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Pörssien sektorirotaatio taukosi
USA:n talous hiipuu rokotetta odotellessa
Sampo toteuttaa strategiaansa

Tapahtuu tänään
Tuloksia

Aasiassa pörssien liikehdintä on ollut teknologiasektoria lukuun ottamatta vaimeaa
ja hieman alavireistä. Myös Eurooppaan ja
USA:han odotetaan kevyttä laskuavausta.

Analyysiuutisia

USA:n talousuutiset muuttumassa vielä synkemmiksi
ennen kuin paranevat

Sampo ilmoitti tiistaina aikovansa myydä
162 miljoonaa Nordean osaketta, ja vielä
samana iltana se kertoi onnistuneensa
myynnissä. Tämä vastaa 4 prosenttia
koko Nordean osakekannasta ja vähensi Sammon omistusosuutta 19,9
prosentista 15,9 prosenttiin. Sampo
huomautti, että tämä myynti on linjassa
yhtiön strategian kanssa. Sampo aikoo
nyt keskittyä yhä enemmän vahinkovakuutustoimintaan. Lisäksi yhtiö etsii
ratkaisuja tämän strategian vahvistamiseksi edelleen. Nordea-omistusten
myynti parantaa Sammon maksukykysuhdetta edelleen.
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Lähde: Bloomberg

Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoita
Eilen nähtiin taas eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa
pörsseissä
nousupäivä.
Sektorirotaatio ei enää jatkunut samansuuntaisena kuin edellispäivinä, sillä teknologiaosakkeet kääntyivät uudelleen nousuun. Viikon aikana vahvat energia- ja finanssisektori
painuivat puolestaan laskuun. USA:ssa Nasdaq nousi enemmän kuin S&P 500.
Heiluntaa kuvastava Vix-indeksi päätyi alimmalle tasolleen elokuun jälkeen.

Viime päivinä markkinoilla on herännyt toiveita koronarokotteen saapumisesta.
Rokote ei kuitenkaan ole vielä hetkeen
laajamittaisessa käytössä, ja sitä odotellessa taloudellinen tilanne heikkenee.
Elpyminen voi tyrehtyä tulevina kuukausina, vaikka pidemmän päälle näkymä
onkin jo valoisampi kovasti odotettujen rokotteen ja talouden elvytystoimien myötä.
Viimeisin ”kova data” Yhdysvalloista on
osoittanut talouden olevan raiteillaan ja
työllisyyden matkalla oikeaan suuntaan.
Koronatartuntojen nopea kasvu uhkaa kuitenkin tukahduttaa elpymisen. Päivittäisten tapauksien määrä on jo kaksinkertainen verrattuna kesän huippulukemiin. Osa
tästä selittyy aktiivisella testauksella. Tärkeämpi havainto on kuitenkin se, että
sairaalahoitoa vaativien määrä on vauhtia
ylittämässä vauhdilla aiemmat huiput.
USA:ssa tilanne ei todennäköisesti aiheuta yhtä vakavaa taloudellista shokkia
kuin Euroopassa, koska rajoitustoimet pysyvät lievempinä. Talous kuitenkin ottaa
iskuja vastaan. Jo nyt on merkkejä siitä,
että ravintoloissa käynti hiipuu koko
maassa. Sama koskee kivijalkakauppoja,
joissa käynti on alkanut hiipua tilastojen
mukaan viime viikkoina.

Sampo toteuttaa strategiaansa:
myi Nordea-omistuksiaan

Meidän mielestämme omistusten myynti
ja brittiläisen vahinkovakuutusyhtiö Hastingsin osto vahvistavat sitä, että yhtiö
toteuttaa strategiaansa käytännön tasolla. Me näemme keskittymisen
vahinkovakuutusbisnekseen
positiivisena. Lisäksi uskomme, että Sammolla
on nyt mahdollisuus vähentää velkaansa, joka nousi Hastings-kaupan
myötä.
OSTA – tavoitehinta 41 eur
Alkuperäinen analyysi: Kimmo Rämä
10.11.2020 klo 20:56 CET
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään
säännöllisesti.
Suositushistoria
Suositusperiaatteet
Arvostusperiaatteet
Vastuuvapaus
Handelsbankenin ja kohdeyritysten väliset yhteydet

Tämä muodostaa riskin sille, että Q4:n
kasvu jää vaatimattomaksi. Myönteinen
rokoteuutinen voi myös väliaikaisesti vaimentaa kasvua, sillä se saattaa kannustaa
ihmisiä pysymään poissa julkisilta paikoilta
vielä hetken aikaa, koska tilanne on palaamassa normaaliksi pian.
Lähde: Capital Economics
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