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 Syyskuun pörssikehitys vaisua 

 Aasian päämarkkinat tänään kiinni 

 EU:ssa surffataan remonttiaallolla (Osa 3) 
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Markkinat numeroina 
 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 

 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Euroopassa pörssit elpyivät eilen las-

kuavauksesta, mutta kääntyivät päivän 

lopulla uuteen alamäkeen, kun Saksa il-

moitti, että EU:n elpymisrahasto viivästyy 

hallinnollisten ongelmien vuoksi. Koko syys-

kuu ja kolmas kvartaali olivat euro-osakkeille 

vaisumpi periodi toisen kvartaalin vahvan el-

pymisen jälkeen. Syyskuussa laaja Stoxx 

600 -indeksi päätyi noin prosentin laskuun ja 

koko Q3:n osalta tuotto oli nollatasolla. 

 

 

 

  

Yhdysvalloissa pörssit ponnistivat eilen, 

kuukauden viimeisenä päivänä nousuun. 

Koko syyskuun osalta jenkki-indeksit jäivät 

korjausliikkeiden vuoksi muutamia pro-

sentteja tappiolle. Koko kolmas kvartaali 

oli kuitenkin voitokas, kun pääindeksit nou-

sivat noin 8-10 prosenttia. Futuurit ovat 

tänään koholla, joten nousupainotteista 

avausta voidaan odottaa. 

 

Aasiassa pörssikauppaa on käyty tä-

nään tavallista pienemmillä volyymeilla, 

kun Kiinan (ja Hongkongin) sekä Korean 

markkinat ovat kiinni juhlapyhän vuoksi. 

Myös huomenna Kiina pysyy kiinni. Man-

ner-Kiinassa lomailu jatkuu myös ensi 

viikolla. Myös Japanissa pörssikauppa py-

sähtyi tänään teknisten ongelmien vuoksi 

kokonaan. Australiassa ja Singaporessa 

on ollut nousupäivä. 

 

USA:n yksityisen sektorin epäviralliset 

työllisyysluvut olivat eilen markkinaodotuk-

sia paremmat. Tämä toimii joskus 

ennakkona virallisille työmarkkinaluvuille, 

jotka julkaistaan perjantaina. Sitä ennen 

saadaan vielä tänään viikoittaiset työttö-

myyskorvaushakemuksien luvut.  
 

 
 

EU:ssa surffataan remontti-
aallolla 
 

Vihreän kehityksen ohjelma (Green deal) 

on tärkeä osa EU:n elvyttävää talouspoli-

tiikkaa, jolla koronan vaikutuksia pyritään 

lieventämään. Ohjelma on käynnistä-

mässä suoranaisen remonttiaallon, jossa 

vanhaa rakennuskantaa päivitetään ym-

päristöystävällisillä ratkaisuilla. Lisätietoa 

suunnitelmista voidaan odottaa pian, ja 

ensimmäisiä signaaleja remontoinnin kiih-

tymisestä on jo saatu. Olemme listanneet 

seurannassamme olevia pohjoismaisia 

yhtiöitä, jotka ovat hyvissä asemissa surf-

fatakseen tällä remonttiaallolla. Eilen 

kävimme läpi lämmitykseen ja ilmanvaih-

toon erikoistuneita yhtiöitä ja tänään 

luomme katseen älyteknologiaan. 

 

 

 

  

Älyteknologiset ratkaisut 

Euroopan komissio on linjannut suunni-

telmissaan, että keskittyminen raken-

nusten älyteknologisiin ratkaisuihin tulee 

olemaan keskeinen osa sitä remonttiaal-

toa, jossa vanhaa rakennuskantaa 

päivitetään ympäristöystävällisemmäksi. 

Toisin sanoen pyrkimyksenä on integ-

roida rakennuksiin uusiutuvia 

energialähteitä ja asentaa esim. sähkö-

autojen latausinfrastruktuuria.  

 

Lisää relevantteja huomioita aiheesta 

saadaan EU:n taksonomiasta. Se on re-

gulaatiota, jolla pyritään määrittämään 

kriteerit ympäristön kannalta kestävälle 

kehitykselle. Taksonomia siis sanelee 

millaisia investointeja voidaan pitää vas-

tuullisina. Se on yhteydessä Vihreän 

kehityksen ohjelmaan, joka on tärkeä 

osa EU:n elpymissuunnitelmaa. Us-

komme, että taksonomiaa myötäileviä 

ratkaisuja tarjoavat yritykset kykenevät 

Euroopassa myös houkuttelemaan pa-

remmin sijoittajia puoleensa ja luomaan 

taloudellista lisäarvoa. 

 

Tätä   taustaa   vasten    uskomme,     että 

Caverion (suunnittelee, rakentaa ja 

huoltaa älykkäitä energiatehokkaita rat-

kaisuja rakennuksiin) ja Bravida (tarjoaa 

teknisiä ratkaisuja rakennusten energia-

optimointiin, ilmoittanut myös kahdesta 

aurinkoenergia-alan yritysostosta) ovat 

potentiaalisia voittajia vihreitä investoin-

teja suosivassa ympäristössä. 

 

Kodinkoneet eivät välttämättä tule en-

simmäiseksi mieleen älyteknologiasta 

puhuttaessa. Niiden osuus rakennusten 

energiakulutuksesta EU:n alueella on 

kuitenkin 12 %, joten merkitys on tun-

tuva. EU:n ohjelman ja Ruotsin 

asuinrakennuksiin kohdistuvan budjetin 

vuoksi näemme myös Electroluxin mie-

lenkiintoisena yhtiönä. 

 

Seuraavina päivinä käymme näitä yksit-

täisiä yhtiöitä läpi vielä tarkemmin 

Analyysiuutisissa. 
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Maa Klo Tapahtuma

CHN Markkinat kiinni

EMU 11:00 Teollisuuden PMI

EMU 12:00 Työttömyysaste

USA 15:30 Yksityinen kulutus

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

USA 17:00 Teollisuuden ISM

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,2 EUR/USD 1,174

Informaatioteknologia 0,9 EUR/SEK 10,491

Kulutustavarat ja palvelut 0,7 EUR/GBP 0,908

Perusteollisuus -0,3 EUR/JPY 123,870

Päivittäistavarat 1,2 EUR/CHF 1,080

Rahoitus ja kiinteistö 1,2 Euribor 3kk -0,50 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,9 Euribor 12kk -0,44 %

Terveydenhuolto 1,7 EUR 5v (swap) -0,43 %

Tietoliikennepalvelut 0,1

Yhdyskuntapalvelut 0,9

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,2 Öljy, Brent 41,0 -0,2

S&P 500 0,8 Kulta 1893,3 0,4

FTSE -0,5 Hopea 23,7 1,9

MSCI Asia Pacific 0,4 Vehnä 197,8 2,9

Eurostoxx50 futuuri* 0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:36

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng Suljettu

Shanghai Suljettu

klo 8:37

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

