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 Pörsseissä tuottojen kotiutusta, tuloksia odotellaan 

 Suomalaiskuluttajien luottamus ennätystasolla 

 Cargotecin potentiaali odottaa vapauttamistaan 

 

Tapahtuu tänään 
 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 

 

Markkinat numeroina 

 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
 

Lähde: Bloomberg 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssiviikko alkoi maailmalla laskutunnel-

missa. Euroopassa indeksit sulkeutuivat 

melko tasaisen päivän päätteeksi niukkaan 

laskuun. Yhdysvalloissa pudotus oli hieman 

suurempi kaikkien toimialojen voimin, ja sii-

hen vaikutti korkotason nousu. Toistaiseksi 

S&P 500 -indeksille lasku oli kuluvan vuoden 

suurin. Loppuviikosta saadaan paljon erilai-

sia ajureita ohjaamaan osakemarkkinoita, 

kun monet megaluokan yritykset (Facebook, 

Alphabet...) julkistavat tuloksiaan, ja perjan-

taina julkaistaan vielä USA:n työllisyysluvut. 

 

Aasian pörsseissä on myös käyty kauppaa 

laskeviin kursseihin Yhdysvaltojen vanave-

dessä. Sijoittajat ovat kotiutelleet tuottojaan 

äärimmäisen vahvan vuoden alun myötä. 

Nikkei on tänään yli prosentin pakkasella. 

 

 
 

 

Suomalaiskuluttajat  
erittäin luottavaisia 

 

Suomalaiskuluttajien luottamus nousi tammi-

kuussa kaikkien aikojen vahvimmalle 

mitatulle indeksitasolle 24,2:een. Joulu-

kuussa luku oli 24,0. Luottamus on nyt ollut 

korkealla tasolla jo vuoden ajan. Vuosi sitten 

tammikuussa luottamus oli 21,0 ja pitkän ajan 

keskiarvoluku on 12,3. Luottamuskomponen-

teista kuluttajien odotukset omaa taloutta 

sekä työllisyyskehitystä kohtaan paranivat. 

Sen sijaan kuluttajien näkymät Suomen talou-

desta ja omista säästämismahdollisuuksista 

notkahtivat hieman alaspäin. 

 

Kuluttajasentimentti on ollut hyvin vahvaa jo 

pitkään. Uutta ennätystasoa edeltävä ennätys 

oli viime toukokuulta. Alaindeksit osoittavat, 

että kuluttajat ovat erityisen luottavaisia Suo-

men talouden tilanteeseen ja suotuisaan 

työllisyyskehitykseen. Nykyinen tilanne näh-

dään kuitenkin valoisampana kuin seuraavien 

12 kuukauden näkymät.  Luonnollisesti vah-

vaa sentimenttiä ovat tukeneet hyvät uutiset 

Suomen talouden tilasta, suotuisa työllisyysti-

lanne ja matala korkotaso. Tähän mennessä 

vahva luottamus ei ole täysin heijastunut ku-

lutukseen, sillä vähittäiskaupan kasvu on 

pysytellyt vaatimattomalla tasolla. Tammi-

kuun barometri osoittaa, että kotitalouksien 

aikomus kuluttaa kestohyödykkeisiin on sel-

vässä nousussa. Odotammekin yksityisen 

kulutuksen kasvun jatkuvan vahvana  tämän 

vuoden alussa. 

 

Kuluttajaluottamusindeksi 

(mukana keskiarvo ja keskipoikkeamat) 

 
Lähde: Tilastokeskus 

 

 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Cargotec ennen tulosta: lyödään  

vetoa helpotusrallista 

 

 Odotamme vahvaa Q4-tulosta, joka 

voi laukaista osakkeen nousun 

 Laivarakentamisen elpyminen on 

tämän vuoden juttu 

 Osien summa -skenaario indikoi 

huomattavaa nousuvaraa 

 

Osien summa -periaatteella teke-

miemme laskelmien mukaan Cargotecin 

osakkeen käypä arvo olisi 66-71 euroa. 

Voi tosin mennä 2-3 vuotta ennen kuin 

tällainen skenaario toteutuu. Cargotec 

on kuitenkin harvoja konepajayhtiöitä, 

joilla on selvää nousupotentiaalia. 

 

Me uskomme positiiviseen trendiin kan-

nattavuudessa tänä vuonna ja lisäksi 

odotamme vankkaa edistystä ohjelmisto- 

ja palvelustrategiassa (Q3 oli epäonni-

nen kausi ohjelmistojen kannalta). 

odotamme elpymistä laivarakennusakti-

viteetissa, mikä nostaa odotuksia 

MacGregorin tilauskannasta. Tämä on 

vahva ajuri osakekurssille. uutisvirta on 

ollut selkeää, mutta elpyminen ei vielä 

näy sopimustilastoissa. 

 

Osake on madellut alhaisilla tasoilla Q3-

raportin jälkeen. Uskomme, että jakelu-

verkoston ongelmat on ainakin osittain 

ratkaistu, ja siten odotamme normaalim-

pia volyymeja ja erityisesti 

kannattavuutta. Hiabin tilaukset kasvoi-

vat 17-18 prosenttia Q2:lla ja Q3:lla, 

mutta tuotot olivat tasaiset. Odotamme 

Hiabille Q4:llä markkinaennustetta posi-

tiivisempia lukuja, minkä vuoksi olemme 

Cargotecin Q4:n osalta 10 % konsen-

susta optimistisempia.  

 

OSTA – tavoitehinta 62 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: 
Timo Heinonen 26.1.2018 klo 15:58 
 
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäinen analyysi ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
 
Suositushistoria 
Suositusperiaatteet 
Arvostusperiaatteet 
Vastuuvapaus 
Handelsbankenin ja kohdeyritysten väliset yhteydet 

Maa Klo Tapahtuma

FIN 9:00 Asuntojen hinnat, joulukuu

EMU 12:00 Bkt, Q4

EMU 12:00 Luottamuslukuja, tammikuu

GER 15:00 Kuluttajahinnat, tammikuu

USA 16:00 Case-Shiller -asuntohinnat

USA 17:00 Kuluttajaluottamus, tammikuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,5 EUR/USD 1,236

Informaatioteknologia -0,9 EUR/SEK 9,775

Kulutustavarat ja palvelut -0,3 EUR/GBP 0,881

Perusteollisuus -0,6 EUR/JPY 134,320

Päivittäistavarat -0,5 EUR/CHF 1,159

Rahoitus ja kiinteistö -0,5 Euribor 3kk -0,33 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,1 Euribor 12kk -0,19 %

Terveydenhuolto -0,3 EUR 5v (swap) 0,48 %

Tietoliikennepalvelut -1,3

Yhdyskuntapalvelut -1,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,4 Öljy, Brent 69,0 -0,7

S&P 500 -0,7 Kulta 1335,7 -0,3

FTSE 0,1 Hopea 17,1 -0,3

MSCI Asia Pacific -0,2 Vehnä 158,8 1,0

Eurostoxx50 futuuri* -0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:10

Indeksi %

Nikkei 225 -1,4

Hang Seng -1,1

Shanghai -1,0

klo 9:10

https://reon.researchonline.se/desc/rechist
https://reon.researchonline.se/desc/rechist
https://reon.researchonline.se/desc/recstruct
https://reon.researchonline.se/desc/definitions
https://reon.researchonline.se/desc/disclaimers
https://reon.researchonline.se/desc/disclosure
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Vastaava julkaisija: Mike Peltola 
 
Vastuunrajoitus 
Tämän materiaalin on tuottanut Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta, jatkossa Handelsbanken. Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 0861597-4. Handelsbanke-
nilla on Ruotsin viranomaisten myöntämä toimilupa ja valvova viranomainen on Ruotsin Finanssivalvonta. Henkilöt, jotka ovat työstäneet sisällön, eivät ole analyytikkoja ja materiaali ei ole 
riippumatonta sijoitustutkimusta. Sisältö on tarkoitettu pankin asiakkaille Suomessa.  Tarkoituksena on tarjota Handelsbankenin asiakkaille taustatietoa, jota ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneu-
vona tai sijoitussuosituksena. Tätä informaatiota ei yksinään tule käyttää perusteena sijoituspäätökselle. Asiakkaan tulee hankkia sijoitusneuvot omalta neuvonantajaltaan ja perustaa 
sijoituspäätöksensä omaan harkintaan. Osakevalinnat perustuvat ennen kaikkea pankin analyyseihin ja suosituksiin, joiden aikahorisontti on 12 kuukautta. Lisätietoa yhtiökohtaisesta osakeanalyysista: 
https://reon.researchonline.se/login#rechist 
 

Informaatiota materiaalissa saatetaan muuttaa ja se voi myös poiketa niistä mielipiteistä, joita Handelsbankenin riippumaton sijoitusanalyysi edustaa. Tämä informaatio perustuu yleisesti saatavilla 
olevaan tietoon ja on haettu lähteistä, joita yleisesti pidetään luotettavina, mutta tiedon oikeellisuutta ei voida taata ja tieto voi olla epätäydellistä tai lyhennettyä. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa 
eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Handelsbankenin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Handelsbanken ei vastaa materiaalista, jota käytetään tavalla, joka rikkoo jakelukieltoa tai julkistetaan 
pankin sääntöjen vastaisesti. 
 

Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusinstrumenttien arvo voi, sekä nousta, että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoitetun pääoman. 
 

Yhtiökohtaiset analyysiuutiset perustuvat Handelsbankenin analyytikkojen osakeanalyysiin. Alkuperäinen analyysi on saatavilla pyynnöstä Handelsbankenin konttorin kautta. Handelsbanken-rahas-
toesimerkit perustuvat Handelsbanken Fonder AB:n ja Handelsbanken Funds SICAV:n rahastoihin. Niiden rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla Handelsbankenin konttoreista ja 
verkkosivuilta www.handelsbanken.fi/rahastot. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. 
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Handelsbankenin allokaatio omaisuuslajeittain 
 

 

Handelsbankenin allokaatiotiimin riskinäkemys on varovaisen positiivinen eli osakkeet ovat 

lievässä ylipainossa. 

 

Talouskasvu ja yritysten tulokset ovat olleet globaalisti erityisen vahvalla tasolla, ja näkymä on edel-

leen myönteinen. Inflaatio on pysynyt maltillisena, ja keskuspankkien elvytys tukee edelleen 

markkinaa. EKP jatkaa kevyellä linjalla ja Fed kiristää omaa rahapolitiikkaansa hitaasti. Markkinoilla 

on kuitenkin jo valmiiksi vahva riski-ilmapiiri ja arvostukset ovat nousseet korkealle, joten potentiaali 

lisänousulle on rajallinen. Sentimentti on kuitenkin ollut vahvaa ja uskomme, että maltillinen osakeyli-

paino on tässä tilanteessa sopiva riskitaso. Osakeallokaatiossa ylipainotamme Pohjois-Amerikkaa, 

Aasiaa ja kehittyviä markkinoita sekä Japania. Eurooppa on lievässä alipainossa ja Pohjoismaat hie-

man suuremmassa alipainossa, sillä näemme, että Ruotsissa nähty asuntojen hintojen lasku voi vielä 

hetken aikaa heiluttaa markkinaa. 

 

Korot ovat allokaatiossamme lievässä alipainossa. Koroistakin on saatavilla edelleen tuottoa laajalla 

hajautuksella. Luotamme kehittyviin markkinoihin myös korkoallokaatiossa. Lisäksi pidämme yrityslai-

noja (korkea ja matala luottoluokitus) ylipainossa. Sen sijaan valtiolainat ja rahamarkkina ovat selvässä 

alipainossa. Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat huomattavassa alipainoissa. Emme usko, että pääasialli-

sena vaihtoehtoisena sijoituskohteena käyttämillämme raaka-aineilla olisi nykyisessä 

markkinatilanteessa yhtä vahvaa nousupotentiaalia kuin muilla omaisuuslajeilla. 
 

Allokaatio perustuu Handelsbankenin Varainhoidon allokaatiotiimin riskinäkemykseen. 
 

 
Pienyhtiöihin globaalisti sijoittava indeksirahasto täydentää  
rahastovalikoimaamme 
 

Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria tarjoaa globaalia indeksisijoittamista pienyrityk-

siin. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka vastaa MSCI World Small Cap Select Global 

Norms and Criteria -indeksiä. Rahasto sijoittaa normaalisti noin 2000 indeksissä olevaan yritykseen. 

Sijoitukset jakautuvat 23:lle kehittyneelle markkinalle. 

Rahasto poissulkee muiden rahastojemme tavoin ne yritykset, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja ja 

sopimuksia ihmisoikeuksista, korruptiosta tai ympäristöstä. Tämän lisäksi rahastolla on tiukempi lä-

hestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen (Criteria). Rahasto välttää tupakkaan, alkoholiin, 

aseteollisuuteen, uhkapeleihin ja aikuisviihteeseen liittyviä sijoituksia. 

Tutustu rahastoon 
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