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Amplia Kuukausikatsaus 

2020 – oikukas vuosi joka kiihdytti muutosta 

2020 muistetaan outona ja oikukkaana vuotena. COVID-19:n 
puhkeaminen varasti huomion, ja usein tuntui siltä, ettei 
mistään muusta puhuttukaan. 

2020 pani lopun monelle teemalle, jotka olivat hallinneet 
maailmanpolitiikkaa – ja siten rahoitusmarkkinoiden 
toimintakehystä – jo pitkän aikaa. Euroopassa EU nousi 
kriisistä vahvempana kuin vuosikymmeniin. Viruksen 
puhkeaminen asetti yleensä riitaisat jäsenvaltiot sellaisen uhan 
eteen, jossa ei ollut kyse vain maataloustuista, uusien 
jäsenvaltioiden hyväksymisestä tai lainatakuuista. Ensimmäistä 
kertaa kriisi oli niin välitön, että sopu löytyi nopeasti ja 
tarmokkaasti. Tämä sopu tarkoitti harppausta kohti 
liittovaltiota isompine yhteisvastuineen ja keskitettyine 
budjetteineen. Se tarkoitti myös vahvempaa sitoutumista 
vihreämpään tulevaisuuteen, kun pitkän ajan investointitukien 
ehtoihin asetettiin kestävän kehityksen kriteereitä. EU:n 
ripakka sopu toimii myös piilevänä voimannäyttönä Kiinan, 
USA:n ja Venäjän suuntaan: Unioni voi aiempaa 
päättäväisemmin vastata kehitykseen, jota se pitää uhkaavana. 

Myös Brexit päättyi vuoteen 2020. Eroprosessi oli heiluttanut 
valuuttoja ja osakemarkkinoita useaan otteeseen 4,5 vuoden 
ajan. Onneton avioliitto on nyt lopussa ja lusikat jaettu. Britit 
saivat takaisin itsenäisyytensä huomattavaan hintaan, kun 
vapaakauppa jatkuu vain tavaroissa mutta ei palveluissa. On 
huomattavaa, että Briteillä on selvä suhteellinen etu palvelun- 
mutta ei tavarantuotannossa, jossa taas EU on vahvempi. Tästä 
huolimatta jokainen voi olla tyytyväinen kauppasopimukseen, 
koska ilman sitä kauppa kanaalin yli olisi pysähtynyt lähes 
kokonaan keskellä pandemiaa. Siinä missä Brexitin 
jälkimainingeissa Skotlanti ja Pohjois-Irlanti pohtivat uutta 
kansanäänestystä itsenäisyydestä, osoitti EU olevansa 
varteenotettava vastus neuvottelijana. Sen ei tarvinnut tehdä 
suuria myönnytyksiä avainkysymyksissä. Tämän tulevat 
huomaamaan maat kuten Sveitsi, kun ne saavat 
konkreettisempia vaatimuksia Brysselistä nostaa sääntely ja 
standardit täysin samalle viivalle EU:n kanssa, jotta ne saisivat 
pitää tuotteidensa ja palveluidensa pääsyn yhteismarkkinaan 
jatkossa. 

Vuoteen 2020 loppui myös Trumpin aikakausi. Uusi Bidenin 
hallinto on signaloinut haluaan palata multilateralismiin. Tästä 
täyskäännöksestä USA:ssa riemuitsevat järjestöt kuten YK tai 
WHO, joita Trumpin hallinto alituiseen kritisoi ja joiden 
rahoitusta se uhkasi leikata. Toisaalta Trumpin aloittama 
tiukka linja Kiinan suhteen pitänee jatkossakin, kun sekä EU 
että USA ovat tulleet epäileväisemmiksi ja varovaisemmiksi 
Kiinan valtiota ja yrityksiä kohtaan. Tämä yhdistettynä 
pandemian aiheuttamiin tuotantovaikeuksiin viime keväältä 
voi aikaansaada pitkäkestoisia muutoksia logistiikkaketjuihin 
ja siten koko globalisaatioon. 

Jos USA uudelleenliittyy Pariisin ilmastosopimukseen, antaa se 
massiivisen sysäyksen vihreille investoinneille. USA:n versio 
”green new dealista” voi saada parlamentaarisen hyväksynnän 
lähiaikoina, kun yleinen mielipide hitaasti siirtyy 
ilmastonmuutoksen hyväksymisen taakse. Vaikka näin ei 
kävisikään, tulemme luultavasti joka tapauksessa näkemään 
EU-tyylisiä valtionapuja ja -takuuita projekteille, jotka 
taistelevat ilmastonmuutosta vastaan. 

Lopuksi, digitalisaatio otti ison loikan pandemian aikana. 
Lisääntynyt etätyö ja virtuaalipalaverit tulivat jäädäkseen. 
Nettikauppa ja ruokalähettipalvelut voittivat markkinaosuutta 
perinteiseltä kivijalkasektorilta. Suoratoisto- ja pelimarkkinat 
kasvoivat kovaa tahtia. Siten voisikin yleistäen sanoa, että 2020 
oli niiden yritysten vuosi, jotka edesauttoivat vihreämpää 
yhteiskuntaa tai digitalisoivat arkeamme. 

2021 – uusi alku 

Koska useimmat tartuntatautiekspertit odottavat koronan 
laantuvan vuoden 2021 puoliväliin mennessä, voi uudesta 
vuodesta olla optimistinen. Poliittiset riskit hiipuvat. Päättäjät 
ovat luvanneet pitää sekä raha- että fiskaalipolitiikan kasvua 
tukevana pitkälle tulevaisuuteen, käytännössä niin kauan kuin 
tarvetta on. Toteutuneet BKT-luvut vuodelta 2020 eivät olleet 
niin pahoja kuin aluksi pelättiin, eikä laajoja konkurssiaaltoja 
nähty.  

Vuodelle 2021 konsensusennusteet lupaavat USA:n reaalisen 
BKT:n kasvavan 3,9%, euroalueen 4,6%, Yhdistyneiden 
Kansakuntien 5,4% ja Kiinan huikeat 8,2%. Tämä yhdistettynä 
globaalisti löysään rahapolitiikkaan ja osakemarkkinoiden 
arvostuskertoimiin, jotka eivät ole merkittävästi pitkän ajan 
keskiarvojensa yläpuolella, antaa aihetta optimismille 
osakkeiden suhteen. 

Entä kuinka sijoittajien pitäisi muokata osakesalkkujaan? 
Mielestämme ytimen tulisi muodostua monopolistisista 
yrityksistä ja sellaisista, jotka vastaavat johonkin aikamme 
megatrendeistä. Monopolistiset yritykset ovat sellaisia, joilla on 
dominantti markkina-asema ja korkea liikevoittoprosentti, 
kuten Microsoft, Alphabet, ASML ja LVMH. Jälkimmäinen 
ryhmä taas pitää sisällään yrityksiä, joilla on osa-ratkaisu 
yhteen suurista trendeistä, kuten ilmastonmuutos, automaatio, 
5G, kaupungistuminen tai väestön ikääntyminen. 

Taktisella puolella etenkin brittiläiset ja kiinalaiset (Hong Kong 
ja manner-Kiina) osakkeet ovat halpoja niin poikkivertailussa 
kuin historiaansakin nähden. Esimerkiksi Lontoon FTSE 100:lla 
käydään kauppaa P/E-lukuun 14,7 (perustuen vuoden 2021 
tuloksiin), mikä on halpa verrattuna mihin tahansa läntiseen 
osakeindeksiin. FTSE 100 päätti vuoden 2020 -14,3%, siinä 
missä monet amerikkalaiset indeksit nousivat 
kaksinumeroisesti. Samaan aikaan epäselvyys kauppasuhteesta 
EU:n kanssa on poissa, ja rahapolitiikka pysyy kasvua 
tukevana. Toinen vaihtoehto olisi keskisuurten yritysten FTSE 
250, jonka liikevaihdosta puolet tulee Yhdistyneiden 
Kansakuntien kotimaan markkinoilta. FTSE 250 on tosin 
syklinen indeksi, kun rahoitusala, teollisuustuotteet ja 
kuluttajapalvelut ovat siinä voimakkaasti edustettuna. 

Paranevasta maailmantaloudesta ja laskevista riskipreemioista 
johtuen on  yhä vaikeampaa löytää järkevästi hinnoiteltuja 
bondeja. Kullan hinta nousi 6,2% joulukuussa, joten olemme 
neutraaleja senkin suhteen. Nykyisellään salkun 
hajautustyökalut ovat harvassa, ja ehkäpä niistä parhaimpia 
ovat kuitenkin tällä hetkellä sellaiset perinteiset bondit, joilla 
on pitkä juoksuaika ja hyvä luottoluokitus. 
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