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Euroopan osakemarkkinat uuteen ennätykseen
Huomioita USA:n työllisyydestä
Laskimme YIT:n suositusta
Aasian markkinoilla kurssit ovat keikkuneet tänään avaustasoillaan tai alempana.
Kiinassa vauhti on hieman tahmeampaa
kuin Japanissa. Öljyn hinta on pysytellyt
ennallaan. Kansainvälinen valuuttarahasto
IMF
päivitti
globaalia
kasvuennustettaan, mutta varoitti samalla
näkymien erkanevan kehittyneiden ja kehittymättömien alueiden välillä.
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Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta
Euroopan osakemarkkinat ylittivät eilen
pandemiaan edeltäneen huipun. Stoxx Europe 600 indeksin 0,7 % nousu 436
pisteeseen tarkoittaa, että viime vuoden helmikuun 19. päivän ennätys ylittyi muutamalla
pisteellä. Sykliset osakkeet, kuten kaivosyhtiöt ja autovalmistajat johtivat nousua. Myös
matkailun ja vapaa-ajan sektori nousi. Euroopan markkinoiden nousussa oli kyse
osittain pääsiäistauon jälkeisestä kiristä,
jolla otettiin kiinni muiden markkinoiden nousua. Yhdysvalloissa tunnelma ei ollut enää
eilen niin myönteinen. S&P 500 päätyi tasaisen kyydin päätteeksi lähelle avaustasoaan.

Huomioita USA:n työllisyydestä
Viime viikolla saatiin USA:sta taas uudet
työllisyysluvut. Maaliskuussa syntyi maatalouden ulkopuolelle uusia työpaikkoja
916 000 kappaletta, mikä ylitti selvästi
markkinoiden odotuksen (660 000). Työllisyys on elpymisestään huolimatta
edelleen selvästi koronapandemiaa edeltäneen tason alapuolella. Työllisiä on nyt
8,4 miljoonaa vähemmän kuin reilu vuosi
sitten, mutta rokoteohjelman vahva eteneminen saavuttaa luultavasti kriittisen
pisteen parin kuukauden sisällä, ja lisäksi
uusi fiskaalielvytys tarjoaa lisää vauhtia talouden elpymiseen. Siksi voidaankin
sanoa, että tunnelin päässä on nyt todellista valoa myös työmarkkinoilla.
Koronarajoitteiden purku nosti vapaa-ajan
ja majoituspalvelujen työllisyyttä maaliskuussa 280 000 työpaikan verran.
Sektorilla on vielä runsaasti matkaa elpymiseen, sillä työpaikkoja on yhä 3,1
miljoonaa vähemmän kuin pandemiaa
edeltäneellä huipputasolla. Maaliskuun
työllisyysparannus oli myös seurausta
siitä, että helmikuun vaativista talvioloista
kärsinyt työmarkkina pääsi purkautumaan
kevään tulon myötä. Tämä näkyi rakennusalan työllisyyden kasvuna. Muutoin
elpyminen oli eri toimialoilla laaja-alaista.
Yhteenvetona, tietyillä toimialoilla työllisyystilanne on yhä vaisu voimassa olevien
rajoitusten takia. Toisaalta osa toimialoista
on elpynyt jo hyvinkin vahvasti. Palkkojen
nousun kiihtyminen paremmin pärjäävillä
sektoreilla voi myös kasvattaa inflaatiopainetta tänä vuonna.

Analyysiuutisia
YIT ennen tulosta: ongelmia marginaalien kanssa
YIT:n taloudellista menestymistä ovat
häirinneet jatkuvat projektinjohto-ongelmat. Aiemmin niistä kärsi Business
premises -segmentti ja nyt Infra operations.
Markku
Moilanen
aloitti
toimitusjohtajana 1. huhtikuuta, ja hänen
päätavoitteensa on parantaa yhtiön kannattavuutta. Positiivisena huomiona,
Housing operations on pärjännyt vahvasti hyvässä markkinatilanteessa.
Olemme kuitenkin huolissamme siitä,
että projektinjohto-ongelmat ja kustannuksien kasvu vahingoittavat yhtiön
marginaaleja kuluvan vuoden aikana.
Siksi myös laskimme osakkeen suositusta tasolle PIDÄ (oli OSTA) ja samalla
tavoitehintaa. Mielestämme hybridilainan
liikkeellelasku
ei
vahvista
luottamusta yhtiöön.
Odotamme yhtiön marginaalien olleen
paineessa Q1:llä ja ennakoimme oikaistun liikevoiton jäävän markkinoiden
konsensusarviota
heikommaksi.
Housing operations on luultavasti ollut
vahva segmentti, mutta asuntojen valmistumiset
painottuvat
vasta
loppuvuoteen. Selvä nousu asuntoaloitusten määrässä kasaa painetta yhtiön
kassavirtaan ja taseeseen. YIT julkaisee
tuloksensa 30. huhtikuuta.
PIDÄ – tavoitehinta 4,8 eur
(oli OSTA – 5,4 eur)
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen
6.4.2021 klo 7:34 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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