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Pörssiviikon nousuavaus hiipumassa
Goldman Sachs suosii yhä riskinottoa
Analyysiuutisissa AstraZeneca
Myös USA:ssa markkinat päätyivät nousuun
teknologiasektorin
johdolla.
Indekseistä Nasdaq (+1,2 %) vahvistui yli
prosentin enemmän kuin perinteisiä yhtiöitä seuraava Dow Jones (+0,3 %). Siltä
osin näyttääkin, että sektorirotaatio pois
teknologiasta kohti perinteisempiä toimialoja on nyt tauolla. Riskinottoa ohjannut
USA:n 10 vuoden valtiolainan korko jatkoi
perjantaina alkanutta laskuaan ja on palannut alle 1,7 prosenttiin.
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Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta
Euroopan pörssiviikko alkoi nousulla, kun
teknologia- ja autoyhtiöiden osakkeiden vahvistuminen kumosi matkailuyhtiöiden laskua.
Rokotetoimituksiin liittyvät ongelmat ja sosiaalisten rajoitusten pidentämiset hillitsivät
riskinottoa tietyillä toimialoilla. Tunnelmia
Euroopan markkinoilla pitää hauraana Saksan
päätös
pidentää
koronasulkua
huhtikuun 18. päivään saakka. Jos koronasta toipuminen etenee, pitävät monet
strategit eurooppalaisosakkeita houkuttelevina suhteessa hintaviin USA:n osakkeisiin.
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Aasian pörsseissä on tänään todistettu
selvää laskua. Kiinassa indeksit ovat tulleet alas yli prosentin ja Japanissakin
tunnelma kääntyi alavireiseksi. Länsimaissa futuurit ovat lievästi pakkasella.
Pankkijätti Goldman Sachs toisti aiemmin
vuoden
alussa
antamansa
näkemyksen, jonka mukaan ”kupla tai laskumarkkina on vielä kaukana”. ”Riskinotto
ja osakemarkkinoiden nopea nousu eivät
välttämättä tarkoita, että laaja systemaattisesti vaarallinen kupla olisi syntymässä”.
S&P 500 –osakeindeksi on noussut vaikuttavaa vauhtia viime vuosina, erityisesti
teknologiasektorin vetämänä, mutta Goldmanin mukaan kyse ei ole lähellekään niin
äärimmäisestä räjähtävästä nousuilmiöstä, kuin 90-luvun lopun teknokuplassa.
Tammikuussa Goldman totesi, että riski
markkinoiden korjausliikkeelle kasvaa,
mutta jokainen lasku tarjoaa hyvän oston
paikan. Tammikuun lopulla ja helmi-maaliskuun vaihteessa nähdyt pudotukset
osoittautuivatkin ainakin lyhyellä tähtäimellä tällaisiksi oston paikoiksi.

Analyysiuutisia
AstraZenecan ja Oxfordin koronarokotteella hyvä suoja
AstraZeneca vahvisti eilen, että sen ja
Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote
saavutti
yhdysvaltalaisen
tutkimuksen kolmannessa osiossa tilastollisesti merkittävän 79 prosentin
suojan viruksen aiheuttamia oireita vastaan ja täyden 100 prosentin suojan
vakavaa tautia vastaan. Lisäksi yhtiö raportoi,
etteivät
riippumattomat
turvallisuustarkkailijat havainneet rokotteeseen
liittyviä
terveyshuolia.
Kohonneesta veritulppariskistä ei saatu
todisteita yli 20 000 vapaaehtoisen tutkimukseen osallistuneen keskuudessa.
Euroopassa vallitsevan, rokotteeseen
liittyvän hämmennyksen keskellä tämä
oli hyvä uutinen ja voitto AstraZenecalle.
Se vahvistaa rokotteen käyttöpotentiaalia USA:ssa ja sen pitäisi myös vahvistaa
luottamusta rokotteen turvallisuuteen
sekä tehokkuuteen Euroopassa, sillä
aiempien tutkimusten mukaan tehokkuusaste olisi 60-70 prosentin luokkaa.
Meillä on Tukholman pörssiin listatulle
AstraZenecan osakkeelle OSTA –suositus. Eilisen uutinen siivitti ruotsalaisbrittiläisen yhtiön osakkeen muuta markkinaa nopeampaan nousuun.
OSTA – tavoitehinta 1030 SEK
Alkuperäinen analyysi: Peter Sehested
22.3.2021 klo 9:44 CET
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään
säännöllisesti.
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Suositusperiaatteet
Arvostusperiaatteet
Vastuuvapaus
Handelsbankenin ja kohdeyritysten väliset yhteydet

Vastaava julkaisija: Mike Peltola. Tämän materiaalin on tuottanut Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta, jatkossa Handelsbanken. Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 0861597-4.
Handelsbankenilla on Ruotsin viranomaisten myöntämä toimilupa ja valvova viranomainen on Ruotsin Finanssivalvonta. Henkilöt, jotka ovat työstäneet sisällön, eivät ole analyytikkoja ja materiaali ei ole riippumatonta
sijoitustutkimusta. Sisältöon tarkoitettu pankin asiakkaille Suomessa. Tarkoituksena on tarjota Handelsbankenin asiakkaille taustatietoa, jota ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena. Tätä
informaatiota ei yksinään tule käyttää perusteena sijoituspäätökselle. Asiakkaan tulee hankkia sijoitusneuvot omalta neuvonantajaltaan ja perustaa sijoituspäätöksensä omaan harkintaan. Osakevalinnat perustuvat ennen
kaikkea pankin analyyseihin ja suosituksiin, joiden aikahorisontti on 12 kuukautta. Lisätietoa yhtiökohtaisesta osakeanalyysista: https://reon.researchonline.se/login#rechist. Informaatiota materiaalissa saatetaan muuttaa
ja se voi myös poiketa niistä mielipiteistä, joita Handelsbankenin riippumaton sijoitusanalyysi edustaa. Tämä informaatio perustuu yleisesti saatavilla olevaan tietoon ja on haettu lähteistä, joita yleisesti pidetään luotettavina,
mutta tiedon oikeellisuutta ei voida taata ja tieto voi olla epätäydellistä tai lyhennettyä. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää , jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Handelsbankenin etukäteen antamaa kirjallista
lupaa. Handelsbanken ei vastaa materiaalista, jota käytetään tavalla, joka rikkoo jakelukieltoa tai julkistetaan pankin sääntöjen vastaisesti. Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusinstrumenttien arvo voi, sekä nousta, että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoitetun pääoman. Yhtiökohtaiset analyysiuutiset perustuvat Handelsbankenin analyytikkojen osakeanalyysiin. Alkuperäinen
analyysi on saatavilla pyynnöstä Handelsbankenin konttorin kautta. Handelsbanken-rahastoesimerkit perustuvat Handelsbanken Fonder AB:n ja Handelsbanken Funds SICAV:n rahastoihin. Niiden rahastoesitteet ja
avaintietoesitteet ovat saatavilla Handelsbankenin konttoreista ja verkkosivuilta www.handelsbanken.fi/rahastot. Rahastoesitteet a avaintietoesitteet ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
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