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Havaintoja markkinoilta 
 

Osakkeet nousivat teknologiasektorin rallin 

myötä noin kuuden viikon huippuihin Yhdys-

valloissa. S&P 500 -indeksi vahvistui 1,6 % 

ja nousu venyi neljänteen päivään. Nasdaq 

kohosi jopa 2,6 %. Aasiassa pörssien suunta 

on vaihdellut voimakkaasti päivän aikana. 

Japanissa ollaan päätymässä lähelle aamun 

avaustasoja ja Hongkongissa kaupankäynti 

keskeytettiin kokonaan trooppisen myrskyn 

vuoksi. Öljyn hinta on pysytellyt tasaisena ja 

kulta on heikentynyt. 

 

 

  

Q3-tuloskausi on alkamassa maailmalla. 

Tänään merkittäviä julkistuksia saadaan 

ainakin JP Morganilta ja Johnson & John-

sonilta. Suomalaisten pörssiyhtiöiden 

raportteja alkaa tipahdella enemmän ensi 

viikon aikana. 

 

Energiajärjestö IEA:n mukaan öljyn maa-

ilmanlaajuinen kysyntä ei toivu pandemi-

asta ennen vuotta 2023. Sekin elpyminen 

vaatii koronaviruksen talttumisen, tai muu-

ten kysynnän palautumiseen voisi mennä 

koko vuosikymmen. Joka tapauksessa ky-

syntä saavuttaisi noin kymmenen vuoden 

päästä tason, jolta se ei enää nouse, kun 

uusiutuva energia valtaa alaa. 

 
 

USA:sta inflaatioluvut 
 

Yhdysvalloissa niin kuluttajahintainflaatio 

(1,3 %) kuin energian ja ruoan hinnoista 

puhdistettu pohjainflaatio (1,7 %) kiihtyivät 

elokuussa. Pohjainflaation kiihtymisen 

taustalla oli mm. käytettyjen moottoriajo-

neuvojen hintojen nousu. Tänään 

julkaistaan syyskuun inflaatioluvut. Mark-

kinoiden odotuksissa on hienoinen 

inflaation lisäkiihtyminen. Kysyntäpaine 

näyttää kiihdyttäneen inflaatiota myös 

syyskuussa, kun esimerkiksi autojen tar-

jonta ei vielä koronan tuotantosulkujen 

jälkeen täysin pysty vastaamaan viime 

kuukausien vahvistuneeseen kysyntään. 

Tilapäisistä tarjontaongelmista huolimatta 

inflaatio on vielä keskuspankki Fedin tavoi-

tetta hitaampaa.  

 

USA:n inflaatio 

 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Wärtsilässä iso potentiaali 

 

Wärtsilän osake ja yhtiön saamat tilauk-

set korreloivat vahvasti keskenään. 

Historia on osoittanut, että osakekurssi 

heijastelee tilauksia 12 kk etukäteen. 

Tätä heijastellen uskomme, että tilaus-

kannan pitäisi alkaa elpyä ensi vuoden 

loppupuoliskolla. Jos historia toistaa it-

seään emmekä näe syytä olettaa muuta, 

uskomme 2021-22 tilauksien oikeutta-

van noin 12-14 euron osakekurssin ja 

2023-25 tilausten mahdollistavan 16-20 

euron kurssin, joka myös enteilisi tilauk-

sia vuoden etuajassa. Siten nostimme 

12 kuukauden tavoitehintaa 10 euroon ja 

suositusta tasolle OSTA.  

 

Tilausennusteemme ensi vuodelle on 15 

% vuosien 2017-19 keskiarvoa mata-

lampi eikä siten vielä lähelläkään 

normaalitasoa, mutta silti riittävän kor-

kea oikeuttamaan merkittävän nousun 

osakkeelle. Ensi vuodelta odotamme 6 

% suurempia laitetilauksia ja 14 % kor-

keampia palvelutilauksia. Marinelle on 

odotettavissa 5 % kasvua laitetilauksiin 

vaikka olettaisimme, että risteilyalus- ja 

lauttatilaukset laskevatkin edelleen tä-

män vuoden 50% laskun jälkeen. 

Energy-toiminnoissa tilaukset putosivat 

jo 2019, ja uskomme niiden vähitellen 

saavuttavan pohjatason. Ylipäätään 

odotamme, että 2023 tulee olemaan 

vuosi, jolloin investoinnit palaavat suu-

ressa mittakaavassa kasvuun. 

 

OSTA – tavoitehinta 10 eur 

(oli PIDÄ – 8 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 
5.10.2020 klo 7:28 CET 
 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 9:00 Kuluttajahinnat

GER 12:00 ZEW-indeksi

USA 15:30 Kuluttajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,3 EUR/USD 1,180

Informaatioteknologia 2,7 EUR/SEK 10,397

Kulutustavarat ja palvelut 2,1 EUR/GBP 0,904

Perusteollisuus 0,6 EUR/JPY 124,370

Päivittäistavarat 1,2 EUR/CHF 1,073

Rahoitus ja kiinteistö 1,1 Euribor 3kk -0,51 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,2 Euribor 12kk -0,47 %

Terveydenhuolto 0,7 EUR 5v (swap) -0,45 %

Tietoliikennepalvelut 2,4

Yhdyskuntapalvelut 0,7

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,2 Öljy, Brent 41,8 0,1

S&P 500 1,6 Kulta 1913,5 -0,5

FTSE -0,3 Hopea 24,9 -0,9

MSCI Asia Pacific 0,4 Vehnä 200,8 0,2

Eurostoxx50 futuuri* -0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:16

Indeksi %

Nikkei 225 0,2

Hang Seng 2,2

Shanghai -0,3

klo 8:16

https://www.researchonline.se/macro/our_forecasts
https://reon.researchonline.se/desc/rechist
https://reon.researchonline.se/desc/rechist
https://reon.researchonline.se/desc/recstruct
https://reon.researchonline.se/desc/definitions
https://reon.researchonline.se/desc/disclaimers
https://reon.researchonline.se/desc/disclosure
https://reon.researchonline.se/login#rechist

