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 Teknologiasektorilla hetkellinen nousuloikka 

 USA:sta inflaatiolukuja tänään 

 Analyysiuutisissa NIBE 

 

 

Tapahtuu tänään  

Taloustilastoja ja tapahtumia 

  

 
 

Markkinat numeroina 
 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssinousu jatkui eilen Euroopassa va-

kaana. Indeksit vahvistuivat keskimäärin 

puoli prosenttia. Alkuviikon laskusta toipunut 

teknologiasektori sai toimia nousun veturina. 

 

Vielä vahvemmin sektorierot näkyivät Yh-

dysvalloissa, jossa teknologiapainotteinen 

Nasdaq vahvistui jopa 3,7 prosenttia. Sa-

maan aikaan S&P 500:n vahvistuminen jäi 

1,4 prosenttiin ja Dow Jones hiipui päivän 

päätteeksi avaustason tuntumaan. Teknolo-

giayhtiöiden eilisestä vahvasta noususta 

huolimatta suurten finanssiyhtiöiden osake-

strategit uskoivat rotaation yhä jatkuvan 

kevään aikana kohti syklisiä arvo-osakkeita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teknologiasektorin nousu menetti jo tä-

nään Aasiassa tehoaan. Nikkei ja Hang 

Seng ovat keikkuneet avaustasoillaan. Öl-

jyn hinta laskee kolmatta päivää. 

 

 
 

USA:n inflaatio tänään 

seurannassa 

 

Tänään julkaistaan USA:n helmikuun in-

flaatioluvut. Inflaatio-odotukset ovat olleet 

viime aikoina kuuma peruna markkinoilla 

yhdessä korkojen nousun kanssa, joten 

päivän lukua seurataan kasvaneella mie-

lenkiinnolla. 

 

USA:ssa kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt 

kaksi edellistä kuukautta, vaikkakin inflaa-

tio jäi tammikuussa ennakko-odotuksia 

hitaammaksi. Myös energian ja ruoan hin-

noista puhdistettu pohjainflaatio hidastui 

yllättäen 1,4 prosenttiin. Monet osavaltiot 

kuitenkin alkavat jälleen avaamaan talouk-

siaan, ja samaan aikaan kongressi 

hyväksyi uuden massiivisen elvytyspake-

tin, mikä lisää kysyntää ja luo hintapaineita 

USA:n taloudessa.  

 

Myös yritysbarometrit ovat indikoineet tun-

tuvista hintapaineista, jotka liittyvät 

toimitusvaikeuksiin. Lisäksi energiahinnan 

pohjavaikutus tulee merkittävästi kiihdyttä-

mään inflaatiota kevätkuukausien aikana. 

Helmikuun inflaatioksi odotetaan 1,7 pro-

senttia. Jos lukema on selvästi tätä 

korkeampi, voi markkinoilla esiintyä taval-

lista suurempaa hermostuneisuutta. 

 

 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

NIBE Industrier on markkinajohtaja 
kestävän energian alalla 
 
 Viimeinen neljännes oli vaikuttava 

päätös vuodelle 

 Varovaista optimismia 2021 

 Nostimme tavoitehintaa 

 

NIBE on markkinajohtaja kestävän ener-

gian alalla, jossa se tarjoaa maailman-

luokan ratkaisuja. Mielestämme yhtiö 

ylsi vaikuttavaan tulokseen Q4:llä, vaik-

ka markkinatilanne oli hankala. Eteen-

päin katsottaessa uskomme, että yhtiön 

vastuullisuusprofiilin pitäisi tukea kysyn-

tää pidemmällä aikavälillä. NIBE:llä on 

vahvat näytöt yritysostoista, ja odo-

tamme tällaisen aktiviteetin jatkuvan. 
 

Lämpöpumppujen kysyntä on runsasta, 

ja ne haalivat markkinaosuuksia muilta 

lämmitysratkaisuilta monilla Euroopan 

markkinoilla. Kehitystä tukevat lainsää-

däntö, tuet ja kuluttajien mieltymykset. 

Tällä hetkellä NIBE mukauttaa tuotetar-

jontaansa EU:n taksonomiasäädösten 

mukaiseksi. Yhtiön mukaan kysyntä el-

pyi Q3:lla ja Q4:llä yllättävän hyvin, mikä 

mahdollisti saavuttamaan positiivisen 

orgaanisen kasvulukeman koko vuo-

delta. Toimitusjohtaja Lindquistin 

mukaan 2021 on alkanut selvällä paran-

nuksella verrattuna viime vuoteen, ja 

yhtiö pysyy varovaisen positiivisena 

koko vuoden näkymien suhteen. 
 

NIBE löytyy myös Handelsbanken Poh-

joismaat Indeksi Criteria -rahastosta 
 

OSTA – tavoitehinta 285 SEK  

(oli 280 SEK) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

5.3.2021 klo 15:26 CET 
 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
 
Suositushistoria  
Suositusperiaatteet 
Arvostusperiaatteet 
Vastuuvapaus 
Handelsbankenin ja kohdeyritysten väliset yhteydet 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 8:00 Teollisuustuotanto

FIN 9:00 Ulkomaankaupan ennakko

USA 15:30 Kuluttajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,9 EUR/USD 1,187

Informaatioteknologia 3,4 EUR/SEK 10,126

Kulutustavarat ja palvelut 3,8 EUR/GBP 0,857

Perusteollisuus -0,4 EUR/JPY 129,260

Päivittäistavarat 0,0 EUR/CHF 1,105

Rahoitus ja kiinteistö -0,9 Euribor 1kk -0,56 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,7 Euribor 3kk -0,54 %

Terveydenhuolto 0,6 Euribor 6kk -0,52 %

Tietoliikennepalvelut 0,9 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut 1,3 EUR 5v (swap) -0,31 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,6 Öljy, Brent 66,8 -1,0

S&P 500 1,4 Kulta 1710,2 -0,3

FTSE 0,2 Hopea 25,6 -1,3

MSCI Asia Pacific -1,6 Vehnä 229,3 -0,4

Eurostoxx50 futuuri* -0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:15

Indeksi %

Nikkei 225 0,0

Hang Seng 0,1

Shanghai 0,3

klo 8:15
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