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Havaintoja markkinoilta  

 

Euroopan osakemarkkinat kohosivat taas 

eilen, kun sijoittajien optimismi vahvasta tu-

loskaudesta ylitti koronarokotusten 

ongelmallisuuteen liittyvät huolet. Stoxx 600 

vahvistui 0,5 %, ja kolmas peräkkäinen nou-

supäivä tarkoitti, että taas ollaan uudella 

ennätystasolla. Lääkeyhtiö GSK nousi lähes 

5 %, kun aktivistisijoitusyhtiö osti sitä merkit-

tävän määrän. Helsingin pörssi nousi 

puolestaan metsäyhtiöiden johdolla. Yhdys-

valloissa S&P 500 saavutti niin ikään 

ennätystason. Vähittäiskaupan elpyminen ja 

lasku työttömyyskorvaushakemuksien mää-

rässä antoivat sijoittajille aihetta iloon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vähittäiskauppa kasvoi USA:ssa 9,8 % 

kuukaudessa eli lähes tuplasti odotuksiin 

nähden. Myös työttömyyskorvaushake-

muksien lasku lähes 25 prosentilla oli 

odotettua myönteisempi luku. 

 

Aasiassa pörssiviikko on päättymässä 

lievästi positiivisissa merkeissä. Japanissa 

ja Hongkongissa indeksit ovat niukasti voi-

tolla, kuten myös Euroopan futuurit. 

 

Tänään julkaistaan USA:ssa tiiviisti seu-

rattu, kuukausittainen Michiganin 

yliopiston kuluttajaluottamusindeksin huh-

tikuun luku. Indeksin odotetaan hieman 

vahvistuneen. Amerikkalaisten kuluttajien 

sentimenttiä tukevat mm. pandemiaan liit-

tyvä optimismi, kun rokotukset ja talouden 

uudelleen avaaminen etenevät monin pai-

koin, työllisyyden parantuminen sekä 

etenkin Bidenin hallinnon laajat finanssi-

politiikan elvytystoimet. Myös 

osakemarkkina on jatkanut viime aikoina 

ennätystehtailuaan. 

 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Wärtsilä ennen tulosta: Olemme kon-

sensusta optimistisempia 

 

Lokakuusta lähtien olemme puhuneet 

siitä, että Wärtsilällä on omat vaikeutensa, 

mutta että osake heijastelee tilauksia 12 

kuukautta eteenpäin. Odotamme tilausten 

alkavan kasvaa vuoden loppupuoliskolla. 

Ennustamme palvelutilauksien elpyvän 

kaikilla liiketoiminta-alueilla Q2:sta alkaen.  

 

  

  

Marine -liiketoiminnassa tilaukset laski-

vat viime vuonna 35 prosenttia, mutta 

olemme mallintaneet niille taas 8-13 pro-

sentin nousua vuosille 2021-23. Energy 

-toimin-noissa odotamme laitetilausten 

kasvavan 12 prosenttia tänä vuonna, 

mutta näemme tilaa myös suuremmalle 

kasvulle, erityisesti jos mittavammat va-

rastotilaukset materialisoituvat. 

 

Tämän vuoden tulosennusteemme 

Wärtsilälle on 20 prosenttia markkinoi-

den konsensusta optimistisempi. 

Liikevoittomarginaaliksi odotamme 8,7 

prosenttia, kun markkinoiden konsen-

susennuste on 7,6 prosenttia. Viime 

vuonna marginaali oli 6,0 prosenttia, kun 

yhtiö kamppaili pandemian takia mm. 

heikkojen palveluvolyymien ja risteilybis-

neksen totaalisen seisahtumisen 

kanssa.  

 

Vuodesta 2006 keskimääräinen liikevoit-

tomarginaali on ollut Wärtsilälle 11,5 

prosenttia. Poikkeusvuosia olivat 2018-

19, jolloin se putosi tiettyjen projektien 

kustannusylitysten vuoksi. Wärtsilän 

tuotot ovat perinteisesti olleet kallellaan 

loppuvuoteen, ja tänä vuonna se näkyy 

tavallista selvemmin. 

 

Meidän 2022-23 tilauskannan ennusteil-

lamme osakkeen oikeutettu hinta olisi 

14-16 euroa, joten näemme osakkeella 

merkittävää nousupotentiaalia nykyta-

solta. Vielä 2023 ennustamme tilausten 

jäävän hieman 2018 huipusta. 

 

Wärtsilä julkaisee tuloksensa 22.4. 

 

OSTA – tavoitehinta 12 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 

15.4.2021 klo 7:36 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

EMU 12:00 Kauppatase

EMU 12:00 Kuluttajahinnat

USA 15:30 Rakennusluvat, asuntoaloitukset

USA 17:00 Michigan-luottamusindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,9 EUR/USD 1,197

Informaatioteknologia 1,8 EUR/SEK 10,115

Kulutustavarat ja palvelut 0,8 EUR/GBP 0,869

Perusteollisuus 0,4 EUR/JPY 130,200

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 1,103

Rahoitus ja kiinteistö -0,1 Euribor 3kk -0,54 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,3 Euribor 12kk -0,48 %

Terveydenhuolto 1,7 EUR 5v (swap) -0,33 %

Tietoliikennepalvelut 1,3

Yhdyskuntapalvelut 1,1

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,7 Öljy, Brent 67,1 0,2

S&P 500 1,1 Kulta 1764,8 0,0

FTSE 0,6 Hopea 25,9 0,1

MSCI Asia Pacific 0,4 Vehnä 206,5 0,9

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:28

Indeksi %

Nikkei 225 0,1

Hang Seng 0,1

Shanghai 0,5

klo 8:28
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