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Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Yhdysvalloissa pörssiviikko alkoi maa-

nantain juhlapyhän jälkeen vasta eilen. 

Osakkeet lähtivät ensin nousuun, mutta las-

kettelivat päivän aikana lähemmäs 

avaustasojaan. S&P 500 ja Nasdaq päätyi-

vät lopulta aavistuksen pakkaselle. 

Öljysektori erottui eilen muista sektoreista 

noustuaan lähes 4 prosenttia, kun OPEC+ 

ennusti globaalien öljymarkkinoiden kiristy-

vän. Myös perusteollisuus ja muut sykliset 

toimialat olivat eilen vahvempia kuin esim. 

terveydenhuoltosektori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Euroopassa pörssit kohosivat taas uu-

delle ennätystasolleen, kun talouksien 

avaamiseen liittyvä optimismi oli markki-

noiden vahvin ajuri. Alkavaan kesään 

kohdistuu nyt paljon toiveita talouden akti-

viteetin vahvistumisesta. Inflaatio kiihtyi 

euroalueella toukokuussa 2 prosenttiin 

huhtikuun 1,6 prosentista. Inflaatio vastasi 

suunnilleen markkinoiden konsensusodo-

tusta (1,9 %), ja sen nousua pidetään yhä 

väliaikaisena. Euroopan keskuspankki on 

tehnyt selväksi, että se ei hötkyile väliai-

kaisten hintojen nousujen takia, vaan 

katsoo tilannetta pidemmällä tähtäimellä. 

 

Euroalueen inflaatio (%) 

 

 

Koko toukokuusta tuli globaaleille osake-

markkinoille edelliskuukausia heikompi. 

Euroissa mitattuna koko maailman osake-

markkinoita kuvaava MSCI All Country 

World -indeksi päätyi aavistuksen laskuun. 

Eurooppa ja Pohjoismaat erottuivat touko-

kuussa edukseen vahvemmalla 

pörssikehityksellään. 

 

MSCI ACWI (eur) 

 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Harvian uusin yritysosto tukee yhtiön 

kasvua edelleen 

 

Pidämme Harviaa markkinajohtajana 

kiukaiden ja muiden saunakomponent-

tien markkinoilla. Yhtiön kasvu ja 

kannattavuus on ollut historiallisesti hy-

vää, ja odotamme tämän trendin yhä 

jatkuvan. Sitä tukevat kasvavat sauna-

markkinat sekä toiminnan laajeneminen 

maantieteellisesti. Harvia hyötyy siitä, 

että ihmiset haluavat investoida kotona 

rentoutumiseen yhä enemmän. Trendi 

alkoi jo ennen koronaa, mutta pandemia 

on vahvistanut sitä. Lisäksi Harvia on 

vahvistanut tarjontaansa yritysostojen 

kautta. Odotamme yhtiöltä yritysostoja 

myös jatkossa. 

 

Harvian uusin osto on suomalainen, joh-

tava kylpytynnyrivalmistaja Kirami. 

Kirami on hyötynyt suuresti pandemian 

kiihdyttämästä kodinkunnostusbuu-

mista. Me uskomme, että Harvian vahva 

jakeluverkosto Skandinaviassa ja Keski-

Euroopassa tarjoaa sille lisää mahdolli-

suuksia pysyä kiinni suotuisassa 

kehityksessä. 

 

Pidämme Harvian osakkeen OSTA-suo-

situksen. Nostimme myös tavoitehintaa 

jälleen samalla kun nostimme liikevoit-

toennusteita vuosille 2021-23. Yhtiön 

vakaa tase mahdollistaa uusien yritysos-

tojen tekemisen ja/tai ylimääräisiä 

osinkoja. 

 

OSTA – tavoitehinta 52 eur (oli 48) 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

31.5.2021 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

EMU 12:00 Tuottajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 3,9 EUR/USD 1,222

Informaatioteknologia -0,4 EUR/SEK 10,105

Kulutustavarat ja palvelut -0,2 EUR/GBP 0,863

Perusteollisuus 1,4 EUR/JPY 133,980

Päivittäistavarat -0,3 EUR/CHF 1,096

Rahoitus ja kiinteistö 0,7 Euribor 1kk -0,56 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,4 Euribor 3kk -0,55 %

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

Tietoliikennepalvelut 0,2 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut -0,6 EUR 5v (swap) -0,26 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,2 Öljy, Brent 70,5 0,3

S&P 500 0,0 Kulta 1897,1 -0,2

FTSE 0,8 Hopea 27,8 -0,4

MSCI Asia Pacific 0,8 Vehnä 217,0 2,1

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:40

Indeksi %

Nikkei 225 0,4

Hang Seng -0,5

Shanghai -0,6

klo 7:41
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