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Amplia Kuukausikatsaus 

Helmikuun tuotot erimerkkisiä eri alueilla 

Helmikuussa eri alueiden ja toimialojen tuotoissa oli pitkästä 
aikaa eroja. Nousevien korkojen mahdollisuus ja hyvin 
etenevät rokotusohjelmat veivät fokuksen kasvuosakkeista 
arvo-osakkeisiin ja USA:sta Eurooppaan. S&P 500 kirjasi 
+1,13%:n kokonaistuoton siinä missä Euro STOXX 50 vahvistui 
3,11%. NASDAQ puolestaan putosi 1,50% ja Kiinan Shanghai 
Shenzhen CSI 300 lähes saman verran, -1,49%. 

Ovatko inflaatio ja nousevat korot ongelma? 

Sijoittajat yleensä murehtivat jotain nykyistä asiaa. Viime 
vuodet pelot ovat olleet melko muuttumattomat: Brexit, 
kauppapolitiikka, Euroalueen velka ja nyttemmin pandemia. 
Jälkimmäisen hiljalleen väistyessä ja määrällisen elvytyksen 
jatkuessa uusi murhe on ilmaantunut: inflaatio. Yleinen 
sijoittajapelko on, että inflaatio ampaisee ylös tuotantopuolen 
pullonkaulojen vuoksi. Tämä taas pakottaa keskuspankit 
lopettamaan määrällisen elvytyksen ja kiristämään 
luotonantoaan, mikä johtaa kovempiin korkoihin, investointien 
ehtymiseen, luottokriiseihin ja laskeviin varallisuusarvoihin. 

Meidän mielestämme sijoittajat ovat oikeassa siinä, että 
nousevat korot voivat yleisellä tasolla todella vahingoittaa 
osakehintoja, toisin kuin monet muut viime ajan ilmiöt 
(esimerkiksi Brexit:kin olisi ollut pahimmillaankin vain 
paikallinen ongelma). Me kuitenkin koemme, että tällä kertaa 
markkinoiden johtopäätös on väärä, ja että inflaatio on 
väliaikaista eikä tule johtamaan korkeampiin korkoihin vielä 
pitkään aikaan. 

Nykyiset inflaatiopaineet ovat pääosin viime vuoden 
kysyntävaihteluiden syytä. Tehtaat ympäri maailman kävivät 
alhaisilla kierroksilla pandempian alkukuukaudet eivätkä 
sitten pystyneet vastaamaan kulutustavaroiden nopeaan 
kysyntäkasvuun loppuvuodesta 2020. Juuri nyt vallitsee 
globaali pula hyödykkeistä kuten puolijohtimet tai 
teollisuuskemikaalit. Myös palvelut tulevat olemaan pian 
kysyttyjä, kun kuluttajat kaikki haluavat varata lempihotellinsa 
ja -ravintolansa sitten, kun ”lockdownit” puretaan. Tämä 
saanee palvelusektorin nostamaan hintojaan. Lisäksi konttien 
kysyntä Kiinassa on saanut logistiikkayritykset jopa 
viisinkertaistamaan merirahdin hinnan, mikä on pidentänyt 
toimitusaikoja ja lisännyt lopputuotteiden hintoja. Kaikki tämä 
ruokkii inflaatiota. Lisäksi pitää muistaa, että inflaatio 
lasketaan nykyisten kohonneiden hintojen suhteena viime 
kevään hintoihin, jotka olivat poikkeuksellisen alhaisia 
kysynnän vaiettua. Niinpä inflaatiosta varmasti saadaan 
revittyä otsikoita alkuvuoden 2021 aikana. 

Lopulta tuotanto kuitenkin saa kurottua umpeen kysynnän. 
Inflaatio tulee olemaan väliaikaista, koska yksi tärkeä elementti 
puuttuu: palkkainflaatio. Viime nousukauden aikana ylin 
inflaatiolukema (kuluttajahinnat ilman ruokaa ja energiaa) 
USA:ssa oli 2,4% p.a. elokuulta 2019. Tämä on todella matala 
luku, ottaen huomioon että samana vuonna USA:n työttömyys 
putosi 3,5%:iin eli alimmilleen 50:een vuoteen. Saman 
nousukauden aikana USA:n rahantarjonta kasvoi 80% (M2:n 
kasvu maaliskuusta 2009 syyskuuhun 2019). 

Jos nämä ennätyslukemat eivät aikaansaaneet inflaatiota, miten 
se nyt nousisi? USA:n työttömyys oli 6,77% vuoden alussa, ja 
rahan tarjonta on kasvanut ”vain” 25,7% viimeisen vuoden 

aikana. Työvoiman ylitarjonta on monilla aloilla niin suurta, 
että palkankorotuksista ei voida puhua pitkään aikaan. 

Päivän trendi, etätyö, tasaa osaltaan myös palkkapaineita. 
Esimerkiksi Piilaakson yritykset ovat viime vuoden pystyneet 
palkkaamaan henkilöstöä vaikkapa Nevadasta huokeammilla 
palkoilla. Spotify ilmoitti 12. helmikuuta, että se antaa koko 
6’550 -päisen henkilöstönsä pysyvästi tehdä töitä mistä he 
ikinä haluavatkin. Samaan aikaan nettikaupan nousu helpottaa 
kuluttajien hintavertailua ja siten pitää kuluttajahinnat kurissa. 

Näistä syistä me emme usko, että inflaatio olisi mitään muuta 
kuin väliaikaista. Rahanpainanta ei ole ongelma kunnes 
luontainen työttömyystaso on saavutettu, ja taloudet alkavat 
ylikuumentua. Tämä ei kuitenkaan käy kädenkäänteessä, kuten 
historia osoittaa. Siksi inflaatiosta murehtiminen juuri nyt on 
turhaa. 

Varallisuusluokkien hinnat ovat tulleet haavoittuviksi korkojen 
pienimmällekin heilunnalle. Viime vuoden kasvuosakkeiden 
kova nousu ei olisi ollut mahdollista ilman alhaisia 
diskonttokorkoja. Siksi me voimme odottaa väliaikaisia 
myyntiaaltoja osakemarkkinoilla, kuten vuonna 2013 ”taper 
tantrumissa”, kun Fedin johtajat pohtivat ääneen määrällisen 
elvytyksen lopettamista. Tämä ei kuitenkaan ole syy pysyä 
poissa osakemarkkinoilta, koska tällaiset myyntiaallot ovat 
lyhytaikaisia ja niiden ajoitus on äärimmäisen vaikeaa. 

Allokaatiomme juuri nyt 

Helmikuun lopun kurssilaskut tekivät kasvuosakkeista 
houkuttelevampia. Monet kasvuosakkeet ovat juuri vihreän 
energian, puolijohteiden, sähköautojen ja muiden 
tulevaisuuden alojen yrityksiä, joita ylipainotamme. 

Osakevalintamme tukipilari, suuryritykset joilla on dominantti 
brandi tai useampia, selvisi myyntiaallosta kohtalaisen hyvin. 
Uskomme isojen teknoyritysten osakkeiden löytäneen 
tukitasonsa, koska antimonopolisyytökset ovat selkeytyneet 
niin USA:ssa kuin Kiinassa. Sijoittajille, joilla on korkeampi 
riskinsietokyky, matkailu- ja vapaa-ajan osakkeiden osto sekä 
myyntioptioiden kirjoittaminen volatiileille kohde-etuuksille 
voi olla taktisesti paikallaan. 

Uskomme kehittyvien markkinoiden, etenkin Aasiassa, 
jatkavan viime kuukausien hyvää virettään. Nykyiset, 
kohonneet USD-määräiset korot olisivat hallaa niille vain, 
mikäli USD vahvistuisi huomattavasti nykyiseltään, mihin 
emme usko. 

Bondipuolella korkojen nousu 7-10 – vuotisissa USA:n 
Treasureissa teki investment grade – luokan bondeista 
dollareissa houkuttelevia taas. Euroalueella puolestaan 
riskittömien korkojen pysyessä negatiivisina sijoittaja voi 
löytää lisäarvoa vain tinkimällä likviditeetistä, 
luottokelpoisuudesta, korkoriskistä tai muusta 
ominaisuudesta. Siksi alipainotamme euromääräisiä bondeja ja 
suosimme muita varallisuusluokkia konservatiivisemmissa 
portfolioissa. 
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