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Amplia Kuukausikatsaus 

Loppusuora häämöttää 

Yli vuoden ajan samat uutisaiheet kauppasodasta ja Brexitistä 
ovat dominoineet makrotaloudellista – ja etenkin poliittista – 
keskustelua. Markkinat ovat reagoineet voimakkaasti uutisiin 
niiden käänteistä. Näitä aiheita on kuitenkin vatvottu niin 
kauan, että sijoittajat alkavat olla turtia ja kyllästyneitä niihin. 

Viime viikon sopimus Kiinan ja USA:n välillä, olkoon se sitten 
aselepo tai rauhansopimus kauppakiistassa, yhdistettynä 
positiivisiin äänensävyihin Brexitistä, antavat toivoa 
paremmasta. Vaikka kiistelijöiden äänensävy – etenkin Brexit-
väittelyn tapauksessa Brittiparlamentissa -  on ajoittain 
muistuttanut Shakespearen näytelmää, nämä teemat on 
vähitellen kaluttu loppuun. Olemmekin toiveikkaita, että nämä 
poliittiset kiistat voitaisiin jättää jo historiaan. Olemme 
toiveikkaita, että sijoittajat, yritykset ja kuluttajat voisivat 
suunnitella tulevaisuuttaan perustaen päätöksensä arkisempiin 
seikkoihin, ja että epävarmuus hälvenisi. 

Kaikki on kiinni sentimentistä 

Kauppasodan ”aselevon” pitäisi olla mannaa sijoittaja- ja 
yrityssentimentille. Eritoten Eurooppa on erittäin riippuvainen 
globaaleista kauppavirroista, ja niinpä hengähdystauko 
tariffeista voisi auttaa teollisuutta tasaantumaan nykyisille 
tasoilleen Atlantin molemmin puolin. Vaikka teollisuus 
vastisikin vain 11.6%:sta USA:n BKT:ta vuonna 2018, ja vain 
vähän enemmän Euroalueella (15%), sillä on tärkeä rooli 
kuluttajasentimentin kohottajana Euroopassa. Se myös korreloi 
hyvin palvelusektorin kanssa maissa kuten Saksa. 

Johtuen kysynnän ja inflaation hidastumisesta sekä palvelu- ja 
teollisuussektoreiden heikkoudesta, fiskaali- ja rahapolitiikan 
koordinoitua elvytystä valmistellaan monissa johtavissa 
talouksissa ympäri maailman. USA:ssa me uskomme Trumpin 
hallinnon pysyvän kurssillaan uusien toimenpiteiden sijasta, 
koska suurimmat niistä (verolakien uudistus, amerikkalaisten 
yritysten voittojen kotiuttaminen ulkomailta, 
infrastruktuurihankkeet) on jo toteutettu tai par’aikaa 
käynnissä. Tämä on myös kohtuullista, sillä USA:n liittovaltion 
syvenevä budjettivaje (4.4% BKT:sta vuositasolla elokuussa) 
sekä yhä positiiviset viitekorot puhuvat rahapoliittisen 
elvytyksen puolesta fiskaalisen sijaan. On myös positiivista, 
että korkokäyrä (lyhyiden ja pitkien korkojen erotus) on 
USA:ssa taas positiivinen ja siten normalisoitunut. 

Euroopassa mantran tulisi olla, että ne elvyttävät, kellä on 
varaa. Tämä koskee siis käytännössä Pohjois-Euroopan 
valtioita, joilla on AA- tai AAA-luokitukset. Tämä elvytys onkin 
juuri alkamassa Saksassa, missä hallitus esitteli massiivisen 
infrastruktuuri- ja vihreän energian investointipaketin. 

Samaan aikaan Aasiassa Kiinan valtion U-käännös 
varjopankkitoiminnan ja luotonkasvun suitsimisesta niihin 
kannustamiseen helpottanee hiipumista BKT-kasvussa, jonka 
odotetaan tippuvan 6.1%:iin kolmoskvartaalilla. Japanissa 
hallitus sanoo olevansa valmiina toimimaan, jos ”negatiiviset 
riskit realisoituisivat”. USA-Japani -kauppasopimus on onneksi 
poistanut välittömän lisätariffien uhan japanilaisen 
teollisuuden yltä.  

Kehittyvillä markkinoilla tilanteen pitäisi olla valoisampi kuin 
vuosi sitten, etenkin maissa kuten Venäjä, Brasilia, Iran ja 

Turkki, joista tosin jälkimmäisen tilanne voi muttua Syyrian 
sodan myötä.  

Yhteenvetona: maailmantalous hidastuu. Tämän näkemyksen 
jakavat useat tarkkailijat, mukaanlukien IMF, joka laski vuoden 
2019 maailmantalouden kasvuennustetta 3.0%:iin, mikä on 
alin sitten finanssikriisin 2009. Tämän pitäisi kuitenkin olla 
tarpeeksi taantuman välttämiseksi kaikissa tärkeissä 
talousblokeissa.  

Tällä välin fokuksemme on kolmoskvartaalin 
tulosjulkistuksissa sekä – kuten viime katsauksessa todettua – 
Trumpin tweeteissä ja keskuspankkien metkuissa. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

 

Suosimme terveydenhuoltoa, energiaa ja rahoitusalaa (kaksi 
viimeisintä lähinnä alhaisten arvostustasojen ja osinkotuoton 
vuoksi). Poistamme ylipainosta kiinteistösektorin viime 
kuukausien vahvan kurssinnousun jäljiltä. Alipainotamme 
yhdyskuntapalveluita, ja annamme enemmän tilaa syklisille 
makrotilanteen mahdollisesti saavutettua pohjansa. 

Korkopuolella juuri mikään ei ole muuttunut. 
Luottoriskipreemiot ovat erittäin alhaisia. Viitekoroilla ei ole 
nousupaineita käytännössä missään teollisuusmaissa. 
Suosimme yhä ale alemman investment-graden ja korkean 
high-yieldin (BB+:sta BBB-:een) välimaastoa 5-12 vuoden 
juoksuajoilla USA:n dollareissa. Euroissa pohjoismaiset, 
luottoluokittamattomat, yleensä vaihtuvakorkoiset bondit 
pysyvät ylipainossa. 

Valuutoissa olemme varovaisen positiivisia euron suhteen, kun 
EUR/USD liikkuu 1.10:n paikkeilla. Rahapolitiikan ja 
kauppataseiden kehityksen pitäisi johtaa varovaiseen euron 
vahvistumiseen dollariin nähden. Punta puolestaan on voinut 
saavuttaa lakipisteensä dollaria vastaan nykytasoilla (1.29). 
Suosimme yhä SEK:iä euroa vastaan, ja näämme tavoitetason 
10.60:ssä. Kulta taas on mielestämme järkevä ostos 
nykyhinnoilla (n. $1480 USD / unssi) vain suojaksi 
osakemarkkinoiden heikkoutta vastaan. 

Zürichissä 17. lokakuuta, 
 
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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