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Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Osakkeet palasivat eilen teknologiapainot-

teiseen nousuun. Viime aikoina paineessa 

olleet kasvuosakkeet käänsivät sektorirotaa-

tiota hetkeksi päälaelleen. Euroopassa 

Stoxx 600 -indeksi nousi 1,3 %. Helsingin 

pörssin nousu jäi alle puoleen prosenttiin, 

mutta tätä selitti osittain Sampo, jonka osin-

gon irtoaminen laski osaketta 4,5 %. 

Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nas-

daq nousi selvästi Dow Jonesia enemmän. 

Nousu jatkuu tänään Japanissa. Bitcoin on 

puolestaan toipunut keskiviikon syöksystään 

ja liikkuu nyt 40 000 dollarin tuntumassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Euroalueelta PMI-luvut ja 

kuluttajaluottamus 

 

Tänään julkaistaan euroalueen yhdistetty 

(teollisuus+palvelut) ostopäällikköindeksi. 

Sen odotetaan hieman vahvistuvan touko-

kuussa, kun palvelujen PMI-indeksin 

odotetaan jatkavan hienoista nousuaan 

koronarajoitusten lieventyessä monessa 

euroalueen maassa. Jo huhtikuussa pal-

velusektorin luottamus kohosi yli 50 

indeksipisteen raja-arvon, mikä indikoi pal-

velusektorille kasvua edelliseen 

kuukauteen verrattuna. Teollisuuden PMI-

indeksi on ollut viime kuukaudet erittäin 

vahva. Toukokuussa sen odotetaan hie-

man heikentyneen huhtikuusta. 

 

Euroalueen kuluttajaluottamus kohosi 

huhtikuussa yli pitkän ajan keskiarvonsa, 

ja toukokuussa kuluttajasentimentin odo-

tetaan jatkavan vahvistumistaan. 

Markkinoiden konsensusodotuksena on 

indeksin kohoaminen lukemaan -6,8, mikä 

nostaisi indeksin jo koronapandemiaa 

edeltävien tasojen tuntumaan. 

 

 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Veoneerille nostetta Arriverista 

 

Veoneer on ruotsalaislähtöinen autotur-

vallisuusteknologiayhtiö, joka kehittää 

ns. aktiiviseen turvallisuuteen liittyviä 

elektroniikka- ja ohjelmistoratkaisuja. 

Tällaisia ovat mm. havaintolaitteet, tut-

kat, ajoavusteet ja autonomisen 

ajamisen ohjelmistot. Yhtiö irtautui Auto-

livistä vuonna 2018. Sen osake on 

listattu Tukholmassa ja New Yorkissa. 

Yhtiön markkinaosuus aktiivisen turvalli-

suuden markkinoilla on nousemassa 

viime vuoden 8 prosentista 12 prosent-

tiin vuonna 2025. Vuotuinen myynnin 

kasvu vuosien 2020-25 välillä yltää arvi-

omme mukaan 21 prosenttiin, ja yhtiöstä 

tulee kannattava vuonna 2023. 

 

”Arriver” -brändi voi yli kaksinkertaistaa 

Veoneerin markkinaosuuden ohjelmis-

toissa. Arriver on allekirjoittanut 

yhteistyösopimuksen Qualcommin 

kanssa. Yhteistyössä Qualcomm vastaa 

teknisestä alustasta (Snapdragon Ride) 

ja Arriver puolestaan tuo siihen visionsa 

ja edistyksellisen ajoavustusjärjestel-

män (ADAS) ohjelmiston. Qualcomm ja 

Arriver kilpailevat Mobileyen EyeQ:n ja 

NVIDIA:n ADAS-ohjelmiston kanssa. 

Uskomme, että Qualcomm-yhteistyön 

kautta Veoneer voi nostaa ohjelmistojen 

markkinaosuutta 12 prosentista (en-

nuste 2025) aina 30 prosenttiin saakka 

pidemmän päälle. Tämä tarkoittaisi 1,5 

miljardin dollarin tai 42 prosentin kasvua 

vuoden 2025 liikevaihdon ennustees-

tamme tulevaisuuteen. 
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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

GER 10:30 Ostopäällikköluvut

EMU 11:00 Ostopäällikköluvut

USA 16:45 Markit-Ostopäällikköluvut

EMU 17:00 Kuluttajaluottamus

USA 17:00 Vanhojen asuntojen myynti

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,1 EUR/USD 1,224

Informaatioteknologia 1,9 EUR/SEK 10,155

Kulutustavarat ja palvelut 1,0 EUR/GBP 0,863

Perusteollisuus 0,0 EUR/JPY 133,110

Päivittäistavarat 0,9 EUR/CHF 1,097

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

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

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

Tietoliikennepalvelut 1,7 Euribor 12kk -0,48 %

Yhdyskuntapalvelut 0,8 EUR 5v (swap) -0,21 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 65,3 0,3

S&P 500 1,1 Kulta 1876,0 -0,1

FTSE 1,0 Hopea 27,8 0,0

MSCI Asia Pacific -0,5 Vehnä 212,3 1,0

Eurostoxx50 futuuri* 0,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:21

Indeksi %

Nikkei 225 0,8

Hang Seng -0,1

Shanghai -0,4

klo 8:21
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