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Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssit painuivat taas perjantaina laskuun, 

kun markkinoiden epävakaa liike jatkui ja si-

joittajat arvioivat koronarokotuksiin liittyviä 

haasteita sekä tämän vaikutusta globaaliin 

talouteen. Yhdysvalloissa viime viikon ala-

mäki painoi tammikuun tuotot miinukselle. 

Myös Euroopan osakemarkkinoilla tammi-

kuusta tuli tappiollinen. 

 

Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla viime 

viikon lasku ei sen sijaan riittänyt tuhoamaan 

tammikuun tuottoja, vaan kuukaudesta kir-

jattin selvästi voitollinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USA:n S&P 500 -indeksi 6kk ajalta 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Myös tänään Aasiassa näyttäisi olevan 

nousupainotteinen päivä. Tokiossa pörssi-

nousu on noin 1,5 % luokkaa ja 

Hongkongissa 2 %. Yhdysvalloissa ja Eu-

roopassa futuurit viittaavat 

nousuavaukseen. Monet sijoittajat pitävät 

viime viikon laskuliikettä varmasti hyvänä 

oston paikkana. Myös Kiinan viranomais-

ten likviditeettiruiske markkinoille on 

auttanut vahvistamaan sijoitustunnelmia. 

 

Q4-tuloskauden julkistustahti kiihtyy 

Suomessa selvästi tällä viikolla. Alkuviikko 

on vielä rauhallinen, mutta erityisesti tors-

taina tuloksia saadaan paljon.  

 

Saksan tammikuun inflaatiovauhti yllätti  

markkinat. Selitystä odotettua nopeam-

paan kuluttajahintojen nousuun voidaan 

hakea arvonlisäveron noususta, korkeam-

mista energiahinnoista sekä 

metodologisista muutoksista. Saksan in-

flaatio kiihtyi joulukuun -0,6 prosentista 

tammikuun 1,6 prosenttiin, kun markkinoi-

den konsensusennuste oli 0,5 prosenttia. 

Myös Espanjassa inflaatio kiihtyi selvästi 

ja yllätti ennusteet, erityisesti energian ja 

elintarvikkeiden hintojen noustessa. Koko 

euroalueen inflaatio voi näiden tietojen va-

lossa yltää alkuvuonna 

markkinaennusteita nopeampaan vauh-

tiin. Voi tietenkin olla, että Saksan ja 

Espanjan luvut ovat poikkeuksia. Lisää yk-

sityiskohtaisempaa dataa kuluttajahintojen 

muutoksesta euroalueella tammikuussa 

saadaan lähiviikkoina. 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Wärtsilä: mennyt on mennyttä, nyt 

katseet tulevaan 

 

Wärtsilän Q4-tlaukset putosivat 28 % ja 

koko vuoden tilaukset laskivat, mikä tar-

joaa tälle vuodelle erittäin helpot 

vertailutasot. Odotamme yhä elpymistä 

tilauksissa vuoden lopulla, ja pidämme 

tavoitehintamme sekä suosituksemme 

ennallaan. Näemme kuitenkin tätäkin 

enemmän nousuvaraa osakkeelle pit-

källä aikavälillä.  

 

Mieluista on se, että Wärtsilä jatkaa tut-

kimukseen ja kehitykseen investoimista 

valmistautuakseen vihreään vallanku-

moukseen sen sijaan, että se vain 

leikkaisi kustannuksiaan tukeakseen ly-

hyen aikavälin tuottoja. 

 

Wärtsilä on tunnettu LNG-arvoketjussa 

ja auttaa ratkaisuillaan muita yhtiöitä 

saavuttamaan lyhyen aikavälin päästö-

tavoitteitaan. Wärtsilällä vaikuttaa 

olevan vahva jalansija myös tulevaisuu-

den moottoreiden kehittämisessä. 

Tällaiset moottorit voivat toimia esim. 

ammoniakilla tai vedyllä. 

 

Kyse ei kuitenkaan ole vain mootto-

reista. Wärtsilä on johtava toimija myös 

merenkulun ohjelmistoratkaisuissa, ku-

ten reittien optimoinnissa. Yhtiö 

vaikuttaa olevan vahvoilla myös varas-

toinnissa. Varastoinnin osuus Energy-

segmentin tilauksista oli yli 20 %. 

 

OSTA – tavoitehinta 12 eur 
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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 10:55 Teollisuuden PMI

EMU 11:00 Teollisuuden PMI

EMU 12:00 Työttömyysaste

USA 17:00 Rakennusinvestoinnit

USA 17:00 Teollisuuden ISM

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -3,4 EUR/USD 1,213

Informaatioteknologia -2,4 EUR/SEK 10,141

Kulutustavarat ja palvelut -2,1 EUR/GBP 0,883

Perusteollisuus -2,1 EUR/JPY 126,950

Päivittäistavarat -2,0 EUR/CHF 1,082

Rahoitus ja kiinteistö -2,0 Euribor 3kk -0,55 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -2,0 Euribor 12kk -0,51 %

Terveydenhuolto -0,8 EUR 5v (swap) -0,44 %

Tietoliikennepalvelut -1,9

Yhdyskuntapalvelut -0,6

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,3 Öljy, Brent 55,9 0,6

S&P 500 -1,9 Kulta 1860,3 0,7

FTSE -1,8 Hopea 28,5 5,6

MSCI Asia Pacific -1,9 Vehnä 227,0 -1,2

Eurostoxx50 futuuri* 0,6

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:00

Indeksi %

Nikkei 225 1,4

Hang Seng 2,2

Shanghai 0,4

klo 8:00
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