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Amplia Kuukausikatsaus 

Ennätyskuukausi osakkeille 

Marraskuu löi monta tuottoennätystä uusiksi 
osakemarkkinoilla. Kahden peräkkäisen tappiollisen 
kuukauden jälkeen helpotus markkinoilla oli valtava. Ensiksi 
poliittinen epävarmuus hälveni, kun Biden voitti USA:n 
presidentinvaalit ennakoitua suuremmalla erotuksella. Sitten 
kolmen eri COVID-19 – rokotteen positiiviset testitulokset 
julkaistiin. Etenkin eurooppalaiset osakkeet, jotka olivat 
hävinneet amerikkalaisille ja kiinalaisille verrokeilleen, 
kellottivat parhaan kuukautensa koskaan Euro STOXX 50:n 
noustessa huimat 18,09%. Alkuvuoden menestyjät nousivat 
vähemmän, mutta S&P 500:kin nousi silti 10,95%. 

Vaikka olimme aiemmin ennustaneet kurssien nousevan heti 
USA:n vaalien jälkeen, tuli rokotetulosten julkisuus näin pian 
yllätyksenä. Siksi olikin mukava nähdä useampien katalystien 
realisoituvan kerralla. Kuukausi oli mitä parhain kaikille, jotka 
jaksoivat uskoa osakesijoittamiseen. 

Minne seuraavaksi? 

Markkina saattaa hakea suuntaa vuoden loppuun asti. 
Sijoittajien mieliala voi hyvin ailahdella riippuen 
koronatilanteen kehittymisestä seuraavat viikot. Tähän asti 
uusilla sosiaalisen kanssakäymisen rajoitustoimilla – jotka ovat 
sangen samanlaisia kuin keväällä, eritoten Euroopassa – on 
ollut vain vähäinen vaikutus osakkeisiin. Tämä johtunee siitä, 
että sijoittajat laskevat uuden elvytyksen varaan (nykyisten, jo 
käynnissä olevien PEPP – ja Next Generation EU – ohjelmien 
lisäksi), jos tilanne riistäytyisi käsistä. Markkinat myös 
perinteisesti sivuuttavat nykyisyyden ja katsovat tulevaan.  

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes sisältääkin sitten paljon 
kasvua tukevia asioita. USA:ssa uusi kongressi kokoontuu 4. 
tammikuuta. Odotamme sen hyväksyvän uuden fiskaalisen 
elvytyspaketin ripakasti, jotta nykyinen (jo pääosin erääntynyt) 
CARES – paketti saadaan korvattua. Biden vannoo 
presidentinvalansa 20. tammikuuta, mikä lievittää poliittista 
jännitystä entisestään. Bidenin hallinto tulee varmasti 
julkaisemaan uusia investointiohjelmia, kuten vihreän energian 
/ infrastruktuurin paketin, mutta näiden hyväksyntä senaatissa 
on epävarmaa. Senaatin koostumus taas ratkeaa vasta Georgian 
uusintaäänestyksessä 5. tammikuuta. Joka tapauksessa, vaikka 
uusi tukipaketti olisi pienempi kuin vanha $2,2 biljoonan 
CARES viime keväältä (kongressin ehdotukset vaihtelevat $1 
biljoonan HEALS – paketin ja $3 biljoonan HEROES -pakettien 
välimaastossa), niin tuen jatkuminen ylipäätään ylläpitää 
talouden toipumista. 

Samaan aikaan AstraZeneca julisti voivansa toimittaa ”satoja 
miljoonia” annoksia rokotettaan jo tammikuussa. Pfizer 
odottaa tuottavansa rokotteen 650 miljoonalle ja Moderna jopa 
miljardille potilaalle vuoden 2021 aikana. Iso-Britannia aloittaa 
ensimmäisenä maailmassa asukkaidensa rokotuksen 
ensiviikolla. Vaikka nämä toimet eivät luo laumaimmuniteettia 
heti, ne varmasti saavat maat poistamaan kanssakäymisen 
rajoituksia ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 

Näin ollen makrotalouden näkymien pitäisi jatkaa 
paranemistaan vuonna 2021. Eurooppa voi tosin kokea 
lyhytaikaisen kaksoispudotuksen, kun kasvu muuttuu 
negatiiviseksi tällä kvartaalilla. Toisaalta kehittyvät markkinat 
ovat jatkaneet nopeaa toipumistaan. Etenkin Kiina on hyvällä 

kasvu-uralla. Muun muassa maan teollisuustuotannon 
ostopäällikköindeksi kipusi 10 vuoden huippuunsa 
marraskuussa. 

Allokaatiomme tällä hetkellä 

Pidämme osakkeet ylipainossa kuten riskilliset 
varallisuusluokat ylipäätään. Toimialoilla voi rotaatio syklisiä 
ja pahoin lyötyjä yhtiöitä kohtaan jatkua, jos talouden 
elpyminen jatkuu samanlaisena mitä marraskuussa. Siinä 
mielessä valikoidut sykliset nimet näyttävät houkuttavilta. 
Tästä huolimatta pidämme osakevalintojemme ytimen vakaana 
suosien sektoreita, jotka hyötyvät megatrendeistä ja joiden 
odotetaan kasvavan voimakkaasti yli syklin. Vaikka monet IT-
yhtiöt hävisivät yleisindekseille marraskuussa, kun “pysy 
kotona” – konsepti menetti merkitystään, niin pandemia vain 
kiihdytti yhteiskuntien digitalisaatiota. Vaikutukset tulevat 
olemaan pysyviä, ja niinpä nykyisten arvostuskertoimien 
tasoittuminen (teknot vs. savupiipputeollisuus) voi luoda myös 
hyvän ostopaikan. Seuraavat kuukaudet ovat suuntaanäyttäviä 
etenkin isoille IT-yrityksille, kun USA:n oikeusministeriö 
julkaisee lisätietoja odotetuista epäreilun kilpailun syytöksistä 
niitä vastaan. Kuten kaikkeen poliittiseen epävarmuuteen 
kuuluu, oikeusjuttujen luonteen julkaisu voi myös lähettää 
kohdeyhtiöiden osakkeet nousuun. Näin kävi Googlelle 
lokakuussa, kun syytökset markkinan väärikäytöstä julkaistiin 
paljon suppeampina sitä vastaan kuin mitä markkinat olivat 
odottaneet. Perusoletuksemme on, että USA ei ala pilkkomaan 
“kansallisia mestareitaan”, jotka kilpailevat kiinalaisten kanssa, 
ja niinpä syytökset osoittautuvat paperitiikeriksi. 

Riski päälle – ajattelu pätee myös joukkovelkakirjoihin. 
Suosimme high yield - bondeja high grade - bondien sijaan. 
Monet high yield - bondit noteerataan yhä varsin alhaisiin 
hintoihin, usein näiden yhtiöiden toiminnan maantieteellisen 
paikallisuuden tai sen vuoksi, että niiden toimialan näkymät 
ovat nykyisellään epävarmat (kuten energia, matkailu ja vapaa-
aika). Toisaalta viime aikojen positiiviset uutiset saivat pitkien 
valtionlainojen korot nousemaan marraskuun pohjista, ja 
niinpä pitkät valtionlainat tuovat taas hajautusta salkkuun. 

Kulta on houkuttelevampaa kuin aikoihin. Se, että 
riskipreemiot ovat pudonneet marraskuussa kautta linjan, ei 
ole peruste näin alhaiselle kullanhinnalle. Elokuun huipuista 
($2063 per unssi) on tultu alas $1824:aan per unssi. 
Rahanpainatus jatkuu voimakkaana ja globaalisti, mikä on 
johtanut korkeimpiin inflaatio-odotuksiin siten vuoden 2018. 
Fed otti hiljattain käyttöön ”symmetrisen” ja EKP 
”keskimääräisen” inflaatiotavoitteen. Selkosuomella: ne 
antavat inflaation nousta yli tasojen, joita ennen on pidetty 
pyhinä, ilman vaaraa rahapolitiikan tiukentamisesta. Samaan 
aikaan USD-indeksi on alimmillaan sitten kevään 2018. Heikko 
dollari yleensä nostaa kullanhintaa sitä kautta, että kysyntä 
kehittyviltä markkinoilta vahvistuu. Ironista kyllä, kullan 
laskiessa Bitcoin on kivunnut uuteen ennätykseen. Jos minun 
pitäisi etsiä vaihtoehtoja perinteisille varallisuusluokille, niin 
valitsisin kullan Bitcoinin sijaan joka hetki, ei vähiten kullan 
halvempien transaktiokustannusten ja parempien sijoittajien 
suojamekanismien vuoksi. 

Rauhallista joulunaikaa toivottaen, 
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