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Amplia Kuukausikatsaus 

Vanhat huolet nousemassa pintaan 

Vanhat, jo unohdetut murheet näyttivät leimahtavan uudelleen 
heinä-elokuun taitteessa, mikä sysäsi osakkeet ja korot 
yhtäaikaiseen alamäkeen. Ensiksi USA:n keskuspankki Fed 
laski ohjauskorkoaan 31.7. mutta vähätteli laskua samalla 
yksittäiseksi korjaustoimenpiteeksi. Kun markkinakorot tämän 
seurauksena alkoivatkin kohota, presidentti Trump löi pöytään 
uusimman ukaasinsa Kiinalle määräämällä 10 %:n tuontitullit 
300 miljardille dollarille kiinalaisia hyödykkeitä 1. syyskuuta 
alkaen. Kun yritysten toisen neljänneksen tuloksista ei saatu 
juuri vetoapua, laski S&P 500 uutisten johdosta lähes 6% 
heinäkuun huipuistaan ennenkuin lasku taittui seuraavalla 
viikolla. Nyt, lomakauden loppuessa sijoittajat pohtivat, voiko 
löysempi rahapolitiikka kääntää trendin. 

Lisäuutisia ja -twiittejä odotellessa 

Huolimatta yksittäisistä huonoista luvuista etenkin 
euroalueelta ja Saksan teollisuustuotannosta sekä talouden 
näkymä -barometreista, talousdata on tällä hetkellä melko 
hyvää. Ostopäällikköindeksit laskevat edelleen, mutta ovat yhä 
positiivisia, viitaten hidastuviin mutta silti kasvaviin 
kansantalouksiin. Keskuspankit osoittavat valmiuttaan toimia, 
kun inflaatio (ja kasvu) eivät täytä heidän tavoitteitaan. 
Viimeisen kolmen kuukauden aikana inflaatio ja korko-
odotukset ovat muuttuneet rajusti ja ovat nyt huomattavasti 
alemmalla tasolla. Emme olisi yllättyneitä, jos EKP esittelisi 
uusia, ennennäkemättömiä, keinoja inflaation nostamiseksi. 
Tällaisia keinoja saattaisivat olla rangaistus pankeille, jotka 
eivät laskuta asiakkaitaan käteisenpidosta tileillään, entistä 
alemmat ohjauskorot sekä uusi kierros arvopaperien osto-
ohjelmia. 

Huolimatta hyvästä talousdatasta taivas näyttää tummemmalta 
teknisen analyysin valossa. Tietyssä mielessä 2019 muistuttaa 
viime vuotta, jolloin toinen vuosipuolisko oli markkinoilla 
verenpunainen. Tappioita syntyi, kun sijoittajat menettivät 
uskonsa kauppakiistan nopeaan ratkaisuun. Vaikka 
perusskenaariomme, että USA ja Kiina hautaavat sotakirveensä 
ennen USA:n presidentinvaalin starttaamista kunnolla 
alkuvuodesta, pysyy muuttumattomana, riskit tämän 
toteutumisesta kasvavat nopeasti. Myönteisten uutisten puute 
yhdistettynä hiljenevään makrokehitykseen voi hyvin vetää 
markkinat alaspäin lyhyellä aikavälillä. Viime viikkojen 
kurssilaskut olivat laaja-alaisia, ja sijoittajat ovatkin vetäneet 
pois rahaa osakemarkkinoilta. Vastaavasti, yllätykset 
talousdatassa odotuksiin nähden ovat olleet enemmän 
negatiivisia kuin positiivisia. 

Ruohonjuuritasolla toisen kvartaalin tulokset ylittivät alhaalle 
viritetyt konsensusodotukset. Syklisten yhtiöiden toteutuneet 
tulokset luisuivat eniten alaspäin. Euroopassa tulokset olivat 
vaisumpia kuin USA:ssa, ja tulosvaroitusten määrä nousi. 
Toisaalta moni yritys pitäytyi aiemmassa ohjeistuksessaan 
koko vuoden osalta. Mikäli ohjeistukset todella pitävät koko 
vuoden, riippuu pitkälti seuraavien kuukausien makrodatasta. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Leikkaamme osakepainoamme 50 %:iin sijoittajakohtaisesta 
maksimista johtuen juuri epävarmasta markkinapsykologiasta. 
Kuten kuitenkin huomattua, markkinasentimentti voi muuttua 
hetkessä viikkoja kestäväksi kurssinousuksi, jos euforisia 

twiittejä ilmaantuu. Siksi olisi mielestämme liioiteltua poistua 
osakemarkkinoilta kokonaan, etenkin kun fundamenttidata on 
sekalaista tai hyvää. 

 

Toimialoista suosimme edelleen terveydenhuoltoa ja 
kestokulutushyödykkeitä. Arvostusperusteisesti myös 
rahoitusala Euroopassa sekä teollisuustuotteet vaikuttavat 
halvoilta pitkän kurssilaskun jälkeen. Alipainotamme 
perusteollisuutta ja informaatioteknologiaa, jotka ovat 
kauppasodan kasvavan uhan ja siten raaka-aineiden hinnan 
nousun armoilla. 

Korkopuolella laskevien viitekorkojen ja kapenevien 
luottoriskipreemioiden suotuisa yhdistelmä näyttää vihdoin 
tulevan päätökseen, kun viime aikojen osakeheilunta on 
sysännyt luottoriskipreemiot ylemmäs. USD-pohjaisessa 
allokaatiossa suosimme alemman investment-graden ja 
korkean high-yieldin (BB+:sta BBB-:een) välimaastoa 5-12 
vuoden juoksuajoilla. Jos luottokelpoisuus on hyvää, juoksuajan 
pidennys normaalia pidemmälle voi olla paikallaan, koska 
uskomme dollarimääräisten korkojen jatkavan tästä hiljalleen 
alaspäin. Teollisuusmaiden yritykset ovat liikkeellelaskeneet 
ahkerasti uutta velkaa viime aikoina, joita etupäässä suosimme. 
Toisaalta valikoiduilta kehittyviltä markkinoilta (Brasilia, 
Etelä-Afrikka, Venäjä) voi löytää järkevänhintaisia bondeja 
myös. 

Euroissa tilanne on muuttumaton: yksi harvoista keinoista 
saada tuottoa rahoilleen järkevällä riskitasolla on sijoittaa 
pohjoismaisiin, luottoluokittamattomiin, yleensä 
vaihtuvakorkoisiin bondeihin. Pitäydymme näissä. 

Valuutoissa elokuu tuo vain vähän muutoksia. Iso-Britannian 
punta ja Ruotsin kruunu pysyvät aliarvostettuna. EUR/USD 
pysynee samassa 1.11 – 1.15 haarukassa, koska Euroopan 
sisäiset ongelmat tasapainottavat dollarin yliarvostusta sekä 
USA:n vaihtotaseen sekä budjettialijäämiä. Leikkaamme 
Sveitsin frangin ylipainomme euroa vastaan nollaan, koska 
frangi on nyt vahvistunut yli 5.2% huhtikuun huipuistaan, ja 
nousuvaraa ei enää hirveästi ole.  

 

Zürichissä 13. elokuuta, 
 
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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