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Amplia Kuukausikatsaus 

Täyttä höyryä ylöspäin 

Kiinan ja USA:n kauppaneuvottelujen edistyessä nousu 
osakemarkkinoilla, joka alkoi jouluna uhmaten viime vuoden 
alakuloa, on jatkunut nyt kaksi kuukautta. Sijoittajien 
optimismi on ollut näkyvintä USA:ssa, missä S&P500- ja 
NASDAQ- indeksit ovat kivunneet 11.5% ja 13.9% vuoden 
alusta. Kysymykset kaikkien huulilla ovatkin nyt: jatkuuko 
nousu? Onko liian myöhäistä hypätä kyytiin? Onko jokin 
muuttunut parempaan yritysten näkymissä? Me pohdimme 
näitä kysymyksiä ja annamme oman näkemyksemme niistä 
alla. 

Mitä jos kauppasotaa ei tulekaan? 

USA:n ulkopolitiikka on viime aikoina ottanut niin monta 
odottamatonta käännöstä, että pidättäydymme ennustamasta 
tuleeko kauppasotaa vai ei. Jos oletamme, että herrat Trump ja 
Xi pystyvät solmimaan “diilin” ja siten lopettamaan konfliktin, 
lievittäisi se niitä paineita, joiden puserruksessa globaalit 
hankintaketjut juuri nyt ovat. Vastaavat myönnytykset 
eurooppalaisille (joiden autoteollisuus on ollut yksi 
äänekkäimmistä kiistan osapuolista) yhdessä “NAFTA 2” – 
tyylisen sopimuksen kanssa voisivat valaa uutta uskoa 
vapaakauppaan. Viime kädessä tällaiset sopimukset voisivat 
kääntää laskevien indikaattorien trendin, mitä yritysten 
tulevaisuudennäkymiin ja kuluttajaluottamukseen tulee. 

Ylläkuvatun kaltainen positiivinen skenaario olisi 
toteutuessaan välttämätön ehto markkinoiden nousun 
jatkumiselle. Onko se tarpeeksi, riippuu pitkälti niistä uusista 
investointi- ja palkkauspäätöksistä, joita yritykset ympäri 
mailman tekevät seuraavien 12:n kuukauden aikana sekä siitä, 
miten kuluttajat näkevät taloustilanteensa kehittyvän. Mitä 
tiedämme jo nyt, on että globalisaatio ei tule olemaan 
entisensä. Trumpin näennäiset saavutukset, myönnytykset 
USA:n kauppakumppaneilta, on siirtänyt yleisen mielipiteen 
maassa protektionistisempaan suuntaan, ja uusia vaatimuksia 
amerikkalaisten työntekijöiden “suojelemiseksi” kuuluu nyt 
molempien puolueiden kansanedustajien joukosta. 

Toisekseen, kauppa- ja logistiikkareitit saattoivat vaurioitua 
rytäkässä pysyvästi tuottajien valitessa paikallisia, 
turvallisempia mutta kalliimpia alihankkijoita. Vastaavanlainen 
esimerkki on nähtävillä Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, jossa 
pankit ovat kuluttaneet miljardeja siirtäessään toimintoja 
Briteistä Manner-Eurooppaan maihin, joiden finanssi-
infrastruktuuri on Lontoota kehittymättömämpää, vain 
varautuakseen kaoottisen Brexitin mahdollisuuteen. 

Jos taas kauppaneuvottelut epäonnistuvat, näemme 
markkinoiden laskevan, koska tämän vuoden kurssinousu on 
ennen kaikkea nojannut toivoon ratkaistusta kauppakiistaan. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Kunnes kauppapolitiikka on ennustettavampaa ja 
todistusaineistoa uusien kauppasopimusten vaikutuksesta 
globalisaatioon on saatavilla, emme näe syytä lisätä 
osakepainoa nykyisestä. Tällä hetkellä signaalit 
reaalitaloudesta ovat ristiriitaisia. Tuoreessa julkaisussaan 19. 
helmikuulta WTO julkaisi Maailmankaupan Näkymät -
indikaattorin, joka oli vajonnut neutraalin tason (100) alle. 
Tämä sai järjestön varoittamaan jyrkemmästä kasvun 

hidastumisesta, jos kauppakiistoja ei saada heti selvitettyä. 
Vastaavasti se teollisuuden ja kulutuksen data, jota me 
monitoroimme, hiipuu yhä. 

Positiivisella puolella yritysten vuositulokset olivat hyviä 
etenkin USA:ssa. Osakemarkkinoiden arvostuskertoimet ovat 
alimpana sitten vuoden 2011 (Eurooppa) tai 2012 (USA). 
Kolmanneksi, rahapolitiikasta on tullut paljon myötäilevämpää 
viime kuukausina keskuspankkien vihjaillessa taseidensa 
trimmauksen olevan ohi tältä erää. Yritysten mahdolllisuudet 
saada luottoa ovat yhä hyvät. Näin ollen toivomme 
talouskehityksen tasaantuvan ja suunnan selkenevän erittäin 
pian. 

Mitä markkinapsykologiaan tulee, teknisen analyysin 
perusteella tilanne on parantunut viime viikkoina. Osakkeiden 
nousu on ollut laaja-alaista ja suurten volyymien sävyttämää 
rahan virratessa takaisin markkinoille.  Toisaalta, suojauksen 
kysyntä on kasvanut: myyntioptioiden avointen kontraktien 
määrä, kullan hinta ja muut turvasatamasijoitukset ovat 
nousseet vahvasti. Yhdistettynä meidän näkemys on kuitenkin 
varovaisen optimistinen. 

 

Me ylipainotamme kehittyvien maiden osakkeita ja USD-
määräisiä yritysvelkakirjoja. Sektoreista suosimme 
perusteollisuutta, rahoitusta ja IT:tä. Alipainotamme 
materiaaleja ja päivittäistavaroita. 

Korkopuolella dollarisijoittajien tulisi pitäytyä pitkän 
juoksuajan investment grade- tason yritysvelkakirjoissa. Viime 
viikkojen lausunnot Fediltä vain vahvistivat tätä käsitystämme. 
Euroissa taas, vaikka paineet ohjauskoron nostolle ovat 
väistyneet, emme ostaisi pitkän duration velkaa, koska sillä 
häviää jo inflaatiolle. Suosimme edelleen pieniä, 
vaihtuvakorkoisia, pohjoismaisia yritysvelkakirjoja. 

Kauppaneuvottelut varjostavat G10-maiden valuuttojen 
kehitystä, ja tarkkojen ennusteiden antaminen on vaikeaa. 
EUR/USD pysynee vaihteluvälin 1.12 – 1.16 ja EUR/CHF 1.12 – 
1.15 välillä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Odotamme 
keskuspankkien pidättäytyvän suurista muutoksista ennen 
kuin kauppapolitiikka on selkeytynyt, mikä osaltaan hillitsee 
suuria kurssiliikkeitä. Ruotsin kruunu on yhä aliarvostettu. 
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Ystävällisin terveisin, 
Juho Kivioja 

 


