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Pörssivuosi alkamassa nousupainotteisesti
Joulukuusta tuli sijoittajille voitokas
Tuottoajurit voivat muuttua tänä vuonna
Joulun välipäivinä maailman pörsseissä
nähtiin nousuvoittoista liikettä, kun joulua
edeltänyt skeptisyys sai väistyä hyvien uutisten
tieltä.
Brexit-sopimuksen
onnistuminen kaikkien vaikeuksien jälkeen
sekä presidentti Trumpin allekirjoitus 900
miljardin dollarin koronatukipakettiin siivittivät osakemarkkinat uuteen ralliin viikon
alussa. Myös joulukuusta ja koko vuodesta
tuli myrskyisien vaiheiden jälkeen lopulta
tuottoisa.
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Maailman osakemarkkinat nousivat joulukuussa yli 4 prosenttia, tosin euron
vahvistuminen jätti eurosijoittajien tuotot
pienemmiksi. Marraskuussa esillä ollut
sektorirotaatio rauhoittui hieman. Silmiinpistävää oli kuitenkin se, että kehittyvien
markkinoiden tuotot ylittivät indeksitasolla
selvästi kehittyneet markkinat. Tämä vahvistaa tarinaa globaalin riskinottohalun
elpymisestä.
Maailman osakemarkkinoiden vuosi
2020 (MSCI All Country World, indeksoitu
1.1.200=100, EUR)
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Havaintoja markkinoilta
Pörssivuosi 2021 on alkanut nousupainotteisesti, kun Kiinan, Korean ja Australian
markkinat ovat nousussa. Japanissa on laskupäivä,
mutta
futuurit
lupailevat
Eurooppaan ja USA:han myönteistä pörssiavausta. Öljy on kallistunut OPEC:in
kokousta odotellessa. Tuottajamaat ovat sopineet tuotannon kasvattamisesta 500 000
barrelilla päivässä, mutta neuvotteluissa on
yhä haasteensa, kun tuotanto pitää sopeuttaa epävarmaan markkinatilanteeseen.
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Tuottoajurit voivat muuttua tänä vuonna
Päättyneenä vuonna vahvasti nousseen teknologiasektorin voittokulun
jatkuminen vielä tänä vuonnakin näyttää
epävarmalta. Tästä saatiin esimakua jo
marraskuussa, kun uutiset lupaavista rokotteista saivat sijoittajat kärsimättömiksi ja kiihdyttivät pörssinousua aivan
muilla toimialoilla.
Muutoksen tuuli synnytti sektorien välille rotaatiota, jossa rahaa virtasi eniten
kärsineille toimialoille, kuten energiaan,
pankkeihin ja matkailuun. Heikosti menestyneet arvo-osakkeet ovat alkaneet
taas kiinnostaa sijoittajia ja kasvuosakkeiden hohto näyttää puolestaan jo
hieman himmenevän.
Kun rokotukset saadaan vauhtiin, rotaatio voi jatkua ja johdatella sijoittajia
pois tulikuumasta teknologiavetoisesta
USA:n markkinasta kohti matalammin
arvostettuja Aasiaa ja Eurooppaa. Etenkin kehittyvän Aasian kroonisesti matala
arvostustaso on huomioitu markkinoilla
jo pitkään. Taloudet kasvavat vauhdilla
ja ovat ketteriä, väestö nuorta ja yritykset
dynaamisia. Edellytykset kestävälle
pörssinousulle ovat olemassa. Eurooppaa ei voida kuvailla samoin edes
hyvällä tahdolla, mutta syklisillä arvoyhtiöillä on täälläkin runsaasti nousuvaraa,
kunhan ne saadaan hereille.
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Korkomarkkinoilla taipumus riskinottoon
näkyi edelliskuun tapaan matalan luottoluokituksen yrityslainojen ja kehittyvien
markkinoiden lainojen hyvinä tuottoina.
Myös korkean luokituksen lainat pienemmällä riskillä tuottivat positiivisesti.
Euroalueen valtiolainojen tuotot jäivät kuitenkin nollille.

Sijoitusvuodelle 2021 voikin olla tunnusomaista se, että kanveesiin lyödyt
yhtiöt nousevat markkinoilla uudestaan
pystyyn ja ylikuumentuneet yhtiöt siirtyvät jäähdyttelemään. Pidemmän päälle
sektorien väliset poikkeamat kuitenkin
normalisoituvat, jolloin toimialojen välinen kilpajuoksu voi jatkua taas
tavanomaisissa merkeissä.
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