
 
 

Juho Kivioja, CFA | Chief Investment Officer | Amplia & Co. AG | Münstergasse 18 | CH – 8001 Zurich | Switzerland 

Koronan vaikutuksista yhteiskuntaan 

Paluu arkeen – mitä se arki on? 

Tätä kirjoittaessani monet maat ovat aloittaneet eristystoimien 
ja liikkumisrajoitusten vähittäisen purun. Rajoitusten 
purkaminen ja uusien COVID-19 -tartuntojen kehitys 
merkitsevät lähiajat markkinoille enemmän kuin tavallinen 
talousdata tai ensimmäisen kvartaalin tulokset, jotka 
normaalisti varastaisivat päähuomion tähän aikaan vuodesta. 

Toisaalta raportointi viruksesta on ollut kattavaa, emmekä 
halua toistaa sitä, mitä päämedia kertoo. Sen sijaan päätimme 
listata alle omat ennusteemme siitä, miten maailma tulee 
muuttumaan kriisin seurauksena. 

Muutoksia yritysten toiminnassa 

Terveen taseen merkitys. Aina vuoden 2009 finanssikriisistä 
alkaen yritykset Euroopassa ja USA:ssa ovat hyödyntäneet 
halpaa lainarahaa, jonka keskuspankkien bondienosto-
ohjelmat ja tuottoa janoavat sijoittajat mahdollistivat. Yritykset 
ovat käyttäneet tämän rahan alati kasvaviin osinkoihin, omien 
osakkeidensa ostoihin liikkellelaskien samaan tahtiin uutta 
velkaa. Vaikka tämä on vahvistanut oman pääoman tuottojen 
kasvua kaikki nämä vuodet, on se myös tehnyt yrityksistä 
alttiimpia talousshokeille kuten tämä nykyinen. Uskomme, että 
COVID-19 -kriisi tulee kääntämään tämän trendin: yritykset 
keskittyvät lyhentämään velkaa seuraavat kvartaalit. 

Käteinen on valttia. Viime vuosikymmenet yritysjohdon 
oppeihin on kuulunut pääomatehokkuuden korostaminen. 
Keskeinen osa käyttöpääoman tehostamisessa on ollut pitää 
mahdollisimman vähän käteistä kassassa. Moni yritys on 
nojannut vakaaseen operatiiviseen kassavirtaan ja pankkinsa 
luottolimiittiin hallitakseen päivittäisiä menojaan. Nyt nämä 
yritykset taistelevat hengestään, koska luottolimiitti on 
käytetty ja niillä ei ole pääsyä  bondimarkkinoille – tai jos on, 
niin kiskurikoroilla. Siksi uskomme, että yritykset tulevat 
auliisti hyväksymään sen lisäkustannuksen, että käteistä on 
tarpeeksi kassassa sekä kiinnittämään enemmän huomiota 
bondien liikkellelaskuun eri maturiteeteilla. 

Varastojen renessanssi. 1970-luvulla Toyota aloitti Japanissa 
“just-in-time” – tuotannon. Se tarkoitti pääoman käytön 
tehostamista pitämällä valmiiden tuotteiden ja 
puolivalmisteiden varastot minimissä. Nyt, monen 
yritysjohtajan todistettua yrityksensä tuotannon alasajoa 
komponenttien puutteen vuoksi, me uskomme tämän trendin 
kääntyvän. Näin alhaisten korkojen aikana moni johtaja 
tajunnee, että on järkevää pitää vähän enemmän 
tuotannontekijöitä varastoissa siltä varalta, että 
logistiikkaketjuille sattuisi jotain. 

Globalisaation kääntyminen. Läpi maalis- ja huhtikuun, moni 
toimitusjohtaja valitteli vaikeuksia raaka-aineiden saannissa. 
Yleisimmin mainittu ongelma oli, että he odottivat jotain 
lähetystä Aasiasta. Moni toimitusjohtaja, etenkin 
lääketeollisuudessa, onkin nyt ilmoittanut valmiudestaan 
maksaa lähellä tehdyistä raaka-aineista enemmän, jotta 
toimitusketjut eivät häiriintyisi. 

Lisääntynyt etätyö. Kuten viime viikot ovat osoittaneet, 
yllättävän moni toimistotyöläinen voi työskennellä kotoaan 
lähes ilman menetystä (tai jopa lisäyksellä) työtehossa. Tämän 
pitäisi lisätä kotitoimiston suosiota pysyvästi, ja siten vähentää 

toimistokiinteistöjen kysyntää. Toimistoihin sijoittavat 
kiinteistö-yhtiöt varokoot. 

Muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä 

Vähemmän matkustusta. Turismisektori nuollee haavojaan 
pitkään. Moni matkailuyritys on veitsi kurkulla. Pelkkä ajatus 
joutua turvautumaan kohdemaan terveydenhuoltoon on 
pelästyttänyt monta matkailijaa. Kotimaan matkailu tulee 
olemaan in loppuvuoden 2020. Samaan aikaan Airbus ja Boeing 
ennustavat jyrkkää tiputusta laajarunkoisten, pitkänmatkan 
lentokoneiden kysyntään. Lentoyhtiöt puolestaan turvautuvat 
valtionapuun ja vähentävät kapasiteettiaan. Lentopetrolin ja 
leasing – koneiden hinta on alhaalla. Lentoliikenne 
määritellään uudelleen: moni entinen voittaja kuolee tai 
kutistuu pysyvästi, ja uusia haastajia syntyy, joilla ei ole 
vanhojen työ- tai leasing-sopimusten taakkaa. 

Nettikaupan kulta-aika. Kuten jokainen uusi teknologia tai 
keksintö, nettikaupan eri osa-alueet on otettu käyttöön 
vaiheittain. Siinä missä musiikkistriimaus ja lomienvaraus 
netistä ovat nauttineet laajaa suosiota jo pitkään, ruoan 
(elintarvikkeet tai valmiit ateriat) tilaaminen netistä ei ole 
lyönyt vielä itseään läpi kuin “varhaisten adoptoijien” pienen 
määrän keskuudessa. Me uskomme, että ruoan nettikaupasta 
tulee pysyvä ja suosittu trendi, joka hyödyttää kaikkia paketti- 
ja lähettifirmoista niihin ruokakauppoihin, joilla on toimiva 
tilausalusta. Maailmalla tämän trendin näkee jo nyt yritysten 
kuten Amazon ja Delivery Hero vahvasta kurssinoususta. 

Isojen hankintojen lykkääminen. Kansantalouden oppien 
mukaan suurin selittävä tekijä kotitalouksien tämänhetken 
kulutukselle on kuluttajien käsitys heidän tulevaisuudessa 
käytettävissäolevien tulojensa määrästä. Monen ollessa 
epävarma työstään (ja terveydestään) lykkäävät he 
todennäköisemmin isoja kulutuspäätöksiä, kuten auton- tai 
asunnonostoa. Vaikka tämä on väliaikaista, tarkoittaa tämä 
varovaisuus sitä, että suuret asuntorakentajat ja 
autonvalmistajat tulevat taistelemaan lähiajat rahoituksen 
riittävyydestä, ja konkurssit lisääntyvät.  

Jakamistalous toipuu J:n muotoisesti. Vaikka tulovirran 
yhtäkkinen ehtyminen paljasti heikkoudet AirBnB:ta, Uberia ja 
muita alustoja hyödyntävien (velalla toimineiden) yrittäjien 
bisnesmalleissa, tarkoittaa edellä mainittu epävarmuus myös 
sitä, että kuluttajat suosivat jakamista ostamisen sijaan. Jaetut 
autot, kimppakyydit, AirBnB hotellin sijaan, ylimääräistä tuloa 
ruokalähettinä – nämä trendit noussevat alkushokin jälkeen. 

Johtopäätöksiä 

Edellä kuvatut ilmiöt merkitsevät perustavaalaatuisia 
muutoksia yritysten tulonmuodostukseen. Teknologinen 
murros tulee kiihtymään. Näiden trendien voittajien 
arvopapereiden hinnat tulevat nousemaan siinä missä häviäjiä 
poistuu kartalta, vähän samaan tapaan kuin tapahtui IT-kuplan 
puhjettua Suomessa. Lyhytaikaisilla tunnusluvuilla ei ole 
merkitystä, kun yritysten nettovoitot muuttuvat vuosikausia 
selvillä prosenttiluvuilla. Niinpä näiden trendien 
tunnistaminen osana arvopaperianalyysiä korostuu nyt. 
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