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Aasia tänään aamulla 
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Havaintoja markkinoilta  

 

S&P 500 -indeksi kohosi taas eilen uuteen 

ennätykseen. Tukea tuli keskuspankki        

Fediltä, joka pitää elpymistä edelleen kes-

keneräisenä. Nousu johtivat teknologia- ja 

kuluttajatuoteyhtiöt. Energia- ja kiinteistö-

osakkeet puolestaan laskivat. 

 

Tänään Aasian markkinoilla on koettu las-

kupainetta. Kiinassa huolta ovat herättäneet 

hintapaineet, kun uusin data osoitti tuottaja-

hintainflaation kiihtyneen korkeimmilleen 

vuoden 2018 jälkeen. USA:n ja Euroopan 

osakefutuurit notkuvat nousun ja laskun vä-

lillä, mikä ennakoi tasaista avausta päivään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kas-

voi Suomessa helmikuussa 3,4 prosenttia 

edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden 

työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokes-

kuksen mukaan helmikuussa 5,5 

prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 hel-

mikuussa. Teollisuuden uusien tilausten 

arvo puolestaan oli helmikuussa 18,9 pro-

senttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 

Tammi-helmikuun aikana tilaukset kasvoi-

vat 5,4 prosenttia edellisvuodesta. 

 

Teollisuustuotanto 

Lähde: Tilastokeskus 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Valmet ennen tulosta: edullinen ja laa-

dukas koneyhtiöpoiminta 

 

Pohjoismaisella konepajasektorilla yhtiöi-

den EV/EBITA -arvostus on tämän vuoden 

ennusteilla 16x ja ensi vuoden 14x. Valmet 

puolestaan hinnoitellaan vastaavasti ker-

toimilla 11x ja 9x, jos hinnasta poistetaan 

Nelesin omistukset. Jos Valmetin toiminta 

hinnoitellaan linjassa sektorin hinnoittelun 

kanssa ja lisätään yhtiön Neles-omistuk-

set, saadaan osakkeelle yli 40 prosentin 

nousupotentiaali. Jos kuitenkin huomioi-

daan vielä Valmetin pääoman tuotto, sen 

arvostus voisi ansaitusti myös ylittää sek-

torin keskiarvon. Kaiken kaikkiaan 

näemme, että Valmet on arvostettu liian 

heikosti nykyisessä ympäristössä eikä yh-

tiön korkea laatutaso näy osakkeessa. 

Nostimme osakkeen tavoitehintaa ja pi-

dimme ostosuosituksen. 

 

  

  

Valmetin tilaukset olivat vuosi sitten 

(Q1/2020) ennätyssuuret noustuaan 42 

prosenttia vuoden takaisesta. Pidämme 

todennäköisenä, että nyt Q1/2021 yhtiö 

saavuttaa taas uuden tilausennätyksen. 

Odotamme yhtiön tilauskannan kasva-

neen ennätykseen, ja koska toimitusajat 

ovat pitkät, pitäisi tämän tarjota hyvää 

näkyvyyttä aina vuoteen 2023. 

 

Näkymät ovat hyvät muilla linjoilla paitsi 

Palveluissa, joka on kärsinyt koronara-

joituksista. Kun rajoitukset poistuvat, 

uskomme myös Palvelujen antavan tu-

kea yhtiön kasvulle. Ohjeistus tälle 

vuodelle on varovainen, mikä heijaste-

lee toimitusaikatauluihin liittyvää 

epävarmuutta.  

 

Valmetin irtauduttua vuonna 2013 Met-

sosta yhtiön liikevoitto on noussut yli 550 

prosenttia ja osakekurssin vuotuinen 

nousu on ollut 30 prosentin luokkaa. Yh-

tiö on nostanut marginaalitavoitettaan 

kaksi kertaa, ja uskomme kolmannen 

noston olevan jo lähellä. Myös vastuulli-

suusnäkökulmasta Valmet on 

houkutteleva. Muovia pyritään korvaa-

maan vastuullisemmilla materiaaleilla 

globaalisti, ja Valmet hyvissä asemissa 

tukeakseen tätä trendiä. Yhtiö pilotoi uu-

sia materiaaleja asiakkailleen, ja sillä on 

useita projekteja käynnissä. 

 

Valmet julkaisee Q1-tuloksensa 22- 

huhtikuuta. 

 

OSTA – tavoitehinta 38 eur (oli 32) 
 

Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 

8.4.2021 klo 7:30 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

FIN 8:00 Teollisuustuotanto

GER 9:00 Teollisuustuotanto

USA 15:30 Tuottajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,4 EUR/USD 1,189

Informaatioteknologia 1,4 EUR/SEK 10,185

Kulutustavarat ja palvelut 0,5 EUR/GBP 0,868

Perusteollisuus 0,2 EUR/JPY 130,150

Päivittäistavarat 0,1 EUR/CHF 1,100

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,2 Euribor 3kk -0,55 %

Terveydenhuolto 0,1 Euribor 6kk -0,52 %

Tietoliikennepalvelut -0,1 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut -0,1 EUR 5v (swap) -0,35 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,1 Öljy, Brent 63,0 -0,3

S&P 500 0,4 Kulta 1749,7 -0,3

FTSE 0,8 Hopea 25,3 -0,6

MSCI Asia Pacific 0,3 Vehnä 211,8 2,2

Eurostoxx50 futuuri* 0,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:04

Indeksi %

Nikkei 225 0,4

Hang Seng -1,3

Shanghai -1,1

klo 9:04
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