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Havaintoja markkinoilta 
 

Euroopan pörssiviikko käynnistyi loivalla 

nousulla, kun Britanniaa lukuun ottamatta 

tärkeimmillä markkinoilla kirjattiin positiivisia 

tuottoja. Myös Helsingissä viikko alkoi eilen 

myönteisesti monien teollisuusyhtiöiden 

noustessa voimakkaasti. Vahvimpia näistä 

olivat Outokumpu, Metsä Board ja Stora 

Enso. Vastaavasti vuoden alussa hyvin 

noussut Nokian osake oli selvässä laskussa. 

USA:n markkinaviikko alkaa vasta tänään ei-

lisen vapaapäivän takia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aasian pörsseissä on tänään vahvin nou-

sutunnelma yli viikkoon. Erityisesti tämä 

näkyy Koreassa ja Hongkongissa. Ylämä-

keä on odotettavissa myös Eurooppaan 

sekä USA:han futuurien perusteella. 

USA:n 10-vuotinen korko palasi myös nou-

suun ja on nyt noin 1,11 prosentissa. 
 

 
 

Kiinan talouden vahva lop-
puvuosi nosti Bkt:n koronaa 
edeltävälle tasolle 
 

Virallisilla luvuilla mitattuna Kiinan talous-

kasvu kiihtyi Q4:llä 6,5 prosenttiin eli 

nopeimpaan vauhtiinsa kahteen vuoteen. 

Edellisellä neljänneksellä kasvua kertyi 

4,9 prosenttia. Kuukausidatan mukaan 

kasvu hidastui hieman aivan vuoden lo-

pulla, mutta on melko varmasti pysytellyt 

silti vuoteen 2021 siirryttäessä vahvana. 

Markkinoilla uskotaan, että reipas tahti py-

syy yllä koko alkuvuoden ajan, mutta voi 

hiipua hieman vuoden loppua kohden.  

 

Kokonaiskuvaa katsottaessa voidaan en-

nustaa, että Kiinan kasvuaktiviteetti jatkuu 

hyvänä, mikä auttaa tukemaan maan työ-

markkinoita. Työttömyysaste laski syksyn 

aikana ja pysytteli joulukuussa 5,2 prosen-

tissa. Vahvan työmarkkinatilanteen myötä 

tulojen kasvu on palautumassa. Vähittäis-

kauppa hiipui hieman viimeisimpien 

tilastojen mukaan, mutta siitä huolimatta 

talouden kokonaisnäkymät pysyvät kirk-

kaina.  

 

Kotitalouksien varallisuus on kasvanut 

viime vuoden ylimääräisien säästöjen an-

siosta, ja lisäksi elvytysohjelman tuoma 

myötätuuli teollisuudelle ja rakentamiselle 

voi vielä jatkua. Ulkomainen kysyntä kiina-

laisille tuotteille voi kuitenkin tästä 

eteenpäin hieman heikentyä, kun rokotus-

ohjelmien edistyminen ja länsimaisen 

tuotannon palautuminen palauttaa globaa-

leja kulutustottumuksia taas 

normaalimpaan suuntaan. 
 

Lähde: Capital Economics 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Sandvikin SMRT viitoittaa yhtiön    

kasvun tietä tänä vuonna 

 

Odotamme edelleen tänä vuonna Sand-

vikin koneratkaisujen segmentille (SMS) 

maltillista elpymistä. Sen sijaan kaivos- 

ja kiviteknologian segmentti (SMRT) on 

ottamassa suuremman loikan, kun kai-

vosalan sentimentti elpyy. 

Materiaaliteknologian yksikkö (SMT) 

kohtaa tänä vuonna aluksi vaikeuksia, 

mutta on pian taas matkalla marginaa-

lien nousu-uralle. 

 

Nostimme 2021-22 oikaistujen liikevoit-

tojen ennusteita noin 4 prosentilla, koska 

tilauskanta elpyy ja SMRT:n näkymät 

ovat entistä valoisammat. Vastatuulta 

näille näkymille tulee hieman valuu-

toista. Odotamme kaivosteollisuuden 

maksimoivan tuotantonsa, ja uskomme 

laitetilauksien positiivisen trendin jatku-

neen yhä Q4:llä sekä tänä vuonna. 

 

Sandvik on nauttinut vahvasta vedosta 

viime aikoina, ja pysymme optimistisina 

sen suhteen, että tuoreimmat operatiivi-

set parannukset eivät vielä näy 

osakekurssissa. Osake hinnoitellaan nyt 

2021 ennusteiden mukaan historiallista 

arvokkaammaksi, mutta tämä kuvastaa 

mielestämme Sandvikin toiminnan pa-

rantunutta laatua ja marginaalien 

sitkeyttä. 
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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

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia x EUR/USD 1,209

Informaatioteknologia x EUR/SEK 10,131

Kulutustavarat ja palvelut x EUR/GBP 0,889

Perusteollisuus x EUR/JPY 125,790

Päivittäistavarat x EUR/CHF 1,077

Rahoitus ja kiinteistö x Euribor 3kk -0,55 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut x Euribor 12kk -0,50 %

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

Tietoliikennepalvelut x

Yhdyskuntapalvelut x

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,5 Öljy, Brent 55,0 0,5

S&P 500 x Kulta 1839,2 -0,1

FTSE -0,2 Hopea 25,2 -0,6

MSCI Asia Pacific -0,7 Vehnä 235,8 1,8

Eurostoxx50 futuuri* 0,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:34

Indeksi %

Nikkei 225 1,4

Hang Seng 2,0

Shanghai -1,0

klo 8:21
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