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Havaintoja markkinoilta 
 

USA ja Kanada ovat saaneet aikaan kaup-

pasopimuksen, eli käytännössä Kanada 

liittyy mukaan USA:n ja Meksikon tekemään 

sopimukseen. Uuden sopimuksen nimi on 

USMCA ja se korvaa aiemman NAFTA-sopi-

muksen. Kanadan dollari on vahvistunut 

sopimuksen myötä. 

 

Markkinaviikosta on tulossa tavallista hiljai-

sempi, sillä Kiinan pörssit pysyvät kiinni koko 

viikon kansallisten juhlapäivien vuoksi. Kii-

nasta saatiin viikonloppuna teollisuuden 

PMI-lukuja, jotka heikkenivät edelliskuusta. 

Tämä pörssiviikko alkoi Japanissa kevyen 

nousun merkeissä. Futuurit ennakoivat Eu-

rooppaan ja USA:han nousuavausta.  

 

 

  

Euroalueen inflaatio  
yllättävän vaisua 

 

Euroalueen inflaation syyskuun ennakko-

luvut julkaistiin perjantaina. Kuluttajahin-

tojen nousu kiihtyi 2,1 prosenttiin, kun se 

elokuussa oli 2,0 prosenttia. Siten inflaatio 

on pysytellyt jo neljän kuukauden ajan vä-

hintään 2 prosentissa. Pohjavaikutusta luo 

kuitenkin energian hinta, joka painaa luul-

tavasti lukua alaspäin vuoden lopulla. 

 

Pohjainflaatiosta energian ja elintarvikkei-

den hinnat on puhdistettu pois. Tämä luku 

laski 0,9 prosenttiin aiemmasta 1,0 pro-

sentista siitä huolimatta, että Eurostatin 

data osoitti hintojen nousun pysyneen va-

kaana palveluissa ja energian ulkopuoli-

sissa teollisuustavaroissa. Pohjainflaatio 

on nyt alimmillaan kolmeen kuukauteen, 

eikä ole paljonkaan indikaatioita siitä, että 

se kiihtyisi. Tulevina vuosina inflaatio voi 

hieman kiihtyä palkkojen nousun myötä. 

 

Perjantain luvut eivät juuri tukeneet odo-

tuksia kiihtyvästä inflaatiosta, jotka nou-

sivat hieman Draghin viimeisimpien puhei-

den jälkeen. Hän ei tosin varmaankaan 

ollut niin optimistinen inflaation kiihtymi-

sestä kuin jotkut tulkitsivat. Toisaalta 

emme odota vaisujen inflaatiolukujen ve-

sittävän EKP:n politiikan normalisointi-

suunnitelmia, jotka toteutuvat ostojen lo-

pettamisena tämän vuoden aikana. 

 

Palkkojen nousu (tumma graafi)  ei vielä 

näkyvissä inflaatiossa (vaalea) 

 
 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Useita syitä ostaa Sampoa 

 

Me pidämme vakuutusyhtiö Sammosta, 

koska se on vahva osingonmaksaja. Nä-

emme paljon kasvuvaraa yhtiön sisäi-

sissä osingoissa, koska ne parantavat 

Sammon omaa osingonmaksukapasi-

teettia. Ylipäätään odotamme vahvaa ja 

yhä nousevaa osinkovirtaa If P&C:ltä, 

Mandatumilta ja Topdanmarkilta. Nämä 

kompensoivat Nordeaa, joka on digitaa-

lisen murroksen keskellä. Pidämme 

Sammon ostosuosituksen ja tavoitehin-

nan ennallaan. 

 

Mielestämme Sampo on pohjoismaisia 

kilpailijoitaan edellä monilla osa-alueilla, 

mutta osake on silti jäänyt jälkeen viime 

kuukausina. Uskomme, että kyse on lä-

hinnä Nordean osakkeen heikosta 

menestyksestä (-8 % tänä vuonna), mitä 

emme pidä oikeutettuna. If P&C on suu-

rin tuottoajuri Sammolle. Sen osuus 

Sammon tuotoista ennen veroja oli noin 

55 prosenttia vuosina 2008-2018. If P&C 

on myös yltänyt ennätystuottoihin viime 

aikoina, ja odotamme siksi sisäisten 

osinkojen kasvavan. 

 

Mielestämme Sampo on ainutlaatuinen 

yhtiö, koska sen osingonmaksukapasi-

teettia tukee useampi tekijä. Likviditeetti 

ja pääomapuskurit ovat yli 6 miljardin eu-

roa ja osingon tukemisen lisäksi nämä 

voivat tehdä Sammon osakkeesta stra-

tegisesti kiinnostavan kohteen, jos alalla 

nousee fuusio- ja yritysostoaikeita. 

 

OSTA – tavoitehinta 58 eur 
 

Alkuperäinen analyysi: Kimmo Rämä 

27.9.2018 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

CHN Markkinat kiinni

GER 10:55 Teollisuuden PMI, syyskuu

EMU 11:00 Teollisuuden PMI, syyskuu

USA 17:00 Rakennusinvestoinnit, elokuu

USA 17:00 Teollisuuden ISM, syyskuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,3 EUR/USD 1,159

Informaatioteknologia 0,4 EUR/SEK 10,317

Kulutustavarat ja palvelut -0,1 EUR/GBP 0,889

Perusteollisuus -0,1 EUR/JPY 132,050

Päivittäistavarat 0,2 EUR/CHF 1,138

Rahoitus ja kiinteistö -1,1 Euribor 3kk -0,32 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,7 Euribor 12kk -0,16 %

Terveydenhuolto 0,3 EUR 5v (swap) 0,40 %

Tietoliikennepalvelut -0,4

Yhdyskuntapalvelut 1,5

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,0 Öljy, Brent 83,2 0,6

S&P 500 0,0 Kulta 1188,0 -0,4

FTSE -0,5 Hopea 14,6 -0,7

MSCI Asia Pacific 0,3 Vehnä 201,5 0,4

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:32

Indeksi %

Nikkei 225 0,5

Hang Seng Suljettu

Shanghai Suljettu

klo 9:32
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