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Havaintoja markkinoita 
 

Keskuspankkiirit varoittelivat, että roko-

teuutisten aiheuttama euforia voi olla mark-

kinoilla ennenaikaista. EKP:n Lagarde ei ha-

lunnut olla liian innostunut ja BOE:n Baileyn 

mukaan rohkaisevista uutisista huolimatta ei 

tilanteessa olla vielä edetty riittävästi. Fedin 

Powell näkee optimismia keksipitkällä aika-

välillä, mutta lähikuukausina viruksen nopea 

leviäminen aiheuttaa edelleen haasteita. 

 

 

  

USA:n pörssit laskivat eilen noin prosen-

tin, kun huolet koronan leviämisestä ja 

elvytyspaketin puutteesta saivat sijoittajat 

myyntilaidalle. Kaikki toimialat heikkenivät. 

Laskutunnelma ulottui tänään myös Aasi-

aan, tosin päivän aikana monilla 

markkinoilla suunta on kääntynyt päivän 

aikana ylöspäin. 

 

 
 

Sijoittajat odottavat ensi 
vuotta toiveikkaina 
 

Maailmantalouden kasvu jää tänä vuonna 

selvästi negatiiviseksi, mutta ensi vuonna 

elpymisen odotetaan olevan vahvaa. Eri-

tyistoiveita kohdistuu nyt lupaaviin 

koronarokotteisiin, joista on uutisoitu vii-

meisen viikon aikana. Pörsseissä ne ovat 

saaneet aikaan jo uudenlaista optimismia, 

ja samaa voidaan odottaa myös reaalita-

louteen, mikäli rokotteet osoittautuvat 

käyttökelpoisiksi ja tehokkaiksi.  

 

Monissa maissa ja suurella määrällä yri-

tyksiä on kuitenkin edelleen koronan 

aiheuttaman shokin myötä ongelmana 

runsas käyttämätön kapasiteetti. Siksi pa-

luuta normaaliin odotetaan kuumeisesti. 

 

Rokotetta odotellessa tautilanne kuitenkin 

pahenee ennen käännettä parempaan. 

Uusia koronarajoituksia on taas otettu 

maailmalla käyttöön sitä mukaa, kun tar-

tuntamäärät ovat kasvaneet. Samaan 

aikaan talouden tilastot ovat kuitenkin ol-

leet maailmalla laajalti ennusteita 

vahvempia, mikä on nostanut ns. yllätysin-

deksejä korkeammille tasoille. 

 

Massiivinen finanssipolitiikka ja rahapoli-

tikka ovat olleet tänä vuonna talouden 

elpymisen vahvimpia tukipilareita, eikä 

odotettavissa ole nopeaa käännöstä ta-

louspolitiikkaan ensi vuonnakaan. Nyt 

voidaan jo todeta, että vuodesta 2020 tuli 

maailmantaloudelle hyvin heikko, mutta 

odotukset ensi vuoden elpymistä kohtaan 

ovat korkealla. 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Lehdon tuotot yhä paineessa 

 

Lehto Groupin liikevaihto ylsi Q3:lla 

120,4 miljoonaan euroon jääden vuoden 

takaisesta 21 prosenttia. Me ja markki-

noiden konsensus olimme odottaneet yli 

130 miljoonan euron liikevaihtoa. Myynti 

jäi ennusteista kummassakin liiketoimin-

nassa. Liiketulos oli 2,6 miljoonaa euroa 

tappiollinen. Olimme odottaneet 1,5 mil-

joonan tappiota ja markkinoiden 

konsensus 1,2 miljoonan euron voittoa. 

Heikot marginaalit tietyissä kouluprojek-

teissa sekä tappiot Ruotsissa ja yksi 

tappiota tekevä remonttiprojekti painoi-

vat tulosta alas. Korjaustoimenpiteitä 

tuloksen kääntämiseksi on tehty, mutta 

taakka jatkuu silti ensi vuodelle.  

 

Yhtiö ohjeistaa tälle vuodelle 150-170 

miljoonan euron liikevaihtoa ja positii-

vista tulosta. Yhden suuren projektin 

pitäisi valmistua aivan vuoden lopulla, ja 

sillä pitäisi olla positiivinen vaikutus lu-

kuihin. Me olemme odottaneet Lehdon 

liikevaihdon yltävän Q4:llä 178 miljoo-

naan euroon ja tuloksen 9,7 miljoonaan. 

Vuosien 2020-23 strategiassaan Lehto 

arvioi mahdollisuuksiaan hyödyntää ele-

menttirakenteita entistä laajemmin 

muillakin osa-alueilla kuin asuintojen ra-

kentamisessa. Yhtiö aikoo myös 

vuokrata modulaaritilojaan ja laajentaa 

tarjontaansa elinkaaripalveluihin. Tä-

män strategiakauden alussa Lehto ei 

pyri kasvattamana myyntiään vaan ta-

voittelee kannattavuuden parannusta. 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 8:00 Kuluttajahinnat

EMU 12:00 Bkt, Q3

EMU 12:00 Kauppatase

USA 15:30 Tuottajahinnat

USA 16:55 Michigan-luottamusindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -3,4 EUR/USD 1,181

Informaatioteknologia -0,9 EUR/SEK 10,211

Kulutustavarat ja palvelut -1,2 EUR/GBP 0,900

Perusteollisuus -1,2 EUR/JPY 123,810

Päivittäistavarat -0,2 EUR/CHF 1,080

Rahoitus ja kiinteistö -1,7 Euribor 3kk -0,51 %

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

Terveydenhuolto -0,4 EUR 5v (swap) -0,44 %

Tietoliikennepalvelut -0,5

Yhdyskuntapalvelut -1,7

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,1 Öljy, Brent 42,9 -1,4

S&P 500 -1,0 Kulta 1877,7 0,0

FTSE -0,7 Hopea 24,2 -0,3

MSCI Asia Pacific 0,6 Vehnä 209,5 -0,8

Eurostoxx50 futuuri* -0,7

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:39

Indeksi %

Nikkei 225 -0,6

Hang Seng -0,4

Shanghai -1,1

klo 7:40
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