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Huhtikuu – huonoa säätä ja kurssinousua 

Osakemarkkinoille huhtikuu oli toinen peräkkäinen 
nousukuukausi useimpien indeksien kirjatessa 2 – 5%:n 
kokonaistuotot. S&P 500 tuotti 5.34% ei-välttämättömän 
kulutuksen ja rahoitussektorien pärjätessä parhaiten. 
“Yhteiskuntien avautuminen” – painotusstrategia oli huono 
idea huhtikussa, kun NASDAQ 100 nousi 5,92% siinä missä 
Dow Jones laski 2,25%. Euroopassa meno oli vaisumpaa, laajan 
STOXX Europe 600:n noustessa 2,36%. 

Myy toukokuussa, palaa syksyllä 

Vanhan sanonnan mukaan sijoittajan tulisi myydä toukokuussa 
ja palata markkinoille vasta lokakuussa. Tämä strategia 
toimikin hyvän aikaa tietyillä osakkeilla ja indekseillä, kuten 
Dow Jones. Viime aikaiset tutkimukset osoittavat sen tehon 
kuitenkin lähes hävinneen, kuten yleensä käy teknisille 
kuvioille, kun tarpeeksi moni sijoittaja löytää ne ja alkaa 
seurata niitä. 

Se, että tilastot eivät tue sanontaa, ei ole estänyt 
markkinakommentaattoreita siteeraamasta sitä, kun he ovat 
neuvoneet sijoittajia myymään osakkeita kevään vahvan 
osakerallin jäljiltä. Meno on todellakin ollut hurjaa: S&P 500 on 
ylös vuoden alusta osingot mukaan luettuna 11,83% ja STOXX 
Europe 600 puolestaan 11,01%. Me uskomme, että osakkeilla 
on varaa jatkaa kipuamistaan kahdesta syystä. 

Ensimmäinen syy on päättäjien (hallitukset ja keskuspankit) 
vankkumaton tuki, jota olemme kuvailleet viime 
katsauksissamme. Tässä ei ole tapahtunut muutoksia, kuten 
Fedin Jerome Powell totesi puheessaan viime keskiviikkona 
samalla kun pankki piti ohjauskoron lähellä nollaa jatkaen 
$120 miljardin kuukausittaisia arvopaperiostojaan. Powell 
sanoi Fedin haluavan nähdä inflaation viipyvän selvästi yli 
2%:n rajan “kestävällä tavalla” ennen kuin Fed tekisi mitään. 

Toinen syy ovat paranevat tulokset, jotka pitävät 
arvostuskertoimet aisoissa. Viime viikko oli tärkein 
ensimmäisen kvartaalin tulosjulkistusviikoista, kun moni 
jättiyritys julkaisi lukunsa. Tulokset ovat vakuuttavia: tähän 
mennessä 302 S&P 500:n yhtiötä on raportoinut ja 87,42% on 
ylittänyt analyytikkojen konsensustulosennusteen. S&P 500:n 
kokonaistulokset ovat nousemassa 51% vuositasolla, mikä olisi 
suurin nousu sitten vuoden 2010, ellei enemmänkin, riippuen 
lopuista yhtiöistä. Tuloskasvu alentaa suhteellisia 
arvostuskertoimia. Esimerkiksi S&P 500:n nykyinen P/E -luku 
on 32,30, mutta jos vuoden 2021 tai 2022 ennustettuja tuloksia 
käytetään nimittäjässä, painuu luku 23,51:een tai 20,67:ään. 
Nämä ovat maltillisia lukuja, jos huomioidaan muiden 
varallisuusluokkien hinnat ja nykyinen korkotaso. 

Toki aina on pessimistejä, joiden mielestä elpyminen on 
väliaikaista ja että nousu loppuu tulosjulkistusten myötä. 
Yritysten ruohonjuuritason data ei kuitenkaan tue tätä 
olettamaa. Alla olevassa graafissa olemme kuvanneet 
vuosimuutoksen S&P 500:n yhtiöiden liikevaihdossa per osake 
sekä kahden eniten käytetyn ostopäällikköindeksin (ISM 
teollisuuden PMI sekä ISM palvelualojen PMI) keskiarvon. 
PMI:t ennustavat hyvin talouden suuntaa. Ne kootaan 
soittamalla kuukausittain sadoille ostopäälliköille eri 
toimialoilta ympäri USA:ta ja kysymällä heiltä uusista 
tilauksista, tuotannosta, varastotasoista ja niin edelleen. 

Kuviosta näkyy jo ilman tilastotieteellistä analyysiäkin, että 
S&P 500:n yhtiöiden liikevaihto korreloi hyvin edeltävän PMI-
datan kanssa. Nyt keväällä PMI:t ovat kohonneet historiallisen 
korkealle: maaliskuun lukema oli korkein sitten vuoden 1983. 
Mielestämme tämä antaa osviittaa siitä, että USA:n BKT:n kasvu 
voi hyvin ylittää markkinoiden konsensusennusteen 6,3% koko 
kuluvalta vuodelta 2021. 

 

Matkaan mahtuu toki myyntiaaltoja, koska mikään indeksi ei 
voi nousta joka viikko. Silti me uskomme, että sijoittajat ostavat 
näitä “dippejä” ja että ne jäävät väliaikaisiksi. Lyhyen koron 
rahastojen sijoitukset hipovat kaikkien aikojen ennätyksiä ja 
hedge-rahastojen osakepaino on maltillinen, mikä tarkoittaa 
sitä, että sijoittajien ruuti on kuivaa. Samaan aikaan monet 
viime aikojen listautumisista ja SPAC:ien pääomituksista ovat 
saaneet melko maltillisen vastaanoton, mikä on terve merkki 
siitä, että sijoittajat ovat yhä valikoivia sijoituksissaan.  

Allokaatiomme juuri nyt 

Bondimarkkinat ovat vetäneet lähes tuplasti niin paljon uutta 
rahaa vuoden 2017 alun jälkeen kuin mitä osakemarkkinat, 
mikä tekee niistä myös osakkeita haavoittuvaisempia 
myynneille. Olemmekin aika varovaisia bondien suhteen juuri 
nyt ja suosimme niistä keskipitkän juoksuajan obligaatioita 
USA:n dollareissa riippumatta sijoittajan päävaluutasta. Mitä 
hajautukseen tulee, on kyse paljon siitä, miltä riskeiltä sijoittaja 
haluaa suojautua ja miten hän näkee mailman juuri nyt. 
Vastauksesta riippuen instrumenttipaletti voi sisältää kultaa, 
listattuja kiinteistöjä, osakemarkkinan kanssa 
korreloimattoman vakuutuksen myyntiä (kuten katastrofi- tai 
henkivakuutusbondit) tai yksinkertaisimmillaan käteis- tai 
termiiniposition JPY:ssä tai CHF:ssä. 

Myös valuuttamarkkinalla on tapahtunut paljon, ja räikeimmät 
poikkeamat ostovoimapariteetista tai muista 
tasapainomalleista ovat hälvenneet kevään aikana. USD ei 
näytä enää niin kalliilta suhteessa GBP:hen tai euroon. 
Vastaavasti SEK ja NOK ovat vahvistuneet merkittävästi euroa 
vastaan. Näistä Ruotsin kruunulla on varaa jatkaa 
vahvistumistaan, kun taas sen norjalainen vastine on hyötynyt 
ehkä turhankin paljon energian hintojennoususta ja on siten 
alttiimpi korjausliikkeille. EUR/CHF:n ollessa negatiivisesti 
korreloitunut osakemarkkinan kanssa, on CHF:n ostaminen 
termiineillä nykytasoihin järkevä tapa hakea osittaista suojaa 
osakesalkulle. 
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