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Havaintoja markkinoilta 
 

Donald Trumpin ja Joe Bidenin ensim-

mäistä vaaliväittelyä on kritisoitu hyvin 

riitaisaksi. Väittely sai myös pörssifutuurit 

laskuun, kun sen nähtiin kiihdyttävän epäi-

lyjä siitä, että Trump ei tulisi hyväksymään 

Bidenin mahdollista vaalivoittoa. Eilisen loi-

van laskun jatkeeksi Euroopan ja USA:n 

osakefutuurit ovat noin 0,5 % pakkasella. 

 

 

  

Altian osake oli vahvassa nousukiidossa, 

kun yhtiö ilmoitti yhdistymisestä norjalai-

sen kilpailijansa Arcuksen kanssa. 

Alkoholijuomayhtiön osakekurssi vahvistui 

eilen yli 12 %. Yhdistymisen jälkeen Altian 

osakkeenomistajien omistusosuus yhti-

östä on 53,5 % ja Arcuksen 46,5 %. 

Fuusion on määrä toteutua 2021 alussa. 

Yhtiön uudeksi nimeksi tulee Anora Group 

ja toimitusjohtajaksi on nousemassa Altian 

nykyinen toimitusjohtaja Pekka Tennilä. 

Altialla on aikomus maksaa ylimääräinen 

0,4 euron osinko nykyisen 0,21 euron 

osingon lisäksi.  

 

Valmet ilmoitti eilen halustaan fuusioitua 

Metsosta irtautuneen Neleksen kanssa. 

Valmet on kasvattanut omistusosuuttaan 

Neleksestä huomattavasti viime aikoina. 

Tarkempia ehtoja mahdollisesta fuusiosta 

ei saatu eikä neuvotteluja ole vielä aloi-

tettu. Ruotsalainen Alfa Laval on jo 

aiemmin kesällä tehnyt Neleksestä julki-

sen ostotarjouksen. Valmetin osake laski 

eilen lähes 5 %. Neles kävi jo yli 5 % nou-

sussa, mutta päätyi noin 2 % koholle.  
 

 
 

EU:ssa surffataan remontti-
aallolla 
 
EU harjoittaa voimakkaasti elvyttävää ta-

louspolitiikkaa, jotta koronapandemiasta 

selvittäisiin taloudellisesti pienemmillä va-

hingoilla. Vihreän kehityksen ohjelmalla 

(Green deal) on tässä tärkeä rooli. Oh-

jelma on käynnistämässä suoranaisen 

remonttiaallon, jossa vanhaa rakennus-

kantaa uusitaan vihreää ajattelua 

hyödyntäen. Lisätietoa suunnitelmista voi-

daan odottaa lokakuun puolivälissä, mutta 

ensimmäisiä signaaleja remontoinnin kiih-

tymisestä on jo saatu. Tätä taustaa vasten 

olemme listanneet seurannassamme ole-

via pohjoismaisia yhtiöitä, jotka ovat 

hyvissä asemissa surffatakseen tällä re-

monttiaallolla. Tänään käymme läpi 

lämmitykseen erikoistuneita yhtiöitä ja 

huomenna keskitymme älyteknologiaan. 

 

 

 

  

Lämmitysratkaisut 

Uskomme, että kiinteistöjen lämmitys-

ratkaisut ovat hyvin keskeisessä roolissa 

remonttiaallossa, sillä niiden osuus 

asuinrakennusten energiatarpeesta on 

jopa 69 prosenttia. Kun lämmityksestä 

kehitetään yhä vastuullisempaa, on tär-

keää huomioida, että lämpö syntyy 

fossiilivapaista polttoaineista ja ratkaisut 

toteutetaan niin, että hukkalämpöä syn-

tyy mahdollisimman vähän eli toisin 

sanoen rakennusten energiatehokkuutta 

pystytään parantamaan. Pohjoismaissa 

on useita yrityksiä, jotka tarjoavat ratkai-

suja näihin tarpeisiin. Mielestämme 

nämä ovat myös mielenkiintoisia sijoi-

tuskohteita. 

 

Inwido on Euroopan suurin ikkuna- ja 

ovivalmistaja, joka keskittyy energiate-

hokkaisiin tuotteisiin. Ruotsissa 

pääkonttoriaan pitävä yhtiö toimii myös 

muissa Pohjoismaissa ja useissa Euroo-

pan maissa.  

 

Rockwool valmistaa puolestaan ener-

giatehokkaita kivivillaeristeitä. 

Tanskalaisyhtiö on maailman johtava ki-

vivillapohjaisten ratkaisujen valmistaja, 

joka toimii nykyään lähes 12 000 työnte-

kijän voimin 39 maassa. 

 

NIBE Industrierin liiketoiminta painot-

tuu puolestaan ympäristöystävällisiin 

lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin. Ruot-

salaisyhtiö valittiin viime vuonna 

Tukholman pörssin suurten yhtiöiden 

kategoriassa ”vuoden vastuullisimmaksi 

yhtiöksi”. Se on mielestämme erittäin hy-

vissä asemissa hyötyäkseen 

vastuullisuuden megatrendistä. 

 

Lisäksi Systemair ja Lindab ovat mie-

lenkiintoisia yhtiöitä, joiden ratkaisut 

mahdollistavat aiempaa energiatehok-

kaampaa ilmanvaihtoa. Bisnes on hyvin 

merkittävää, sillä ilmastointilaitteet kulut-

tavat yli 2 prosenttia EU-alueen 

sähköstä. 
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Maa Klo Tapahtuma

JPN 2:50 Teollisuustuotanto

CHN 4:00 Teollisuuden PMI

FIN 8:00 Ulkomaankauppa

GER 10:55 Työttömyysaste

EMU 12:00 Kuluttajahinnat

USA 15:15 Yksityisen sektorin työllisyys

USA 15:30 Bkt, Q2 (lopullinen)

USA 17:00 Vireillä olevat asuntokaupat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -2,7 EUR/USD 1,173

Informaatioteknologia -0,3 EUR/SEK 10,544

Kulutustavarat ja palvelut -0,8 EUR/GBP 0,914

Perusteollisuus -0,9 EUR/JPY 123,780

Päivittäistavarat -0,6 EUR/CHF 1,081

Rahoitus ja kiinteistö -1,2 Euribor 3kk -0,49 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,7 Euribor 12kk -0,43 %

Terveydenhuolto -0,1 EUR 5v (swap) -0,44 %

Tietoliikennepalvelut 0,3

Yhdyskuntapalvelut -0,1

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,4 Öljy, Brent 40,7 -0,9

S&P 500 -0,5 Kulta 1888,9 -0,5

FTSE -0,5 Hopea 23,7 -1,8

MSCI Asia Pacific 0,4 Vehnä 192,3 -0,5

Eurostoxx50 futuuri* -0,7

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:56

Indeksi %

Nikkei 225 -1,4

Hang Seng 1,0

Shanghai -0,1

klo 8:56

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts
https://reon.researchonline.se/login#rechist

