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Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 

 

Aasian osakemarkkinoilla on ollut tänään 

nousupäivä USA:n vaaleja odotellessa. Kau-

pankäynti on kuitenkin tavallista 

hiljaisempaa, sillä Japanin markkinat ovat 

suljettuna juhlapyhän vuoksi. Myös osakefu-

tuurit Euroopassa ja USA:ssa ovat 

nousussa. Eilinen oli USA:ssa vahva nousu-

päivä energiasektorin johdolla. Wall Streetin 

pääindeksit kohosivat keskimäärin reilun 

prosentin. Euroopassa meno oli vielä hur-

jempaa, mistä kertoo Euro Stoxx 50                   

-indeksin nousu yli 2 prosentilla. 

 

 

  

USA:n vaalit tänään 
 

Tänään on USA:n presidentinvaalien ää-

nestyspäivä. 98 miljoonaa ääntä on tosin 

jo annettu ennakkoon. Kumpikin ehdokas 

on kampanjoinut ahkerasti etenkin vaa’an-

kieliosavaltioissa, jotka ratkaisevat 

tuloksen. Vaikuttaa siltä, että Trump on 

pystynyt kuromaan kiinni Bidenin etumat-

kaa jonkin verran. Mielipidetiedustelujen 

mukaan Bidenilla olisi edelleen selvä 

johto, mutta vaaleissa on aina omat epä-

varmuustekijänsä, jotka voivat heiluttaa 

todellista tulosta. Neljä vuotta sitten Clinto-

nin ”etumatka” oli pienempi kuin Bidenilla 

nyt, mutta Trumpilla on silti tälläkin kertaa 

realistinen mahdollisuus voittaa riittävästi 

tärkeitä osavaltioita ja kerätä siten enem-

män valitsijamiehiä taakseen, vaikka 

puhtaasti äänten määrässä hän tuskin ky-

kenee Bidenia haastamaan. 

 

Ratkaiseeko koronakriisi vaalit? 

Bloombergin keräämän datan mukaan 

Trump oli vielä alkuvuonna istuvana presi-

denttinä vaalien selvä voittajaehdokas 

ennen Bidenin valintaa demokraattien eh-

dokkaaksi. Taloudella meni hyvin ja 

työllisyys oli vahvaa. Koronapandemia on 

kuitenkin sotkenut kuviot pahasti. Kriisin-

hoitoon ei olla oltu USA:ssa tyytyväisiä, ja 

syyttävä sormi on osoittanut koronaa vä-

hätellyttä Trumpia. Myös Biden on 

tarttunut tähän ja hyötynyt oman kannatuk-

sensa ohella Trumpin vastustuksesta. 

 

Mahdollisuudet voittoon (%) 

 
Lähde: Bloomberg 

 

 

  

Analyysiuutisia 

 

Stockmann: Lindex pärjää hyvin 

 

Stockmann on löytänyt itsensä häviä-

västä päädystä keskellä vähittäiskaupan 

suurta murrosta. Uusi hallituksen pu-

heenjohtaja on alkanut toteuttaa 

rohkeampia toimenpiteitä, mutta pande-

mia on saanut kaupan volyymit laskuun. 

Tämä aiheuttaa uusia rakenteellisia jär-

jestelytoimia. Lindex pärjää hyvin 

olosuhteisiin nähden, mutta tavaratalo-

jen näkymät ovat erittäin epävarmat. 

Näkyvyys tulevaisuuden volyymeihin on 

hämärän peitossa. Myös hybridilainojen 

konversioon osakkeiksi liittyy omat ris-

kinsä. Epävakaan tilanteen vuoksi 

suhtaudumme osakkeeseen varovai-

suudella. 

 

Stockmannilta saatiin kuitenkin odotet-

tua parempi Q3-tulos yllättävän vahvan 

liikevaihdon ja Lindexin aggressiivisten 

kustannusleikkauksien ansiosta. Tava-

ratalojen myynti sakkasi 21 % vuoden 

takaisesta, mutta bruttomarginaalin el-

pyminen tuki tuottoja. Liikevoiton yhtiö 

ohjeisti heikkenevän tänä vuonna, mikä 

tarkoittaisi heikkoa Q4:ää. Pandemia su-

mentaa näkymiä, mutta mielestämme 

positiivisen Q4-yllätyksen mahdolli-

suutta ei voida poissulkea. Pidämme 

kuitenkin suurten epävarmuustekijöiden 

vuoksi MYY-suosituksen ja tavoitehin-

nan ennallaan.  

 

MYY – tavoitehinta 0,75 eur 
 

Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
30.10.2020 klo 15:59 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

JPN Markkinat kiinni

USA 17:00 Tehdastilaukset

USA 17:00 Kestohyödykkeiden tilaukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 3,7 EUR/USD 1,166

Informaatioteknologia 0,3 EUR/SEK 10,369

Kulutustavarat ja palvelut 0,3 EUR/GBP 0,902

Perusteollisuus 2,7 EUR/JPY 121,970

Päivittäistavarat 1,6 EUR/CHF 1,071

Rahoitus ja kiinteistö 1,9 Euribor 3kk -0,52 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 3,4 Euribor 12kk -0,49 %

Terveydenhuolto 1,8 EUR 5v (swap) -0,48 %

Tietoliikennepalvelut 0,1

Yhdyskuntapalvelut 2,2

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,2 Öljy, Brent 37,5 -0,5

S&P 500 1,2 Kulta 1888,8 -0,4

FTSE 1,4 Hopea 24,0 -0,5

MSCI Asia Pacific -0,5 Vehnä 205,0 -0,1

Eurostoxx50 futuuri* 1,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:40

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng 2,1

Shanghai 1,4

klo 9:40
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