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Havaintoja markkinoilta 

 

Euroopan pörssiviikko alkoi nousulla, kun 

teknologia- ja autoyhtiöiden osakkeiden vah-

vistuminen kumosi matkailuyhtiöiden laskua. 

Rokotetoimituksiin liittyvät ongelmat ja sosi-

aalisten rajoitusten pidentämiset hillitsivät 

riskinottoa tietyillä toimialoilla. Tunnelmia 

Euroopan markkinoilla pitää hauraana Sak-

san päätös pidentää koronasulkua 

huhtikuun 18. päivään saakka. Jos koro-

nasta toipuminen etenee, pitävät monet 

strategit eurooppalaisosakkeita houkuttele-

vina suhteessa hintaviin USA:n osakkeisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Myös USA:ssa markkinat päätyivät nou-

suun teknologiasektorin johdolla. 

Indekseistä Nasdaq (+1,2 %) vahvistui yli 

prosentin enemmän kuin perinteisiä yhti-

öitä seuraava Dow Jones (+0,3 %). Siltä 

osin näyttääkin, että sektorirotaatio pois 

teknologiasta kohti perinteisempiä toimi-

aloja on nyt tauolla. Riskinottoa ohjannut 

USA:n 10 vuoden valtiolainan korko jatkoi 

perjantaina alkanutta laskuaan ja on pa-

lannut alle 1,7 prosenttiin.  

 

USA:n 10 v lainan korko (%) 

 

 

Aasian pörsseissä on tänään todistettu 

selvää laskua. Kiinassa indeksit ovat tul-

leet alas yli prosentin ja Japanissakin 

tunnelma kääntyi alavireiseksi. Länsi-

maissa futuurit ovat lievästi pakkasella. 

 

Pankkijätti Goldman Sachs toisti aiem-

min vuoden alussa antamansa 

näkemyksen, jonka mukaan ”kupla tai las-

kumarkkina on vielä kaukana”. ”Riskinotto 

ja osakemarkkinoiden nopea nousu eivät 

välttämättä tarkoita, että laaja systemaatti-

sesti vaarallinen kupla olisi syntymässä”. 

S&P 500 –osakeindeksi on noussut vaikut-

tavaa vauhtia viime vuosina, erityisesti 

teknologiasektorin vetämänä, mutta Gold-

manin mukaan kyse ei ole lähellekään niin 

äärimmäisestä räjähtävästä nousuilmi-

östä, kuin 90-luvun lopun teknokuplassa. 

Tammikuussa Goldman totesi, että riski 

markkinoiden korjausliikkeelle kasvaa, 

mutta jokainen lasku tarjoaa hyvän oston 

paikan. Tammikuun lopulla ja helmi-maa-

liskuun vaihteessa nähdyt pudotukset 

osoittautuivatkin ainakin lyhyellä täh-

täimellä tällaisiksi oston paikoiksi. 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

AstraZenecan ja Oxfordin koronaro-

kotteella hyvä suoja 

 

AstraZeneca vahvisti eilen, että sen ja 

Oxfordin yliopiston kehittämä koronaro-

kote saavutti yhdysvaltalaisen 

tutkimuksen kolmannessa osiossa tilas-

tollisesti merkittävän 79 prosentin 

suojan viruksen aiheuttamia  oireita vas-

taan ja täyden 100 prosentin suojan 

vakavaa tautia vastaan. Lisäksi yhtiö ra-

portoi, etteivät riippumattomat 

turvallisuustarkkailijat havainneet rokot-

teeseen liittyviä terveyshuolia. 

Kohonneesta veritulppariskistä ei saatu 

todisteita yli 20 000 vapaaehtoisen tutki-

mukseen osallistuneen keskuudessa.  

 

Euroopassa vallitsevan, rokotteeseen 

liittyvän hämmennyksen keskellä tämä 

oli hyvä uutinen ja voitto AstraZenecalle. 

Se vahvistaa rokotteen käyttöpotentiaa-

lia USA:ssa ja sen pitäisi myös vahvistaa 

luottamusta rokotteen turvallisuuteen 

sekä tehokkuuteen Euroopassa, sillä 

aiempien tutkimusten mukaan tehok-

kuusaste olisi 60-70 prosentin luokkaa. 

 

Meillä on Tukholman pörssiin listatulle 

AstraZenecan osakkeelle OSTA –suosi-

tus. Eilisen uutinen siivitti ruotsalais-

brittiläisen yhtiön osakkeen muuta mark-

kinaa 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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Maa Klo Tapahtuma

USA 14:30 Vaihtotase

USA 16:00 Uusien asuntojen myynti

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,0 EUR/USD 1,193

Informaatioteknologia 1,9 EUR/SEK 10,183

Kulutustavarat ja palvelut 0,7 EUR/GBP 0,862

Perusteollisuus -0,1 EUR/JPY 129,690

Päivittäistavarat 1,2 EUR/CHF 1,103

Rahoitus ja kiinteistö -1,3 Euribor 1kk -0,55 %

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

Terveydenhuolto 0,9 Euribor 6kk -0,52 %

Tietoliikennepalvelut 0,8 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut -0,1 EUR 5v (swap) -0,33 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,2 Öljy, Brent 64,0 -1,0

S&P 500 0,7 Kulta 1739,1 0,0

FTSE 0,3 Hopea 25,7 -0,3

MSCI Asia Pacific -0,3 Vehnä 218,8 -0,5

Eurostoxx50 futuuri* -0,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:40

Indeksi %

Nikkei 225 -0,6

Hang Seng -1,7

Shanghai -1,5

klo 8:40
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