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Havaintoja markkinoilta 
 

Historiallinen tapaaminen toteutui, kun 

USA:n ja Pohjois-Korean presidentit Trump 

ja Kim kävivät Singaporessa keskustelun. 

Presidentit kirjoittivat yhteisen ”hyvän tah-

don asiakirjan” ja vaikuttivat erittäin 

tyytyväisiltä tapaamiseen. Trump, joka us-

koo nyt maiden suhteiden muuttuvan hyvin 

erilaiseksi, aikoo kutsua Kimin Yhdysvaltoi-

hin vierailulle. Kim ei kuitenkaan vastannut 

kysymykseen siitä onko hän halukas lähte-

mään. Trumpilta odotetaan vielä 

lehdistötilaisuutta tapaamispaikalla Sento-

san saarella. Kim on jo poistunut paikalta. 

 

 

  
Italian markkina rallasi eilen ja bondikorot 

laskivat, kun maan uusi valtiovarainminis-

teri Giovanni Tria vakuutteli sitoutumistaan 

yhteisvaluuttaan. Italian pörssi kohosi yli 3 

prosenttia ja Euro Stoxx noin prosentin fi-

nanssiosakkeiden johdolla. Corriere della 

Seralle antamassaan haastattelussa Tria 

sanoi, että mistään ehdotuksesta eurosta 

eroamiseen ”ei ole keskusteltu” ja hallitus 

myös estäisi kaikkien eurosta eroa edistä-

vien olosuhteiden syntymisen. Tria kertoi 

myös, ettei hallitus voi tarjota talouskas-

vuun tai taseeseen liittyviä tavoitteita 

ennen syyskuuta. 

 

Tänään markkinoilla odotetaan USA:n 

toukokuun inflaatiolukuja. odotuksissa on, 

että hintojen nousu olisi kiihtynyt 2,7 pro-

senttiin huhtikuun 2,5 prosentista. 

Seuraavaksi katseet kohdistuvatkin kes-

kuspankkien korkokokouksiin (Fed 

huomenna, EKP torstaina ja Japanin kes-

kuspankki perjantaina). 

 

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on 

huolissaan Suomen julkisesta velkaantu-

misesta. Bloombergin haastattelema Orpo 

kuvailee tilannetta niin, että velkaa täytyy 

alkaa maksaa pois ennen kuin velkakus-

tannuksien nousu alkaa vaikeuttaa 

takaisinmaksua. Ensi vuosikymmenellä 

suomalaisten ikääntyminen jatkuu edel-

leen eli huoltosuhde heikkenee. Samalla 

mm. puolustusvoimat korvaa Hornetit uu-

silla koneilla. Hankintahinta lähentelee 10 

miljardia euroa ja koko elinkaarensa ai-

kana maksut voivat nousta 20-30 miljardia 

korkeammiksi. Julkisten velkojen mak-

susta voi tulla hankalaa ilman vahvaa 

kasvua ja hyvää työllisyyttä. Suomi on ollut 

nettolainanottaja kymmenen viime vuoden 

ajan, ja valtion velka on lähes tuplaantunut 

vuoden 2008 lukemista. Talous kasvaa nyt 

hyvää vauhtia ja julkinen velka suhteessa 

bruttokansantuotteeseen laskee. Abso-

luuttisessa mielessä velkamäärä kuitenkin 

kasvaa ja poliitikoilla riittää pohdittavaa 

siinä, kuinka väestön ikääntymisen haas-

teita saataisiin ratkaistua. 

 

 

  

Analyysiuutisia  
 

Wärtsilä – vihreä on uusi musta 

 

Vuosien investointien jälkeen kolme lii-

ketoimintayksikköä (Marine Solutions, 

Energy Solutions ja Sevices) ovat vih-

doin kasvamassa yhdenmukaisesti. 

Mielestämme markkinat tulkitsevat vää-

rin yhtiön pehmeää performanssia 

Q1:llä, ja sen seurauksena yhtiön arvos-

tuksessa on selvä alennushinta 

suhteessa muihin konepajoihin. Odo-

tamme tilanteen kuitenkin muuttuvan 

tulevaisuudessa, kun kannattavuus lyö 

markkinaennusteet. Pidämme OSTA-

suosituksen. 

 

Uusiutuvat energialähteet kasvattavat 

suosiotaan, mutta toimiakseen kunnolla 

ne tarvitsevat tukea mm. sellaisilta tek-

nologioilta, joita Wärtsilä tarjoaa. Siten 

yhtiön kaasulla toimivat voimalat ja ensi-

luokkainen tarjonta luovat kuvan 

valoisasta tulevaisuudesta. Samoin yh-

tiön merenkulkuun kehittämillä 

työntövoimateknologioilla on hyvä ky-

syntä, kun teollisuus kohtaa 

rikkipäästöihin liittyvää regulaatiota 

vuonna 2020. Tietenkin myös nopeasti 

kasvava palvelusopimusten määrä ja 

kunnossapidon varaosakysyntä lupaa-

vat hyvää palveluyksikölle. 

 

Wärtsilällä on tarjontaa kahteen mega-

trendiin: vihreään vallankumoukseen ja 

digitalisaatioon, selvällä alennushinnalla 

oleellisiin kilpailijoihin nähden. 

 

OSTA – tavoitehinta 22,5 eur 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 

11.6.2018 klo 7:32 

 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 12:00 Zew-indeksi, kesäkuu

USA 15:30 Kuluttajahintaindeksi, toukokuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,4 EUR/USD 1,177

Informaatioteknologia 0,0 EUR/SEK 10,208

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

Perusteollisuus 0,2 EUR/JPY 129,880

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 1,162

Rahoitus ja kiinteistö -0,3 Euribor 3kk -0,32 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,1 Euribor 12kk -0,18 %

Terveydenhuolto 0,1 EUR 5v (swap) 0,40 %

Tietoliikennepalvelut 0,7

Yhdyskuntapalvelut -0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,1 Öljy, Brent 76,5 0,1

S&P 500 0,1 Kulta 1297,2 -0,3

FTSE 0,7 Hopea 16,9 -0,5

MSCI Asia Pacific 0,1 Vehnä 184,8 -0,7

Eurostoxx50 futuuri* 0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:37

Indeksi %

Nikkei 225 0,3

Hang Seng 0,3

Shanghai 0,8

klo 9:37
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