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ONNISTUUKO RISKINOTTAJAN TELEMARK-ALASTULO?
∂

Sijoittajat ovat ottaneet alkuvuoden mäkihyppyynsä reippaan etukenon. Onnistuuko telemarkalastulo vai päädytäänkö mahalaskuun? Riskinottohalukkuus on jatkunut myös helmikuussa maailmaindeksin (MSCI WORLD AC) noustessa 3,5 % euromääräisesti. Markkinat eivät siis enää ole
hinnoitelleet välitöntä taantumaa, vaan edistysaskeleet Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppakiistassa sekä Yhdysvaltojen keskuspankin markkinakommenttien sävyn muuttuminen varovaisemmaksi ovat saaneet vuodenvaihteen taantumapelot haihtumaan.

∂

Jotta markkinanousu olisi kantavalla pohjalla, täytyisi meidän saada lisävahvistusta globaalin talouskasvun jatkumisen edellytyksistä (mm. Kiinan kasvu, Yhdysvaltojen koron nostot / talousdata,
Euroopan keskuspankki, Brexit, Italia). Osa helmikuun makrouutisista on kertonut epävarmuudesta kuluttajien ja teollisuuden keskuudessa globaalin taloussyklin suunnalta. Kuinka varmana
sijoittajat pitävät Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasopimuksen syntyä? Pettymyksen mahdollisuus leijuu myös ilmassa. Tiedämme vasta myöhemmin sopimuksen todelliset vaikutukset ja
sen, miten tehtyjä sopimuksia noudatetaan. Tästä syystä pysymme nykyisessä taktisessa kannassamme ja pidämme osakkeet neutraalissa.

∂

Viime vuonna ankkuroimme omaa allokaatiotamme merkittävin osin osakemarkkinoiden arvostustasoihin, mutta nyt helmikuussa otimme ensiaskeleet siitä lipsumiseen. Arvostustasosta huolimatta kevensimme Euroopan osakkeet lievään alipainoon. Syinä olivat muun muassa Euroopan
talouskasvun heikkous, Euroopan pankkisektorin epävarma tilanne korkojen nousun mahdollisuuden siirtyessä hamaan tulevaisuuteen sekä koko euroaluetta painava Brexit ja Italia. Lisäsimme vastaavasti painoa arvostukseltaan kalliimpaan USA:n markkinaan johtuen muun muassa Eurooppaa vahvemmasta talouskasvusta ja menneestä tuloskaudesta. Kehittyvien markkinoiden ja Japanin osalta jatkamme ylipainottamista matalan arvostuksen tukiessa edelleen kyseistä kannanottoa. Korkopuolella olemme lisänneet riskinottoa lisäämällä matalan luottoluokituksen omaavien yrityslainojen osuutta sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla.

∂

Vahvistuuko USA:n dollari ja voiko valuutasta saada lisätuottoa eurosijoittajalle? Euron ja dollarin
suhde on lokakuusta 2018 lähtien liikkunut vain vähän. Kun huomioidaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin viimeaikaiset kommentit dollarin liiallisesta vahvuudesta, valuutta voisi
lievästi heikentyä tulevina kuukausina. Vahvasta vedosta huolimatta Yhdysvaltojen talous todennäköisesti hidastuu ennemmin tai myöhemmin, jolloin muut alueet voisivat päästä nousemaan
pohjamudista hieman ylöspäin. Emme siis usko dollarissa tapahtuvan nopeaa liikettä, vaan odottelemme vähäistä liikettä loppuvuodelle. Näkemys tukee päätöstämme ylipainottaa kehittyviä
markkinoita.

MARKKINATRENDIT
Tammikuussa alkanut osakemarkkinoiden voimakas toipuminen viime vuoden loppuvuoden pudotuksesta sai helmikuussa jatkoa, kun kansainväliset osakemarkkinat nousivat
euromääräisesti miltei 3,5 prosenttia (MSCI World AC). Vuoden alusta nousua on kertynyt jo yli 11 prosenttia, joten
tämä on vahvin alkuvuosi sitten vuoden 1991. Viime vuoden
neljännen kvartaalin synkkä kurssikehitys on näin ollen miltei
kurottu umpeen ja olemme enää vajaan 2 prosentin päässä
lokakuun 2018 alkupäivinä koetusta kaikkien aikojen korkeimmasta tasosta.

Sijoittajien riskinottohalukkuus näkyi viime kuussa myös korkomarkkinoilla, missä erityisesti korkeamman riskin yrityslainojen positiivinen kurssikehitys sai jatkoa sijoittajien vaatiessa matalampia luottoriskipreemioita. Vahvan markkinatunnelman takana ovat samat tekijät, joita korostimme edellisessä markkinakatsauksessamme, kuten edistysaskeleet
Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppakiistassa ja Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin varovainen sävy tulevan rahapolitiikan suunnasta. Nämä positiiviset tekijät ovat keskiössä arvioidessamme myös tulevan markkinakehityksen suuntaa,
vaikka ne näkyvät jo osittain markkinahinnoissa.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä kauppakeskusteluja on viime
viikkoina jatkettu tiiviisti, ja selvää edistystä on tapahtunut
monissa Yhdysvaltoja hiertävissä asioissa. Tästä syystä Yhdysvaltojen asettamaa alkuperäistä maaliskuun alun takarajaa sovun löytymiselle on siirretty eteenpäin, eivätkä Kiinalle
kohdistetut uhkaukset tuontitullien nostamisesta toistaiseksi toteudu. Molemmat maat ovat osoittaneet, että
sopu on lähellä ja asiakirjojen allekirjoittaminen voisi tapahtua vielä maaliskuun aikana.

Kauppakiistan ratkeaminen on mielestämme edellytys myös
suhdanneindikaattoreiden, kuten ostopäällikköindeksien,
laskun taittumiselle ja kääntymiselle nousuun, sillä vallitseva
epävarmuus syö sekä yritysten että kuluttajien luottamusta
tulevaan. Helmikuussa julkistetut ostopäällikköindeksien lukemat, etenkin teollisuuden osalta, olivat edelleen laskusuunnassa isommissa talouksissa peilaten vallitsevaa epävarmuutta globaalin taloussyklin suunnalta. Sen sijaan palvelusektorin suhdanneindikaattorit näyttävät piristymisen
merkkejä muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa hyvän
työllisyys- ja palkkakehityksen ajamana.

Markkinanousun jatkumisen kannalta keskeistä on saada
varmuutta siitä, että globaali talouskasvu jatkuu tarpeeksi
vahvana, jotta yritysten tuloksentekoedellytykset pysyvät
hyvinä matalan inflaation ympäristössä. Tätä taustaa vasten
seuraamme tarkasti tekijöitä, jotka vaikuttavat keskuspankkien, erityisesti Fedin, viestintään ja toimenpiteisiin, kuten
inflaatiokehitykseen, työllisyyskehitykseen ja ennen kaikkea
palkkainflaatioon. Alkuvuonna julkistetun datan perusteella
inflaationäkymien nähdään edelleen olevan vakaat, vaikka
työmarkkinoiden kireys kasvattaa riskiä pullonkaulojen syntymiselle. Se puolestaan johtaisi inflaation nousuun, johon
keskuspankkien olisi reagoitava.

KORKOMARKKINAT

Tämän lisäksi seuraamme tarkasti Kiinan aiemmin ilmoittamien elvytystoimien vaikutuksia muun muassa suhdanneindikaattoreihin, luotanantoon sekä yritysten investointihalukkuuteen. Pankkeja koskevat pääomavaateiden alentamiset
maan pankkivalvojan toimesta näkyivät jo alkuvuonna kasvaneena luotonantona (tammikuussa kasvua 13,4 % vuoden
takaisesta). Vaikka Kiinan velkaantuneisuus on pitkään ollut
kasvussa, maan velka on lähes yksinomaan kotimaista, joten
riskit ovat hyvin hallittavissa. Kauppakiistan ratkeaminen
olisi Kiinalle myönteinen asia ja vaikuttaisi positiivisesti maan
kasvunäkymiin. Globaalin talouskasvun kannalta Kiinan
kasvu on keskiössä, sillä maan vaikutus globaaliin talouskasvuun on varsin merkittävä.

Keskuspankkien ja Kiinan elvytystoimien lisäksi Euroopan
suhdanneindikaattoreiden kehitys, erityisesti teollisuuden
osalta, on erityisessä tarkkailussa, sillä taantumariski euroalueella on selvässä kasvussa. Helmikuussa julkaistu teollisuuden ostopäällikköindeksi oli jälleen odotuksia heikompi
valahdettua alle kriittisen 50 pisteen rajan (odotus 50,3; toteutunut 49,3; edellinen 50,3). Sen sijaan palvelusektorin ostopäällikköindeksi oli hieman odotuksia vahvempi, pitäen
yhdistetyn indeksin yli 50:ssä (odotus 51,1; toteutunut 51,4;
edellinen 51).

Riskisentimentti jatkui helmikuussa vahvana myös korkomarkkinoilla , kun odotukset kauppasovun syntymisestä kohenivat edelleen. Markkinaosapuolet eivät näytä uskovan,
että Brexit tapahtuisi ilman sopimusta EU:n kanssa. Positiivista tunnelmaa korkomarkkinoilla kannatteli myös keskuspankkien indikoima tauko rahapolitiikan kiristämisen osalta.
Helmikuu alkoi vahvoilla USA:n talousluvuilla, kun työllisyyttä ja teollisuuden tilaa kuvaavat tammikuun luvut olivat
selvästi odotuksia vahvemmat, mikä nosti USA:n 10 vuoden
valtionlainan korkoa huomattavasti. Markkinoilla spekuloitiin myös, että Euroopan keskuspankin (EKP) on vaikea
muuttaa ennakoivaa viestintää, koska sen pääjohtaja vaihtuu vuoden loppupuolella eikä merkittäviä linjauksia haluta
tehdä ennen sitä.

Keskuspankkien retoriikka sekä huoli kauppasovun syntymisestä ja talouskasvusta painoivat kuukauden alkupuolella
Saksan 10 vuoden valtionlainan koron alimmillaan tasolle
0,08 %. Korko liikkui kymmen korkopisteen molemmin puolin kuukauden loppua kohden, kunnes kääntyi lopulta nousuun. EKP:n päätös lopettaa arvopaperien osto-ohjelma
viime vuoden vaihteessa ei ole johtanut vielä korkotason
nousuun. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi kuukausitasolla lopulta vain kolme korkopistettä päätyen tasolle
0,18 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korolle kertyi
nousua neljä korkopistettä, ja se päätyi tasolle -0,28 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlaina nousi selvästi enemmän:
nousua kertyi lähes yhdeksän korkopistettä ja valtionlaina
päätyi tasolle 2,72 %. Helmikuun aikana 10 vuoden ja kahden
vuoden valtionlainojen korkotuottojen erotus jyrkentyi
kolme korkopistettä.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen
riskipreemiot kaventuivat lähes yhtä paljon kuin edellisen
kuukauden aikana eli 59 korkopistettä (tasolle 375 korkopistettä) muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen
indeksituotoksi 1,9 %. Korkeamman luottoluottoluokituksen
yrityslainojen riskilisät kaventuivat helmikuussa 15

korkopistettä (tasolle 127 korkopistettä) ja niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 0,7 %.

Näistä 49 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja
35 % liiketuloksen osalta. Tuloskauden jälkeen markkinoiden
mielenkiinto kohdistuu nyt tuloskasvuennusteiden muutoksiin kuluvan vuoden ja ensi vuoden osalta. Markkinoiden tulevan kehityksen kannalta on tärkeää, että tuloskasvuennusteiden lasku on takanapäin, erityisesti kuluvan vuoden
osalta, ja että ennusteet olisivat myös saavutettavissa.

SIJOITUSNÄKEMYKSEMME

OSAKEMARKKINAT
Osakemarkkinoiden meno jatkui myös helmikuussa vahvana, tosin markkinat hieman tasaantuivat tammikuun rallista. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR
EUR -indeksi nousi 3,5 % ja myös USA:ssa S&P 500 -indeksi
nousi 3,6 %.

Tuloskausi oli helmikuussa loppusuoralla, kun S&P 500 -yhtiöistä 95 % oli raportoinut tuloksensa. Näistä 59 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja 72 % liiketuloksen
osalta. Myös Euroopassa tuloskausi kääntyi loppusuoralle,
kun Stoxx 600 -yhtiöistä 75 % oli raportoinut tuloksensa.
Näistä 64 % ylitti odotukset liikevaihdon kehityksen osalta ja
49 % liiketuloksen osalta. Aivan kuukauden lopussa saatiin
Kiinan teollisuuden tilaa kuvaava Caixinin ostopäällikköindeksi, joka yllättäen kääntyi vahvaan nousuun. Tämä uutinen
sekä kauppasotaneuvottelujen positiivinen vire tukivat merkittävästi Kiinan osakemarkkinoita.

Kotimaassa Helsingin pörssin yleisindeksi nousi helmikuussa
2 %. Kuukauden aikana saatiin tuloskausi hyvään vauhtiin,
kun tuloksestaan ehti kertoa yli 80 % raportoivista yhtiöistä.

Osakemarkkinoiden vahvasta vireestä huolimatta sijoitusnäkemyksemme pysyi helmikuussa ennallaan ja pidimme yhdistelmäsalkuissa taktisen osakepainon neutraalissa. Vaikka
suhtaudumme osakemarkkinoiden pidemmän aikavälin kehitykseen edelleen rakentavasti, on alkuvuoden hyvä kehitys
mielestämme syönyt merkittävän osan tämän vuoden tuottopotentiaalista. Huomioiden alussa käsitellyt mahdollisuudet ja riskit nykynäkemys on mielestämme perusteltu.

Osakeosion sisällä teimme helmikuussa kaksi muutosta. Nostimme kehittyvien markkinoiden painoa ylipainoon ja laskimme Eurooppaa alipainoon. Kehittyvien markkinoiden
noston taustalla on Aasian talouksien hyötyminen Kiinan ilmoittamien elvytystoimenpiteiden seurauksena. Kiina on
muun muassa alentanut kotimaisten pankkien pääomavaateita kiihdyttääkseen luotonanoa yrityksille ja yksityissektorille. Tämän lisäksi odotamme Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppakiistassa edistysaskeleita kevään aikana. Toteutuessaan positiiviset vaikutukset säteilisivät Kiinan kautta
myös muualle Aasiaan. Fedin varovaisempi sävy tulevasta
ohjauskoron nostopolusta vahvistaa arviomme mukaan
myös kehittyvien maiden valuuttoja dollaria vastaan ja tukee
sikäläisiä osake- ja korkomarkkinoita. Viime vuoden kurssilasku on myös arvostusmielessä tehnyt kehittyvistä osakemarkkinoista selvästi houkuttelevampia.

Euroopan painon laskun taustalla on puolestaan yhä synkemmäksi muuttuneet makrotalouden näkymät isoissa
maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa. Saksaa piinaa erityisesti
autojen tullikiistaan liittyvä epävarmuus Yhdysvaltojen
kanssa. Mikäli kauppakiistassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä
päästään eteenpäin, kasvaa riski siitä, että Yhdysvallat tiukentaisi linjaansa EU:ta kohtaan tulliasioissa. Euroopan painon laskemista puoltaa myös poliittinen epävarmuus liittyen
Italian tulevaisuuteen ja Iso-Britannian EU-eroprosessiin.
Muilta osin näkemykset osakeosion sisällä pysyivät ennallaan.

Lisäsimme helmikuussa salkkujen korko-osiossa edelleen
tuottohakuisuutta
kasvattamalla
matalamman

luottoluokituksen yrityslainojen ja kehittyvien alueiden lainojen painoa. Rahoitimme kyseiset ostot vähentämällä edelleen rahamarkkinasijoitusten painoa. Muutosten jälkeen
matalamman luottoluokituksen yrityslainat sekä kehittyvien
alueiden lainat (sekä dollarimääräiset että paikallisessa valuutassa noteeratut) ovat tuntuvassa ylipainossa ja kehittyneiden maiden valtionlainat alipainossa niiden epäedullisen
tuotto-riskiprofiilin johdosta. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainat sekä rahamarkkinasijoitukset ovat puolestaan taktisesti neutraalissa.

Sijoitusnäkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla
varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai
sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista
virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.

