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Havaintoja markkinoilta 
 

Viime pörssiviikko päättyi Euroopassa 

laskuun uusien karanteenitoimien rankais-

tessa etenkin matkailualan osakkeita. 

Yhdysvalloissa pörssiliike oli tasaisempaa. 

Odotetut vähittäiskaupan luvut jäivät hieman 

odotuksista, sillä kauppa kasvoi heinä-

kuussa 1,2 % (ennuste 2,1 %). Aasian 

markkinaviikko on alkanut tänään positiivi-

sissa merkeissä ja dollari on heikentynyt, 

kun sijoittajat uskovat kauppaneuvottelujen 

jatkuvan viivästyksistä huolimatta. 

 

 

  

Koronarokotteen tuoma apu 

riippuu monesta tekijästä 
 

Toimivan rokotteen käyttöönotto voisi tar-

koittaa läpimurtoa pandemian vastaisessa 

taistelussa. Se ei kuitenkaan mullistaisi ti-

lannetta välittömästi, pohtii analyysiyhtiö 

Capital Economics katsauksessaan. 
 

Venäjä on jo hyväksynyt koronarokot-

teensa yleiseen käyttöön. Osa alan 

asiantuntijoista on ehtinyt kyseenalaistaa 

rokotteen tehokkuuden ja käyttömahdolli-

suudet muualla. Samaan aikaan USA:ssa, 

Euroopassa ja Aasiassa kehitettävissä 

kuudessa eri rokotteessa testaus on eden-

nyt kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen. 

Rokotteita on yhteensä kehitteillä jopa 

200, joista luultavasti noin 50 etenee ih-

miskoevaiheeseen tänä vuonna. Suurin 

osa rokoteasiantuntijoista uskoo, että toi-

miva rokote voisi olla käytössä USA:ssa, 

Euroopassa ja Aasiassa talvella. Kehitys 

on ollut ennennäkemättömän nopeaa, sillä 

edellinen ennätys virusrokotteen kehittä-

misessä on ollut neljä vuotta. 
 

Globaalin talouden näkökulmasta rokot-

teen tuoma helpotus ei ole yksiselitteinen. 

Ensinnäkään rokotteen teho ei koskaan 

ole täydellinen. Esim. USA:ssa FDA tähtää 

yleensä noin 80% tehokkuuteen. SARS-

CoV2-rokottessa vaatimusta laskettiin 

jopa 50 prosenttiin. Kysymysmerkkejä liit-

tyy myös rokotteen antaman suojan 

kestoon, turvallisuuteen ja kansalaisten 

halukkuuteen ottaa pikaisella aikataululla 

kehitetty rokote. Olennaista on myös huo-

mioida haasteet, jotka liittyvät rokotteen 

valmistustahtiin ja jakelumahdollisuuksiin 

ympäri maailmaa. On mahdollista, että 

saataville tulee selvästi optimistisia arvi-

oita vähemmän rokotteita. Geopoliittiset 

erimielisyydetkin (esim. USA-Kiina) voivat 

vaikuttaa jakeluun. Todennäköisempää 

kuitenkin on, että suurimmat haasteet liit-

tyvät rokotteen tuotantokustannuksiin. 

Annoksen arvioitu hinta on 25-50 dollaria, 

mikä pitäisi sen monien köyhien maiden 

kansalaisten ulottumattomissa. 
Lähde: Capital Economics 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Harvian vahva suorittaminen jatkuu 

 

Harvia on markkinajohtaja saunojen 

kiuas- ja komponenttimarkkinoilla. Yhtiö 

on historiallisesti kyennyt vakaaseen 

kasvuun ja hyvään kannattavuuteen. 

Odotamme tälle trendille jatkoa myös tu-

levina vuosina. Suotuisaa kehitystä 

tukevat markkinoiden kasvu, maantie-

teellinen toiminnan laajeneminen ja 

kuluttajien saunomiseen käyttämän ra-

hamäärän kasvu. Lyhyellä aikavälillä 

koronapandemian aikaansaama piikki 

remontoinnissa on kasvattanut myös 

saunatuotteiden kysyntää. Mielestämme 

EOS:in yritysoston pitäisi vahvistaa 

edelleen Harvian tarjontaa ja maantie-

teellistä peittoa, mikä tukee pidemmän 

aikavälin näkymiä. Yhtiön hyvä kassa-

virta tukee lisäksi osinkonäkymiä. 

 

Harvian Q2 tarjosi vahvat tuotot, kuten 

yhtiö oli jo ennakkoon ilmoittanut. Suorit-

taminen oli vahvaa etenkin Pohjois-

Amerikassa, Saksassa ja Venäjällä. 

Harvian pitää investoida uuteen tuoteka-

pasiteettiin vastatakseen kysyntään. 

Sen aiemman pyrkimykset laajentaa ja-

keluverkostoaan ja tuotetarjontaansa, 

sekä Almost Heaven Saunas’n yritys-

osto ovat selvästi näkyvissä luvuissa. 

Pidämme OSTA-suosituksen ja nos-

timme yhtiön tavoitehintaa vastaamaan 

paremmin päivitettyjä ennusteitamme ja 

verrokkiryhmän arvostusta. Osakkeen 

vahvasta noususta huolimatta pidämme 

arvostusta edelleen houkuttelevana. 

 

OSTA – tavoitehinta 16 eur (oli 14) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
14.8.2020 klo 7:40 CET 
 

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

JPN 2:50 Bkt, Q2

JPN 7:30 Teollisuustuotanto

USA 15:30 Empire manufacturing

USA 17:00 NAHB-asuntomarkkinaindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,9 EUR/USD 1,185

Informaatioteknologia -0,1 EUR/SEK 10,287

Kulutustavarat ja palvelut -0,1 EUR/GBP 0,906

Perusteollisuus 0,4 EUR/JPY 126,370

Päivittäistavarat 0,0 EUR/CHF 1,078

Rahoitus ja kiinteistö 0,3 Euribor 3kk -0,48 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,1 Euribor 12kk -0,35 %

Terveydenhuolto -0,2 EUR 5v (swap) -0,35 %

Tietoliikennepalvelut -0,1

Yhdyskuntapalvelut -0,9

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,9 Öljy, Brent 45,1 0,7

S&P 500 0,0 Kulta 1944,8 0,0

FTSE -1,5 Hopea 26,5 0,2

MSCI Asia Pacific 0,5 Vehnä 180,3 1,0

Eurostoxx50 futuuri* -0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:51

Indeksi %

Nikkei 225 -0,8

Hang Seng 1,3

Shanghai 2,3

klo 7:52
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