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Havaintoja markkinoilta 
 

Osakkeet kääntyivät eilen laskuun ja pit-

kään heikentynyt dollari vahvistui, kun 

USA:n keskuspankki Fed julkaisi pöytäkirjan 

edellisestä kokouksessaan. Siinä Fed vihjasi 

olevansa varovaisen optimistinen loppuvuo-

den talouskasvun suhteen. Toisaalta Fed 

myös totesi, että käynnissä oleva terveys-

kriisi voi aiheuttaa raskasta painetta 

talouden aktiviteettiin, ja että talouden elpy-

minen riippuu siitä kuinka virus saadaan 

hallintaan. 

 

 

  
Euroopan pörsseissä päivä oli vielä voi-

tokas, kun indeksit nousivat tasaisesti 

koko päivän ajan ja päätyivät keskimäärin 

vajaan prosentin koholle. Yhdysvalloissa-

kin markkinapäivän alku oli vielä 

riskinottoa tukeva, mutta Fedin pöytäkirja 

painoi pörssi-indeksit lievästi miinukselle. 

 

Myös tänään Aasiassa pörssipäivä on ol-

lut mollivoittoinen. Japanin Nikkei on 

laskenut noin prosentin ja Hongkongin 

Hang Seng 2 prosenttia. Myös dollari on 

vahvistunut ja pörssifutuurit osoittavat 

USA:han ja Eurooppaan laskuavausta. 

Fedin kommentit yhdessä USA:n ja Kiinan 

välisten kauppajännitteiden nouseminen 

pintaan häiritsevät nyt sijoittajia. Loppuvii-

kon aikana punnitaan, voiko S&P 500:n 

uuteen ennätyksen nostanut vahva vire 

osakemarkkinoilla yhä jatkua vai vede-

täänkö nyt kunnolla henkeä ja 

tarkastellaan markkinoiden kohonneita ar-

vostuksia taas kriittisemmin  

 

Energiayhtiö Fortumin Q2-tulosluvuissa 

nähtiin suuri ero aiempaan, kun yhtiö ra-

portoi ensimmäistä kertaa Uniperin luvut 

tytäryhtiönään mukaan. Yhtiön liikevaihto 

oli Q2:lla 12 330 miljoonaa euroa, kun se 

vuotta aiemmin oli 1144 miljoonaa. Vertai-

lukelpoinen liikevoitto jäi 207 miljoonaan 

euroon, kun se oli vertailukaudella 232 mil-

joonaa euroa. Tuloslukujen vertaaminen 

analyytikkojen konsensusennusteeseen ei 

ole mielekästä, koska osa ennusteista otti 

Uniperin huomioon ja osa ei. Siksi hajonta 

oli tällä kertaa poikkeuksellisen suurta. 

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo 

on kertonut yhtiön lyhyen aikavälin pääta-

voitteeksi yhteisen strategian 

muodostamisen koko konsernille vuoden 

loppuun mennessä. Fortum aikoo vähen-

tää hiilivoimaan perustuvaa tuotantoaan ja 

tavoittelee kasvua puhtaassa energiassa. 

Konsernille asetetaan lisäksi uudet ilmas-

totavoitteet osana yhteistä strategiaa. 

Fortumin omistus Uniperista on ylittänyt 75 

prosentin rajan tällä viikolla. 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Essityllä nousupotentiaaia 

 

Essity on ruotsalainen globaalisti toimiva 

hygienia- ja terveystuotteiden toimittaja. 

Yhtiön osakekurssin kehitys on ollut kil-

pailija Kimblerly-Clarkia (K-C) selvästi 

heikompaa, mikä jättää mielestämme 

Essitylle yli 10 % nousupotentiaalin. Sel-

lun hinta on taas laskussa erityisesti 

Ruotsin kruunuissa mitattuna, joten yh-

tiö säästää nyt kustannuksissa. Lisäksi 

odotamme kuluttajien tietoisuuden hen-

kilökohtaisen hygienian tärkeydestä 

antavan myönteistä nostetta yhtiön 

myyntiin ja hinnoitteluun. 

 

Tuotevalikoiman ja liiketoiminnan maan-

tieteen eroavaisuudet jättivät Essityn 

liikevaihdon ja tuloksen kilpailijaa K-C:ta 

heikommiksi Q2:lla. Useat rajoitustoimet 

hyödyttivät K-C:n pesuhuonebisnestä. 

Nyt Q3:lla tilanne on kuitenkin Essityn 

kannalta suotuisampi. 

 

Nostimme 2021 ja 2022 tuottoennus-

teita, sillä uskomme rakenteellisten 

näkymien ja tuotevalikoimaan liittyvien 

seikkojen suosivat yhtiötä tästä eteen-

päin. Yhtiö on mielestämme liian 

suuressa alennuksessa suhteessa Kim-

berly-Clarkiin. 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 9:00 Tuottajahinnat

USA 15:30 Philadelphia Fed -indeksi

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,2 EUR/USD 1,184

Informaatioteknologia -0,3 EUR/SEK 10,311

Kulutustavarat ja palvelut -0,7 EUR/GBP 0,904

Perusteollisuus 2,5 EUR/JPY 125,590

Päivittäistavarat -0,7 EUR/CHF 1,083

Rahoitus ja kiinteistö -0,1 Euribor 3kk -0,49 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,3 Euribor 12kk -0,37 %

Terveydenhuolto -0,4 EUR 5v (swap) -0,39 %

Tietoliikennepalvelut -0,5

Yhdyskuntapalvelut -0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 45,0 -0,8

S&P 500 -0,4 Kulta 1947,8 1,0

FTSE 0,6 Hopea 27,2 1,7

MSCI Asia Pacific -0,2 Vehnä 181,8 0,6

Eurostoxx50 futuuri* -1,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:11

Indeksi %

Nikkei 225 -1,0

Hang Seng -2,1

Shanghai -1,1

klo 8:11
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