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Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssit pysyivät eilen kevyessä nousussa. 

Euroopan osakemarkkinoilla nousu oli taas 

hieman USA:ta vahvempaa, ja Stoxx 600        

-indeksi saavutti jälleen uuden ennätysta-

sonsa. Koronarajoitusten purkamiseen 

liittyvä optimismi tukee nyt sijoittamista. Toi-

mialoista parhaassa vauhdissa olivat 

Euroopassa autovalmistajat sekä energia-

sektori. OMXH 25 nousi yli prosentin eli Eu-

roopan keskiarvovauhtia reippaammin. Suu-

rista yhtiöistä Nokia, Nokian Renkaat sekä 

metsäyhtiöt ja konepajat olivat vauhdissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aasian suurimmat markkinat ovat tä-

nään nousussa Hongkongia lukuun 

ottamatta. Optimismi rokotusten etenemi-

sestä antoi tänään Japanin markkinoille 

nostetta. Euroopan ja USA:n futuurit viit-

taavat tasaiseen avaukseen. Krypto-

valuutat ovat jatkaneet elpymistään touko-

kuun lopun kuopastaan jo viidettä päivää. 

 
 

Onko Kiinan kotitalouksista 

talouskasvun veturiksi? 
 

Pandemian myötä Kiinan tavoite tasapai-

nottaa taloutta kohti yksityistä kulutusta ja 

kestävämpää kasvua on joutunut hieman 

sivuraiteelle. Kun pandemiatoimenpiteet 

lakkaavat ja Kiinan hallitus alkaa jälleen 

painottaa talouden tasapainottamista, on 

BKT:n kasvu todennäköisesti hitaampaa 

tästä eteenpäin. 

 

Kriittinen tekijä Kiinan talouden tasapai-

nottamiseksi on se, missä määrin 

yksityisestä kulutuksesta voi tulla voimak-

kaampi kasvun veturi. Uskomme, että 

tämä edellyttää kiinalaisilta kotitalouksilta 

matalampia säästämisasteita. Kotitalouk-

sien säästämisaste on vaihdellut 35–40 

prosentin välillä käytettävissä olevista tu-

loista viimeisten kuuden vuoden aikana, ja 

säästämisasteen lasku alle 30 prosenttiin 

vuoteen 2025 mennessä näyttää epärea-

listiselta ilman todellisia uudistuksia 

sosiaalisiin turvaverkkoihin. 

 

Työttömyysturva on Kiinassa edelleen riit-

tämätön, ja se kattaa kaupunkityövoi-

masta vain joka kolmannen ja siirtotyöläi-

sistä alle joka viidennen. Maaseudulla 

turva on vielä ohuempi. Vuoden 2020 en-

simmäisellä neljänneksellä vain 10 

prosenttia 23 miljoonasta työttömästä sai 

työttömyysetuuksia. Myös sosiaaliavun ja 

julkisen terveydenhuollon menot ovat py-

syneet vähäisinä. 

 

Lue kattavampi raportti Kiinan kasvunäky-

mistä ekonomistiemme laatimasta 

Markkinakatsauksesta. 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Elektan vakaat fundamentit luovat 

meihin yhä vaikutuksen 

 

Ruotsalainen Elekta on sädehoitoihin 

erikoistunut terveydenhuoltoalan yhtiö. 

Kuten odotimme, Elektan edellinen kvar-

taali oli kausiluonteisesti hiljainen. 

Myynti ylsi 3667 miljoonaan kruunuun, 

mikä oli linjassa ennusteemme kanssa, 

mutta jäi markkinoiden konsen-

susennusteen alle. Liikevoitto oli 545 

miljoonaa kruunua, mikä ylitti odotuk-

semme 6 prosentilla, mutta jäi 

konsensusodotuksesta 12 prosenttia.  

 

Päähuomio oli kuitenkin 18 prosentin 

laaja-alaisessa tilausten kasvussa. Se 

ylitti sekä meidän että markkinoiden kon-

sensusennusteet. Odotamme yhtiön 

myynnin paranevan merkittävästi seu-

raavien kuukausien aikana, kun 

Euroopan sairaalat palailevat normaa-

limpaan arkeen pandemian jälkeen. 

Tämä tarkoittaa hoitolaiteasennusten li-

sääntymistä. Nostimme yhtiön 

osakekohtaisten tuottojen ennusteita 

seuraaville vuosille.  

 

Elektalla on houkutteleva arvostus suh-

teessa kasvuvauhtiin, mikä tekee siitä 

yhden suosikkipoiminnoistamme poh-

joismaisella terveydenhuoltosektorilla. 

Yhtiöllä on vahva johto, poikkeuksellinen 

innovaatiokyky ja taito kasvattaa markki-

naosuuttaan. Pidämme ostosuosituksen 

ja odotamme seuraavaksi yhtiön pää-

omamarkkinapäivää 7. kesäkuuta. 

 

OSTA – tavoitehinta 130 sek 
Alkuperäinen analyysi: Annette Lykke,  

Mattias Häggblom 31.5.2021 klo 7:34 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 10:55 Palvelujen PMI

EMU 11:00 Palvelujen PMI

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

USA 17:00 Palvelujen ISM

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,7 EUR/USD 1,221

Informaatioteknologia 0,6 EUR/SEK 10,102

Kulutustavarat ja palvelut -0,4 EUR/GBP 0,862

Perusteollisuus -0,9 EUR/JPY 133,900

Päivittäistavarat 0,4 EUR/CHF 1,097

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,3 Euribor 3kk -0,54 %

Terveydenhuolto -0,2 Euribor 6kk -0,52 %

Tietoliikennepalvelut -0,3 Euribor 12kk -0,49 %

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

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,2 Öljy, Brent 71,8 0,6

S&P 500 0,1 Kulta 1904,5 -0,2

FTSE 0,4 Hopea 28,1 -0,1

MSCI Asia Pacific 0,0 Vehnä 215,0 -1,7

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:33

Indeksi %

Nikkei 225 0,4

Hang Seng -0,4

Shanghai 0,4

klo 7:33
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