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Amplia Kuukausikatsaus 

Tauon paikka 

Kuukausi sitten elättelimme toivetta, että kauppapoliittisiin 
kiistoihin saataisiin kohtapuoliin ratkaisu. Toiveemme toteutui 
melko pitkälti, ja lokakuu olikin kaiken kaikkiaan suotuisa 
riskillisille varallisuusluokille. Osakemarkkinat nousivat 
varovasti (S&P 500 2,04%, Euro Stoxx 50 0.97%) ja 
luottoriskipreemiot laskivat (USA:n roskalainapreemiot -0,12% 
ja eurooppalaiset vastaavat -0,15%). Iso-Britannian punta 
toipui elokuun pohjistaan, kun sopimuksettoman Brexitin varjo 
väistyi. Joulukuun parlamenttivaaleissa puolueiden kannat 
vaihtelevat jo-hyväksytystä Brexit-sopimuksesta koko Brexitin 
perumiseen tykkänään. Kaikin puolin tuntuu, kuin poliittiset 
huolet hälvenisivät. 

Olemme tästä syystä hieman optimistisempia lähiajan 
näkymien suhteen. Tauko poliittisesta kaaoksesta antaa meille 
(ja muille sijoittajille) suuremman syyn keskittyä yritysten 3. 
kvartaalin tulosjulkistuksiin, jotka ovat lopuillaan, sekä muihin, 
asiapohjaisempiin trendeihin makrotaloudessa. 

Rahaa valuu osakemarkkinoille 

Bank of America Merrill Lynchin tunnettu sijoitusrahastojen 
salkunhoitajien kysely marraskuun 12.:lta päivältä osoitti, että 
salkunhoitajat kevensivät käteispainoaan viime kuussa eniten 
sitten Donald Trumpin vaalivoiton marraskuussa 2016. Tämä 
rahavirta kielii siitä, että sijoittajat ovat paniikinomaisesti 
ryntäämässä markkinoille sen pelossa, että missaisivat 
kurssinousun, samalla kun he unohtavat pitkäänvelloneet 
taantumamurheensa. BofA myös totesi, että salkunhoitajien 
optimismi maailmantalouden kasvun suhteen oli noussut 
kuukausitasolla eniten kyselyn 20-vuotisen historian aikana, 
yltäen 18 kuukauden huippuunsa. 

Katsoessamme sisääntulevaa talousdataa meidän on helppo 
yhtyä amerikkalaisten salkunhoitajien optimismiin. Yllätykset 
talousdatassa ovat olleet viime aikoina enimmäkseen ylös- kuin 
alaspäin. Saksassa esimerkiksi vienti nousi yllättäen 4,6% 
syyskuussa auttaen maata välttämään taanatuman 3. 
kvartaalilla. Kuluttajadata on hyvää: muun muassa Michiganin 
yliopiston kuluttajabarometri jatkoi toipumistaan elokuun 
pohjistaan. Osakkeiden arvostustasot ovat kallistuneet mutta 
ovat silti linjassa, kiitos alentuneiden diskonttokorkojen. 
Suurin yksittäinen tuki tulee yhä rahapolitiikasta: keskuspankit 
pitävät luotonannon ja -hinnan erittäin hyvänä. 

Ainoat riitasoinnut tulevat teollisuus- ja palvelusektoreilta, 
missä erilaiset barometrit osoittavat lähitulevaisuuden 
näkymien olevan mollivoittoisia tai kohtalaisia.  Yritystasolla 3. 
kvartaalin tulosjulkistukset lähenevät loppuaan, ja näyttäisi 
siltä, että monet suuryritykset – etenkin USA:ssa – 
raportoisivat laskevia nettotuloksia vuodentakaiseen 
verrattuna. Tämä ei kuitenkaan ole pelästyttänyt sijoittajia, 
sillä odotukset olivat matalat Trumpin viime vuoden 
veronalennusten vaikutuksen laannuttua. Itse asiassa 78,7% 
tähän asti raportoimista yrityksistä on päihittänyt 
analyytikkojen konsensusvoittoennusteen, mikä on parempi 
tulos kuin viimeisen 10 vuoden keskiarvo. 

Missä ne riskit sitten ovat? Meidän mielestämme poliittisissa 
käänteissä, jotka voisivat tärvellä viime aikoina syntyneen 
“sydämellisen yhteisymmärryksen” kauppablokkien (etenkin 
Kiinan ja USA:n) välillä. On myös entistä ilmeisempää, että 

monet kansantaloudet ovat yhä riippuvaisempia 
keskuspankkien matalien korkojen opiumista. Mikäli 
kumpikaan edellä mainituista ei yhtäkkiä muutu huonompaan 
suuntaan, niin olemme luottavaisia nykyiseen, riskillisiä 
varallisuusluokkia suosivaan allokaatioomme. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

 

Osaketoimialoilla nostamme syklisten osakkeiden painoa. 
Teollisuus- ja rahoitusala saavat ylipainon, 
kommunikaatioteknologian ja yhdyskuntapalveluiden 
kustannuksella.  

Mitä ajattelemme kullasta? Jos oletuksemme tasaisista tai 
varovasti laskevista viitekoroista (USA:n valtiolainat, EUR- ja 
USD-määräiset swap-korot, Kiinan 1-vuotinen 
antolainauskorko) pätee, niin vaihtoehtoiskustannukset kullan 
omistamiselle pysyvät kurissa. Koska kulta pysyy 
turvasatamana markkinaturbulenssin aikoina ja sen 
korrelaatio muihin varallisuusluokkiin on pieni, olemme 
varovaisen positiivisia kullan suhteen. Spot-hinnat alta 
$1450/unssi ovat mielestämme hyviä ostotasoja, ja pomput yli 
$1530:n tulisi käyttää myyntiin. Hyvä (ellei parempi) 
vaihtoehto suoralle kullalle ovat kultayhtiöiden ETF:t tai 
bondit, koska ne tuottavat ainakin jonkinlaista kassavirtaa. 

Korkorintamalta ei kuulu mitään uutta. Luottoriskipreemiot 
ovat erittäin alhaisia. Viitekoroilla ei ole nousupaineita 
käytännössä missään teollisuusmaissa. Suosimme yhä 
alemman investment graden ja korkean high yieldin (BB:sta 
BBB-:een) välimaastoa 5-12 vuoden juoksuajoilla USA:n 
dollareissa. Lisäämme takasijaiset, perpetuaalit 
pankkiobligaatiot USD:eissa ylipainotukseemme. Euroissa 
pohjoismaiset, luottoluokittamattomat, yleensä 
vaihtuvakorkoiset bondit pysyvät ylipainossa. 

Valuutoissa olemme yhä lievästi positiivisia euron suhteen 
EUR/USD-kurssin ollessa 1,10:n paikkeilla. Rahapolitiikan ja 
kauppataseiden kehityksen pitäisi johtaa varovaiseen euron 
vahvistumiseen dollariin nähden. Punta taas on mielestämme 
oikein arvostettu EUR:oon ja USD:iin nähden. Suosimme yhä 
SEK:iä euroa vastaan, ja pidämme tavoitetason 10,60:ssa. 

Zürichissä 14. marraskuuta, 
 
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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