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Pörssiviikolle myönteinen alku
USA:lla ja Meksikolla kauppasopimus
Analyysi: Kone palkitsee kärsivällisen sijoittajan

Tapahtuu tänään

USA:lla ja Meksikolla on uusi kauppasopimus, ja siten NAFTA saattaa olla kuollut
ja kuopattu. Presidentti Trump kehui uutta
sopimusta, mutta oli hieman skeptinen Kanadan liittymisestä siihen. Kanadan
ulkoministeri voi valottaa aiheesta lisää tänään Washingtonissa. Trump toivoi myös
nopeasti uutta sopimusta Kiinan kanssa.
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EU puolestaan isännöi kauppaministerien neuvotteluja Brysselissä syyskuussa.
Kokoontuminen on osa yritystä keskustella
Kiinan
tavasta
käydä
ulkomaankauppaa. Ylipäätään Brysselissä
yritetään
varmasti
vähentää
maailmankaupan jännitteitä.
Ranska valmistelee suunnitelmaa ”kovan
Brexitin” varalle eli tilanteeseen, jossa EU
ja Britannia eivät saa aikaan sopimusta
Britannian erosta. Ranska pyrkii siten helpottamaan maassa asuvien brittien
tilannetta ja varmistamaan sujuvat rajatarkastukset.
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Koneen näkymiä:
kärsivällinen odotus palkitaan

Lähde: Bloomberg
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Markkinaviikko alkoi positiivisissa merkeissä,
kun
Aasian
maanantainen
nousurallattelu rohkaisi myös Euroopan ja
USA:n markkinoita nousuun. Useissa Euroopan pörsseissä nousuvauhti oli prosentin
luokkaa. Myös Wall Streetillä yllettiin samaan. Tänään Aasiassa nousuavauksen
jälkeen tunnelma on ollut hillitympää, mutta
indeksit ovat edelleen hieman koholla. Dollari on hieman vahvistunut ja Turkin liira
jatkanut taas heikkenemistään.

2019 yllättää positiivisesti?
Kymmenessä vuodessa huollon liiketulos nousee miljardilla eurolla
Osakkeen tavoitehintaa hieman ylös

Tarkastelemme nyt näkymiä Koneen Maintenance -yksikössä, joka on yhtiön tärkein
tuottoajuri ja laadukkaan toiminnan kulmakivi.
Näemme, että OEM-yhtiöillä (alkuperäisillä
laitevalmistajilla, kuten Kone) on edelleen
mahdollisuuksia kasvattaa markkinaosuuksiaan, ja Kone onkin kasvanut jatkuvasti
markkinoita nopeammin. Väitämme, että yhtiön pyrkimys erilaistaa tuotevalikoimaansa
on onnistunut.

Huoltotoiminta Kiinassa ottaa ensiaskeleitaan, mutta pitkän ajan potentiaali on
valtava. Odotamme huollon liikevoiton nousevan yli miljardilla eurolla ja koko yhtiön
voiton 1,5 miljardilla seuraavien kymmenen
vuoden aikana.
Koneen mielenkiinto saksalaisen ThyssenKruppin hissiteknologiaa kohtaan on
hyvin tiedossa. Mielestämme Koneen ja
Thyssen Elevatorsin potentiaalinen diili
loisi markkinajohtajan ja tuplaisi huoltosopimusten
määrän.
Huoltosopimusten
syvyys on avain toiminnan kannattavuuteen. Arvioimme, että yhdistyminen
nostaisi liikevoittomarginaalia 5 prosenttiyksikköä, mikä johtaisi merkittävään
tuottojen nousuun.
Volyymit ja ennen kaikkea hinnoittelu Kiinassa näyttävät suotuisilta. Odotamme
tuottojen kasvavan sen verran, että
olemme 10 prosenttia konsensusta optimistisempia. Bisnessyklin jatkumisesta ei
voida olla varmoja, mutta mielestämme Koneella
on
kaikki
mahdollisuudet
merkittävään yliperformanssiin tulevina
vuosina. Pidämme siksi positiivisen suosituksen ja nostimme tavoitehintaa hieman.
LISÄÄ – tavoitehinta 54 eur (oli 52 eur)
Alkuperäinen analyysi:
Timo Heinonen 27.8.2018 klo 7:38
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään
säännöllisesti.
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Vastuuvapaus
Handelsbankenin ja kohdeyritysten väliset yhteydet
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