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USA:sta kelvolliset työllisyysluvut, pörssiliike vaihtelevaa
Globaali yritysverominimi etenee
Analyysiuutisissa Tokmanni
Yhdysvalloissa markkinat reagoivat työllisyyslukuihin positiivisesti. S&P 500
-indeksi päätyi 0,9 prosentin nousulla lähelle ennätystään. Kaikki muut sektorit
nousivat paitsi harkinnanvarainen kulutus
ja terveydenhuolto. Teknologiapainotteiselle
Nasdaqille
kirjattiin
kolmas
peräkkäinen nousuviikko.
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Lähde: Bloomberg

Uusi viikko käynnistyi Aasiassa vaihtelevammin. Japanissa ja Koreassa pörssiindeksit ovat koholla, mutta Kiinassa
suunta on alaspäin. Myös Euroopan ja
USA:n futuurit ennakoivat toistaiseksi vaisua markkina-avausta. Euro on pysytellyt
vakaana suhteessa dollariin vahvistuttuaan perjantaina. Kryptovaluutat ovat
puolestaan hieman palautuneet perjantain
(ja viikonlopun) laskun jälkeen.
G7-maat pääsivät viikonloppuna historialliseen yksimielisyyteen 15 prosentin
maailmanlaajuisesta yritysveron minimitasosta. Sopimusta on tarkoitus käsitellä
vielä laajemmin G20-kokouksessa. Verolla tavoitellaan helpotusta koronapandemian aiheuttamaan velkataakkaan. Globaali
vero
kasvattaisi
maailman
suurimpien yritysten verorasitusta, kun en
eivät voisi enää kilpailuttaa sijaintipaikkaansa halvimman veroasteen mukaan.

Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta
Perjantain pörssinousu paikkasi osakemarkkinoilla torstaina nähdyn pudotuksen.
Euroopassa osakemarkkinat nousivat perjantaina taas uudelle ennätystasolleen, kun
USA:n työllisyysluvut vahvistivat käsitystä
talouden elpymisen ja talouspoliittisten tukitoimien suotuisasta yhteisvaikutuksesta.
USA:ssa luotiin toukokuussa nettomääräisesti 559 000 uutta työpaikkaa, kun
markkinoiden odotuksissa oli lähes 700 000
työpaikan lisäys. Toteutunut luku oli kelvollinen, mutta toisaalta se tukee käsitystä
elvytystarpeen jatkumisesta.

Analyysiuutisia
Tokmannin talousjohtajan mietteitä seminaarissamme
Tokmannin talousjohtaja Markku Pirskanen esitteli Small/Mid Cap-seminaarissamme 2021-25 strategian, mikä sisältää
tavoitteet 1,5 miljardin euron liikevaihdosta
ja 150 miljoonan euron tuloksesta vuoteen
2025 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite
vaatisi keskimäärin 7 prosentin vuosikasvun myynnissä. Tämä tekee mielestämme
Tokmannista yhden kiinnostavimmista
kasvutarinoista kovasti kilpaillulla vähittäiskaupan sektorilla.

Kuluvan vuoden ohjeistus antaa odottaa
vain pientä kasvua liikevaihtoon, mikä
kertoo lähinnä siitä, että viime vuosi oli
pandemiavaikutuksen myötä erityisen
vahva.
Vähittäiskaupan alan kilpailu on tiukkaa
ja monipuolista sektorin eri osa-alueilla.
Tokmanni pyrkii tässä ympäristössä jatkuvasti
kehittämään
asemiaan
tarjoamalla laaja-alaisen kattauksen
tuotteita edulliseen hintaan. Osana päivitettyä strategiaa 2021-25 yhtiö
laajentaa tuotekategorioitaan, ottaa
käyttöön uusia kategorioita ja tuo markkinoille uusia omia brändejään.
Tällä hetkellä kustannusinflaatio on erityisen kuuma puheenaihe. Tokmanni on
huomannut, että hinnat ovat nousseet
konttipulan myötä. Myös tietyissä tuotekategorioissa on nähty kustannusten
nousua, mutta Pirskanen odottaa, että
nämä voidaan vierittää kuluttajille.
Tie vuoteen 2025
Saavuttaakseen tavoitteensa vuoteen
2025 mennessä Tokmanni suunnittelee
kasvattavansa myymälöiden määrän yli
220:een (nyt 192) ja samalla se aikoo
kasvattaa myymälöiden kokoa. Suuremmat myymälät voivat toimia myös
välivarastoina nettitilauksille. Tuotteiden
määrää aiotaan kasvattaa myös merkittävästi, tosin suuri osa uusista tuotteista
tulee myyntiin vain nettikaupan kautta.
Kasvua haetaan myös B2B.n kautta.
tänä päivänä se kattaa vain 3 prosenttia
yhtiön liikevaihdosta.
OSTA – tavoitehinta 24 eur
Alkuperäinen analyysi: Nicklas Skogman
3.6.2021 klo 22:37 CET
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään
säännöllisesti.
Suositushistoria
Suositusperiaatteet
Arvostusperiaatteet
Vastuuvapaus
Handelsbankenin ja kohdeyritysten väliset yhteydet
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