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Viime viikko päättyi osakemarkkinoilla 

loivaan nousuun, mutta tänään markki-

noilla on laskupainetta. Aasian indeksit ja 

futuurit on ovat pakkasella. Koko marras-

kuusta on kuitenkin tulossa erittäin 

voitokas pörssikuukausi ympäri maailmaa. 

Euroopassa osakeindeksit ovat nousseet 

jopa 20 % rokoteuutisten tukemina.  
 

 
Suomen kuluttajaluottamus 
parani marraskuussa 
 

Suomalaisten kuluttajien luottamus vah-

vistui marraskuussa heikennyttyään sitä 

ennen kolmen kuukauden ajan. Luottamus 

oli myös hieman vahvemmalla tasolla kuin 

vuosi sitten, vaikka toinen koronavirus-

aalto alkoi lyödä läpi Suomessa yhä 

vahvemmin marraskuun aikana. Neljästä 

luottamusindikaattorin komponentista 

odotukset omasta taloudesta ja Suomen 

taloudesta paranivat lokakuuhun verrat-

tuna. Kontrastina tälle näkemykset 

talouden tilanteesta tällä hetkellä heikkeni-

vät. Kuluttajien halukkuus käyttää rahaa 

kestohyödykkeisiin laski hieman. Silti koti-

taloudet suhtautuivat myötämielisesti 

esimerkiksi uuden asunnon ostoon. 

 

Teollisuuden ja palvelualojen luotta-
mus suurin piirtein ennallaan 
 

Teollisuudessa luottamusindikaattori vah-

vistui aavistuksen marraskuussa. Se on 

kuitenkin huomattavasti pitkän aikavälin 

keskiarvoa heikompaa. palvelusektorin 

luottamus on vielä huomattavasti pitkän 

ajan keskiarvoa heikompaa. Se pysyi mar-

raskuussa ennallaan. 

 

Kuluttajaluottamus ja pitkän ajan k.a. 

 

 

  

  

Analyysiuutisia 

 

TietoEVRYn pääomamarkkinapäivä 

torstaina kiinnostaa sijoittajia 

 

Me uskomme TietoEVRYn tavoittelevan 

1-3 prosentin orgaanista kasvua ensi 

vuonna. Yhtiö pyrkii kasvamaan markki-

noita vauhdikkaammin ja nostamaan 

oikaistua käyttökatetta 5-10 prosentilla 

kohti pitkän aikavälin tavoitetta (20 %). 

Yhtiö pyrkii myös laskemaan nettovelan 

suhdetta käyttökatteeseen alle kaksin-

kertaiseksi, mitä pidämme 

mahdollisena. Tämä mahdollistaisi sa-

maan aikaan yritysostot ja korkean 

osingon maksamisen. 

 

TietoEVRYn asiakkaat työskentelevät 

kovasti saadakseen etätyöprosessit toi-

mimaan. Tämä ei edistä pelkästään IT-

palvelujen kysyntää vaan myös ohjel-

mistojen, laitteistojen ja 

turvallisuusominaisuuksien päivityksiä. 

Torstain pääomamarkkinapäivänä yhtiö 

todennäköisesti pitää fuusioon liittyvän 

kustannussäästötavoitteensa ennallaan. 

Synergiaetujen kokonaistavoitetta se voi 

luultavasti kuitenkin kasvattaa. 

 

Industry Software- ja Financial Services-

toimintojen johtajat saattavat tuoda esiin 

uusia yksityiskohtia, jotka auttavat ana-

lyytikkoja parantamaan arvostusmal-

lejaan. Nostimme yhtiön tavoitehintaa 

hieman pääomamarkkinapäivän alla.  

 

OSTA – tavoitehinta 34 sek (oli 31) 

 
Alkuperäinen analyysi: Daniel Djurberg 

27.11.2020 klo 7:34 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 1:50 Teollisuustuotanto

CHN 3:00 Teollisuuden PMI

FIN 8:00 Asuntojen hinnat

USA 17:00 Vireillä olevat asuntokaupat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,2 EUR/USD 1,198

Informaatioteknologia 0,5 EUR/SEK 10,172

Kulutustavarat ja palvelut 0,2 EUR/GBP 0,897

Perusteollisuus -0,2 EUR/JPY 124,410

Päivittäistavarat -0,1 EUR/CHF 1,081

Rahoitus ja kiinteistö -0,4 Euribor 3kk -0,53 %

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

Terveydenhuolto 1,0 EUR 5v (swap) -0,46 %

Tietoliikennepalvelut 0,6

Yhdyskuntapalvelut -1,0

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,2 Öljy, Brent 46,9 -2,7

S&P 500 0,2 Kulta 1772,4 -0,9

FTSE 0,1 Hopea 22,2 -1,9

MSCI Asia Pacific 0,3 Vehnä 210,0 -0,1

Eurostoxx50 futuuri* -1,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:31

Indeksi %

Nikkei 225 -0,8

Hang Seng -1,4

Shanghai 0,3

klo 8:31
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