Allokaationäkemys
5.1.2018
Markkinateemoja seuraavalle 12 kuukaudelle
Verouudistuksen läpimeno USA:ssa antoi positiivisen sinetin sijoitusvuoteen 2017. Sijoitusympäristö 2018 on kuitenkin mitä todennäköisimmin viime
vuotta haastavampi. Eri omaisuuslajien arvostustasot ovat lähtökohtaisesti koholla, ja kun länsimaissa keskuspankkielvytyksen vaikutus pienenee,
markkinakorkojen suunta muuttuu yhä selvemmin nousevaksi. Käymme läpi kolme allokaatiopäätöksiimme todennäköisimmin vaikuttavaa tekijää
yksilöidäksemme, miten sijoitusympäristö voisi tänä vuonna muuttua.

i) USA:n inflaation kiihtyminen vaikuttaisi kaikkien sijoitusten
tuottotasoihin
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Ylipaino

Osakkeet

Lievä ylipaino

Neutraali

Yleiseen inflaatiotason muutokseen vaikuttaa kuitenkin toinenkin inflaation lähde,
taloudessa liikkeellä olevan rahan määrän muutos. Siihen vaikuttaa kaksi päätekijää;
liikkeelle lasketun rahan määrän muutos sekä jo liikkeellä olevan rahan kiertonopeus
taloudessa (Kuvio 1). Rahan määrän kasvu on rahaelvytyksen myötä ollut voimakas, noin
+7 % vuodessa, mutta kuten kuviosta voimme havaita, rahan kiertonopeus on laskenut
selvästi viimeisten vuosikymmenien aikana, mikä on neutraloinut rahan määrän inflatorista vaikutusta. Kiertonopeuden hidastumiseen on esitetty eri syitä, mutta pankkisektorin
regulaation kiristyminen viimeisten vuosikymmenien aikana on erityisen ajankohtainen.
Pankkiregulaation hillitseminen on USA:n republikaanihallinnon tehtävälistalla korkealla
tänä vuonna. Se yhdistettynä viime vuosien kuluttajien säästämisasteen laskuun nostaa
inflaatioriskiä epäsymmetrisesti.

Lievä alipaino

Työvoiman runsas tarjonta on ollut
pääargumentti rahaelvytyksen ylläpitämiselle USA:ssa. Se vaikuttaa myös elvytyksen
alasajon ajoittumiseen nyt, kun työttömyysaste USA:ssa on laskenut selvästi alle viiden
prosentin. Yhdysvaltain keskuspankille asetettu kaksijakoinen toimeksianto – noin kahden
prosentin inflaatiotason ylläpitäminen ja täystyöllisyyden tavoittelu – on pitkälti nojannut
ajatukseen työmarkkinaperäisestä kysyntä- ja kustannusinflaatiosta. Voimakkaasta rahaelvytyksestä ja työmarkkinan nykyisestä kireydestä huolimatta yleinen inflaatiotaso ei ole
hienoisesta noususta huolimatta yltänyt keskuspankin itsellensä asettamalle tavoitetasolle. Tämä on toistaiseksi mahdollistanut hyvin maltillisen rahapolitiikan kiristymistahdin
huolimatta siitä, että talouskasvu itsessään jo perustelisi korkeampia korkoja.

Alipaino

Inflaation syntymiseen vaikuttavat tekijät. Inflaation syntymiseen on taloustieteessä
esitetty kaksi pääsiallista syytä: 1) kysyntä- ja kustannustasapainon muutos 2) taloudessa
liikkeellä olevan rahan määrän muutos. Kysyntä- tai kustannusinflaation syinä on pidetty
kysynnän ja tarjonnan pullonkauloja, keskeisimpänä työvoimapulaa. Kun työvoiman kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin, yleisen palkkatason on ajateltu kohoavan, käytettävissä olevien varojen kasvavan ja yleisen hintatason nousevan. Vastaavasti työvoiman
runsas tarjonta suhteessa kysyntään
laskisi yleistä palkkatasoa, supistaisi
Talouskasvu itsessään jo
kulutuskysyntää ja aiheuttaisi negatiivista inflaatiota eli deflaatiota. Deflaatiota
perustelisi korkeampia
on yleisesti pidetty talouskehityksen
korkoja
kannalta ei-toivottuna.
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Poikkeuksellisen suuren rahaelvytyksen vaikutus on
näkynyt pääasiassa pääomamarkkinoilla likvidien
sijoitusten arvostustasojen nousuna. Elvytyksen alasajovaiheessa, jossa nyt olemme, on todennäköistä, että
pääomamarkkinoilla syntyy deflatorisia paineita arvostustasojen laskun muodossa. Vaikutus tästä sijoitussalkun
odotettuun kokonaistuottoon on negatiivinen. Osakesijoittajan kannalta tilanne ei ole erityisen ongelmallinen, kunhan inflaation kiihtymistahti on hidas ja hallittu, ja rahapolitiikan kiristymistoimenpiteet ovat tiedossa ja seuraavat
tätä trendiä.
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reihin (esim. pankki- ja vakuutusala), jotka tarjoavat paremman inflaatiosuojan. Korkosijoittajan kannalta tilanne
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tilanne ei ole erityisen

ii) Teknologiasektorin kasvu- ja tuloskehitys keskeisessä roolissa
osakeallokaatiossa

ongelmallinen, kunhan
inflaation kiihtymistahti
on hidas ja hallittu

Yksi pörssivuotta 2017 sävyttäneistä ilmiöistä oli teknologiasektorin vahva nousu, jota
vetivät etenkin internetin ja mobiilin tietoliikenteen ympärille liiketoimintamallinsa rakentaneet jätit.
USA:ssa yli 35 % ja kehittyvillä markkinoilla noin 25 % osakemarkkinoiden kokonaistuotosta
selittyy IT-sektorin kurssinousulla (Kuvio 2). Eurooppa jäi paitsi vastaavasta ilmiöstä, osin koska teknologiasektori muodostaa selkeästi pienemmän
osan Euroopan osakemarkkinoista ja toisaalta koska uuden ajan internet-yhtiöt tulevat pääsääntöisesti USA:sta ja kehittyviltä markkinoilta. Amerikkalaiset Amazon, Facebook ja Netflix sekä kiinalaiset Alibaba ja Tencent ovat esimerkkejä näistä yhtiöistä, joiden osakekurssit nousivat viime vuonna yli +50 %.

Kuvio 2. Kokonaistuoton muodostuminen toimialoittain vuonna 2017. USA:n tuotto dollarimääräisenä, Euroopan ja kehittyvien markkinoiden tuotto euromääräisenä. Lähde: Bloomberg.

Monien teknologiayhtiöiden kurssinousu on kuitenkin ollut tuloskasvua vauhdikkaampaa, mikä on nostanut yhtiöiden arvostustasoa. Kurssinousun myötä myös niiden painoarvo alueellisissa yleisindekseissä on kasvanut – USA:ssa ja kehittyvillä markkinoilla informaatioteknologia on nyt suurin toimiala. Teknologiasektorin kehitys pysyneekin keskeisessä roolissa myös maantieteellisen allokaation kannalta. Teknologiayhtiöiden voittokulun jatkuessa
USA ja osin myös kehittyvät markkinat hyötyisivät viime vuoden tapaan. Mikäli teknologiayhtiöiden arvostuksessa sen sijaan nähtäisiin korjausliike lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoa,
Eurooppa olisi todennäköinen suhteellinen voittaja. Allokaatioratkaisuissamme olemme asemoituneet varovaisesti voimakkaasti nousseissa IT-osakkeissa pitäen kuitenkin laajemman
teknologiasektorin pienessä ylipainossa.
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iii) Markkinatoimijoiden kovin yksimielinen näkemys talouden ja markkinoiden tulevasta kehityksestä toteutuu harvoin
Maailmantalouden odotetaan kasvavan +3,6 % tänä vuonna. OECD ennustaa maailman 25 suurimpien talouksien kasvun kiihtyvän yhtäaikaisesti ja taantumassa olevien maiden määrän olevan historiallisen alhainen.
Markkinakorkojen odotetaan jatkavan hienoisessa, mutta hallitussa nousussa ja inflaatiopaineiden pysyvän kurissa USA:n keskuspankin pääjohtajan
vaihtuessa helmikuussa. Yritysten luottotappioiden odotetaan edelleen asettuvan matalalle tasolle huolimatta siitä, että yrityssektorin velkaisuus
etenkin USA:ssa on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, liki 50 % bruttokansantuotteeseen verrattuna.
Yhtiöiden tulosten odotetaan maailmanlaajuisesti kasvavan noin +11 %, saman tahtia kuin vuonna 2017. Tuloskasvun pääasiallisen ajurin odotetaan
olevan yksityisen kulutuksen kasvun vetämä myynnin kasvu. Yhtiöiden tuloskatteiden odotetaan säilyvän lähellä kaikkien aikojen korkeimpia tasoja.
Politiikan ja geopolitiikan ei odoteta aiheuttavan erityistä hintaheiluntaa. Euroopassa Saksan hallituskriisin odotetaan ratkeavan ilman suurempia
vaikutuksia reaalitalouteen ja Italian maaliskuun 4. päivän parlamenttivaalien johtavan tasapainoiseen lopputulokseen. USA:ssa marraskuussa järjestettävien kongressivaalien odotetaan johtavan republikaanien paikanmenetyksiin, mikä hankaloittaisi Trumpin mahdollisuuksia saada läpi ajamiaan uudistuksia. Venäjällä Putinin jälleenvalinta maaliskuisissa presidentinvaaleissa on selvästi varmempi kuin Venäjällä tulevana kesänä järjestettävien jalkapallon maailmanmestaruuskisojen kärkinelikko. Markkinat eivät odota Pohjois-Korean kriisin eskaloituvan.
Omaisuuslajipainotuksemme tähän vuoteen tultaessa on tasapainoinen markkinatoimijoiden yksimielisen positiivisista näkymistä huolimatta. Pääasiallinen syy tähän on verrattain alhainen korvaus, jonka sijoittaja saa markkinanriskin ottamisesta. Se näkyy likvidien omaisuuslajien arvostustasoissa. Osakkeissa painotuksemme on edelleen Euroopassa ja Pohjoismaissa sekä koroissa lyhyen korkoriskin yritysvelkapapereissa. Vaihtoehtoisissa
sijoituksissa painotamme suoria yrityslainoja. Kiinteistö- ja pääomaehtoisia sijoituksia olemme tehneet hyvin valikoidusti.
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