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Amplia Kuukausikatsaus 

Coronavirus – pandemiaa vai ei? 

Coronavirus toi äkkinäisen lopun viime syksystä jatkuneelle 
kurssinousulle. On ironista, että epidemian alku osui Kiinassa 
rotan vuoden alkuun. Rotta on ensimmäinen kiinalaisen 
astrologian 12 eläimestä, ja paikalliset uskovat sen tuovan 
vaurautta ja menestystä. Lännessä taas rotta yhdistetään 
vahvasti taudintuojaksi ja loiseksi. Seuraavat kuukaudet 
antanevat selvyyttä siitä, kumpi tulkinta eläimestä on oikea, ja 
mitä se tarkoittaa sijoittajille. 

Huonontunut näkyvyys, katseet tuloskaudessa 

Talousdata on pysynyt vakaana kautta linjan, tai ainakin 
ikäviltä yllätyksiltä on vältytty. Jälleen kerran USA:n kuluttajat 
toimivat talouskasvun veturina. Conference Boardin 
kuluttajaluottamusindeksi, ja sen odotukset- alaosio, viittaavat 
kasvun jatkumiseen. Tämä on linjassa vahvan työmarkkinan 
kanssa: USA:n talous loi 225’000 uutta työpaikkaa 
tammikuussa, ja työttömyysaste painui taas ennätysalhaalle, 
3,6%:iin. Atlantin toisella puolella Euroalueen 
ostopäällikköindeksit jatkavat varovaista elpymistään. Myös 
globalisaatio on vaihteeksi myötätuulessa, kun Kiina ilmoitti 
laskevansa tuontitulleja amerikkalaishyödykkeille $75 
miljardin edestä viime viikolla.  

Toistaiseksi on vain selvää, että Coronaviruksesta aiheutuu 
lyhytaikaista haittaa Kiinan ja sen kauppakumppaneiden 
talouksille. Meidän täytyisi kokea ensin tartuntojen ja 
kuolleisuuden voimakasta kasvua ja työpaikkojen sulkemisia, 
jotta voisimme olettaa viruksesta aiheutuvan pitkäaikaisempia 
ongelmia talouskasvulle.   

Olemme aiemmin painottaneet yritysten tuloskasvun 
jatkumista, jotta arvopapereiden hinnat voisivat kohota ilman 
että arvostustasot nousevat liian korkeiksi. Vuoden 2019 
viimeisen neljänneksen tulokset ovatkin olleet hyviä. S&P 500 – 
indeksin niin kutsuttu aggregoitu yllätysprosentti on 5,55%, 
kun 320 yhtiötä on raportoinut, tarkoittaen että yritykset ovat 
laaja-alaisesti lyöneet niille asetetut odotukset. On 
huomionarvoista, että vuodelle 2020 asetettu 
kasvuennustekonsensus taas odottaa S&P 500:n nettotulosten 
paranevan 15,6% viime vuodesta, eli rima on korkealla. 

Katsoessa teknistä markkinadataa, Coronavirus on lähes 
tärvellyt hyvän sentimentin. Volatiliteetti on nousussa ja 
melkein jokainen uutinen Kiinasta päättyy kurssiheiluntaan. 
Etenkin eurooppalaisten luksustuotevalmistajien kurssit ovat 
lasketelleet uutisten mukana. Toisaalta, markkinoilla on paljon 
patoutunutta kysyntää sijoittajien odottaessa ostohetkeä 
alemmilta kurssitasoilta. Tämä yhdistettynä yhä alhaiseen 
suojaushalukkuuteen ja positiivisiin yllätyksiin datassa pitävät 
kuitenkin teknisen kokonaiskuvan yhä lievästi positiivisena.  

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Huolimatta heikentyneestä markkinapsykologiasta pidämme 
osakepainon ennallaan mallisalkuissamme, kiitos hyvän 
tuloskauden ja muiden edellä mainittujen seikkojen. 
Leikkasimme Aasian kehittyvien markkinoiden painomme 
kuitenkin nollaan tammikuun lopussa, koska lähiajan heikko 
ennustettavuus ja riskit eivät oikeuta sijoitusta alueelle 
nykyisellään. 

Sektoreista suosimme kestokulutushyödykkeitä etenkin 
Euroalueella, koska niiden arvostustasot ovat laskeneet. Sama 
pätee rahoituspalveluihin. Terveydenhuolto ja IT näyttävät 
myös houkuttelevilta, joskin niihin kohdistunee painetta kun 
USA:n vaalikamppailu lähestyy. Sektoreita tärkeämpänä 
pidämme juuri nyt keskittymistä isoihin yrityksiin, joiden 
markkina-osuus on suuri ja tase hyvässä kunnossa. 

 

Olemme yhä varovaisen optimistisia kullan suhteen. 
Rahoituskustannukset ovat vakaita, USA:n inflaatio on 
itsepäisesti 2%:n hujakoilla ja dollarin nousuvara sen 
pääkauppakumppaneiden valuuttoja vastaan on rajallinen. 
Myös Kiinan $170 miljardin elvytysruiske Coronaviruksen 
haittojen taltuttamiseksi voi valua osaksi kultaan, jos 
sentimentti heikkenee tästä lisää. Lisäksi moni keskuspankki 
pyrkii vähentämään dollaririippuvuuttaan korvaamalla taalaa 
kullalla reservivaluuttana.  

Bondimarkkinoilla osakemarkkinoiden heilunta on jättänyt 
jälkensä. Luottoriskipreemiot ovat nousussa, ja voi kulua 
päiviä, jolloin käytännössä yhtään uusemissiota ei tule, kun 
yritykset odottavat parempaa liikkellelaskuhetkeä. Kohonneet 
luottoriskipreemiot tekevät yrityslainoista kiinnostavia, 
etenkin USD-määräisinä, koska osta-ja-jätä sijoittaja voi lukita 
nyt tuotoksi korkeampia kuponkeja. Dollarimääräisistä 
papereista 5 – 12 vuoden investment grade -yrityslainat taas 
voivat antaa suojaa markkinaheilunnalta korkojen ja hintojen 
(duraatio) käänteisen suhteen vuoksi. 

Valuutoissa pitäydymme näkemyksessämme, että EUR 
vahvistuu vuoden aikana varovaisesti USD:iin nähden. Tämä 
johtuu rahapolitiikan ja kauppavirtojen kehityksestä. Ne, jotka 
uskovat markkinoiden pysyvän hyvinä, voivat mieltää sykliset 
valuutat kuten EUR ja SEK tällä hetkellä houkutteleviksi. Niiden 
taas, jotka haluavat suojausta ja uskovat markkinoiden 
laskuun, tulisi mielestämme painottaa enemmän USD:ia kuin 
JPY:tä tai CHF:a, joista etenkin jälkimmäinen on kallistunut 
huomattavasti euroon nähden viime aikoina. GBP taas on 
mielestämme kohtuullisesti arvostettu EUR:oon ja USD:iin 
nähden, mutta kurssiheilunta jatkunee vahvana jatkossakin 
kauppaneuvottelujen edetessä Iso-Britannian ja EU:n välillä. 

Zürichissä 10. helmikuuta 2020, 
 
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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