
 
 

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

Amplia Kuukausikatsaus 

Vahva alku vuodelle 

Jos 2019 oli ennennäkemätön markkinanousun suhteen, 
esimerkiksi NASDAQ:in kellottatessa 37,91%:n tuoton, ei 
tämän vuoden alku ole jäänyt paljon siitä jälkeen. Kahden 
ensimmäisen viikon aikana NASDAQ on kivunnut 3,11%. 
Vaikka jokainen tietää, ettei tällainen nousutahti ole pidemmän 
päälle kestävää, ei meidän mielestämme kannata vielä 
aggressiivisesti trimmata osakepainoa myöskään. Olemme 
pikemminkin varovaisia ja käymme säännöllisesti läpi 
suojausstrategioita siltä varalta, että markkina yhtäkkiä 
heikkenisi. 

Hyvää perusdataa, haastavia arvostustasoja 

Viime kuukausien talousdata on ollut vahvaa kautta linjan. 
Ostopäällikköindeksit Euroopassa ja USA:ssa näyttävät vihdoin 
elpyvän. Poliittisten tapahtumien puute ja (väliaikainen) 
selvyys Brexitiin pönkittävät huomattavasti sijoittajien ja 
yritysjohtajien luottamusta. Rahapolitiikka jatkuu löysänä. 
USA:n dollari-määräinen korkokäyrä on sopivan mutta ei liian 
ylöspäin kohoava, ja absoluuttiset korkotasot eivät pärjää edes 
USA:n inflaatiotahdille. Tämä taas tarkoittaa, että reaalikorot 
ovat negatiiviset. Tällaisessa ympäristössä ei ole ihme, että 
kuluttajat jatkavat velkaantumistaan ja yritykset 
liikkellelaskevat uutta velkaa sekä ostavat omia osakkeitaan 
takaisin kovalla tahdilla. 

Ainut riitasointu tulee siitä, että arvostuskertoimet (hinnat) 
jatkavat kasvuaan. S&P 500:n P/E-luku (hinta jaettuna 
nettotuloksella) on tällä hetkellä 21,92, kun 10 vuoden 
keskiarvo on 19,74. Luku ei ole vielä hälyttävä, mutta tilaa 
osakkeiden hinnannousulle ei ole paljon, ellemme näe yritysten 
nettotulosten kasvua seuraavien parin kvartaalin aikana. Toki 
vuoden 2019 viimeisen kvartaalin tuloskausi on alkanut nyt 
hyvin, mutta trendistä on vaikea tehdä päätelmiä vasta näin 
parin päivän jälkeen. Oikeastaan arvostustasot ovat 
korkeimmillaan velkamarkkinoilla, jossa bondien 
luottoriskipreemiot ovat paikoin todella tiukkoja. 

Katsoessa teknistä markkinadataa, sijoittajilta näyttää löytyvän 
yhä riskinottohalua. VIX, suurten amerikkalaisyritysten 
osakeoptioiden volatiliteetin mittari, on lähellä monen vuoden 
pohjiaan. EUR/USD – volatiliteetti taas on alinta 20:een 
vuoteen. Muutama indikaattori tosin, jotka enimmäkseen 
liittyvät osakkeiden nousun nopeuteen ja jyrkkyyteen, 
viittaavat markkinoiden olevan yliostettuja. Yksi tällainen on 
ns. Bollingerin nauhat, joka indikoi juuri NASDAQ:in nousseen 
liikaa liian nopeasti.  

Yksi tekijä viime vuoden pörssinousun taustalla oli poliittisen 
epävarmuuden hälveneminen. Mielestämme politiikkaa pitäisi 
analysoida skenaarioissa (joko-tai). Meidän oletus tälle  
vuodelle onkin, että Trumpin hallinnolla ei ole varaa enää 
Kiina-suhteiden huonontamiseen ennen vaaleja, koska tämä 
sysäisi osakemarkkinan laskuun. Viime vuodet ovat 
osoittaneet, että Trump yleensä perääntyy ennen konfliktien 
täyttä eskalaatiota, jos osakemarkkina laskee voimalla 
konfliktia ennakoiden. Toisin sanoen Trump pitää 
osakemarkkinaa pääasiallisena menestyksensä mittarina, ja 
uskommekin hänen käyttävän sitä vaaliaseena syksyn tulevissa 
vaalimittelöissä. 

 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

 

Osakkeissa kvantitatiivinen mallimme suosii 
kestokulutushyödykkeitä. Myös IT ja terveydenhuolto ovat 
ylipainossa. Alipainotamme energiaa, päivittäistarvikkeita sekä 
teollisuustuotteita. Uskoisimme rotaation sektorien välillä 
kiihtyvän syksyn lähestyessä, riippuen USA:n demokraattien 
esivaalien ja ylipäätään gallupien tuloksista. Terveydenhuolto 
ja energia kokenevat suurimmat heilahtelut. 

Olemme yhä varovaisen optimistisia kullan suhteen. 
Rahoituskustannukset ovat vakaita tai laskevat, ja USA:n 
inflaatio on itsepäisesti 2%:n hujakoilla. Lisäksi on mahdollista, 
että USD heikkenee suhteessa euroon, Sveitsin frangiin, jeniin 
ja puntaan, jos Fed leikkaa korkoja lisää. Lisäksi moni 
keskuspankki pyrkii vähentämään dollaririippuvuuttaan 
korvaamalla taalaa kullalla reservivaluuttana. Suosimme 
kullantuottaja-ETF:iä ja -bondeja sekä fyysisen kullan ETF:iä 
tapana rakentaa kultapositiota. 

Korkomarkkinoilla on yhä hiljaista, vaikkakin liikkellelasku on 
vilkastunut todella paljon loppiaisen jälkeen. 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 sekä takasijaisia, perpetuaaleja 
pankkiobligaatioita USD:eissa. Euroissa pohjoismaiset, 
luottoluokittamattomat, yleensä vaihtuvakorkoiset bondit 
pysyvät ylipainossa. USA:n pitkät valtionlainat puolestaan ovat 
hyvä suojaus- ja hajautusinstrumentti, jos USD-valuuttariski ei 
ole ongelma tai USD on sijoittajan päävaluutta. 

Valuutoissa pitäydymme näkemyksessämme, että EUR 
vahvistuu vuoden aikana varovaisesti USD:iin nähden. Tämä 
johtuu rahapolitiikan ja kauppavirtojen kehityksestä. Mitä 
muihin valuuttoihin tulee, GBP vaikuttanee tasapainoisesti 
hinnoitetulta pääkauppakumppaneihinsa nähden. SEK on 
noussut erittäin mukavasti lokakuusta lähtien, ja uskommekin 
nousun olevan toistaiseksi siinä. 

Zürichissä 15. tammikuuta 2020, 
 
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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