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Amplia Kuukausikatsaus 

Myyntipainetta ennen USA:n vaaleja 

Markkinat jatkoivat lokakuussa siitä, mihin syyskuussa jäätiin. 
Tärkeimmät indeksit kirjasivat tappioita S&P 500:n laskiessa 
kuukaudessa 2,66%, NASDAQ:in 2,26% ja Euro STOXX 50:n 
peräti 7,29%. Vaikka yksittäiset päivälaskut olivat 
enimmäkseen lieviä, laskuaallon pituus on saanut S&P 500:n 
noteeraamaan 8,48% syyskuun toisen päivän tuoreen 
huippunsa alapuolella. 

Poliittista kohinaa vai oikeita ongelmia? 

Toisin kuin syyskuussa, jolloin oli vaikea osoittaa mitään 
yksittäistä syytä sijoittajien halulle myydä osakkeita, 
lokakuussa etenkin Euroopassa todettiin aimosti lisää COVID-
19 – tartuntoja. Tämä nopeasti heikkenevä tartuntatilanne sai 
monet maat rajoittamaan sosiaalisia tapahtumia lisää. 
Toimenpiteet vaihtelivat maittain joidenkin langettaessa öisiä 
ulkonaliikkumiskieltoja (Espanja), siinä missä toiset päättivät 
”kehänkatkaisijoista” sulkemalla baarit, ravintolat ja muut 
tapaamispaikat määräajaksi (Saksa). Osa jopa langetti 
kokonaan uuden sulun (Ranska, Englanti) kehottaen ihmisiä 
pysymään kotona. Samaan aikaan USA:sta kävi selväksi, että 
uusi elvytyspaketti nähtäisiin vasta vaalien jälkeen. 

Näistä takaiskuista huolimatta viimeaikainen alakulo 
markkinoilla johtuu mielestämme USA:n vaaleista ja teknisistä 
seikoista. 

Ensiksi, yhteiskunnat ovat nyt taitavampia kohtaamaan 
pandemian kuin vielä maaliskuussa. Terveydenhuolto on 
paremmin varustautunut kasvatetuilla tehohoitopaikoillaan 
sekä lääkkeiden, maskien ynnä muiden välineiden 
varastoillaan. Yritykset ovat karsineet kulujaan, hankkineet 
uutta rahoitusta ja keskittyvät nyt kassansa riittävyyteen. 
Hallitukset ovat kehittäneet tarkempia mekanismeja allokoida 
apua sinne, missä sitä tarvitaan. Esimerkiksi Ranskan toisessa 
sulussa vaikka maa on kiinni, saavat koulut ja tehtaat pysyä 
tällä kertaa auki. Näin varmistetaan, että yhteiskunnan 
tärkeimmät osat jatkavat pyörimistään. Viime kevät yhdisti 
valtiot ja keskuspankit yhteisen tavoitteen taakse syrjäyttäen 
pienemmät poliittiset kiistat. Lupaus avusta takauksien, 
lainojen sekä velkakirjojen (ja jopa osakkeiden) ostojen 
muodossa on ennennäkemätöntä millä tahansa mittapuulla. 
Siksi yritykset ja kuluttajat tulevat selviytymään mielestämme 
uusista rajoituksista hyvin, vaikkakin yksittäiset alat kuten 
matkailu tulevat kärsimään paljon pahemmin kuin muut. 

Toiseksi, aika on nyt ihmiskunnan puolella. Toisin kuin 
keväällä länsimaissa on nyt 10 rokotetta edistyneessä 
kehitysvaiheessa. Todennäköisyydet ovat sen puolella, että 
rokote massoille saadaan ulos 3 -6 kuukauden sisällä. Rokote 
kohottaisi talouden toimijoiden mielialoja vaikka sitä ei 
saataisikaan hetkessä kaikille sitä tarvitseville. 

Kolmanneksi, talousdata kohenee yhä hyvää vauhtia lakaisten 
lattiaa väitteillä, että toipuminen olisi hidasta ja tuskallista. 
Esimerkiksi Case-Shiller -indeksi, joka mittaa omakotitalojen 
hintakehitystä USA:n 20:ssä suurimmassa kaupungissa, nousi 
5,18% vuositasolla elokuussa. USA:n yksityinen kulutus nousi 
1,4% syyskuussa, ja maan BKT hyppäsi 33,1% edellisestä 
vuosineljänneksestä, tiputtuaan sitä ennen 31,4%. Kiinan 
teollisuustuotanto nousi lokakuussa jo kuudetta kuukautta 
putkeen. Tärkeimpänä kaikesta yritysten tuloskunto on ollut 

vahvaa. Tähän mennessä 320 S&P 500:n yrityksistä on 
raportoinut kolmannen kvartaalin tuloksensa. 85% 
raportoineista yrityksistä on lyönyt analyytikkojen 
konsensusennusteen. Jos tahti jatkuu samana, tulee 
tuloskaudesta vahvin koskaan odotuksiin peilattuna, kuten 
FactSetin data osoittaa. 5-vuotinen keskiarvo odotukset 
voittavista yrityksistä on 73%, ja edellinen ennätys onkin 
tämän vuoden toiselta kvartaalilta (84%). Vaikka Q3:n voitot 
ovatkin 9,8%:n laskussa vuodentakaiseen verrattuna, ei luku 
ole lähelläkään sellaista pudotusta, jota vahvassa taantumassa 
näkisi. Siksi olemmekin luottavaisia siitä, että markkinat 
jatkavat nousuaan lyhytaikaisten jännitteiden liennyttyä. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Pidämme osakkeet ylipainossa emmekä tee juuri muutoksia 
toimialojen välillä. IT, kommunikaatioteknologia, valikoivat 
kestokulutushyödyketuottajat ja terveydenhuolto ovat ne 
sektorit, jotka parhaiten vastaavat megatrendeihin, kuten 
asioiden internet tai kaupungistuminen. Ne ovat myös suht 
turvallisia, jos koronatalvesta tulisi pitkä ja yhteiskunnat 
pysyisivät suljettuna. Alipainotamme yhä pääomavaltaisia 
aloja, joilla sääntelyn ennustettavuus on heikko (energia, tietyt 
yhteiskuntapalvelut) tai joilla yritykset ovat hinnanottajia 
(puhelinoperaattorit, tietyt päivittäistavarapalvelut). 

Yhä tärkeämpää on myös etsiä yrityksiä, jotka ovat sisäistäneet 
kestävän kehityksen osaksi DNA:taan. Demokraattien 
vaalivoitto antaisi sysäyksen etenkin vihreän energian 
yrityksille USA:ssa. Lisäksi fokus kestävyyteen suojelee 
yrityksiä piileviltä riskeiltä. Esimerkiksi kuluttaja-aktivismi 
kulminoituu usein boikotteihin, jotka nousevat tyhjistä ja 
joiden edessä yritykset ovat voimattomia. 

Bondimarkkinoilla jatkuva määrällinen elvytys, yhdistettynä 
viime viikkojen hermostuneisuuteen markkinoilla, sai Saksan 
10-vuotisen valtionlainan koron tippumaan alle -0,6%:n, mikä 
on alin lukema sitten maaliskuun. Italian ja Espanjan 10-
vuotiset lainat taas käväisivät kaikkien aikojen pohjissa 
lokakuussa, mikä osoittaa sijoittajien luottavan EU:n 
fiskaalisopimuksiin. USA:ssa valtionlainan korko on lähtenyt 
nousuun elokuun pohjista, mikä viittaisi nopeampaan 
elpymiseen mutta myös kasvaviin valtionmenoihin vaalien 
jälkeen. Joka tapauksessa ultra-alhaiset korot yhdistettynä 
vaisuun bondien liikkeellelaskuun viime viikkoina tuottaa 
sijoittajille päänvaivaa uusien sijoituskohteiden löytämisessä. 

Valuuttapuolella USA:n dollari pitänee pintansa euroa sekä 
muita teollisuusmaiden valuuttoja vastaan kunnes USA:n vaalit 
ovat poissa päiväjärjestyksestä. Sen jälkeenkin kasvava 
korkoero dollarin hyväksi tulee hidastamaan sen 
heikkenemistä, toisin kuin miltä vielä pari kuukautta sitten 
näytti. Samaan aikaan Brexitin kauppaneuvottelut lähenevät 
loppuaan, ja sopu EU:n kanssa vaikuttaa jopa todennäköiseltä. 
Jos sopimus saadaan aikaan, on Iso-Britannian punnalla hyvin 
nousuvaraa sen kauppakumppanien valuuttoja vastaan, 
huolimatta maan tuoreesta kuukauden pituisesta 
koronasulusta. 
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