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Amplia Kuukausikatsaus 

Erot osakemarkkinoiden tuotoissa kasvavat 

USA:n osakemarkkinoiden toipuminen jatkui heinäkuussa, 
suurimman osan indekseistä kellottaessa huomattavia tuottoja: 
S&P 500 5,64%, NASDAQ 6,85% ja Dow Jones 0,74%. Toisella 
puolen Atlantia meno oli hiljaisempaa. Euro STOXX 50:n 
kokonaistuotto jäi -1,85%:iin, DAX nollille (+0,02%) ja SMI -
0,37%:iin.  

Nämä erot tuotoissa voivat tuntua vaikeaselitteisiltä, ottaen 
huomioon USA:n ongelmat koronataistelussa sekä EU:n 
historiallisen EUR 750 miljardin elpymispaketin, joka avasi tien 
kohti fiskaalista liittovaltiota. Osa tuotoista selittyy kuitenkin 
indeksien erilaisella koostumuksella. Esimerkiksi S&P 500:n 
heinäkuun huonoimmat sektorit, energia (-5,13%) ja 
rahoitusala (+3,77%), edustavat paljon suurempaa osaa Euro 
STOXX 50:stä kuin S&P 500:sta. Myöskin EU:n elvtyspaketti 
sysäsi euron korkealle, ja EUR/USD nousikin 4,84% pelkästään 
heinäkuussa. Dollarin heikkous puolestaan parantaa 
amerikkalaisten yhtiöiden liikevoittomarginaaleja ja siten 
osakehintoja, euroalueen osakkeille taas päinvastoin. 

Toipumisen hidas tie 

Makrotalouden luvut ovat viime aikoina olleet lievästi 
parempia kuin mitä markkinakonsensus on odottanut. Kiinan 
teollisuuden ostopäällikköindeksi (Caixin) mittautti lukeman 
52,8 heinäkuulta, joka on paras tulos sitten heinäkuun 2011. 
Sama kuvio toistui Euroopassa, kun Euroalueen yhdistetty 
ostopäällikköindeksi sai parhaimman lukemansa sitten 
kesäkuun 2018. Tehdas- ja vientitilausten elpyminen 
yhdistettynä tasaantuvaan työmarkkinaan viittaisi siihen, että 
taloudellinen aktiviteetti on jo ylittänyt aallonpohjan 
useimmissa teollisuusmaissa. 

Sen sijaan huonot luvut kuluttajaluottamuksesta – jotka 
pysynevät vaisuina, kun sosiaalisen kanssakäymisen 
rajoituksia paikoin uusitaan – tarkoittavat, että toipuminen on 
hidasta ja vakaata, ei V:n muotoista. Siitä huolimatta päättäjillä 
on kannustin pitää yllä elvytystoimia, kuten USA:n kongressin 
yksimielisyys ”elvytyskupongit 2.0”:sta osoittaa. Ammukset 
eivät ole loppumassa hallituksilta saati keskuspankeilta näiden 
kuumeisessa fiskaali- ja rahapoliittisessa elvytyksessä. On 
ironista, että sellainen velkaantuminen ja julkistalouden 
alijäämä, jota normaalisti pidettäisiin vastuuttomana, ei herätä 
nykyään juuri kenenkään mielenkiintoa. Etelä-Euroopan EMU-
maat, joita muutoin pidettäisiin sangen epäilyttävinä 
liikkellelaskijoina, muuttuivat taas salonkikelpoisiksi, kun EU:n 
jäsenmaat sorvasivat edellämainitun elvytyspaketin. Nyt 
näiden reunamaiden velkaa eivät ainoastaan takaa kaikki 
yhteisvastuullisesti: niiden budjetteja rahoitetaan suoraan 
veroilla, jotka kerätään kaikkialta EU:sta.  

Paperiraha muuttuu yhä nimellisemmäksi 

Voisi sanoa, että maailman valtiovelkamarkkinoilla uusi 
normaali kulkee nimellä TINA (there is no alternative, ei ole 
vaihtoehtoa). Viimeiset nimellisten korkojen tyyssijat Kanada, 
Australia Uusi-Seelanti, USA ja Iso-Britannia, ovat kaikki 
ajaneet 10-vuotisen valtionlainan korkonsa alle yhden 
prosentin ja usein lähelle nollaa. Ilman inflaatiopaineita ja lähes 
olemattomilla lainanhoitokustannuksilla velkaantuminen 
jatkunee. Koska lyhyet valtionlainojen korot ovat vielä 
matalampia kuin pitkät, löytävät kuitenkin kaikenpituiset 

uusemissiot ostajia. Keskuspankkien määrällisen elvytyksen 
lisäksi julkista velkaa ostavat eläkekassat, joiden säännöt 
ohjaavat niitä pitämään huomattavan osan varoistaan 
korkealaatuisissa velkakirjoissa, jotka noteerataan niiden 
oman maan valuutassa. Myös tietyt institutionaaliset sijoittajat, 
kuten hedgerahastot, ostavat valtionlainoja portfolion riskien 
hajautusta varten, spekulatiivisista syistä tai välttääkseen 
negatiiviset talletuskorot. 

Tällaisessa sijoittajalle synkässä ympäristössä ei ole yllätys, 
että osakkeet, osa kiinteistöistä sekä kulta noteerataan yhä 
korkeammalla. Suosittelisimmekin kultaa yhtenä portfolion 
suojauskeinona niille, jotka eivät jaa näkemystämme hitaasti 
toipuvasta taloudesta ja osakemarkkinoista. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Kehittyvillä markkinoilla topiuminen on lähtenyt myös 
käyntiin (etenkin Kaukoidässä) mutta vaihtelee suuresti 
maasta toiseen. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostus 
on houkuttelevaa, ja USD:n heikkous yleensä auttaa näitä 
talouksia. Siitä huolimatta pidämme varovaisen neutraalin 
painon näillä markkinoilla, koska COVID-19 toisen aallon 
shokit voivat aiheuttaa yhä paikallisesti suurta tuhoa 
yksittäisille maille, näiden fiskaalisen pelivaran ollessa 
rajoitetumpaa kuin teollisuusmailla. 

Perustuen näkemykseemme vähittäisestä elpymisestä, 
suosimme sellaisia osakesektoreita jotka ovat vähemmän 
alttiita makrotalouden shokeille ja joiden idea on pitkän ajan 
markkinan ylittävä kysynnän kasvu. Tällaisia ovat IT, 
kommunikaatiopalvelut,  terveydenhuolto ja 
kestokulutushyödykkeet (etenkin luksussektori). Toimialasta 
riippumatta alipainotamme yrityksiä, joilla on velkainen tase 
tai jotka saavat liikevaihtonsa paikallisesti. 

Kehitys bondimarkkinoilla on jatkunut positiivisena vaikkakin 
heinäkuussa hitaampana kuin viime kuukausina. Tuotot ovat 
yhä kaksijakoisia: investment graden ja suurimpien 
(likvidimpien) bondien jo korjattua ylös suuri osa high yield -
markkinasta noteeraa yhä alhaisilla tasoilla. Pidämme 
velkakirjamarkkinat peruspainossa yleisellä tasolla, high 
yieldin ollessa pienessä ylipainossa ja kehittyvät markkinat 
lievässä alipainossa. 

Mitä tulee valuuttoihin, niin edellä mainittu EU:n viimeisin 
elvytyspaketti mursi monta patoa ja syöksi EUR/USD:n 
korkeammalle. EUR ja GBP voivat hyvin jatkaa tästä vielä 
jonkin verran ylöspäin, ellei uusi markkinashokki pysäytä tätä 
kehitystä. Syksyn isot poliittiset tapahtumat (USA:n 
presidentinvaali, EU:n ja Iso-Britannian kauppaneuvottelujen 
huipennus) pitävät huolen siitä, että valuuttojen 
kurssiheilahtelu jatkuu viimeistä paria vuotta 
voimakkaampana. Sveitsin frangi pysyy hyvänä lyhytaikaisena 
suojausinstrumenttina, koska sen suurin haitta, negatiivinen 
korkoero muihin valuuttoihin nähden, on käytännössä 
hävinnyt viime aikoina. 
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