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Havaintoja markkinoilta 
 

Nousujohteinen markkinaviikko päättyi 

perjantaina hieman varovaisemmissa mer-

keissä. Optimismi, joka kumpusi USA:n 

elvytysnäkymistä ja vallanvaihdosta hiipui 

hieman, kun huomio palasi sitkeästi jatku-

vaan koronapandemiaan ja sen kielteisiin 

taloudellisiin vaikutuksiin. Samaan aikaan 

Q4-tuloskausi on käynnistynyt USA:ssa erit-

täin myönteisesti. Euroopassakin ensimmäi-

set tulokset ovat pääosin ylittäneet odotuk-

set vaikean koronakvartaalin aikana. Viikon 

aikana kokonaiskuva selkenee, kun tuloksia 

saadaan lisää, myös Suomesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aasiassa uusi viikko alkoi hyvissä nousu-

tunnelmissa. Länsimaihin pörssifutuurit 

antavat odottaa tasaisempaa avausta. 

 
 

Talouskehityksessä isoja eroja 
 

Vaikka koko maailma on tuntenut nahois-

saan pandemian vaikutukset, talouksien 

selviytymisessä on maa- ja sektorikohtai-

sia eroja. Kiina otti tiukat rajoitukset 

ensimmäisenä käyttöön, mutta elpyy nyt 

vauhdikkaimmin. Vauhtia antavat julkiset 

rakennusinvestoinnit ja globaalin teolli-

suustuotannon vahva elpyminen. 

Teollisuus kärsi keväällä toimituskatkok-

sista, mutta syksyllä globaali 

teollisuustuotanto oli jo lähes samalla ta-

soilla kuin ennen COVID-19-pandemiaa.  
 

Teollisuustuotannon vahva elpyminen yh-

dessä massiivisen rahapoliittisen 

elvytyksen kanssa sai pörssit nopeasti ja-

loilleen. Palveluala on kuitenkin kärsinyt 

erityisen voimakkaasti, koska ihmiset ra-

joittivat liikkumistaan kodin ulkopuolella tai 

heidän liikkumistaan rajoitettiin. Lisäksi toi-

sen aallon aikana käyttöönotetut 

rajoitukset kohdistuivat ennen kaikkea pal-

veluihin, joissa fyysisen etäisyyden 

pitäminen on vaikeaa. Uskomme talous-

kasvun pysyvän erittäin riippuvaisena 

koronaviruksen leviämisestä ja leviämistä 

hidastavien rajoitusten kestosta.  
 

Tuoreet rokoteuutiset valavat uskoa ole-

tettua nopeampaan rokotustahtiin ja 

tehokkaampiin rokotteisiin. Vaikka roko-

tusten aikataulutus, rokotteiden jakelu ja 

halukkuus rokotteen ottamiseen ovat mo-

nilta osin epäselvät, näyttää koko ajan 

todennäköisemmältä, että suurin osa ke-

hittyneistä maista saa rokotettua 

väestönsä haavoittuvimman osan vuoden 

ensimmäisellä neljänneksellä ja loputkin 

kansalaisensa kesään mennessä. Roko-

tusten eteneminen vaihtelee kuitenkin 

huomattavasti eri maiden kesken. Esimer-

kiksi Ranskassa on ollut hidas aloitus, kun 

taas Isossa-Britanniassa käyttöönotto on 

ollut sujuvampaa. 
 

Lähde: Handelsbankenin uusin Talousennuste 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

SSAB ennen perjantain tulosta:  

suurempaa vaihdetta silmään 

 

Teräksen hintojen nopea palautuminen 

Euroopassa ja USA:ssa tarkoittaa, että 

konversiohinnat ovat nyt nousseet ke-

sän pohjilta 110 % Euroopassa ja 66 % 

USA:ssa. Vaikka näemme hintojen nou-

sun kestävyyden hauraana, olemme 

vakuuttuneita siitä, että SSAB:n tuot-

tonäkymät seuraaville kvartaaleille 

näyttävät vahvoilta. Ruotsin mediassa 

on spekuloitu suurimpien omistajien hei-

kosta tuesta SSAB:n aikeille ostaa 

IJmuiden. Tämän on toiminut kuin polt-

toaineena osakkeen hinnalle viime 

aikoina. Näemmekin, että markkinoiden 

huolet ostoaikeista ovat nyt haihtuneet. 

Ostoa ei voida täysin poissulkea, mutta 

näemme, ettei sellainen toisi osakkeen-

omistajille lisäarvoa lyhyellä aikavälillä. 

 

Hintojen nousun ja vahvistuneen kan-

nattavuuden myötä nostimme SSAB:n 

käyttökatteen ennusteitamme tälle vuo-

delle 39 % ja ensi vuodelle 10 %. Vaikka 

yhtiön osake on ollut nousukiidossa al-

kuvuonna, se on silti jäänyt selvästi 

kilpailijoistaan IJmuidenin ostopuheiden 

takia. Osake on hinnoiteltu (analyysin 

julkaisuajankohtana 21.1.) käyttökatteen 

ennusteillamme 30 % historiallista kes-

kiarvoaan edullisemmaksi. Houkutte-

levan tilanteen vuoksi nostimme suosi-

tusta ja tavoitehintaa. SSAB julkaisee 

Q4-tuloksensa perjantaina. 

 

OSTA – tavoitehinta 4,2 eur  

(oli LISÄÄ – 3 eur) 

B-osakesarja 
 

Alkuperäinen analyysi: Gustaf Schwerin 

21.1.2021 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

FIN 8:00 Tuottajahinnat

GER 11:00 IFO-indeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,5 EUR/USD 1,218

Informaatioteknologia -0,3 EUR/SEK 10,084

Kulutustavarat ja palvelut -0,3 EUR/GBP 0,888

Perusteollisuus -0,5 EUR/JPY 126,310

Päivittäistavarat -0,3 EUR/CHF 1,078

Rahoitus ja kiinteistö -0,7 Euribor 3kk -0,54 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,4 Euribor 12kk -0,50 %

Terveydenhuolto -0,3 EUR 5v (swap) -0,43 %

Tietoliikennepalvelut 0,1

Yhdyskuntapalvelut 0,2

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,7 Öljy, Brent 55,4 0,0

S&P 500 -0,3 Kulta 1851,5 -0,2

FTSE -0,3 Hopea 25,5 0,1

MSCI Asia Pacific -0,7 Vehnä 223,3 -3,7

Eurostoxx50 futuuri* 0,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:30

Indeksi %

Nikkei 225 0,7

Hang Seng 2,1

Shanghai 0,6

klo 8:31
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