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Markkinat numeroina 
 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Markkinaviikko alkoi eilen Euroopassa 

hyvissä tunnelmissa. Osakkeet nousivat, 

kun sijoittajat tarkastelivat myönteisiä tulos-

raportteja ja talouskasvunäkymiä 

optimistisella mielellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yhdysvalloissa epäluulot kasvoivat päi-

vän aikana suuremmiksi ja osakkeiden 

myönteinen vire heikkeni, kun tehdasteol-

lisuudesta saatiin hieman pehmeää dataa. 

Kysyntää riittää, mutta tuottajien huolet 

tarjontaketjujen rajoitteista nostavat pel-

koja inflaation kiihtymisestä. Tämä liittyy 

mm. puolijohdevalmisteiden maailmanlaa-

juiseen pulaan. Samaan aikaan, kun 

koronatapaukset ovat vähentyneet 

USA:ssa huomattavasti, ovat inflaatiopu-

heet nousseet pintaan. Myös 

sijoittajalegenda Warren Buffett varoitteli, 

että talouden siirtyessä ”supervaihteelle” 

inflaatio voi yllättää huomattavasti nope-

ampana kuin vielä hetki sitten arveltiin. 

 
 

Tuloskausi jo pitkällä –  
tilannekatsauksen aika 
 

Yhdysvalloissa Q1-tuloskausi ohitti puoli-

välin viime viikolla. Nyt tuloksista on 

raportoitu noin kaksi kolmasosaa, ja näistä 

lähes 90 prosenttia on ylittänyt markkinoi-

den ennusteet. Tuloskausi on siis ollut 

erittäin vahva ja antanut lisää oikeutusta 

osakekurssien nousulle. Myös liikevaih-

dossa mitattuna valtaosa, yli 70 prosenttia, 

on ylittänyt analyytikkoennusteet. Kaikilla 

11 päätoimialalla tulokset ovat olleet odo-

tettua parempia. Silti osakekurssireaktiot 

tulospäivinä ovat olleet negatiivisia eli tu-

loksestaan raportoineiden yritysten kurssit 

ovat keskimäärin laskeneet 0,3 prosenttia. 

Tämä viestii siitä, että arvostukset on viri-

tetty jo etukäteen melko korkealle. 

 

Euroopassa tulokset ovat myös ylittäneet 

odotuksia lähes kaikilla toimialoilla. Stoxx 

600 -indeksin yrityksistä noin 70 prosenttia 

on ylittänyt tulosodotukset ja 65 prosenttia 

liikevaihto-odotukset. Toisin kuin Yhdys-

valloissa, ovat kurssireaktiot olleet lievästi 

positiivisia. Suomessa tuloskausi on ohit-

tanut selvästi puolivälin, ja Helsingin 

pörssin yhtiöistä suurin osa on kyennyt 

odotuksia parempiin tuloksiin sekä liike-

vaihtoihin. Osakekurssireaktiot tuloksiin 

ovat olleet keskimäärin lievästi positiivisia. 

 

  

  

Analyysiuutisia 

 
Stockmann: Lindex navigoi  
onnistuneesti 
 
 Lindex pärjää edelleen, mutta  

tavaratalot kärsivät 

 MYY – tavoitehintaa ylös 

 

Stockmann on ajautunut häviäjien puo-

lelle vähittäiskaupan murroksen 

keskellä, eikä pandemia-aika ole muut-

tanut tilannetta. Volyymit ovat 

pudonneet ja yhtiö on joutunut tekemään 

rakennejärjestelyjä. Lindex pärjää hyvin 

olosuhteisiin nähden, mutta samaan ai-

kaan tavaratalojen näkymät ovat hyvin 

epävarmat. Näkymät tulevista volyy-

meista ja seuraavista rakenteellisista 

järjestelyistä ovat vielä hämärän pei-

tossa. Tilanteen perusteella pysymme 

varovaisina. 

 

Yhtiön Q1-raportti vastasi edellisiä ra-

portteja eli Lindex yllätti myönteisesti, 

mutta tavaratalot pettivät selvästi hei-

kentyneen myynnin vuoksi. Lindexin 

volyymit pysyivät hyvinä verkkokaupan 

kasvun ansiosta. Hyvä bruttomarginaali 

mahdollisti vahvan tuottojen elpymisen 

suhteessa vuoden takaiseen. 

 

Stockmannin osakekurssi (eur) 

 
 

MYY – tavoitehinta 1,2 eur (oli 1 eur) 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
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Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

JPN Markkinat kiinni

CHN Markkinat kiinni

FIN 8:00 Työllisyystilastot

FIN 8:00 Osakeasuntojen hinnat

USA 15:30 Kauppatase

USA 17:00 Tehdastilaukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 2,9 EUR/USD 1,204

Informaatioteknologia -0,2 EUR/SEK 10,158

Kulutustavarat ja palvelut -0,7 EUR/GBP 0,867

Perusteollisuus 1,5 EUR/JPY 131,550

Päivittäistavarat 0,9 EUR/CHF 1,101

Rahoitus ja kiinteistö 0,5 Euribor 3kk -0,54 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,0 Euribor 12kk -0,49 %

Terveydenhuolto 1,2 EUR 5v (swap) -0,26 %

Tietoliikennepalvelut -0,4

Yhdyskuntapalvelut 0,0

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,4 Öljy, Brent 67,5 0,0

S&P 500 0,3 Kulta 1786,5 -0,4

FTSE x Hopea 26,8 -0,5

MSCI Asia Pacific -1,2 Vehnä 215,8 -1,6

Eurostoxx50 futuuri* 0,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:04

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng 0,4

Shanghai Suljettu

klo 9:03 0,6
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