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Amplia Kuukausikatsaus 

Kääntyykö hyvien vuosien trendi? 

Markkinoiden luisu, joka alkoi tappioilla syys- ja lokakuussa, on 
kääntämässä vuoden 2018 ensimmäiseksi tappiolliseksi 
kalenterivuodeksi globaaleilla osakemarkkinoilla sitten vuoden 
2011. Tätä kirjoittatessani S&P 500 oli tullut alas 7.71% ja 
EuroStoxx 50 14.38% vuoden alusta. On todennäköistä, että 
kokonaistuotot – siis indeksin tuotot plus osingot – pysyvät 
negatiivisina koko vuoden osalta. Etenkin USA:ssa tämä olisi 
käänteentekevää, sillä S&P 500 on viimeksi kirjannut 
kokonaistuotoltaan negatiivisen vuoden 2008, jolloin siihen 
sijoittaneet hävisivät 37%. 

Kasvuodotusten uudelleenkalibrointia 

Sinänsä ironista, sijoittajien suurimmat murheenkryynit viime 
kuukausilta ovat joulukuussa lieventyneet tai hävinneet 
kokonaan. Italia sai aikaan kompromissin EU:n kanssa ensi 
vuoden budjetistaan, ja Trump ja Xi sopivat kolmen kuukauden 
“tulitauosta” kauppasodassaan. Käytännössä ainut asia, jonka 
piikkiin sijoittajat laittavat viime viikkojen kurssilaskua, on 
nousevat korot ympäri mailman. 

Meidän mielestämme eri maiden keskuspankkiirien joulukuun 
kokouksien tulokset olivat odotusten mukaisia. USA:ssa 
Federal Reserve oli jo pitkään vihjannut 0,25%:n nostosta 
joulukuussa, niinkuin oli myös Ruotsissa Riksbank. Vaikka 
molemmat pankit nostivatkin ohjauskorkoaan, ne loivensivat 
samalla 2019 ja 2020 vuoden talouden kasvu- ja korkotaso-
odotuksiaan. Siksi niiden viestin ei pitäisi olla olleen liian 
aggressiivinen. Vastaavasti moni muu keskuspankki, kuten 
Bank of Canada tai Bank of England, pidättäytyivät 
koronnostoista joulukuussa. 

Vaikka rahapolitiikka kiristyy edelleen globaalisti, me 
pitäydymme mielipiteessämme, että tämän ei tulisi sysätä 
markkinoita laskuun itsessään. Lyhyiden korkojen nousun ei 
pitäisi suuresti vaikuttaa siihen, miten sijoittajat diskonttaavat 
tulevaisuuden kassavirtoja – kuten osinkoja ja kuponkeja – 
nykyhetkeen, sillä keski- ja pitkän ajan korot ovat pysyneet 
muuttumattomina tai jopa laskeneet. Itse asiassa siinä missä 2-
vuotinen USA:n valtionlaina noteeraa 2,67%:ssa, 5-vuotinen on 
laskenut 2,66%:iin ja 10-vuotinen 2,80%:iin. Toisin sanoen 
korkokäyrä on loiventunut lisää ja osin jopa kääntynyt lievästi 
alaspäin kuperaksi. Näin ollen velkakirjamarkkinat näyttävät 
hinnoittelevan hiipuvan makrotaloudellisen kehyksen ja hädin 
tuskin enää montaa lisäkoronnostoa. Tämä on ristiriidassa 
yhtiökohtaisten kasvuodotusten kanssa, koska osakemarkkinat 
povaavat 8.32% tuloskasvua S&P 500:n yrityksille vuonna 
2019. Lähitulevaisuudessa joko velka- tai osakemarkkinat 
tulevat korjaamaan ennusteitaan aika voimakkaasti. 

Toisaalta makrotaloudessa korkojennousu, etenkin 
dollarimääräisenä, alkaa painaa globaalia kasvua. Tämä näkyy 
kolmea eri kautta. Ensinnäkin, kuluttajien lainoista suuri osa on 
vaihtuvakorkoisia. Tästä johtuva varovaisuus on parhaiten 
nähtävissä viime aikoina laskeneina asuntolainahakemuksina 
USA:ssa. Toisekseen, PK-yritykset saavat yleensä velkarahaa 
pankeista, ja näiden lainojen korot nousevat lyhyiden korkojen 
mukana. Kolmanneksi USA:n jatkuvat koronnostot ovat 
pitäneet dollarin poikkeuksellisen vahvana etenkin kehittyvien 
markkinoiden valuuttoja vastaan, mikä on johtanut kehittyvillä 
markkinoilla huomattaviin ongelmiin velanhoitokustannusten 

ja tuonti-inflaation noustessa. Täten rahapolitiikan suunta 
globaalisti ei tue talouskasvua.  

Tähän asti yksityinen kulutus ja yritysten investoinnit ovat 
ylläpitäneet kasvua. Viime aikoina nämäkin ovat alkaneet 
horjua. Vaikka moni indikaattori, joka heijastelee yritysten 
investointeja tai kuluttajien luottamusta tulevaisuuteen, on yhä 
positiivisella tasolla, viimeaikojen signaalit osoittavat alaspäin, 
kuten käy ilmi esimerkiksi USA:n yhdistetyssä 
ostopäällikköindeksissä  tai S&P Case-Shiller asuntojen 
hintaindeksissä. Omaisuuserien arvostuksissa viime aikojen 
kurssilasku on korjannut yliarvostuksia, mutta moni 
omaisuusluokka, kuten osakkeet ja kiinteistöt, ovat edelleen 
hintavia, mitä tulee pitkän aikavälin tasapainotasoihin. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Mikään viime aikojen talous- tai varallisuushintojen 
kehityksessä ei anna meille aihetta muuttaa markkina-
allokaatiotamme. Osakkeissa me pidämme 25%:n painon 
sijoittajakohtaisesta maksimista, siinä missä loppu on joko 
suojattu indeksifuutureilla tai sijoitettu velkamarkkinoille tai 
muihin tuottolähteisiin kuten optiostrategioihin voidaksemme 
hyötyä nousseesta kurssiheilunnasta. 

Osakesektoreista me suosimme rahoitusta, terveydenhuoltoa, 
energiaa ja  yhdyskuntapalveluita ja alipainotamme 
kulutushyödykkeitä, päivittäistavaroita ja raaka-aineita. 
Nostimme informaatioteknologian neutraaliin painoon viime 
aikaisen NASDAQ:in osakkeiden voimakkaan korjauksen 
jälkeen. 

Korkomarkkinoilla dollareissa me pidämme suosituksemme 
pitkissä korkean luottoluokituksen yritysvelkakirjoissa. 
Euroissa taas suosimme edelleen pieniä pohjoismaisia 
vaihtuvakorkoisia velkakirjoja, joiden korot ovat suhteettoman 
kovat sen vuoksi, etteivät isot kansainväliset instituutiot 
analysoi tai seuraa niitä. Sen sijaan suuret, kiinteäkorkoiset 
liikkeellelaskut eivät houkuta, koska EKP:n elvytyksen 
ehtyminen tulee näkymään niiden hinnoissa. Vältämme myös 
yhä kiinalaisia roskalainoja ja suhtaudumme varauksella 
kehittyvien maiden velkakirjohin.  

Zürichissä joulukuun 21. päivänä, 
lämpimin jouluterveisin, 
Juho Kivioja 
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