
arvostuskertoimet ovat muuttuneet houkuttelevimmiksi 
toukokuun pudotuksen jäljiltä. Sijoittajapsykologia on yhä 
pääosin positiivista: esimerkiksi volatiliteetti ja sen rakenne ja 
ylipäätään kysyntä suojaukselle tällä hetkellä on varsin 
vähäistä. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Pidämme osakepainomme maksimissa (sijoittajakohtaisesta 
ylärajasta) emmekä näe syytä tehdä siihen muutoksia. 
Sellaisessa ympäristössä, jossa yksi tweetti voi saada 
osakemarkkinat sinkoilemaan arvaamattomasti, on niiden 
ajoittaminen entistä vaikeampaa. Sijoittajan täytyy voida 
luottaa talouden fundamentteihin ja työskenellä skenaarioilla 
(välimuotoa ei ole). 

Tällä hetkellä perusskenaariomme on, että kauppasodan 
eskaloituminen vältetään, ja että USA ja Kiina pystyvät 
solmimaan kattavan kauppasopimuksen ennen kuin 
epävarmuus heijastuu reaalitalouteen (mikä osin tapahtui 
viime vuoden toisella puoliskolla). Mielestämme 
osakemarkkinat ja niiden suunta on yksi niistä (harvoista) 
asioista, joita presidentti Trump oikeasti kunnioittaa. 
Kauppasodan eskaloituminen ajaisi osakemarkkinat alaspäin, 
pilaisi sijoittajien ja yritysjohtajien riskinottohalukkuuden, 
lisäisi työttömyyttä ja laskisi asuntojen hintoja USA:ssa. Kaiken 

tämän seurauksena äänestäjien nettovarallisuus laskisi ja moni 
heistä syyttäisi tästä Trumpia, mikä taas pilaisi Trumpin 
mahdollisuudet toiselle presidenttikaudelle. 

Riskit tämän näkemyksen toteutumisesta ovat huomattavat ja 
kasvavat vähitellen, mutta meidän on voitava luottaa 
osakenäkemyksessämme tähän skenaarioon, kuin myös 
paranevaan talousdataan ja sijoittajapsykologiaankin. 

 

Toimialoista suosimme energiaa, ei vähiten viime aikojen öljyn- 
ja kaasunhintojen huomattavan laskun vuoksi. Muita sektoreita 
ylipainossa ovat kestokulutushyöydykkeet ja terveydenhuolto. 
Alipainotamme päivittäistavaroita ja yhdyskuntapalveluita. 

Viime aikojen viitekorkojen jatkuva lasku niin euroissa kuin 
USA:n dollareissa on antanut uutta pontta bondimarkkoiden 
nousulle, mikä on jatkunut vuoden 2018 keväästä. Etenkin 
USD-määräisten joukkovelkakirjojen hinnat ovat nousseet 
jälleen kerran, tarjoten vastapainoa osakemarkkinoiden 
myllerrykselle toukokuussa. Sijoittajien riskinkartto nosti 
luottoriskispreadeja globaalisti keskimäärin 20 – 30 
korkopistettä (0.2 – 0.3%). Tämä on tehnyt niin USD- kuin 
euromääräisistä roskalainoista houkuttelevia. Tähän asti 
olemme alipainottaneet hyvän (IG-) ja roskalainaluokituksen 
bondeja euroissa (poislukien pienet, luokittamattomat 
pohjoismaiset paperit), mutta viime aikojen pudotus niiden 
hinnoissa saa meidät suosimaan niitä nyt ensimmäistä kertaa 
kahteen vuoteen. 

Valuutoissa ainut viime aikojen isompi liike oli punnan sukellus 
USD:tä, EUR:a ja CHF:ää vastaan, kun markkinat nostivat 
”kovan Brexitin” todennäköisyyksiä. Niille, jotka pystyvät 
sietämään brittiläisen politiikan ennalta-arvaamatonta 
luonnetta, punta ja puntamääräiset osakkeet tarjoavat nyt 
erittäin lupaavia tuottonäkymiä vähintään 2 – 3 vuoden 
aikajänteellä. Mahdollisuuksia kasvattaa puntapainoa salkussa 
ovat mm. termiinit, myyntioptiot ja ns. strukturoidut termiinit.  

Lähdemme yhä siitä, että EUR/USD-kurssi pysyy 1.11 – 1.15 
välissä seuraavat kuusi kuukautta. Niille, jotka ovat huolissaan 
Italian polittisesta riskistä, eurojen myynti sveitsin frangia 
vastaan nykytasolla voi olla hyvä tapa suojautua. 
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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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