
 
 

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

Amplia Kuukausikatsaus 

Markkinat tasaantuvat 

Jos maaliskuu oli huonoin kuukausi USA:n osakkeille sitten 
lokakuun 2008, niin huhtikuu oli sen vastakohta: S&P 500 
nousi 12,7% huhtikuussa, kirjaten parhaan kuukautensa sitten 
vuoden 1987. Nousu on ollut epätasaista, kun valikoidut yhtiöt, 
jotka hyötyvät liikkumisrajoituksista, kuten Amazon, Netflix ja 
Delivery Hero, ovat kasvattaneet myyntiään. Sen sijaan 
kokonaiset sektorit, kuten energia, ovat nousseet vain 
maltillisesti. Joka tapauksessa nyt päivittäiset kurssiliikkeet 
eivät enää ole kaksinumeroisia, ja volatiliteetti on puolittunut 
maaliskuun huipuistaan. Ilmeinen kysymys onkin, onko tämä 
nousu keskellä karhumarkkinaa vai alku pysyvälle 
toipumiselle. 

Asioita, jotka puhuvat kurssinousun puolesta ja 
sitä vastaan 

Suurin yksittäinen kurssinousuja tukenut tekijä on luultavasti 
ollut uusien COVID-19 -tartuntojen määrän talttuminen sekä 
liikkumisrajoitusten höllentäminen. Tämä on vähentänyt 
sijoittajien kohtaamaa epävarmuutta, ja kuten tiedämme, 
markkinat eivät tykkää epävarmuudesta. Toinen merkittävä 
tekijä on ollut keskuspankkien ja hallitusten ennennäkemätön 
tuki, josta puhuimme viime markkinakatsauksessa. 
Kolmanneksi, osakemarkkinoilla on kyky katsoa vaikeiden 
aikojen ylitse, ja tässä näyttääkin siltä, että sijoittajat uskovat 
asioiden palaavan ennalleen vuoden päästä tai vähän sen 
jälkeen. 

Toisaalta, talousdata on ollut juuri niin synkkää (ellei 
synkempää) kuin ennustettiin, ja huolimatta Gileadin 
Remdesivir – malarialääkkeen tehosta reaktiivisena  
hoitomuotona virukseen ei rokotepuolella ole vielä tapahtunut 
läpimurtoja.  

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Mitä osakemarkkinoihin tulee, uskomme, että nousuvara on 
kovin rajallista lyhyellä tähtäimellä johtuen viime viikkojen 
kurssinoususta. Siksi suhtaudumme varovasti osakkeisiin, ja 
toukokuun alussa kevensimme osakepainoa, lisättyämme sitä 
ensin maaliskuun lopussa ja vielä huhtikuun puolivälissä. 
Uskomme, että tämä varovaisuus on paikallaan, ottaen 
huomioon yhä kohoavan työttömyyden, pudotuksen 
kuluttajien käytettävissä olevissa tuloissa sekä yritysten 
investoinneissa. 

Toisaalta taas keskuspankit ja hallitukset etenkin länsimaissa 
rullaavat liukuhihnalta lisää tukipaketteja ja siten kasvattavat 
likviditeetin määrää taloudessa suuresti. Tästä johtuen 
pidämme epätodennäköisenä, että osakkeet tippuisivat 
maaliskuun puolivälin pohjia alemmas. 

Lisäksi COVID-19 –rokotteen kehitys etenee, ja olemme sitä 
mieltä, että markkinat eivät hinnoittele tätä vielä oikein. 
Rokotetta kehittää moni todella lahjakas tutkija firmojen rajat 
ylittävässä yhteistyössä. Tätä prosessia voisi verrata 
normaaliin lääkkeen kehityskaareen. Lääkettä kehittävän 
firman osake nykii ylös ja alas voimakkaasti kliinisten 
tutkimusten ja myyntiluvansaannin uutisten myötä. Siitä 
huolimatta yhtiön kurssi nousee ja lääkkeen arvo syntyy yli 
ajan, ei yhdessä päivässä. Samaten tässä osakemarkkinoiden 

tulisi nousta vähitellen, koska joka päivä kliinisen testidatan 
määrä kasvaa.  

Tiivistääkseni siis mielipiteemme osakkeista tällä hetkellä: 
olemme lyhyellä tähtäimellä varovaisia. Jos (tekninen) 
myyntiaalto tulee lähiviikkoina, uskoisimme lisäävämme 
osapainoa uudelleen. Sillä välin valikoivuus on valttia: 
pidämme isoista yhtiöistä, joilla on vahva brandi, 
vähävelkainen tase ja ansaintamalli, joka ei ole 
pääomaintensiivinen. Tämä siis tällä hetkellä, parempaa 
näkyvyyttä odotellessa. 

Bondimarkkinoilla viime kuukaudet ovat olleet vähintäänkin 
mielenkiintoisia. Viisivuotisen euroalueen investment grade 
(IG) – luokan luottoriskipreemio pomppasi noin 0,4:sta 
1,4%:iin helmikuusta maaliskuuhun, vain tippuakseen 0,8%:n 
hujakoille huhtikuussa. Nämä korkomarkkinoille voimakkaat 
liikkeet heijastavat markkinoiden käsitystä voimakkaasti 
kasvavista luottotappioista, ja toisaalta keskuspankkien 
tukiostoja. IG – luokan paperien lisäksi USA:ssa Fed on ostanut 
”langenneita enkeleitä”: entisiä IG-luokan yritysten bondeja, 
jotka luottoluokittajat alensivat roskalainoiksi (HY) kevään 
aikana. 

Lyhyellä tähtäimellä pidämme sekä IG –että HY –bondeja niin 
euroissa kuin USA:n dollareissa houkuttelevina. Niiden lasku 
perustui monen bondin kohdalla pakkomyynteihin, ja nyt 
näemme näiden sijoittajien palaavan markkinoille. Myös 
keskuspankkien osto-ohjelmat nostavat bondien hintoja koko 
ajan. Bondeissakin on silti syytä olla varovainen ja välttää aloja 
ja yrityksiä, joiden tuotot ovat riippuvaisia ulkoisista, 
ailahtelevista seikoista. Tämä koskee etenkin useimpia yhden 
raaka-aineen yrityksiä, kuten kuparin- öljyn- ja 
kaasuntuottajia. 

Keskuspankkien kasvattaessa taseitaan ilman loppua 
näköpiirissä voi kullan ostaminen olla paikallaan 
inflaatiosuojana. Sijoittajien on silti hyvä muistaa, että kullan 
hinta tippui maaliskuussa 12,45% vain 10:ssä päivässä, 
osakemarkkinoiden rytistessä pahiten. Tämä korostaa sitä, että 
markkinoiden sulaessa kaikkien varallisuusluokkien hinnat, 
myös kullan, liikkuvat nykyään samaan suuntaan. Niinpä 
käteinen on paras turvasatama lyhyellä tähtäimellä, ei kulta. 

Mitä valuuttoihin tulee, pako turvasatamiin on painanut 
maaliskuusta lähtien GBP:tä, EUR:oa, SEK:iä, NOK:ia ja CNY:ta. 
Turvasatamiksi mielletyt valuutat (JPY, CHF ja USD) taas ovat 
nousseet. Koska ja jos tämä trendi kääntyy, riippuu yleisestä 
markkinasenttimentistä. Ne, jotka ajattelevat markkinoiden 
jatkavan toipumistaan, voivat alkaa ostaa näitä riskillisiksi 
miellettyjä valuuttoja. Nyt, kun USD on käytännössä 
menettänyt korkoetunsa euroa vastaan, EUR/USD:n osto 
termiinillä voi olla pidemmän päälle järkevää ja edullista 
siihen, mitä se on viimeiset kuusi vuotta ollut. 
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