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Amplia Kuukausikatsaus 

Pandemian lietsomaa paniikkia 

Kuukausi sitten, kun coronaviruksen tarina oli aukeamassa, oli 
se vielä puhtaasti kiinalainen asia. Kirjoitin tuolloin, että 
meidän täytyisi nähdä tartuntariskin kasvaneen ja 
työpaikkojen sulkemisia, ennen kuin viruksen 
pitkäaikaisemmista vaikutuksista talouteen voisi sanoa yhtään 
mitään.  

Nyt, kuukausi myöhemmin, kaikki nämä pelot ovat 
konkretisoitumassa. Tiedämme nyt, että virus on muuttunut 
pandemiaksi ja että se kylvää tuhoa ympäri maailman. 
Sijoittajat ovat oikeutetusti reagoineet uutisiin myymällä 
riskillisiä varallisuusluokkia. Koska virus tulee dominoimaan 
myös markkinoita seuraavien kuukausien ajan, keskitymme 
sen vaikutuksiin tässä markkinakatsauksessa. 

Tarjontashokista kysyntäshokkiin? 

Viruksen leviämisen alkuaikoina suurimmat negatiiviset 
seuraukset tulivat logistiikkaketjujen häiriintymisestä. Kiinan 
ja sen naapurimaiden päättäväiset toimet hillitä viruksen 
leviämistä saivat ne sulkemaan kouluja, tehtaita ja toimistoja. 
Tämä ei jäänyt huomaamatta lännessäkään, kun Apple varoitti 
sijoittajia jo 17. helmikuuta tuotanto-ongelmien heikentävän 
sen ensimmäisen kvartaalin liikevaihtoa. Sittemmin moni 
puolijohdevalmistaja soitti hälytyskelloa samasta asiasta. 
Toinen varhainen kärsijä tilanteesta olivat eurooppalaiset 
luksushyödykevalmistajat. Tällä hetkellä vuoden 
kokonaistuottoja sektoreittain katsoessa on S&P 500:n energia-
alaindeksi laskenut 25,3%, perässään rahoitusala (-14,2%) ja 
perusteollisuus (-10,4%). Ainoat S&P 500:n toimialat, jotka 
ovat plussalla tältä vuodelta, ovat yhdyskuntapalvelut (+4,6%) 
ja kiinteistöt (+1,2%). 

USA:n keskuspankki Fedin tämänviikkoinen hätäkoronlasku sai 
markkinat rauhoittumaan hetkeksi. Tämä on helppo ymmärtää, 
koska juuri Fediä voi kiittää suuresta osasta vuoden 2019 
markkinanousua. Se on EKP:n ohella myös osoittanut voimansa 
sijoittajien selustan turvaajana monissa tilanteissa Lehman 
Brothersin kaatumisen jälkeen syyskuussa 2008. 

Takaisin kansantalouden perusteisiin. Julkinen elvytys toimii 
yleensä hyvin (keynesiläisissä) kysyntäshokeissa, joissa 
talouden kokonaiskysyntä syystä tai toisesta putoaa. Tämä 
pätee niin raha- kuin fiskaalipolitiikkaan (jälkimmäinen 
olettaen että valtiot eivät ole ylivelkaantuneita). Kun taas kyse 
on tuotantoshokista, raha-tai fiskaalipoliittinen elvytys ei juuri 
auta. Kun tuotantoketjut ovat jo äärirajoillaan, uusi piristys 
kysyntään vain ruokkii tätä epäsuhtaa ja johtaa korkeampaan 
inflaatioon. Vuoden 1973 öljykriisi on tästä hyvä esimerkki. 

Niinpä sijoittajan pitää vastata kahteen kysymykseen: kuinka 
coronaviruksen tilanne kehittyy lähiaikoina ja toisekseen, 
kuinka tehokas päättäjien vastaus siihen on. 

Ensimmäinen kysymys on lääketieteellinen, joten en 
maallikkona edes yritä vastata siihen. Jos uusien tartuntojen 
määrä talttuu kesään mennessä, talous voi hyvinkin toipua U:n 
muotoisesti, eli palata kasvuradalleen vuoden toisella 
puoliskolla, kutistuttuaan ensin ensimmäisellä. Jos virus taas 
jatkaa eksponentiaalista leviämistään tai muuttuu 
geneettisesti, koko vuosi voisi olla putoavaa kokonaistuotantoa 
ja taantuma tosiasia jo heinäkuussa 2020.  

Toinen kysymys on karvan verran helpompi. Jos Kaakkois-
Aasia ja Kiina saavat tuotantonsa pian normalisoitua, paine 
tuotantoketjuille pienenee, ja päättäjät voivat tukea 
kokonaiskysyntää koordinoidusti. Jos taas tuotantokatkokset 
jatkuvat pitempään, inflaatio ja menetetyt 
kauppamahdollisuudet painavat talouskasvua huomattavasti.  

Hiipuvan kysynnän tukeminen taas on helpompaa. 
Veronalennukset, lisäykset sosiaalitukiin, julkiset 
infraprojektit, halvempi ja helpompi pääsy lainarahaan 
(kvantitatiivisen elvytyksen, alempien viitekorkojen ja 
pankkien reservivaatimusten myötä) kaikki kuuluvat 
päättäjien arkiseen työkalupakkiin siinä missä bento box 
japanilaisen koululaisen mukaan. 

Jokerielementti tässä kaikessa on ihmispsykologia. Jos ihmiset 
lopettaisivat ulosmenon ja työssäkäynnin, eivät he ostelisikaan 
niin paljon. Tällaisia “laumavaistoja” vastaan on vaikeampi 
taistella, etenkin jos luottamus esivaltaan rakoilee. Me emme 
ole niin pitkällä vielä, mutta on huolestuttavaa nähdä ihmisten 
hamstraavan elintarvikkeita maissa kuten Italia tai Sveitsi. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Kaikki yllämainittu epävarmuus heikentää näkyvyyttä. Tässä 
tilanteessa meistä olisi uhkarohkeaa pitää 100% rahoista 
osakkeissa. Kvantitatiivisen mallimme signaalit indikoivat 
myös riskisentimentin heikentyneen. Talouden fundamentit 
toki ovat vielä positiivisia, mutta tämä voi myös muttua, jos 
yritysten tulokset alkavat heikentyä. Näin ollen leikkaamme 
osakepainoamme puoleen sijoittajakohtaisesta maksimista. 

Sektoreista suosimme rahoitusta, teollisuustuotteita ja 
terveydenhuoltoa. Kaksi ensimmäistä ovat houkuttelevia 
etenkin matalien arvostustensa vuoksi, terveydenhuolto taas 
siksi, että se korreloi vain heikosti muiden sektorien kanssa. 
Myös jotkut eurooppalaiset luksushyödykevalmistajat ovat 
järkevissä hinnoissa. 

Kulta on pompannut ylös viime aikoina ja mielestämme on aika 
vähentää sen ylipainoa normaaliin salkuissa. Vaikka alhaiset 
korot ja markkinoiden epävarmuus voivat vielä avittaa sitä 
ylöspäin, keskipitkällä aikavälillä korkeat hinnat lisäävät 
tuotantoa ja ohjaavat kysyntää vaihtoehtoisiin kohteisiin. 

Vain osa bondimarkkinoista selvisi vahingoitta viime viikkojen 
turbulenssista. Ne, jotka olivat sijoittaneet ylempiin investment 
grade –luokan bondeihin tai USA:n valtiolainoihin, palkittiin 
avokätisesti tiistaina, kun Fed laski korkoa 0,5%-yksikköä. 10-
vuotisen USA:n valtionlainan korko laski tänään 0,73%:iin, joka 
on modernin historian alhaisin lukema. Samaan aikaan meidän 
suosituksemme high yield- ja investment grade- lainojen 
yhtymäkohdan bondeista yli viiden vuoden juoksuajoilla toimi 
melko hyvin, kun laskevat korot kompensoivat nousevia 
luottoriskipreemioita.  

Laskevien USD-korkojen merkittävä seuraus on, että dollari 
menetti carry trade -korkoetunsa. Tämän pitäisi johtaa 
pääoman palauttamiseen euroalueelle ja jenimääräiseksi, siten 
vähitellen heikentäen dollaria lisää. 
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