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Amplia Kuukausikatsaus 

Kurssinousua laajalla rintamalla  

Maaliskuu jäi historiankirjoihin positiivisten tuottojen 
kuukautena, kun markkinat toipuivat helmikuun 
kasvuosakkeiden myyntiaallosta. Muutama yksittäinen 
toimiala otti osumaaa tosin, etenkin kiinalaisten suuryritysten 
USA:ssa listatut osaketodistukset (ADR:t). Näistä monet, 
etenkin teknojättien ADR:t, kärsivät merkittävästi, kun USA:n 
finanssivalvoja SEC uhkasi niiden osakkeiden listaltapoistolta 
elleivät ne suostu tiettyihin amerikkalaisiin 
tilinpäätösstandardeihin ja valvontaan. 

Tervehdimme sinua, tuloskausi. 

Helmikuun myyntiaallosta toipumisen jälkeen on 
markkinoiden heilahtelu ollut vähäisempää. Tunnelma on 
odottava, ja kaikkien katseet kohdistuvat ensimmäisen 
kvartaalin tuloksiin. Tämä tuloskausi tulee olemaan 
poikkeuksellisen kiinnostava, kun yritykset kommentoivat 
lähiajan näkymiään. Kysymysmerkkejä on ilmassa runsaasti 
aina logistiikkaketjuista loppukysynnän tasoon. Odottaisimme 
tulosten jatkavan vahvaa kasvuaan, mikä tukisi nykyisiä 
arvostustasoja ja avaisi tietä uudelle kurssinousulle. 

Inflaatio ja korot eivät edelleenkään ongelma 

Avasimme viime katsauksessa näkemystämme siitä, etteivät 
inflaatio ja nousevat markkinakorot muodosta ongelmaa 
markkinoille tällä hetkellä. Mikään ei ole saanut meitä 
muuttamaan mielipidettämme sen jälkeen. Näemmekin 
molemmat ilmiöt lähinnä tavallisen nousumarkkinan 
sivutuotteena. 

Katsotaan kuitenkin vielä historian kautta, miten asia on ollut. 
Jos oletamme että se hetki elokuussa 1979, kun presidentti 
Carter nimitti Paul Volcknerin Fedin johtajaksi, symboloi 
keskuspankin poliittisen itsenäisyyden alkua, niin tilastot 
vuodesta 1980 puhuvat selvää kieltä. Alla olevassa graafissa 
olemme piirtäneet S&P 500:n (oikeanpuoleisella akselilla) 10-
vuotista Treasury-korkoa ja USA:n kuluttajahintainflaatiota 
vastaan (vasemmanpuoleisella akselilla, 10-vuotinen Treasury 
sinisellä ja inflaatio oranssilla). Kaikki data perustuu 
kuukausihavaintoihin. 

Vuodesta 1980 kirjasimme 12 sellaista eripituista jaksoa, kun 
10-vuotinen Treasury-korko nousi enemmän kuin yhden 
prosenttiyksikön viimeisimmästä pohjasta seuraavaan 
huippuunsa (nämä ajanjaksot on merkitty tummankeltaisilla 
palkeilla). Näistä ajanjaksoista osakemarkkina nousi 
kahdeksana ja laski neljänä keskimääräisen tuoton ollessa 
14,42% (laskettuna näiden 12 ajanjakson aritmeettisena 
keskiarvona). Myös inflaatio nousi yhdeksänä ja laski vain 
kolmena kertana. 

 

Rohkenemmekin tehdä datasta seuraavat päätelmät: 

1) Pitkät korot voivat nousta ilman, että se haittaisi osakkeita, 
kunhan korot nousevat oikeista syistä (talouden elpyminen). 

2) Pitkien korkojen absoluuttinen taso on ollut lähes 
merkityksetöntä: osakkeet ovat nousseet lähihistoriassa 
korkojen ollessa alle 1%:n ja yli 15%. Pidämme ennustuksia 
laskumarkkinan alkamisesta, jos tietty psykologinen korkotaso 
(kuten 2,5%) ylittyy, vastuuttomina. 

3) Lyhyiden markkinakorkojen nousulla voisi olla toisenlaiset 
seuraamukset, ja se tarvitsisi oman analyysinsä. Tässä 
tilanteessa kuitenkin lyhyet korot ovat vielä vähäisempi 
ongelma, koska Fed on toistuvasti luvannut pitää ohjauskoron 
muuttumattomana vuoden 2023 loppuun. 

4) Osakkeet antavat kiitettävän inflaatiosuojan. Yhdeksästä 
sellaisesta ajanjaksosta, kun sekä pitkät korot että inflaatio 
nousivat samanaikaisesti, osakkeet antoivat positiivisia 
tuottoja kuudella kertaa, keskimääräisen tuoton ollessa 
16,22%. 

Mitä jos inflaatio sittenkin lähtisi lapasesta? 

Unohdetaan hetkeksi yllä oleva analyysi nousevista koroista ja 
keskitytään vain inflaatioon. Sama tarkastelujakso (tammikuu 
1980 – helmikuu 2021) pitää sisällään 14 periodia, kun 
kuluttajahintojen nousu on voimistunut ainakin 
prosenttiyksiköllä edellisistä pohjistaan. Näistä ensimmäinen 
sellainen ajanjakso, kun toimialakohtaista dataa on ollut 
saatavilla, alkaa huhtikuusta 1998. Tulokset tästä ovat alla: 

 

Sama kuvio toistuu kuin korkoja tarkasteltaessa. Vaikka 
tulokset eivät ole annualisoituja eivätkä siten sano mitään 
osakkeiden suhteellisesta tuotosta muihin omaisuusluokkiin 
nähden, yhdeksän osakesektoria 11:sta pääsee kuitenkin 
positiivisiin keskimääräisiin tuottoihin inflaation kiihtyessä. 
Senkään puoleen emme jaa sijoittajien huolta inflaatiosta. 

Toinen, vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen havainto, koskee 
sektoreiden keskinäisiä tuottoja. Perinteisesti inflaatiota hyvin 
sietävät toimialat, kiinteistöt ja materiaalit, näyttävät 
kohdanneen voittajansa. Nuorin sektoreista, viestintä, pitää 
sisällään paljon nettikaupan jättiläisiä (Facebook, Alphabet) ja 
kuukausitilaustalouden yrityksiä (Walt Disney, Netflix, 
Discovery). Vastoin yleistä uskomusta näyttääkin siltä, etteivät 
ihmiset peruutakaan suoratoistopalveluaan sen nostettua 
kuukausihintaa. Vastaavasti ei-välttämättömän kulutuksen 
(consumer discretionary) yritykset, kuten Amazon, Tesla, Nike, 

Sector Average return
Communication Services 30.3%
Consumer Discretionary 30.1%
Real Estate 24.0%
Materials 15.6%
Health care 12.0%
Financials 10.7%
Consumer Staples 10.2%
Utilities 10.0%
Energy 8.8%
Industrials -7.7%
Information Technology -21.3%
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McDonalds ja Starbucks, näyttävät kykenevän siirtämään 
tuotantopanosten hinnannousun hyvin lopputuotteidensa 
hintoihin. Tämä voi olla jälleen yksi osoitus brandien voimasta. 

Allokaatiomme juuri nyt 

Pidämme osakkeet ylipainossa emmekä muutenkaan tee 
suurempia muutoksia ennen alkavaa tuloskautta. 
Kasvuosakkeet (etenkin päästötön energia ja sähköautot) 
vaikuttavat ylimyydyiltä. Kehittyvistä markkinoista kiinalaisten 
osakkeiden kanssa on syytä erityiseen valppauteen. Siinä missä 
manner-Kiinan pörssien osakkeet näyttävät houkuttelevilta, 
painaa ADR:ien listaltapoiston uhka USA:ssa Kiinan 
teknojättejä, kunnes asia on ratkaistu. Globaalilla tasolla taas 
koronan pahiten runtelemalla toimialalla, matkustus ja vapaa-
aika, yritysten toipuminen on ollut hyvin epätasaista. Näistä 
yhtiöistä voikin löytää halpoja osakkeita poiminnalla. 

Mitä bondeihin tulee, keskipitkät ja pitkät USD-määräiset 
joukkovelkakirjat antavat järkevää tuottoa viimeaikaisen 
korkojen nousun jälkeen. Euroalueen korkojen pysyessä 
negatiivisina (ja koronan kolmannen aallon hidastaessa 
maanosan toipumista), on sijoittajan vaikea löytää tuottoa kuin 
tinkimällä jostain, oli se sitten luottoriski, likviditeetti, 
korkoriski tai muu aspekti. Alipainotamme siis yhä 
euromääräisiä velkakirjoja ja haemme hajautusta maltillisiin 
salkkuihin muista tuottolähteistä. 
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