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Amplia Kuukausikatsaus 

Syyskuu – elokuun vastakohta? 

Vain kuukausi sitten sijoittajilla oli paljon huolenaiheita. Fed oli 
korkopäätöksessään aggressivisempi kuin mitä odotettiin, 
presidentti Trump oli juuri julistanut lisätariffeja, Boris 
Johnson ajoi (sopimuksetonta) Brexitiä parlamentin tuella ja 
Italian hallitus oli kaatumassa. Hämmästyttävästi, tilanne on 
kääntynyt päälaelleen vain muutamassa viikossa. Kauppasota 
on “asemavaiheessa”, Yhdistyneiden Kuningaskuntien 
alahuone on suitsinut Johnsonin pääministeriyttä, Italialla on 
taas hallitus ja EKP on aloittanut uuden määrällisen elvytyksen. 
Nämä seikat huomioiden ei ole ihme, että markkinat ovat 
liikkuneet tukevasti ylöspäin viimeiset viikot.  

Draghin perintö 

Mario Draghin on tarkoitus luovuttaa EKP:n johto Christine 
Lagardelle 1. marraskuuta. Draghin kautta EKP:n johdossa 
leimasi hänen ennennäkemätön tahtonsa rikkoa vanhoja 
sääntöjä vakauttaakseen rampautuneen eurotalouden. Kun 
Draghi otti EKP:n ruorin haltuunsa joulukuussa 2011, EKP:n 
tase oli 2,43 biljoonaa euroa. Nyt se on 4,68 biljoonaa: 93% 
korkeammalla. Tämä paisunut tase kisaa Japanin ja Kiinan 
keskuspankkien kanssa maailman suurimmasta 
tasevarallisuudesta. EKP:n tapauksessa tämä lisäys juontaa 
vuosien määrällisestä elvytyksestä. Tämä tarkoittaa suomeksi 
eripituisten korkoinstrumenttien imuroimista markkinoilta 
markkinakorkojen alaspainamiseksi, jotta lainakustannukset 
pienenisivät ja talouskasvu virkoaisi. 

Vaikka EKP:n ostot torjuivat markkinoiden täydellisen 
sulamisen 2011 ja 2012, Draghin aikakautta ja perintöä voi 
pitää ristiriitaisena. Euroalueen kasvu on jäänyt jälkeen muista 
talousblokeista eurokriisistä asti. Kasvu- ja inflaatioennusteita 
on hilattu alaspäin jok’ikinen vuosi. EKP:ta toki ei voi syyttää 
näistä ”nälkävuosista” vaan pikemminkin poliitikkojen 
kyvyttömyyttä orkesteroida samanaikaista julkista kysyntää ja 
investointeja koko Euroalueella. Tämän olisi pitänyt olla 
mahdollista yhä alenevilla valtionlainakoroilla. Se, että EKP nyt 
aloittaa uudelleen velkakirjojen ostot (ilman loppua 
näköpiirissä) indikoi, että EKP aistii taantuman 
mahdollisuuden kasvavan ja kituliaan inflaation kuihtuvan 
olemattomiin. Jos eurooppalaiset haluavat välttää Japanin 
kohtalon, niin nyt voi olla Brysselin ja kansallisten hallitusten 
viimeinen aika toimia. 

Jos poliitikoiden ei onnistu kasvattaa kokonaiskysyntää, 
rahapolitiikka seilaa tuntemattomille vesille. Ydinongelma on, 
että rahapolitiikka menettää tehoaan kovaa vauhtia. Jokainen 
uusi euro, joka menee EKP:n jättimäiseen taseeseen, tekee yhä 
vähemmän kysynnän stimuloimiseksi. Mitä negatiivisempia 
korot ovat, sitä enemmän ilmaantuu sivuvaikutuksia. 
Nykyisellä eläkeyhtiöiden sijoituksia koskevalla 
lainsäädännöllä euroalueen eläkevarat tuskin kasvavat. 
Euroopan pankit ovat ahdingossa, kun niiden ydintehtävät 
maturiteettitransformaatiosta ja talletusten 
vastaanottamisesta ovat yhä vähemmän kannattavia. 
Varallisuuskuplista tulee yhä todennäköisempiä, kun 
ylimääräinen likviditeetti valuu varallisuuseriin kuten 
kiinteistöihin reaalitalouden sijaan. Vakavin ongelma on se, 
että rahapolitiikka on pois pelistä kun seuraava taantuma 
saapuu. 

Kun Lagarde ottaa viestikapulan Draghilta, jäämme 
odottamaan jälkimmäisen muistelmia. Ne valaisisivat hyvin sitä 
päätöksentekoa ja argumentointia, mitä Frankfurtin ja 
Brysselin välillä käydään. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Mielestämme Trumpin twiittaukset ja keskuspankkien toimet 
dominoivat kaikkea muuta talousdataa tulevina kuukausina. 
Pidämme osakepainon ennallaan 50%:ssa, koska 
markkinafundamentit ovat yhä osakkeita tukevia, kiitos 
etupäässä rahapoliittisen kevennyksen ja laskevien 
lainakorkojen. Teknisellä puolella tilanne on paranemaan päin, 
mutta on silti syytä olla varovainen, kun sijoittajat leikkaavaat 
osakepainoaan ja sentimentti on yhä hatara. 

 

Keskuspankkielvytyksen lisääntyessä muokkaamme 
osakesektorisuosituksiamme lisäämällä listatut kiinteistöt 
kestokulutushyödykkeiden ja alhaisen betan terveydenhuollon 
oheen. Pidämme perusteollisuuden ja 
kommunikaatioteknologian alipainossa. 

Korkopuolella myötätuulet jatkuvat, koska viitekorot laskevat 
yhä ja luottoriskipreemiot laskivat juuri alimmille tasoilleen 
sitten maaliskuun 2018. Emme siksi näe syytä muuttaa mitään 
bondipainotuksessamme. 

Taalamäräisesti suosimme alemman investment-graden ja 
korkean high-yieldin (BB+:sta BBB-:een) välimaastoa 5-12 
vuoden juoksuajoilla. Jos luottokelpoisuus on hyvää, juoksuajan 
pidennys normaalia pidemmälle voi olla paikallaan, koska 
uskomme dollarimääräisten korkojen jatkavan tästä hiljalleen 
alaspäin. Teollisuusmaiden yritykset ovat liikkeellelaskeneet 
ahkerasti uutta velkaa viime aikoina, jota etupäässä suosimme. 
Toisaalta valikoiduilta kehittyviltä markkinoilta (Brasilia, 
Etelä-Afrikka, Venäjä) voi löytää järkevänhintaisia bondeja 
myös. Euroissa tilanne on muuttumaton: yksi harvoista 
keinoista saada tuottoa rahoilleen järkevällä riskitasolla on 
sijoittaa pohjoismaisiin, luottoluokittamattomiin, yleensä 
vaihtuvakorkoisiin bondeihin. Pitäydymme niissä. 

Valuutoissa suljemme puntaylipainon viime viikkojen punnan 
vahvan kurssinousun jäljiltä. Muuten uskomme EUR/USD:n ja 
EUR/SEK:n pysyvän nykyisissä vaihteluväleissään 
lähikuukausina. 

Zürichissä 13. syyskuuta, 
 
Juho Kivioja 

 


