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Amplia Kuukausikatsaus 

Hieno syyskesä osakkeilla 

Osakesijoittajat voivat nauttia suotuisasta sadonkorjuusta tänä 
vuonna, ainakin mitä tulee kaikkeen, mikä istutettiin 
koronakevään aikana tai sen jälkeen. USA:n osakemarkkinat 
loistivat taas valokeilassa Dow Jonesin noustessa 7,6% ja S&P 
500:n 7,0% elokuussa. Nämä olivatkin kovimmat elokuun 
tuotot sitten vuosien 1984 (Dow) ja 1986 (S&P 500). 

Kuten niin monta kertaa tänä vuonna, teknologiasektori oli 
kantava voima tuottojen takana. NASDAQ nousi jopa 9,6% 
kellottaen parhaan kuukautensa sitten vuoden 2000. Myös 
Euroopassa meno oli duurivoittoista vaikkakin rauhallisempaa. 
Euro STOXX 50 nousi 3,1% ja Sveitsin SMI vain 1,3%. Vaikka 
erot tuotoissa voidaan selittää indeksien erilaisella 
koostumuksella, olivat valuuttamuutokset elokuussa 
mielestämme suurin syy eroihin. Esimerkiksi euro nousi 1,34% 
dollariin nähden, jatkaen vahvaa nousuvirettään. Dollarin 
heikkous ei ainoastaan tee amerikkalaisista osakkeista 
halvempia ulkomaisille sijoittajille heidän valuutoissaan, se 
myös vahvistaa sellaisten jenkkiyritysten 
liikevoittomarginaaleja, jotka saavat osan liikevaihdostaan 
ulkomailta – käytännössä siis kaikki suuret New Yorkissa 
listatut yhtiöt. 

Historiallisia muutoksia USA:n rahapolitiikassa 

USA:n keskuspankki Fed kokoontui vuosittaiseen 
konferensiinsa Jackson Holessa torstaina 27. elokuuta. 
Konferenssin aiheena oli kuten yleensä rahapolitiikan kurssi. 
Tämän vuoden tapahtuma kirvoitti kuitenkin poikkeuksellisen 
paljon keskustelua. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell 
käytännössä muokkasi keskuspankin rahapolitiikan tavoitteet 
uuteen uskoon. Powell loi uuden virstanpylvään 
keskuspankeille määrittelemällä Fedin kaksoistehtävän siten, 
että työllisyyden tukeminen saa suuremman painoarvon. 
Samalla inflaatio voi pysytellä kahden prosentin yläpuolella 
”jonkin aikaa” sellaisten ajanjaksojen jälkeen, kun se on 
majaillut kahden prosentin alapuolella. 

Suomeksi tämä muutos merkitsee, että Fed antaa inflaation 
laukata perinteisesti pyhänä pidetyn kahden prosentin rajan 
yläpuolella pitkiäkin aikoja, mikä voi olla käsittääksemme 
vaikka vuosia tai niin pitkään kuin inflaatio-odotusten 
nostamiseen pohjilta tarvitaan. Muutos käytännössä mitätöi 
Powellin edeltäjien työn liian aggressiivisena: liikana 
keskittymisenä inflaatioon ja liikana talouskasvun kuristajana. 

Yhdistettynä nykyiseen, historiallisen alhaiseen ohjauskorkoon 
USA:ssa ja jatkuvaan Fedin taseen paisuttamiseen (jotta 
edellinen toteutuisi), inflaation laukkaaminen vapaana 
nostanee inflaatio-odotuksia. Vaikka kuluttaja- ja 
tuottajainflaatio todennäköisesti pysyy vaisuna nykyisen 
epävarmuuden (COVID-19) vuoksi, arvopaperien hintainflaatio 
tulee mielestämme voimistumaan tämän Fedin 
politiikkamuutoksen ansiosta. 

Koska Fed lupaa olla puuttumatta inflaatioon lyhyellä 
aikavälillä, ja ellei makrodatassa tapahdu jotain todella 
odottamatonta, ainut asia joka voi estää varallisuusluokkien 
hintojen kohoamista on sijoittajapsykologia. Me kuitenki 
uskomme, että arvostuskertoimien nousu jatkuu: yhä 
suuremman rahamäärän virratessa markkinoille yhä useampi 
euro jahtaa samoja kassavirtoja. Isossa kuvassa tämä halvan 

rahan tulva markkinoille tullee jättämään muut perinteisen 
talouskasvun mittarit varjoonsa ainakin lähitulevaisuudessa. 

Inflaatiopaineet luultavasti lopulta räjähtävät, halpa raha 
edesauttaa pääoman väärinsijoittumista ja sosiaalinen epätasa-
arvo kärjistyy. Emme kuitenkaan ole tällä hetkellä vielä 
lähelläkään rahan markkinoillevirtauksen huippua. Siksi 
olemme suht levollisia markkinoiden suhteen ja pidämme 
osakkeet ylipainossa. Tämä tavallista suuremmista poliittisista 
riskeistä huolimatta (USA:n vaalit, USA – Kiina -suhteiden 
viileys). 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Kuoppainen tie kohti elpymistä on tosiasia kehittyvilläkin 
markkinoilla, kuten paranevat ostopäällikköindeksit ja 
tehdastilaukset osoittavat. Maakohtaiset erot ovat silti yhä 
huomattavia. Esimerkiksi Intia kärvistelee vielä koronan 
kourissa ja sikäläinen aktiviiteetti on vaisua, kun taas Kiina on 
saanut kierroksia koneeseensa. Siksi suosittelemme 
valikoimaan sijoituskohteet maittain tai alueittain yleisen 
kehittyvien markkinoiden peruspainon sijaan. 

Teollisuusmaiden osakkeista meidän kevään 
sektorivalintamme (IT, kommunikaatioteknologia, 
terveydenhuolto ja valikoivasti kestokulutushyödykkeet) 
kantoivat hedelmää myös elokuussa. Pidämme nämä 
ylipainossa samalla kun energia, yhteiskuntapalvelut ja 
teleoperaattorit pysyvät alipainossa. 

Bondimarkkinoilla pohjoismaisiin velkakirjoihin virtasi rahaa 
merkittävästi heinä- ja elokuussa. Tämä on tervetullut uutinen 
markkinalle, jota kevään aikana piinasi pikemminkin 
sijoittajien myynnit kuin liikkellelaskijoiden varsinaiset luotto-
ongelmat. Yleisemmin, eurooppalaisella tasolla, 
korkeakorkoisten lainojen luottoriskipreemiot tippuivat 
alhaisimmalle tasolleen sitten 5. maaliskuuta, vaikkakin ne 
noteeraavat yhä tuskastuttavan paljon korkeammalla kuin 
vuoden alussa. Pohjois-Amerikassa tilanne on samanlainen. 
Pidämme bondit neutraalissa painossa kokonaisuutena. 

Unssi kultaa liikkuu nykyisellään USD 1940:n tasoilla. 
Huolimatta tasaisesta noususta maaliskuun alusta alkaen 
odottaisimme sen hinnannousun jatkuvan. Tämä johtuu 
alhaisista vaihtoehtoiskustannuksista (korot) ja lisääntyneestä 
rahan määrästä. Hinnannousu tästä ylöspäin ollee kuitenkin 
vaisumpaa kuin osakemarkkinoilla siitä syystä, että vanhoja 
kultakaivoksia voidaan aktivoida käyttöön, jos hinta yhä 
nousee, mikä lisää kullan tarjontaa. 

Valuutoista USD heikkenee yhä pääkauppakumppaniensa 
valuuttoja vastaan kuten yllä todettua. Oletamme tulevan 
USA:n presidentinvaalin pysäyttävän tämän trendin ainakin 
väliaikaisesti. Yleisemmin, koska monet institutionaaliset 
sijoittajat ovat suojautuneet osakemarkkinoiden laskua 
vastaan kalliiseen hintaan, sijoittaja voi nyt hankkia osittaista 
suojaa halvalla hajauttamalla valuuttapositioitaan perinteisiin 
”turvasatamavaluuttoihin” kuten JPY, CHF ja USD. 
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