
 
 

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

Amplia Kuukausikatsaus 

Sadonkorjuun aika 

Ottaen huomioon kaiken epävarmuuden ja riskit, joita 
sijoittajat joutuivat vuoden mittaan sietämään, on nykyhetki 
markkinoilla kaikessa rauhallisuudessaan ja optimismissaan 
varsin miellyttävä. Suotuisan talousdatan ja uutisten virta on 
tavallaan joululahja sijoittajalle. Niinpä onkin hyvä aika luoda 
katsaus viime vuoteen ja valaa tinat ensivuoden 
markkinaennusteiksi.  

Mistä 2019 muistetaan? 

Karkeasti yksinkertaistaen 2019 oli vuosi, jolloin vanhat 
lainalaisuudet lakkasivat toimimasta ja sijoittaja pystyi 
kliseisesti toteamaan, että tällä kertaa asiat ovat erilaisia. Jos 
2018 oli ollut surkea vuosi suurimmalle osalle 
varallisuusluokista, 2019 oli edellisvuoden todellinen 
vastakohta. Osakemarkkinat rikkoivat ennätyksiä samalla kun 
kullan hinta nousi huomattavasti, ja markkinakorot laskivat 
laajalla rintamalla. Useimmat perinteiset hintojen korrelaatiot 
sai romuttaa, kun lähes kaikki varallisuusluokat liikkuivat 
samaan suuntaan antamatta sitä hajautuselementtiä, jota 
kaikki salkunhoitajat aina toitottavat. Jopa moni uusista 
”vaihtoehtoisisista varallisuusluokista” nousi vahvasti. 
Esimerkiksi Bitcoin on tätä kirjoittaessa +92,7% vuoden alusta. 
Onneksi hajautukselle oli tänä vuonna vähän kysyntää, koska 
suunta oli kaikkialla ylöspäin. 

Tämän vuoden voitot eivät kuitenkaan aina tulleet helpolla. 
Esimerkiksi sijoittaja, joka uskoi Kiinan ja USA:n kauppadiiliin 
ja hyppäsi osakkeisiin heinäkuussa, sai odottaa pitkälle 
lokakuuhun päästäkseen nollille. Syynä tähän on, että tänä 
vuonna vain kaksi tekijää selittivät suurimman osan 
markkinaheilunnasta: rahapolitiikka (etenkin USA:n, 
Euroalueen ja Kiinan keskuspankit) sekä presidentti Trumpin 
twiitit. Koska etenkin jälkimmäinen muistuttaa enemmän 
satunnaiskulkua, oli markkinan ajoittaminen entistä 
vaikeampaa. Siten pitäytyminen laadukkaissa 
varallisuusluokissa (ja yhtiöissä) palkittiin. Toisaalta, 
heilunnan aikaansaamat lyhytaikaiset trendit kestivät 
useimmat jonkin aikaa, mikä teki monen CTA –hedge fundin 
vuodesta erinomaisen.    

Allokaatiomme vuodelle 2020 

Brexitin ja USA–Kiina –kauppaneuvottelujen edistymisen 
myötä moni makroriski, josta on varoiteltu 2018 – 2019, 
näyttäisi väistyvän. Koska riskit kuitenkin ovat nimensä 
mukaan jotain sellaista, jota ei voi ennustaa, niin olisi naivia 
tuudittautua nykyiseen hyvään markkinasentimenttiin.  

Yhä kapenevien luottoriskispreadien, alhaisemman tuottojen 
volatiliteetin (osakkeet ja valuutat) sekä markkinakorkojen 
myötä arvostustasoista voi kohta tulla ongelma. Useimpien 
varallisuusluokkien, kuten osakkeet, arvostustasot ovat vielä 
linjassa vanhojen keskiarvojensa kanssa, mutta liikkumavara 
käy pienemmäksi. Jos meidän pitäisikin nimetä suurimmat 
riskit vuodelle 2020, olisivat ne kauppakiistan 
uudelleenleimahtaminen ja tekniset korjausliikkeet, jotka 
johtuvat liian pitkään yhtämittaisesti nousseista hinnoista. 

Olemme varovaisen optimistisia osakemarkkinoista mutta 
yllättyisimme positiivisesti, jos ensi vuosi toisi kaksinumeroisia 
tuottoja. Osakkeita tukevat tällä hetkellä etenkin vaihtoehtojen 

puute, matala korkotaso ja maltillinen (5-10%) odotettu kasvu 
yritysten ensivuoden nettotuloksissa. Osakkeissa voimme 
myös odottaa rotaatiota toimialojen välillä (etenkin syklisten ja 
defensiivisten), jos maailmantalouden kasvuennusteita 
muutellaan esimerkiksi tariffimuutosten tai uusien fiskaalisten 
tukipakettien myötä. Osa toimialoista, etupäässä autoteollisuus 
ja terveydenhuolto, tulevat olemaan erityisen riippuvaisia 
politiikasta: terveydenhuolto USA:n presidentinvaalien ja 
autoteollisuus vapaakauppasopimusten muutosten vuoksi. 

Vuonna 2019 USA:n keskuspankki Fed laski korkoa kolmesti. 
Koronlaskut ja Fedin ohjeistus ovat mielestämme luoneet 
dollarimääräisille koroille “optimaalisen” ympäristön. Koroilla 
ei ole painetta ylös- eikä alaspäin; korkokäyrä on sopivan 
ylöspäin kaartuva, jotta tuomionpäivänprofeetat eivät voi lukea 
siitä taantuman merkkejä; toisaalta se ei myöskään ole liian 
jyrkkä tukahduttaakseen investointeja ja kasvua. Euroopassa 
Christine Lagarde EKP:n puikoissa kävelee edeltäjänsä Mario 
Draghin viitoittamaa polkua. Rahapolitiikka on tosin jo tehnyt 
voitavansa vanhalla mantereella, ja niinpä odotukset 
kohdistuvatkin nyt poliitikkoihin ja fiskaaliseen elvytykseen. 
Toisin sanoen, jos inflaatio-odotukset eivät nykyiseltään 
äkkinäisesti muutu, voimme olettaa Euroalueen korkojen 
pysyvän lähes paikallaan. 

Luottoriskipreemiot ovat jo nyt niin alhaalla, ettemme näe 
niiden tästä enää kapenevan. Tämä yhdistettynä oletukseemme 
korkojen paikallaan pysymisestä tarkoittaa, että sijoittajan 
tulisi kysyä, ovatko nykyiset bondien korot riittävä 
kompensaatio niiden riskeistä. Jos eivät, sijoittajan tulisi ehkä 
etsiä muita sijoituskohteita. Varsinkin roskalainat ovat huono 
hajautuselementti osakesalkkuun. 

2019 oli alhaisten valuuttakurssiheilahtelujen vuosi. 
Esimerkiksi EUR/USD pysyi historiallisen kapeassa 
vaihteluvälissä 1,0899 – 1,1543. Alhaisempi valuuttojen 
volatiliteetti on hyväksi globaalisaatiolle. Se myös rohkaisee 
sijoittajaa hajauttamaan sijoituksiaan maantieteellisesti. Tästä 
huolimatta me olisimme yllättyneitä, jos volatiliteetti pysyisi 
näin alhaisena ensi vuonna. Nykyistä tyyntä markkinaa tulisi 
käyttää omien valuuttapositioiden katsastamiseen sekä 
mahdolliseen suojaamiseen. 

Entä vaihtoehtoiset sijoitukset? Pidättäydymme yleisistä 
suosituksista ja analysoimme yksittäisiä osa-sektoreita 
opportunistisesti. Esimerkiksi kiinteistöjen hinnat ovat 
kohonneet länsimaissa korkeiksi viime vuosina, etenkin 
USA:ssa. Tästä huolimatta pidämme Iso-Britannian REIT’ejä 
houkottelevina, varsinkin niitä, joilla on fokus 
liikekiinteistöissä. Emme myöskään suosittelisi myymään 
osakemarkkinavolatiliteettia nykytilanteessa, mutta 
korjausliikkeen sattuessa volatiliteetin myynti strukturoitujen 
tuotteiden tai optioiden kautta voi tuoda lisää kassavirtaa 
portfolioon alhaisella betalla. 

Kulta voi jatkaa hidasta kipuamistaan ylöspäin, tosin tämä on 
riippuvaista tiettyjen suurvaltojen pyrkimyksestä korvata 
dollari muilla valuutoilla sekä korkojen pysymisestä 
nykytasoillaan. 

Rauhallista joulunaikaa ja menestyksekästä 
uutta vuotta Zürichistä toivottaen, 
 
Juho Kivioja 

 


