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USA:n osakemarkkina sektoreittain,  
indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Markkinoilla tunnelma on ollut odottava 

ennen tänään käytäviä USA:n välivaaleja. 

Eilen Euroopassa osakeindeksit pysyttelivät 

lähellä avaustasojaan ja USA:ssa nousivat 

hieman enemmän. Tänään Japanissa pörs-

siliike on vahvaa, mutta Kiinassa ei.  

 

Italia ei aio tinkiä budjetistaan EU:n painos-

tuksesta huolimatta. EU odottaa uutta 

ehdotusta marraskuun 13. päivään men-

nessä. Italian valtiovarainministeri Giovanni 

Tria peräänkuuluttaa dialogia, muttei näytä 

olevan valmis joustamaan. 

 

 

  

Teollisuusaktiviteetin  
hidastuminen jatkuu 

 

Teollisuuden ostopäällikköluvut lokakuulta 

olivat globaalisti vaihtelevia. Euroalueella 

ja Britanniassa nähtiin selvää pudotusta, 

kun taas muissa suurissa talouksissa oli 

pientä nousua. Perjantaina julkaistu 

JPMorganin globaali teollisuuden osto-

päällikköindeksi laski 52,1:een ja siten 

alimmilleen lähes kahteen vuoteen. Koko-

naisuudessaan luvut antavat ymmärtää, 

että globaalin suhdanteen huippu olisi jo 

takana. 

 

Suurista talouksista Britannian indeksi 

laski eniten, ja alimpaan tasoonsa sen jäl-

keen, kun britit äänestivät EU:sta lähdön 

puolesta 2016. Tämän perusteella teolli-

suustuotanto olisi taas hiipumassa Q4:llä 

yllettyään vielä Q3:lla nousuun. 

 

Yhdysvalloissa teollisuuskyselyt tarjoavat 

yhä monenlaisia vastauksia. Markitin lo-

pullinen luku saavutti viiden kuukauden 

huiput, kun taas vaihtoehtoinen ISM-in-

deksi laski kuuden kuukauden 

pohjalukemaan. Samaan aikaan Japanin 

teollisuuden luku tukee näkemystä, jonka 

perusteella talous olisi palaamassa kas-

vuun nyt vuoden viimeisellä 

neljänneksellä. 

 

JPMorganin globaali teollisuuden PMI  

 

 
Lähteet: Markit, JPMorgan, Capital Economics 

 

 

 

 
 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Aktia Pankki matkalla menestykseen 

 

Aktian uusi strategia ja taloudelliset ta-

voitteet, jotka julkaistiin vuosi sitten, 

tähtäävät korkeampiin tuottoihin, kus-

tannustehokkuuteen ja pääoman käytön 

tehokkuuteen. Uusi strategia vaikuttaa 

tuottavan nyt näkyvää tulosta. Kulut ovat 

laskussa ja nettokomissiotuotot nou-

sussa. Ylipäätään näemme pankin 

strategian ja peruspankkijärjestelmän 

tärkeimpinä ajureina kustannustehok-

kuuden parantamisessa. Pidimme 

osakkeen ostosuosituksen ja tavoitehin-

nan ennallaan. 

 

Positiivisinta yhtiön Q3-raportissa olivat 

matalat kustannukset, parantunut korko-

kate ja vahvan kasvun jatkuminen 

nettokomissiotuotoissa. Aktia piti koko 

vuoden ohjeistuksensa ennallaan. Ope-

ratiiviset tuotot 9 kuukaudelta viittaavat 

kuitenkin selvästi paraneviin tuottoihin 

tänä vuonna, ja taloudellisiin tavoitteisiin 

pääseminen näyttää uskottavalta. 

 

Aktia on hyvä osinko-osake, sillä ennus-

tettu osinkotuotto tälle ja ensi vuodelle 

on keskimäärin 7,4 prosenttia. Lisäksi 

osake on houkuttelevasti hinnoiteltu. 

 

OSTA – tavoitehinta 11,3 eur  
Alkuperäinen analyysi:  

Kimmo Rämä 1.11. klo 7:36 

 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
 
Suositushistoria 
Suositusperiaatteet 
Arvostusperiaatteet 
Vastuuvapaus 
Handelsbankenin ja kohdeyritysten väliset yhteydet 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 9:00 Tehdastilaukset, syyskuu

EMU 11:00 Euroalueen palvelujen PMI

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,1 EUR/USD 1,139

Informaatioteknologia -1,9 EUR/SEK 10,317

Kulutustavarat ja palvelut 0,4 EUR/GBP 0,875

Perusteollisuus -0,3 EUR/JPY 129,000

Päivittäistavarat -0,3 EUR/CHF 1,143

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,3 Euribor 12kk -0,15 %

Terveydenhuolto -0,7 EUR 5v (swap) 0,35 %

Tietoliikennepalvelut -0,8

Yhdyskuntapalvelut -0,5

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,7 Öljy, Brent 72,7 -0,2

S&P 500 -0,6 Kulta 1232,3 -0,1

FTSE -0,3 Hopea 14,7 -0,2

MSCI Asia Pacific 2,2 Vehnä 200,8 0,0

Eurostoxx50 futuuri* -0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:32

Indeksi %

Nikkei 225 -1,5

Hang Seng -2,1

Shanghai -0,4

klo 9:32
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