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Amplia Kuukausikatsaus 

Kesäkuu – kuukausi ilman draamaa 

Kesäkuu oli vuoden toiseksi paras kuukausi osakemarkkinoilla 
keskeisten indeksien, kuten S&P500 ja NASDAQ noustessa 
6.89% and 7.42%. Hyviä uutisia tuli kaanonissa niin politiikan 
saralta (G20-kokous ilman draamaa) kuin keskuspankeilta, 
jotka lauloivat määrällisestä elvytyksestä yhä kovempaa. Näin 
ollen sijoittajat hengähtivät ja hyppäsivät uudelleen 
osakemarkkinoille. 

Jatkuuko hiljaiselo heinäkuun yli? 

Heinäkuu alkoi hyvin, kun sijoittajat pureksivat matalampien 
korkojen mahdollisuutta eri valuutoissa ja eri juoksuajoilla. 
Tähän päiväuneen tuli kuitenkin särö perjantaina 5. päivä, kun 
USA:n uudet työttömyysluvut tulkittiiin “liian hyviksi”: maassa 
luotiin kesäkuussa 224’000 uutta maatalouden ulkopuolista 
työpaikkaa. Sijoittajat tulkitsivat tämän uhkaksi Fed’in 
suunnitelluille koronlaskuille. Vaikka me olemme samaa mieltä 
tästä, meille tapaus oli ennen kaikkea osoitus kurssinousun 
riippuvuudesta helposta ja halvasta keskuspankkirahasta. 

Sijoittajien suunnatessa kesälaitumelle emme odota 
heinäkuulta isoja kurssiliikkeitä. Päätapahtumat, joita 
seuraamme, ovat toisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset, 
jotka alkavat 9.7. PepsiCo:n tuloksella, sekä Fedin heinäkuun 
kokous (31.7.). Tähän tulevat lisäksi poliittiset yllätykset, joihin 
mahdollisesti tullaan reagoimaan, mutta joita ei voi ennustaa.  

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Pidämme riskipainon nykyisellään emmekä ole suojanneet 
osakepainoamme. Keskuspankkien voimistuva tuki on saanut 
meidät kuitenkin strategisesti siirtämään painotusta pykälän 
osakkeista kohti velkakirjoja ja vaihtoehtoisia tuottolähteitä 
(etenkin öljy ja kulta). 

Perusskenaariomme on, että kauppasota vältetään, ja että 
amerikkalaiset ja kiinalaiset saavat solmittua “diilin” ennen 
kuin jo olemassaolevat tariffit ja epävarmuus purevat liiaksi 
reaalitalouteen. Riskit tähän liittyen ovat huomattavia, mutta 
nykytilanteessa meidän on työskenneltävä skenaarioilla. Tällä 
hetkellä talouden fundamentit ja markkinapsykologia 
kehittyvät vielä positiivisesti ja puhuvat siksi riskillisten 
varallisuusluokkien, kuten osakkeiden, puolesta. 

Talousdatasta rahan tarjontaan ja hintaan liittyvät indikaattorit 
ovat yhä tärkein tukijalka. Yksityisen kulutuksen indikaattorit 
jatkavat myös hyvää kehitystään, ja osakkeiden 
arvostuskertoimet ovat houkuttavia. Ainut huolestuttava 
merkki tulee teollisuus- ja palvelualoilta, joissa monet 
indikaattorit, kuten USA:n toimitusjohtajien uskoa yritystensä 
tulevaisuudennäkymiin mittaava kysely, yhä vajoavat. 

Samanaikaisesti kysyntä suojaukselle on kovaa, mikä on piilevä 
merkki sijoittajien hermostuneisuudesta. Myöskin rahavirrat 
riskillisiin varallisuusluokkiin ovat ehtyneet hiljattain, vaikka 
tämä voidaankin laittaa osin lähestyvän lomakauden lukuun. 
Näistä ilmiöistä huolimatta viime viikkojen kurssinousu oli 
suurten kaupankäyntivolyymien siivittämää ja laaja-alaista. 
Talousdata yllättää yhä positiivisesti odotuksiin nähden. Kaikki 
tämä resonoi hyvin suojaamattoman osakeposition kanssa. 

 

Toimialoista suosimme terveydenhuoltoa, 
kestokulutushyödykkeitä ja tietotekniikkaa. Etenkin 
jälkimmäinen on eittämättä altis kauppaneuvottelujen 
käänteille, ja siksi ylipainomme perustuukin 
“perusskenaarioomme” niiden onnistumisesta. Vastaavasti 
alipainotamme kommunikaatiopalveluita ja listattuja 
kiinteistöyhtiöitä. 

Korkopuolella viimeiset yhdeksän kuukautta olemme saaneet 
nauttia alaspäin ajelehtevien viitekorkojen ja (tammikuusta 
alkaen) kapenevien luottoriskipreemioiden yhdistelmän 
tuomista myötätuulista. Vaikka emme odotakaan enempää 
luottoriskipreemioiden pienenemistä, on keskuspankkien 
halukkuus rahanpainamiseen tekijä, joka pitänee korkokäyrän 
lähes vaakasuorana ja vajoavana. Samanaikaisesti moni yritys 
on ottanut tilaisuudesta vaariin, ja niinpä uusia 
liikkeellelaskuja on ollut runsain mitoin. Tässä tilanteessa 
suosimme USD-määräisiä joukkovelkakirjoja 5 – 7 vuoden 
korkoriskillä ja – kuten jo pitkään – valikoituja skandinaavisia 
euromääräisiä yrityslainoja. 

Valuutoissa näkemyksemme ei ole muuttunut yhtään. Iso-
Britannian punta pysyy aliarvostettuna, katsoi sitä millä 
tahansa mittarilla, mutta ns. kovan Brexitin riski painaa sen 
arvostusta. Koska Brexit kuitenkin on “joko-tai” -tapahtuma, 
niille, jotka uskovat järkevään lopputulokseen, GBP on 
houkuttelevan halpa. 

Pidämme ennusteemme EUR/USD- kurssista 
muuttumattomana (1.11 – 1.15 välissä seuraavat 12 kk). 
Samoin pidämme suosituksemme Sveitsin frangista euroa 
vastaan, koska frangin kysyntä voisi olla suurta poliittisen tai 
muun kriisin puhjetessa. Ruotsin kruunun viimeaikainen 
vahvistuminen on positiivista, vaikkakin SEK pysyy Riksbankin 
mandaatin vankina. Jos tällä hetkellä Ruotsissa käytävä 
keskustelu Riksbankin inflaatiotavoitteen muutoksesta johtaisi 
muutoksiin, SEK vahvistuisi EUR:a ja USD:aa vastaan. Koska 
tämän mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole suuret, suosimme 
kruunumääräisiä sijoituksia lähinnä osakkeiden ja bondien 
muodossa.  

 

Kesäterveisin Zürichistä 9. heinäkuuta, 
 
Juho Kivioja 

 

Industry ↘
Consumption ↗
Monetary environment ↗
Market valuation ↗
Fundamentals total ↗

Hedging demand ↘
Economic surprises ↗
Market risk ↗
Market breadth ↗
Money flow into risky assets ↘
Risk sentiment total ↗

Equity exposure (of maximum) 100%
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