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Amplia Kuukausikatsaus 

Ensimmäinen laskukuukausi sitten maaliskuun 

Viiden peräkkäisen nousukuukauden jälkeen maailman 
osakemarkkinat kirjasivat ensimmäiset tappionsa syyskuussa. 
Laaja S&P 500 laski 3,8%, Euro STOXX 50 taas 2,3%. NASDAQ 
tippui eniten, 5,11%. Valopilkut kartalla olivat vähissä, 
Tukholman (+3,57%) ja Tokion (Nikkei 225 + 0,67%) 
kuuluessa harvoihin poikkeuksiin. 

Ei syytä muuttaa kurssia 

Katsoessa markkinakäyttäytymistä laajemmassa kuvassa 
emme näe syytä huoleen. On luontaista, että monen 
peräkkäisen nousukuukauden jälkeen tulee negatiivisten 
tuottojen kausi. Se voi johtua ihan teknisisistä syistä, jos 
arvostustasot kipuavat liian paljon liian nopeasti. Toisaalta 
lasku voi johtua myös jostain tapahtumasta, joka saa sijoittajat 
uudelleenarvioimaan riskin määrää, jonka he haluavat ottaa. 
Tämä taas johtaa markkinariskin hinnanmuutokseen. Onkin 
helppoa löytää koska tahansa syitä olla sijoittamatta. Jos 
kuuntelee nyt markkinakommentaattoreita, voi löytää kolme 
syytä, jotka mainitaan useimmin: koronan toisen aallon uhka, 
teknojättien haavoittuvuus USA:n ja Kiinan kauppakiistoille 
sekä lähestyvät USA:n presidentinvaalit. 

Todellisuudessa mikään näistä kolmesta ei ole todella uutta 
tietoa. USA:n ja Kiinan kauppakiistat ovat saaneet eri käänteitä 
aina siitä asti, kun Trump määräsi ensimmäiset tuontitullit 
kiinalaisille tuotteille keväällä 2018. USA:n presidentinvaalit 
taas ovat olleet tosiasia aina siitä asti, kun Trump vannoi 
virkavalansa tammikuussa 2017. Kolmanneksi, ei ole mitään 
yhtenäistä toista korona-aaltoa. Euroopassa Espanja koki 
uusien tartuntojen voimakkaan kasvun päivätasolla jo 
heinäkuun puolivälissä. Briteissä taas infektiot ampaisivat 
kasvuun vasta syyskuussa, jonka vuoksi saarivaltiossa 
julistettiin liuta uusia sosiaalisen kanssakäymisen 
rajoitustoimenpiteitä. Määrälisesti suurimmat tartuntamaat, 
kuten Intia ja Brasilia, puolestaan kärvistelevät vasta 
ensimmäisen aallon kourissa. 

Pointtini yllä on, että syy-seuraussuhde tapahtuman ja 
osakemarkkinan reaktion välillä ei ole aina niin yksiselitteinen. 
Koska kaikkien markkinanlaskusta syytettyjen ilmiöiden tulo 
oli selvää jo hyvän aikaa, tuntuu siltä kuin indeksien 
notkahduksen syy olisi tekninen ja jälkikäteen laitettu 
yllämainittujen kolmen tapahtuman piikkiin. Tarkastellessa 
edellisiä nousukausia, etenkin viimeisintä (2009 – 2020), joka 
oli pisin pörssien historiassa, voi nähdä monta lyhytaikaista 
myyntiaaltoa. Suurin osa näistä kesti vain muutaman viikon ja 
rauhoittui, kun ”huipuista pohjille” oli lasketeltu 9 – 12%. 
Tähän on toki muutama poikkeus: USA:n luottoluokituksen 
alentaminen ja Eurokriisi (heinä- syyskuu 2011) ja 
suurvaltioiden kauppasota (syys- joulukuu 2018). Yhteistä 
näille vakavammille myyntiaalloille on ollut todellinen 
ulkoinen ja yhtäkkinen shokki talouteen. Näissäkin koordinoitu 
päättäjien politiikkavastaus on aina oikaissut laivan. 
Analysoidessa nykyisiä osakemarkkinoiden ongelmia ja 
päättäjien valmiutta toimia väittäisimmekin kurssilaskun 
johtuvan voittojen kotiuttamisesta ja muista teknisistä 
tekijöistä pikemmin kuin perustavanlaatuisista muutoksista 
markkinassa. Emme siksi näe syytä muuttaa kurssia ja 
odotamme kurssinousun jatkuvan. 

Viime aikojen data reaalitaloudesta on myös lupaavaa, etenkin 
luvut Kiinasta. Tuore lukema osoittaa Kiinan 
teollisuusyritysten voittojen nousseen elokuussa 19,1% 
vuodentakaisesta, jatkaen vahvaa nousua joka alkoi 
toukokuussa. Samaan aikaan USA:ssa työllisyys paranee, yhä 
vaikkakin hitaammin mitä viikkottaisia 
työttömyyskorvaushakemuksia on uskominen. On kuitenkin 
muistettava, että yhä raivoavat metsäpalot voivat painaa 
työllisyyslukuja, joten uskomme USA:n kuluttajien tilanteen 
paranevan edelleen. Tämä on nähtävissä myös 
asuntomarkkinalla: elokuussa USA:ssa myytiin enemmän uusia 
koteja kuin kertaakaan sitten vuoden 2006. 

Muissa maissa uusia elvytyspaketteja esitellään liukuhihnalta. 
Julkinen elvytys noussee IMF:n mukaan Saksassa jo yli 18%:iin 
BKT:sta, rahtusen edellä Japania (16%). Nämä ovat järisyttäviä 
lukuja ja varmistavat sen, että yksityinen kulutus ja julkinen 
kysyntä vaimentavat koronashokkia tänä vuonna. Saksan Ifo-
instituutin mukaan maan BKT putoaisi vain 5,2%: vähemmän 
kuin heidän aiemmin povaamansa 6,7%. Tämä tarkoittaisi, että 
Euroopan suurin talous selviää kriisistä vähemmillä vaurioilla 
kuin pelättyä. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Syyskuussa suosimistamme osaketoimialoista eniten kärsi IT, 
terveydenhuolto taas vähiten. Markkinakorjaus teki 
arvostustasoista houkuttelevampia kautta linjan, ja 
pidämmekin osakkeet ylipainossa. Suosimme samoja 
sektoreita kuin aiemmin: IT, kommunikaatioteknologia, 
kestokulutushyödykkeet ja terveydenhuolto. Mielestämme 
nämä hyötyvät eniten pitkän ajan trendeistä yhteiskunnassa. 
Alipainotamme pääomavaltaisia aloja, joilla sääntelyn 
ennustettavuus on heikko (energia, tietyt yhteiskuntapalvelut) 
tai joilla yritykset ovat hinnanottajia (puhelinoperaattorit, 
tietyt päivittäistavarapalvelut). 

Bondimarkkinoilla viime aikojen rytinä osakkeissa ei onneksi 
hiljentänyt uusia liikkeellelaskuja. Yritykset ja maat olivat 
innokkaita hakemaan velkarahaa hiljaisten kesäkuukausien 
jälkeen, ja syyskuussa nähtiinkin monta mielenkiintoista 
uusemissiota. Suosimme keskipitkiä (5 – 7 vuoden) 
juoksuaikoja, koska korkoduraatio voi toimia osittaisena 
markkinasuojana hajautetussa portfoliossa, ja koska emme 
usko korkojen nousevan seuraavien parin vuoden aikana. 
Luottopuolella markkina ei ole vielä toipunut, ja 
luottoriskipreemiot noteeraavat yhä huomattavasti 
korkeammalla kuin vuoden alussa. Pienissä emissioissa hinnat 
ovat yhä melko alhaisia, ja sen puoleen viime aikojen 
merkinnät bondirahastoihin ovat olleet markkinoilla 
tervetullut lisä, etenkin Pohjoismaissa.  

Valuuttapuolella dollarin alamäki taittui, kuten odotettua. 
Dollarin vahvistuminen yht’aikaa osakkeiden laskun kanssa on 
jälleen osoitus USD:n uudesta asemasta turva-satamana. 
Vaikka uskomme monien G7-maiden valuuttojen jatkavan 
nousuaan dollaria vastaan USA:n presidentinvaalien jälkeen, jo 
nykytasot antavat eurosijoittajille hyvän tilaisuuden lisätä 
painoa USA:n osakemarkkinoilla. 
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