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Edistystä kauppaneuvotteluissa, markkinat kiittävät
Tieto on defensiivinen kasvutarina
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Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista
Handelsbankenin talousennusteet

Edistystä kauppaneuvotteluissa, markkinat kiittävät
Uutinen USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelujen edistysaskeleista otettiin markkinoilla
vastaan tyytyväisinä. Aasiassa pörssit ovat
olleet tänään vahvassa nosteessa; etenkin
Kiinassa, jossa nousua on indeksitasolla kolmen prosentin molemmin puolin. Myös
USA:n osakemarkkinoiden futuurit ovat selvästi plussalla, mutta Euroopassa odotukset
alkavaan viikkoon ovat hieman vaisummat.

USA:n Donald Trump ja Kiinan Xi Jinping
saivat Argentiinassa järjestetyssä G20maiden kokouksessa aikaan merkittävää
edistystä kauppasuhteidensa parantamiseksi. Yhdysvallat lykkää uusia Kiinan
vastaisia tuontitulleja 90 päivällä vuodenvaihteesta alkaen ja Kiina puolestaan
lupautui hankkimaan Yhdysvalloilta suuren määrän maatalous, - energia- ja
teollisuustuotteita. Ennen G20-kokousta
markkinoilla ympäri maailmaa oltiinkin toivottu liennytystä suhteille. Toisaalta
markkinoilla oli myös pelkoja siitä, ettei
umpisolmu ehkä aukea ja protektionismi
kiristyy edelleen. Tämä on osaltaan lisännyt osakemarkkinoiden heilahtelua viime
kuukausina.
Edistysaskeleet neuvotteluissa ovat hyväksi
etenkin
Kiinan
teollisuuden
vientisektorille. Viivästetyistä tuontitulleista voidaan luopua kokonaan, jos
neuvottelujen tuloksena Kiina lupaa myönnytyksiä mm. immateriaalioikeuksiin ja
kyberturvallisuuteen liittyen. Presidentit aikovat myös työskennellä yhdessä Korean
niemimaan rauhan edistämiseksi. Trump
kertoi todennäköisesti tapaavansa Pohjois-Korean Kim Jong-unin tammikuussa
tai helmikuussa.
Vaikka tämä ”tulitauko” on parempi lopputulos kuin mitä monet pelkäsivät, on siihen
syytä suhtautua vielä varauksella. Kumpikin osapuoli on luvannut edistää
neuvotteluja, mutta 90 päivää on lopulta lyhyt aika suurten sopimusten aikaan
saamiseksi, kun otetaan huomioon miten
suuria erimielisyyksiä maiden välillä on.
Trump kävi kokouksen yhteydessä myös
epävirallisen keskustelun Venäjän Vladimir Putinin kanssa, vaikka ennen kokousta
hän perui tapaamisen Putinin kanssa Ukrainan kriisin viimeisimpien käänteiden
takia.

Analyysiuutisia
Tieto on defensiivinen kasvutarina
Ohjelmisto- ja palveluyhtiö Tieto odottaa
Pohjoismaiden IT-markkinan kasvavan
1,5-3 prosentin vauhtia vuoteen 2020 ja
piti tavoitteensa markkinoita kovemmasta kasvusta ennallaan Emerging
Services -toimintojen vahvan kysynnän
ansiosta. Toisena positiivisena huomiona,
Traditional
Services
-toiminnoissa (40 % liikevaihdosta) kehitys on ollut tasaista.
Vaikka digitalisaatiotrendi on vahva, yksityisen sektorin kysyntää IT-palveluille
ja ratkaisuille on vaikea ennustaa. Jos
kysyntä siirtyy palveluihin, jotka parantavat
kustannustehokkuutta,
kuten
bisnesprosessin ulkoistamiseen, voi
Tieto olla hyvissä asemissa. Yli puolet
yhtiön työntekijöistä on matalan kustannustason maissa. Laskusuhdanteessa
näemme vankkoja kasvumahdollisuuksia julkisella puolella, terveydenhuollossa ja hyvinvointialalla. Tiedolla
on potentiaalia kasvaa eHealth -markkinoilla Suomen ulkopuolella sekä orgaanisesti että M&A -aktiviteetin kautta.
Yhtiön pääomamarkkinapäivän jälkeen
suhtaudumme hieman konservatiivisemmin Tiedon Business Consulting
-toimintaan Ruotsissa ja SmartUtilitiesiin. Se seurauksena laskimme
oikaistuja osakekohtaisten tuottojen ennusteita 2018-2020. Näemme kuitenkin
edelleen osakkeella nousuvaraa.
LISÄÄ – tavoitehinta 29 eur (oli 30 eur)
Alkuperäinen analyysi:
Daniel Djurberg 30.11. klo 7:30
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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Handelsbankenilla 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 sijoitusneuvona 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-rahastoesimerkit 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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