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Lähde: Bloomberg 
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Havaintoja markkinoilta 
 

Elokuu alkoi pörsseissä myönteisesti. Eu-

roopassa indeksit nousivat keskimäärin yli 

puoli prosenttia, kun yritysten hyvät tulokset 

ja Kiinan valtion kontrolliin liittyvien huolien 

hellittäminen kevensivät sijoittajien mieli-

aloja. Yhdysvalloissa vauhti kuitenkin hyytyi 

nousuavauksen jälkeen, ja osakkeet palasi-

vat lähtötasolleen. Aasiassa on ollut eilisen 

nousupäivän jälkeen hieman alavireistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isossa kuvassa markkinatilanne on tällä 

hetkellä suhteellisen rauhallinen. Keväiset 

inflaatio- ja korkohuolet eivät ole nousseet 

uudelleen pintaan, ja yritysten tulokset 

ovat olleet Q2:lla vahvoja. Toisaalta osa-

kemarkkinoilta puuttuu yhä selkeä suunta, 

sillä tuottoerot alueittain ja toimialoittain 

muuttuvat jatkuvasti. Sijoittajia on kiinnos-

tanut viime viikon aikana erityisesti se, 

kuinka Kiinan valtion halu kontrolloida yri-

tyksiä jatkuu tästä eteenpäin. Lisäksi 

USA:n teknologiajättien (Apple, Face-

book) vaisuhkot ohjeistukset 

loppuvuodelle herättävät huomiota. 

 

Pörssien voitokas vire on saanut jatkoa 

kesän aikana, vaikka aivan yhtenäistä 

nousu ei olekaan ollut. Maailman osake-

markkinoilla myönteisen kesäkuun jälkeen 

myös heinäkuu alkoi vahvasti. Kuun puoli-

välin jälkeen nähtiin hetken aikaa 

suurempaa laskua, kun koronan deltavari-

antin leviäminen sai sijoittajat levottomiksi. 

Tästä kuitenkin toivuttiin nopeasti, ja koko 

maailman osakemarkkinoita kuvaava 

MSCI All Country World -indeksi ylsi hei-

näkuussa niukasti positiiviseen tuottoon. 

Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka ovat ol-

leet viimeisen kuukauden aikana vahvoja 

osakemarkkinoita. Huolet Kiinan viran-

omaissääntelyn lisääntymisestä sekä 

koronalukujen kasvu monissa Aasian 

maissa aiheuttivat sen sijaan selvää las-

kua kehittyvien markkinoiden 

osakeindekseihin. 

 

MSCI All Country World (1.8.2020=100) 

 
Lähde: Bloomberg 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Nokian tutkimus- ja kehitystyö alkaa 

tuottaa tulosta 

 

Nokian pitäisi nousta päivitetyn tuote-

portfolionsa ansiosta tasavertaiseksi 

kilpailijaksi Ericssonille ja Huaweille 5G-

verkkoliiketoiminnassa kuluvan vuoden 

lopulla. Yhtiö on menettänyt asemiaan 

usean vuoden ajan, mutta nyt uskomme 

Nokian pystyvän parempaan. 

 

Nokian näkymät tälle vuodelle ovat pa-

rantuneet sekä liikevoiton että 

liikevaihdon osalta. Nokia avasi keskipit-

kän aikavälin näkymiä vuodelle 2023 

muutama kuukausi sitten. Näihin näky-

miin yhtiö ei nyt tehnyt muutoksia, vaikka 

alkuvuosi on ollut erityisen vahva.  

 

Emme voi kuitenkaan sulkea pois mah-

dollisuutta sille, että yhtiö nostaa 2023 

marginaalinäkymäänsä nykyisestä 10-

13 prosentista kohti 12-14 prosenttia. 

Uskomme hallituksen myös ehdottavan 

0,15 euron osakekohtaista osinkoa tälle 

vuodelle, sillä se on jo antanut ohjeistuk-

sen selvästi positiivisesta kassavirrasta. 

 

Näemme, että Nokian toiminnan vahvis-

tunut vire on laaja-alaista. Nostimme 

hieman tavoitehintaa ja pidämme suosi-

tuksen ennallaan. 

 

OSTA – tavoitehinta 6 eur (oli 5,75 eur) 
Alkuperäinen analyysi: Daniel Djurberg 

30.5.2021 klo 9:33 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

USA 17:00 Tehdastilaukset

USA 17:00 Kestohyödykkeiden tilaukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,7 EUR/USD 1,187

Informaatioteknologia -0,4 EUR/SEK 10,205

Kulutustavarat ja palvelut 0,3 EUR/GBP 0,855

Perusteollisuus -1,2 EUR/JPY 129,670

Päivittäistavarat -0,3 EUR/CHF 1,075

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,7 Euribor 3kk -0,54 %

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

Tietoliikennepalvelut -0,2 Euribor 12kk -0,50 %

Yhdyskuntapalvelut 0,7 EUR 5v (swap) -0,38 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 72,7 -0,3

S&P 500 -0,2 Kulta 1810,8 -0,1

FTSE 0,7 Hopea 25,3 -0,4

MSCI Asia Pacific -1,2 Vehnä 230,8 2,3

Eurostoxx50 futuuri* -0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:58

Indeksi %

Nikkei 225 -0,5

Hang Seng -0,5

Shanghai -0,5

klo 8:58
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