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Amplia Kuukausikatsaus 

Markkinoiden elpyminen jatkuu 

Kesäkuu oli markkinoilla melko samanlainen kuin toukokuu. 
Tärkeimmät osakeindeksit jatkoivat kipuamistaan ylöspäin, 
Euro STOXX 50:n noustessa 6,4% ja S&P 500:n 1,84%. 

Jos toukokuuta kuvasti ”roskaralli” eniten lyötyjen osakkeiden 
noustessa eniten, niin kesäkuussa tämä trendi koki nopean 
lopun. Laajan S&P 500:n toimialoista informaatioteknologia 
nousi 7,14%, perässään kestokulutushyödykkeet (+4,99%). 
Huonoiten pärjäsivät yhteiskuntapalvelut (-4,66%) ja 
terveydenhuolto (-2,38%). Tämä korosti ilmiötä, joka on 
jatkunut läpi vuoden: IT (+14,95%) ja kestokulutushyödykkeet 
(+7,23%) ovat ainoat positiiviset toimialat tammikuun alusta. 
Jos energiaa (-35,34%) tai rahoitusta (-23,65%) ei olisi, niin 
tämä vuosi näyttäisi ihan siedettävältä sijoittajan 
näkökulmasta. 

Tämä suuri hajauma sektoreiden välillä on saanut tietäjät 
keksimään uuden hokeman K-elpymisestä. Tällä tarkoitetaan, 
että maalis- huhtikuun koronasulkuja seuraavat kuukaudet 
kokevat kaksijakoisen elpymisen, jossa perinteiset toimialat 
kituvat hiljalleen siinä missä uuden talouden tomialat 
porskuttavat. Vaikkakin yksinkertaistava, on konsepti 
mielenkiintoinen lisä perinteisesti käytettyihin L-, U- ja V-
muotoisen toipumisen ennustuksiin. 

Talousdatakin alkaa elpyä 

Käsittelin viime kuukausikatsauksessamme kuilua heikon 
reaalitalouden ja nousevien osakemarkkinoiden välillä. Vaikka 
tämä kuilu on yhä olemassa, paraneva talousdata on alkanut 
madaltaa sitä. Coference Boardin USA:n kesäkuun 
kuluttajaluottamus ylitti odotukset selvästi. USA:n 
työttyömyysaste oli 11,1% kesäkuussa (ennuste 12,5%), kun 
maahan syntyi 4,8 miljoonaa uutta työpaikkaa. Euroalueen 
talousluottamusindikaattori nousi huomattavasti toukokuusta, 
peitoten ennusteet. Euroalueen yhdistetty ostopäällikköindeksi 
onnistui myös päihittämään toukokuun lukeman ja ennusteen. 

Paraneva data, yhdistettynä keskuspankkien ja hallitusten 
elvytykseen, tukee finanssimarkkinoita. Eniten tästä höytyvät 
tällä hetkellä vaikeimmassa asemassa olevat sektorit: matkailu, 
ravintolat ja moni muu palveluala, sekä pääomavaltaiset alat 
kuten teollisuus, koska niiden päänoman saanti helpottuu ja 
sen hinta laskee. 

Toisen virusaallon uhka vastaan keskuspankit 

Perusskenaariomme siitä pitää, että pahin on ohi ja 
nousumarkkina jatkuu tästä – vaikkakin rauhallisempana kuin 
viime kuukaudet. Viime päivien nousu uusissa COVID-19 -
tartunnoissa Amerikoista ja Intiasta muistuttaa toisen 
virusaallon uhkasta taustalla. Me emme kuitenkaan usko 
laajamittaiseen uuteen yhteiskuntien sulkemiseen. 
Odottaisimme sulkutoimenpiteiden olevan pikemminkin 
paikallisia. Tämä korostaa jälleen maantieteellisen (ja 
toimialoittaisen) hajautuksen tärkeyttä. 

Samaan aikaan uskomme sijoittajien liipaisinsormen olevan 
herkässä, mitä tulee arvopapereiden myymiseen vähäistenkään 
huonojen uutisten ilmaantuessa. Tämä johtuu siitä, että osa 
sijoittajista halaua ottaa voitot viime kuukausien noususta. Jos 
soppaan lisätään USA:n lähestyvät presidentinvaalit, niin 

tulemme todennäköisesti näkemään melkomoista heiluntaa 
markkinoilla. Siitä huolimatta uskomme, että keskuspankit ja 
hallitukset ovat valmiina lisäämään entisestään mittavia 
tukitoimiaan, jos tilanne heikkenisi yhtäkkisesti. Mielestämme 
mahdolliset notkahdukset markkinoilla tulisikin nähdä siksi 
ostopaikkoina. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Virus kylvää yhä tuhoa kehittyvillä markkinoilla (etenkin Intia 
ja Brasilia). Monella kehittyvällä ja kehitysmaalla on myös 
vähemmän työkaluja tukea talouttaan pahentamatta sen 
fiskaalisia epätasapainoja. Lisäksi jo vuodesta 2011 jatkunut 
raaka-ainehintojen lasku (mitattuna esimerkiksi Bloombergin 
raaka-aineindeksillä), joka on kiihtynyt koronaepidemian 
puhjettua, rasittaa näitä talouksia paljon suhteessa 
teollisuusmaihin. Pidämme siksi kehittyvät markkinat 
alipainossa. 

Suosimme eurooppalaisia osakkeita viime aikaisen 
koronaviruksen talttumisen myötä, ja koska tukitoimista ja 
EU:n budjettiperiaatteista ollaan pääsemässä ainakin 
osittaiseen sopuun. Suosimme myös valikoituja USA:n 
sektoreita, eritoten IT:tä, koska niiden pitkänajan 
kasvunäkymät pysyvät kirkkaana. Tiedostamme monien 
indeksien olevan hintavia historiallisessa vertailussa, etenkin 
jos esimerkiksi vertaa nykyisiä P/E- lukuja niiden 10-vuotisiin 
keskiarvoihin. Tämä johtuu kuitenkin osittain siitä, että COVID-
19 on syönyt nykyisiä nettotuloksia. Lisäksi sijoittajat saavat 
mielestämme tottua tulevaisuudessa korkeampiin 
arvostuskertoimiin ennennäkemättömän määrällisen 
elvytyksen vuoksi. 

Näemme yhä mahdollisuuksia joukkovelkakirjoissa. 
Eurooppalaiset ja amerikkalaiset luottoriskipreemiot ovat yhä 
todella korkealla niin investment grade- kuin high yield – 
markkinoilla. Pohjoismaiset bondimarkkinat ovat toipuneet 
puolestaan hitaammin kuin kansainväliset serkkunsa. Monen 
pohjoismaisen bondin hinta laski järjettömästi maalis- 
huhtikuussa, kun jotkut rahastonhoitajat joutuivat 
pakkomyymään omistuksiaan ilman, että yritysten 
luottoprofiilissa olisi tapahtunut suuria muutoksia. Nyt raha 
virtaa takaisin markkinalle ja trendi onkin kääntynyt, mutta 
uskoisimme kestävän vielä kuukausia ennen kuin hinnat 
perustuvat taas allaolevaan luottoriskiin ja odotettavaan 
kassavirtaan. 

Valuuttapuolella uskoisimme punnan alkavan vähitellen 
kohota Yhdistyneiden Kuningaskuntien tärkeimpien 
kauppakumppanien valuuttoja vastaan, kun Brexitin jälkeiset 
kauppaneuvottelut edistyvät. Epävarmuuden mahdollinen 
nousu osakemarkkinoilla taas voisi laukaista paon 
turvasatamiin (JPY, CHF ja USD). Ironisesti USA:n tulevat vaalit 
ja sisäpoliittiset ongelmat voisivat olla tällainen 
epävarmuustekijä ja siten hetkellisesti vahvistaa taalaa. Muuna 
aikana taas uskomme riskillisempien valuuttojen (EUR, 
kruunut, CNY, AUD ja NZD) hintojen kohoavan hitaasti. 
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