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Amplia Kuukausikatsaus 

Karhumarkkinan paluu 

Maaliskuuhun päättyi 11-vuotiaan härkämarkkinan tarina. 
19.2. – 18.3. välisenä aikana Euro STOXX 50 tippui 38,27% ja 
sen amerikkalainen vastine, S&P 500, 29,18%. Vanha härkä 
kuoli nopeudella, jollaista oltiin nähty viimeksi 1930-luvulla. 
Täyskäännös ahneudesta pelkoon sai sijoittajat miettimään 
strategiaansa ja haalimaan käteistä. Myös me olemme 
analysoineet viime viikot tilannetta: kuinka kauan COVID-19 
leviää ja koska yhteiskunnat palaavat normaaliarkeen. 

Suljettuja yhteiskuntia mutta kauanko? 

Osa arvopaperien hintojen laskusta viime viikkoina selittyy 
suurella epävarmuudella. Ongelman ytimessä on, että vastaavia 
tapahtumia ei löydy historiasta ja siksi sijoittajilla ei ole 
ohjekirjasta, miten toimia tällaisessa tilanteessa. Lähin 
vastaava tapahtuma on 100 vuoden takainen espanjantauti, 
joka sekin sattui aikana, jolloin maailma oli täysin erilainen. 

USA:n uudet työttömyyskorvaushakemukset eiliseltä (2.4.) 
olivat synkkää luettavaa: 6,65 miljoonaa hakijaa kuvastavat 
irtisanomisten ja lomautusten laajuutta. Palvelualojen kuten 
turismi ja vapaa-aika taistellessa hengestään kaupunkien 
pysyessä suljettuna, keskuspankit ja hallitukset Atlantin 
molemmin puolin ovat ilmoittaneet tukitoimista. Näiden 
toimien kirjo on laaja, julkisvallan takaamista lainoista bondien 
osto-ohjelmiin ja suoriin osakeostoihin, kuten Saksassa 
päätettiin tehdä. 

Me todella pidämme näistä ennennäkemättömistä 
toimenpiteistä. Yhteiskunnan kannalta on hyödyllisempää 
käyttää äärettömiä summia terveiden yritysten tukemiseksi 
kuin antaa niiden kaatua. Nyt ei ole aika surra niitä 
haittavaikutuksia, kuten moraalikatoa, joita julkisvallan 
interventio yleensä tuo mukanaan. 

Riippumatta siitä, kauanko liikkumisrajoitukset kestävät, 
taloudet eivät tule olemaan entisiään. Valtion takaama laina 
pankista yritykselle voi olla nollakorkoinen, mutta se pitää silti 
maksaa joskus takaisin. Niinpä kaupunkien sulkemiset 
nostavat yritysten, kuluttajien ja valtioiden velkaa tasoille, joita 
ei ole nähty sitten toisen maailmansodan. Moni firma näkee 
taseensa murenevan velkataakan alla eikä kykene 
investoimaan kasvuun. Moni palvelualan yritys sulkee 
pysyvästi ovensa. Tietyllä irvokkaalla tavalla kriisi kiihdyttää 
kapitalismin evoluutiota niittäen eniten yrityksiä matalan 
tuottavuuden aloilta, samalla kun virus itsessään aiheuttaa 
inhimillistä kärsimystä. 

Valoa tunnelin päässä 

Moni asia on saanut meidät kuitenkin suhtautumaan 
tilanteeseen optimistisemmin viime päivinä. 

Ensiksi, monet työntekijät korkean tuottavuuden sektoreilta 
ovat voineet jatkaa työskentelyään kotoaan käsin, 
tuottavuuden kärsiessä vain vähän jos ollenkaan. Osa 
yrityksistä terveydenhuollossa, yhteiskuntapalveluissa tai 
päivittäistavaroissa on raportoinut kasvaneesta liikevaihdosta 
ihmisten hamstratessa tavaroita. Siinä missä me voimme 
projisoida tilannetta Hubein provinssista Kiinasta länsimaihin, 
tulee shokista rajoitettu ja väliaikainen. Hubein 60 miljoonaa 
ihmistä astettiin karanteeniin 23.1. ja karanteeni puretaan nyt 

8.4. Koko Kiinan osalta BKP tulee tippumaan jyrkästi 1. 
kvartaalilla mutta nousemaan selvästi toisella edellisestä. 
Kiinan teollisuustuotannon ostopäällikköindeksi pomppasi 
helmikuun 35,7:stä maaliskuun 52:een, mikä on merkki 
ekspansiosta. 

Toiseksi, kaikkia syvimpiä taantumia viimeisen 100 vuoden 
ajalta on yhdistänyt pankkikriisi. Pankkikriisissä talouden 
sisäiset syyt – yleensä liiallinen velkaantuminen – saavat 
pankkien luottotappiot kasvamaan, mikä vaikeuttaa niiden 
luotonantoa yrityksille ja kuluttajille pitkäksi aikaa. Tämä 
noidankehä kestää kauan katkaista ja jättää aina jälkiä 
yhteiskuntaan. Tällä kertaa päättäjät näyttävät ottaneen opiksi 
viime finanssikriisistä ja tunnustavat pankkien roolin rahan 
allokaatiossa sinne, missä sitä tarvitaan eniten. Pankkien 
vakavaraisuusvaatimuksia on tilapäisesti höllennetty. Myös 
valtiontakuut ja suurin osa muista tukitoimista kohdistetaan 
tarvitseville pankkien kautta. Niinpä kun pöly vihdoin 
laskeutuu, ovat pankit hyvin pääomitettuja ja valmiita 
luotottamaan talouskasvua. 

Kolmanneksi, on olemassa pieni sauma sille, että joku lääke 
(olkoon se sitten rokote tai reaktiivinen terapia) hyväksytään 
laajamittaiseen käyttöön COVID-19:a vastaan nopeammin kuin 
mitä kukaan osaa odottaa. Lukemattomat lahjakkaat tutkijat 
yrittävät maailmalla kellon ympäri kehitellä hoitomuotoa. 
Vaikka tämä vienee aikaa, siinä vaiheessa kun ensimmäinen 
hoitomuoto saadaan massatuotantoon koko tartuntaongelma 
häviää yhtä nopeasti kuin se tulikin. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Suhtaudumme nyt osakkeisiin optimistisemmin edellä 
mainituista syistä. Leikkasimme 6.3. täyden valtakirjan 
salkuissa kvantitatiivista osakepainoa 50%:iin, mutta 
nostimme sen 30.3. takaisin 75%:iin. Olemme myös 
vähentäneet joukkovelkakirjoja vapauttaaksemme käteistä, 
jonka aiomme panna töihin pian. Uskomme 
osakemarkkinoiden olevan lähellä pohjiaan. Ostamme 
mieluummin osakkeita lähiviikkoina silläkin riskillä, että ne 
laskisivat vielä 10 – 15%. Kevään markkinapudotus on ollut 
historiallisen jyrkkä ja nopea, ja uskomme palautumisenkin 
olevan sitä. Paljon huonoja uutisia on jo diskontattu kursseihin. 
Tutkimus osoittaa, että ne, jotka missasivat 10 parasta 
pörssipäivää jokaisen 10 vuoden jaksolta vuodesta 1930, saivat 
kokonaistuotoksi vain 91%, kun taas sijoittaja, joka pysyi koko 
ajan markkinoilla, sai tuotoksi 14’962%. Joka kerralla nämä 10 
päivää osuivat ajankohtaan, kun epävarmuus tulevasta oli 
suurta. Tämän virheen me haluamme nyt välttää. 

Maaliskuussa lähes kaikkien varallisuusluokkien hinnat 
laskivat vähentäen hajautuksen hyötyjä. Bondimarkkinoilla 
sekä high yield (HY) - että investment grade (IG) – luokitusten 
velkakirjat laskivat urakalla. Tämä näyttäisi johtuvan 
rahastonhoitajien pakkomyynneistä. Vaikka pidämme 
valikoiden molempia segmenttejä houkuttelevina tällä hetkellä, 
suosimme silti osakkeita nyt niiden suuremman nousuvaran 
vuoksi. 

Zürichissä 3. huhtikuuta 2020, 

Terveyttä ja jaksamista toivottaen  

Juho Kivioja 

 


