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Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Teknologiasektorin myyntipaine painoi 

USA:n osakemarkkinat (S&P 500 -indeksin) 

ennätystasoltaan noin prosentin laskuun, 

kun inflaatiohuolet piinasivat sijoittajia. 

Alphabet ja Facebook painuivat laskuun, kun 

Citigroup varoitteli digitaalisen mainostami-

sen näkymistä. Nasdaq-indeksi vajosi eilen 

2,5 prosenttia. Samaan aikaan defensiivi-

semmät arvo-osakkeet kuitenkin sinnittelivät 

nousussa eikä esim. Dow Jones -indeksi 

juurikaan laskenut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Japanin Nikkei on painunut tänään yli 3 

prosentin laskuun Wall Streetin teknolo-

giaosakkeiden perässä. Euroopan pörssit 

ovat avautumassa tuntuvaan laskuun. 

 

Tänään julkaistaan rahoitusalan ammat-

tilaisten odotuksia Saksan taloudesta 

mittaava ZEW-indeksi, jonka odotetaan 

toukokuussa nousseen aavistuksen huhti-

kuun lukemasta 70,7. Eilen saatiin jo koko 

euroalueen sijoittajien luottamusta ku-

vaava Sentix-indeksiluku. Se kohosi 

korkeimmilleen maaliskuun 2018 jälkeen. 

 

Lähde: Macrobond 

 
 

Analyysiuutisia 

 

Mekonomenin myynnin kasvu kiihdyt-
tää vauhtiaan 
 

 Orgaaninen myynnin kasvu ensim-
mäisellä neljänneksellä 10% 

 Parantelee tekemistään aliarvoste-
tussa asemassa 

 OSTA – tavoitehintaa ylös  
 

Mekonomenin taloudellinen suorittaminen 

on ollut heikkoa viime vuodet. Nyt on kui-

tenkin nähtävissä, että yhtiön asteittaiset 

tehostus- ja integraatiotoimet ovat alka-

neet kantaa hedelmää. Mekonomen on 

aiempaa paremmissa asemissa myynnin 

kasvua silmällä pitäen. Lisäksi uskomme, 

että kun EU:n taksonomiaan sisällytetään 

vähäpäästöisen liikenteen huoltoon liitty-

viä seikkoja, on Mekonomen tämänkin 

kehityksen suhteen hyvissä asemissa.  

 

  

  

Mekonomenin Q1 oli odotettua vah-

vempi. Yhtiön orgaaninen myynti kasvoi 

10 prosenttia, mitä pidämme vaikutta-

vana erityisesti kun pandemia on 

edelleen aiheuttanut haasteita markki-

noille. Mekonomenia tukivat Q1:llä 

markkinaolosuhteiden elpymisen lisäksi 

omat kasvuhankkeet sekä ankarat tal-

violot. Bruttomarginaalin trendi jatkoi 

paranemistaan. Puolijohdekomponent-

tien pula ja toimitusketjun puutteetkaan 

eivät ole vaikuttaneet volyymeihin erityi-

sen pahasti. 

 

Myönteinen suosituksemme osakkeelle 

pysyy ennallaan. Nostimme tavoitehin-

taa samalla, kun korotimme liike-

voittoennusteitamme vuosille 2021-23. 

Mielestämme Mekonomenin arvostus 

on yhä liian matala suhteessa kilpailijoi-

hin, vaikka osake onkin noussut 

vauhdilla. Yhtiön toiminnassa on näky-

nyt selvää parannusta viime kvartaalien 

aikana.  

 

OSTA – tavoitehinta 170 sek (oli 150) 

 

Mekonomenin osake (sek) 

 
 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

7.5.2021 klo 14:40 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

GER 12:00 Zew-indeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,0 EUR/USD 1,214

Informaatioteknologia -2,5 EUR/SEK 10,130

Kulutustavarat ja palvelut -2,0 EUR/GBP 0,860

Perusteollisuus -0,4 EUR/JPY 132,210

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 1,094

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,1 Euribor 3kk -0,53 %

Terveydenhuolto 0,1 Euribor 6kk -0,51 %

Tietoliikennepalvelut -1,9 Euribor 12kk -0,48 %

Yhdyskuntapalvelut 1,0 EUR 5v (swap) -0,27 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,3 Öljy, Brent 67,9 -0,7

S&P 500 -1,0 Kulta 1837,0 0,0

FTSE -0,1 Hopea 27,4 0,4

MSCI Asia Pacific 0,3 Vehnä 223,5 -3,7

Eurostoxx50 futuuri* -1,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:55

Indeksi %

Nikkei 225 -3,1

Hang Seng -1,6

Shanghai 0,3

klo 8:55
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