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Amplia Kuukausikatsaus 

Toipuminen jatkuu 

Osakemarkkinoiden toipuminen jatkui toukokuussa, vaikkakin 
verkkaisemmin kuin huhtikuussa. S&P 500 nousi 4,53%, 
päättäen toukokuun yli 3000:n pisteen ensimmäistä kertaa 
sitten 5. maaliskuuta. Euroopassa trendi oli samanlainen 
EuroSTOXX 50:n noustessa 4,18% toukokuussa. 

Vaikka nousu oli melko tasaista eri toimialoilla, S&P 500:n 
tietotekniikka – sektori päihitti jälleen kerran kilpailijansa. 
Merkkejä helpottavasta rekyylistä oli nähtävissä toisaalta myös 
kaikkein lyödyimmissä osakkeissa. Esimerkiksi TUI AG ja 
Lufthansa AG nousivat 32,6% ja 12,1%. Small capit, mitattuna 
Russell 2000 – indeksillä, nousivat 11,45% vain kahden 
viimeisen toukokuun viikon aikana. Tämä heijastaa sijoittajien 
paluuta markkinoille nousun jatkumisen toivossa. 

Reaalitalous vastaan osakemarkkinat 

Monet sijoittajat, jotka uskovat kurssinousun olevan 
väliaikaista ja odottavat toista laskuaaltoa, pysyvät käteisenä. 
Heidän pääargumenttinsa on, että markkinat ovat irrallaan 
todellisuudesta eivätkä ota huomioon reaalitalouden huonoa 
tilaa. Koska tätä argumenttia on puitu niin paljon julkisuudessa, 
keskitymme siihen enemmän tässä kirjeessä. Olemme sinällään 
samaa mieltä skeptikkojen kanssa, että laskevat BKT:t, 
yritysten liikevaihdot ja tulokset eivät oikein rimmaa 
nousevien osakemarkkinoiden kanssa pitkässä juoksussa. On 
kuitenkin muutama aspekti, jotka ovat saaneet meidät 
optimistisemmiksi toukokuun aikana. 

Ensiksikin, suurin osa Euroopan maista on purkanut 
merkittävän osan sosiaalisen kanssakäymisen rajoituksista 
ilman, että tämä olisi johtanut COVID-19 -tartuntojen 
huomattavaan kasvuun. Tämä taas on vähentänyt suuresti 
toisen tautiaallon riskiä ja siten nostanut kuluttajasentimenttiä. 
Yrityspuolella toukokuun teollisuuden ostopäällikköindeksit 
olivat 50,6 Kiinassa ja 39,4 Euroaluueella. Näistä ensimmäinen 
signaloi kasvua ja jälkimmäinen taas oli odotuksia ja huhtikuun 
lukemia selvästi parempi. 

Toiseksi, ja mikä tärkeintä, uskomme riskillisten 
varallisuusluokkien hintojen voivan jatkaa toipumistaan jopa 
nollakasvuympäristössä yhdestä yksinkertaisesta syystä, joka 
on keskuspankit. Tasan 12 vuotta sitten, 2.6.2008, Fedin tase 
oli 0,895 biljoonaa dollaria. Kuusi vuotta myöhemmin, 
2.6.2014, se oli finanssi- ja eurokriisin torjunnan tuloksena 
4,331 biljoonaa dollaria. Tämä valtava rahamäärä ei koskaan 
kunnolla poistunut rahoitusjärjestelmästä. Fed oli ehtinyt 
imuroida tästä likviditeetistä vain murto-osan ennen kuin 
COVID-19 puhkesi päälle. 2.6.2020 Fedin tase olikin jo paisunut 
7,097 biljoonaan, mikä vastaa 693% nousua vain 12 vuodessa. 

Miksi tällä on väliä? Siksi että yleisimmät rahan tarjonnan 
mittarit kuten M2 muodostavat suurimman osan Fedin taseen 
passiivasta (käytännössä veloista). Tämä M2 -tarjonta on 
kasvanut 135% USA:ssa viimeisen 12 vuoden aikana. Tällaisen 
rahantarjonnan lisäyksen pitäisi johtaa keski-pitkällä 
aikavälillä hyödykkeiden, palveluiden ja varallisuusluokkien 
inflaatioon. Vaikka yleinen inflaatio onkin loistanut 
poissaolollaan viime vuodet (useammasta eri syistä), ovat 
varallisuusluokkien hinnat nousseet voimakkaasti. 

Osa tätä ilmiötä selittyy tärkeimpien keskuspankkien (USA, 
Euroalue, Japani, Iso-Britannia) arvopaperiostoilla, jotka ovat 
käsittäneet tavallisten valtionlainojen lisäksi yksityisen 
sektorin arvopapereita: bondeja, osakkeita ja ETF:iä. Olettaen 
että nämä pankit ovat uskottavia kommunikaatiossaan, tulevat 
sekä yksityisten arvopapereiden suhteellinen osuus ostoista 
että määrällisen elvytyksen absoluuttinen volyymi kasvamaan. 
Toisin sanoen: yhä suurempi rahamäärä tulee jahtaamaan 
samoja osakkeita ja bondeja. Tämän arvopapereiden 
kysynnänlisäyksen pitäisi pitää yllä arvopapereiden hinnan 
nousua vaikka reaalitaloudessa ei tapahtuisikaan mitään. 

Entäpä mitä arvopapereita inflationaarisessa maailmassa tulisi 
ostaa? Vastaus on reaaliomaisuutta, kuten kiinteistöt ja raaka-
aineet, sekä osakkeita. Näiden hintakehitys (raaka-aineita 
lukuunottamatta) on myös ollut erinomaista sitten 
finanssikriisin alun, ja jos päättäjien vastaus kriisiin on 
samalainen kuin viime kerralla, niin silloin 
sijoitusstrategiankin tulisi olla.  

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Olemme siis nostaneet osakepainoa täyden valtakirjan 
salkuissamme toukokuussa. Vaikka jotkut huonoiten 
pärjänneistä sektoreista, kuten energia ja teollisuustuotteet, 
saattavatkin pärjätä nyt seuraavina kuukausina parhaiten, jos 
sijoittajien luottamus markkinoihin säilyy, pidämme 
huomattavan painon rakenteellisissa voittajissa: IT, 
kestokulutushyödykkeet ja terveydenhuolto. 

Bondimarkkinoilla kehitys on ollut positiivista myös. 5-vuotiset 
eurooppalaiset IG-luokan luottoriskipreemiot ovat tippuneet 
noin 70 korkopisteeseen (bps). Jos EKP jatkaa tänään 
Pandemiahätätilaosto-ohjelmaansa (PEPP), voi luottoriskin 
hinnan olettaa jatkavan laskuaan, mikä taas auttaa bondien 
hintoja. Samaan aikaan USA:ssa bondimarkkinoilla sama kaava 
toistuu. 

Osa luottomarkkinoista laahaa kuitenkin suuresta IG-
markkinasta jäljessä. High yield – ja luottoluokittamattomat 
bondit ovat vasta toipumisen alussa, ja näemmekin näissä 
obligaatioissa eniten potentiaalia. Esimerkiksi SEK-määräisiä 
yritysvelkakirjoja hädin tuskin on liikkellelaskettu sitten 
helmikuun. Tämän patoutuneen rahoitustarpeen voisi olettaa 
purkautuvan lähiviikkoina uusemissioina. 

Mitä valuuttoihin tulee, “riskilliset” valuutat (EUR, SEK, NOK) 
ovat jatkaneet nousuaan “turvasatamavaluuttoja” (USD, JPY ja 
CHF) vastaan. Tämä on korjannut arvostustasot järkevämmille 
tasoille, eikä meillä olekaan juuri yli- tai alipainosuosituksia 
tällä hetkellä. Ne sijoittajat, jotka haluavat hajauttaa 
sijoituksiaan, voivat tehdä sen nyt hyvin: valuuttariski on pieni 
hinta siitä, että pääsee käsiksi uusiin toimialoihin ja 
markkinoihin, etenkin mitä osakkeisiin tulee.  
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