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Osakkeissa nousua, muualla tappioita 

Toukokuu oli kaksijakoinen kuukausi varallisuusluokille 
osakkeiden kirjatessa kolmannen peräkkäisen 
nousukuukauden. Etenkin kiinalaiset ja eurooppalaiset 
osakkeet pärjäsivät hyvin, kun indeksit kuten CSI 300 
(+3,96%), Euro STOXX 50 (+3,31%) ja SMI (+3,87%) nousivat. 
Päinvastainen oli kryptovaluuttojen laita. Bitcoinin arvo laski 
hurjat 35,42% ja Ethereumin 5,92%. Kryptojen arvonlasku 
ajoittui yhteen Teslan kanssa (-11,87%) ja S&P 500:n 
kasvuindeksin (-0.89%). 

Inflaatiohaamu kalvaa yhä 

Inflaatiosta puhutaan yhä paljon. Kun kysyn sijoittajilta heidän 
näkemystään suurimmasta uhasta nuorelle nousumarkkinalle, 
yleisin vastaus on inflaatio. Korkojennousu tulee hyvänä 
kakkosena, mutta selvästi inflaatiota jäljessä. 

Olemme puhuneet viime numeroissa paljon siitä, että emme 
miellä nykyistä inflaatiotrendiä ongelmaksi. Ajattelin kuitenkin 
käydä läpi pääinflaatiomittarin, USA:n kuluttajahintaindeksin 
(CPI) koostumuksen, jotta kaikki ymmärtäisivät, miksi meillä 
on näin valtavirrasta poikkeava mielipide. 

Maailman seuratuin inflaatioluku on USA:n CPI, ja siitä ns. ydin-
CPI -versio. Jälkimmäinen jättää laskuista ruoan ja energian, 
koska näiden hinnat heiluvat paljon kovempaa kuin muiden 
kategorioiden. Toisaalta nämä kaksi ryhmää vastaavat vain 
murto-osasta yksityistä kulutusta: ruoka alle 14% ja energia 
vain puolet siitä, 6,9%. Tärkeitä kulutusryhmiä sen sijaan ovat 
palvelut (pl. energiaan liittyvät palvelut), 59%, sekä ryhmä 
nimeltään “katto pään päälle”. Näistä jälkimmäinen 
todellisuudessa mittaa asumisen hintaa, ja koostuukin ennen 
kaikkea pääasiallisen kodin vuokrasta (7,8%) ja 
omistusasunnon tai -talon kustannuksesta (24%). Nämä ovat 
epäsuoria asuntojen hintakehityksen mittareita: varsinaisia 
asuntohintoja ei mitata CPI:lla, koska niitä pidetään 
pääomahyödykkeinä. 

Näiden kahden suurimman kulutuskategorian luonne on syy 
siihen, miksi emme paina paniikkinappulaa. Ensiksi, palvelut 
ovat todella työvoimavaltainen ala, jossa palkat ovat suurin 
kustannusajuri monilla sektoreilla. Huolimatta nopeasta 
työmarkkinan elpymisestä USA:ssa, oli maan kausikorjattu 
työttömyys 6,1% huhtikuussa, selvästi pandemian alun tasoa 
(3,5%) ylempänä. Niin kauan kuin työmarkkinoilla on “löysää”, 
pysyvät palkankorotukset ja palkkainflaatio vaatimattomina. 
Jos kuitenkin olisimme väärässä, ja jos palkat alkaisivat kivuta 
nopeammin, nostaisi se kuluttajien ostovoimaa. Yksityinen 
kulutus on USA:n – ja mailman – talouden veturi, ja ostovoiman 
nousu siten mitätöisi osan väitetystä inflaation haitasta. 

Toiseksi, asuntojen hinnat ovat kohonneet viime aikoina 
USA:ssa paljon. S&P CoreLogic Case-Shiller -indeksi, joka 
mittaa asuntojen hintojennousua 20:ssä USA:n suurimmassa 
kaupungissa, nousi 13,27% vuodentakaisesta maaliskuussa. 
Tämä on suurin hyppy sitten vuoden 2013 ja tulee varmasti 
näkymään korkeampina vuokrina ja ylläpitokustannuksina 
omistusasunnoille. Tämä ruokkii inflaatiota. Toisaalta, se haitta 
yksityiselle kulutukselle, joka tästä ylimääräisestä 
kustannuksesta koituu, kumoutuu osittain niin sanotun 
varallisuusvaikutuksen vuoksi: kuluttajat rohkaistuvat 
varallisuutensa kasvaessa kuluttamaan enemmän, mikä nostaa 

kokonaistuotantoa ja siten epäsuorasti monien pörssiyhtiöiden 
liikevaihtoa. Kohoavat asuntojen hinnat myös vähentävät 
maksuvaikeuksia, pakkolunastuksia ja siten tukevat 
finanssisektoria. Niinpä asuntojen hintojennousu – ja jopa 
palkkainflaatio – olisivat juuri sellaista inflaatiota, jota me 
haluaisimme nähdä, jos osoittautuisi, että olemme väärässä ja 
inflaatio ei putoaisikaan ensivuoden alkuun mennessä. 

Allokaatiomme juuri nyt 

Niin monotoniselta kuin se kuulostaakin, pidämme yhä 
osakkeista. Yhtäältä tämä johtuu vahvasta 
kansantaloudellisesta kehityksestä paranevista liikevaihdoista 
ja -tuloksista. Toisaalta mikään muu varallisuusluokka ei tarjoa 
yhtä houkuttelevaa tuottoa suhteutettuna riskiin. 

Tästä huolimatta kolme peräkkäistä nousukuukautta ovat 
nostaneet veneitä, jotka eivät pysyisi pinnalla normaalissa 
merenkäynnissä. Lukematon määrä yrityksiä on juuri 
listautunut ja jono pörssiin on pitkä, mitä haastattelemamme 
investointipankkiirit indikoivat. Niinpä tavallinen yritystason 
analyysi on paikallaan: mikä on se syy, miksi minun pitäisi 
sijoittaa tiettyyn yhtiöön? Sektoreista tietotekniikka (kiitos 
heidän liiketoimintamalliensa, jotka ovat skaalautuvia ja 
patenteilla sekä erilaistumisella hyvin suojattuja), 
kestokulutushyödykkeet ja teollisuustuotteet pitävät sisällään 
monta tällaista yhtiötä. Nykyisellään alipainotamme 
lääkeyhtiöitä, yhdyskuntapalveluita (poislukien tietyt vihreän 
energian tuottajat sekä vesiyhtiöt) ja – kuten yleensä – 
eurooppalaisia pankkeja. 

Mitä muihin varallisuusluokkiin tulee, ovat vaihtoehdot 
vähissä. Raaka-aineet ja kiinteistöt, vaikkakin korkeariskisiä, 
antavat hyvän inflaatiosuojan. Kiinteistöt monissa isoissa 
länsimaisissa kaupungeissa antavat myös suojaa 
geopoliittiselta kuohunnalta. Toisaalta, etenkin kiinteistöt ovat 
alttiita korkojen liikkeille. Niinpä sekä raaka-aineet että 
kiinteistöt voivat olla hyviä lisiä salkkuun mutta allokaatio 
niihin riippuu sijoittajan henkilökohtaisista näkemyksistä ja 
salkkurajoitteista kuten verotus, aikajänne ja niin edelleen. 

Jos haluaa raaka-aineita, pitkät positiot futuureissa ovat 
paikallaan osalle (kuten rautamalmi, brent-öljy tai maissi) 
futuurien käännyttyä vahvaan “backwardationiin” hiljattain 
kun taas toisille hyödykkeille tuottajayhtiöiden osakkeiden 
ostaminen on helpoin ja halving tapa. 

Valuutoissa punnan arvo on ylimmillään kolmeen vuoteen 
suhteessa USA:n dollariin tasoilla 1,41 – 1,42. Viisivuotisten 
swap-korkojen ollessa 0,47% (GBP) ja 0,91% (USD) punnan 
myynti dollaria vastaan termiineillä on järkevää jo itsessään, ja 
voi antaa suojaa markkinaheilunnalta dollarin 
turvapaikkastatuksen vuoksi.  

Toukokuu oli vakaa korkojen suhteen. Uusemissioita oli paljon, 
ja yritysvelkakirjojen riskipreemiot laskevat hiljalleen. Siksi 
hajautus eri luottoriskiluokkiin on paikallaan. Toisaalta, koska 
valuuttojen korkoerot ovat nyt pienimpiä moneen vuoteen, ei 
bondisijoittajan juuri kannata ottaa liikaa valuuttariskiä vaan 
pitäytyä kotivaluutassaan kunnes tilanne muuttuu. 
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