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Amplia Kuukausikatsaus 

Mollivoittoinen alku vuodelle 

Maailman osakemarkkinat aloittivat vuoden negatiivisina, kun 
S&P 500 päätti tammikuun 1,11% alaspäin ja Euro Stoxx 50 
vastaavasti 2,0%. Pääasiallisesti lasku johtui kahdesta asiasta: 
odottamattomista viivästyksistä COVID-19 -rokotteiden 
toimituksissa ja uusien virusmuunnosten leviämisestä, mikä sai 
monet Euroopan maat langettamaan kovempia rajoituksia 
sosiaaliselle kanssakäynnille.  

Elpyminen viivästynyt, ei peruuntunut 

Kuten yleensä, osa markkinaosapuolista oli valmis 
tulkitsemaan viime aikaisen kuohunnan merkkinä syvemmistä 
ongelmista: kohonneet arvostustasot ja Robinhood – 
treidareitten sota vipurahastoja vastaan ei voinut luvata hyvää. 

Meidän mielestämme kuitenkin tammikuun markkinareaktio 
oli aika järkeenkäypä, koska myyntiaalto ei ollut massiivinen. 
Markkinat pikemminkin reagoivat maltilla uuteen 
informaatioon. Samanaikainen pula rokotteista ja uudet 
virusmuunnokset käänsivät Euroalueen neljännen kvartaalin 
kasvun negatiiviseksi. Jos ulkonaliikkumiskiellot jatkuvat, 
kuluvankin kvartaalin kasvu on vaarassa, ja tekninen kaksois-
taantuma häämöttää. Siitä huolimatta me koemme, että tämä 
on pelkkä viivästys, joka sijoittajien tulisi kuitata väliaikaisena 
ja keskittyä mieluummin tulevaisuuden kassavirtoihin. 

Ensinnäkin viime vuoden neljännen kvartaalin tuloskausi on 
käynnistynyt todella hyvin. S&P 500:n 500:sta yhtiöstä 186 
ovat jo raportoineet, ja näistä 82% on lyönyt analyytikkojen 
ennusteet. Myös positiivisen yllätyksen kovuus on ollut 
merkittävää, kun tähänastinen raportoitu kokonaisnettotulos 
on ylittänyt konsensusennusteen 19,29%:lla. Tuloskunnossa 
on toki alueellista heilahtelua: Nikkei 225:n yrityksillä 
nettotulosyllätys oli vielä parempi (+24,6%) kun taas 
yleiseurooppalainen Stoxx 600 (-19,69%) kielii vanhan 
mantereen korona-alakulosta. 

Toiseksi, rokotusohjelmat etenevät ja nykyiset pullonkaulat 
toimituksissa saadaan kohta pois alta. Useimmat hyväksytyistä 
rokotteista ovat osoittautuneet tehokkaiksi uusia viruskantoja 
vastaan, mikä puoltaa (eurooppalaisten) yhteiskuntien 
vähittäistä jälleenavaamista tulevina kuukausina. Globaalisti 
seitsemän päivän liukuva päivittäinen keskiarvo uusista 
tautitapauksista on pudonnut tammikuun 11. huipustaan, 
745’682:sta, nykyiseen 522’508:een, mikä enteilee pahimman 
olevan takana päin. Tässäkin on alueellista heittelyä. Siinä 
missä Euroalueen BKT kutistui vuositasolla 5,1% vuoden 2020 
viimeisellä kvartaalilla, kasvoi se Kiinassa ja USA:ssa 6,5% ja 
4%. Jopa tämänhetkiset logistiikkaongelmat, jotka johtuvat 
konttien kasautumisesta Kiinan satamiin, ovat väliaikaisia, kun 
patoutunut tavaratuotanto saadaan purettua Kiinan satamista. 

Kolmanneksi, päättäjät hokevat yhä samaa viestiä: taloutta 
tuetaan niin kauan kuin tarvii. Erityisesti EKP piti tammikuun 
kokouksessaan kaiken ennallaan, nostettuaan 
Pandemiantorjuntaohjelmaansa (PEPP) 500 miljardilla eurolla 
1,85 biljoonaan euroon, ja jatkaen sitä maaliskuuhun 2022. 
Sama viesti kuului New Yorkista 29.1., kun Fedin Powell totesi, 
ettei keskuspankki ole lähelläkään bondiosto-ohjelmansa 
lopettamista. Ohjelman puitteissa Fed ostaa $120 miljardilla 
kuukaudessa arvopapereita niin kauan kunnes ”selvää 
edistystä” kohti pankin inflaatio- ja työllisyystavoitteita on 

nähtävissä. Muutamaa viikkoa aiemmin taas USA:n uusi 
kongressi siunasi $900 miljardin ylimääräisen elvytyspaketin. 

Ottaen huomioon tämän ehdottoman tuen ja yritysten hyvät 
rahoitusmahdollisuudet, riskillisten omaisuusluokkien hinnan 
pitäisi voida nousta korkeammalle siitä huolimatta, että 
viruksenvastainen taistelu on tällä hetkellä 
asemasotavaiheessa. 

Allokaatiomme juuri nyt 

Pidämme riskilliset omaisuusluokat ylipainossa, erityisesti 
listatut osakkeet. Mitä alueisiin tulee, suosimme Pohjois-
Amerikan ja Aasian kehittyvien maiden osakkeita, kun 
Eurooppa painii jälleen uusien ongelmien kanssa. 
Sektorirotaatio defensiivisistä syklisiin voi hyvinkin jatkua, jos 
virusmuunnokset pysyvät kurissa ja toipuminen jatkuu. Silti, 
sen sijaan että etsisimme vain halpoja osakkeita, pidämme 
mieluiten ylipainossa yhtiöt, joilla on vahva brandi ja 
markkina-asema. Nämä ovat defensiivisiä ja pystyvät tekemään 
tulosta myös vaikeissa olosuhteissa, kuten pandemia osoitti. 

Demokraattien voitettua USA:n senaatin tammikuussa on 
Bidenin hallinnolla paljon paremmat mahdollisuudet ajaa uutta 
”green new dealiaan” eteenpäin. Olemme reagoineet tähän 
ylipainottamalla kasvu- ja kestävän kehityksen ESG-osakkeita: 
etenkin yhtiöitä, jotka keskittyvät puolijohteisiin, 
sähköautoihin sekä erilaiseen päästöttömään energiaan. 

Bondipuolella viime aikaiset lausunnot keskuspankeilta 
pitänevät korot alhaisina eri juoksuajoilla. USD-sijoittajille, 
sekä investment grade- että high yield -bondeja 
liikkeellelaskettiin tammikuussa kiitettävästi, mikä takaa hyvän 
valinnanvaran globaalisti. EUR-määräiselle sijoittajalle taas 
suosittelisimme globaaleja bondeja valuuttasuojatussa 
muodossa, koska EUR voi jatkaa nousuaan USD:aa vastaan, ja 
koska valuuttasuojaus ei enää ole niin kallista kuin mitä se on 
ollut viimeiset kuusi vuotta. Pidempien juoksuaikojen (5 – 10 
vuotta) osto voi olla järkevää, koska näissä tuotto on kovempi 
kuin lyhyessä päässä ja koska korkoduraatio toimii osittaisena 
suojana laskevilta osakemarkkinoilta. 

Mitä muihin varallisuusluokkiin tulee, niin kauan kuin 
keskuspankit elvyttävät, voi kullan, platinan, hopean, erilaisten 
kryptovaluuttojen ja muiden arvonsäilyttäjien hinta jatkaa 
nousuaan. Tällä hetkellä tuntuu, että vain mielikuvitus on 
rajana uusille muotisijoituksille. Tämä käy sikäli järkeen, että 
elvytysraha päätyy reaalitaloudesta säästöjen ja uuden velan 
kautta rahoitusmarkkinoille. Kaikilla sijoituskohteilla ei 
kuitenkaan ole hyvän sijoituksen tärkeintä tunnusmerkkiä: 
tulevia kassavirtoja, jotka voidaan diskontata nykyisyyteen. 
Siksi emme olisi yllättyneitä, jos osa viime aikojen 
sijoituskohteista osoittautuisi klassisiksi (pörssi-)kupliksi, 
kuten Hollannin tulppaanimania vuonna 1637. Me jatkamme 
sillä välin työtämme hajautettujen riskien ja hyvien yhtiöiden 
etsinnän parissa. 
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