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 Osakkeet ennätystasoilla, infrapaketti eteni 

 USA:sta inflaatioluvut tänään 
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Markkinat numeroina 
 
USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Euroopan osakemarkkinoilla saavutettiin 

eilen ennätystaso seitsemättä kertaa peräk-

käin, kun tuloksiin liittyvä optimismi kumosi 

elvytyksen vähentämisen spekulointiin liitty-

vän epävarmuuden. Korkotason nousu 

vahvisti syklisiä arvo-osakkeita enemmän 

kuin kasvuosakkeita. Stoxx 600 -indeksi 

nousi 0,4 prosenttia. Elokuun alun aikana in-

deksi on noussut 2,3 prosenttia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ennätyksiä rikottiin myös USA:n markki-

noilla. S&P 500 ja Dow Jones kohosivat 

uusiin ennätyslukemiin energia- ja perus-

teollisuusalojen osakkeiden johdolla, kun 

USA:n senaatti hyväksyi 550 miljardin dol-

larin infrastruktuuripaketin. Teknologia-

osakkeet kuitenkin painuivat laskuun. 

Bidenin infrapaketti menee seuraavaksi 

edustajainhuoneen käsittelyyn. Paketti on 

suurin julkisen puolen parannushanke Yh-

dysvalloissa vuosikymmeniin. 

 

Aasian markkinapäivä on ollut epäyhte-

näinen, eikä Euroopan tai USA:n 

pörssifutuureistakaan saa vihjeitä osakkei-

den suunnalle tänään. Sijoittajat odottavat 

nyt lähinnä USA:n inflaatiolukuja. 

 
 

USA:n inflaatio seurannassa 
 

Viimeisimmät työllisyysluvut saivat USA:n 

keskuspankki Fedin luultavasti hieman 

vahvemmin sille kannalle, että rahapolitii-

kan asteittaisesta kiristyksestä voidaan 

alkaa puhua. Toinen asia, joka rohkaisisi 

Fediä olisi inflaation kiihtyminen. Inflaatio-

luvut julkaistaan tänään, ja konsensus-

odotuksissa on, että sekä kokonaisinflaa-

tio että pohjainflaatio olisivat hieman 

hidastuneet edelliskuusta. Kaikki eivät 

tästä ole kuitenkaan samaa mieltä, sillä 

esim. Bloombergin analyytikot odottavat 

inflaation kiihtyvän edelleen. He perustele-

vat hinnannousuodotuksiaan mm. 

asumiskustannuksien nousulla. USA:n in-

flaatioluvut julkaistaan tänään klo 15:30. 

 

Jatkavatko kuluttajahinnat nousuaan?  

 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Tokmanni lunastaa kasvuodotuksia 

 

Tokmannilta odotetaan keskimäärin 6,1 

prosentin myynnin kasvua vuosien 

2021-2025 välillä. Tämä tekee yhtiöstä 

harvinaisen ja houkuttelevan kas-

vuosakkeen vaikealla vähittäiskaupan 

sektorilla. Lisäksi yhtiö on esitellyt aikei-

taan kansainväliselle toiminnan 

laajentamiselle, kunhan pandemia väis-

tyy. Q2:lla Tokmanni raportoi 

vertailukelpoisesta myynnin kasvusta, 

laajenevasta omien tuotemerkkien (pri-

vate label) valikoimasta ja hyvästä 

kulukontrollista. Erityisesti omien tuote-

merkkien osuus myynnistä kasvoi 

vuoden takaisesta. Olemme luottavaisia 

pitkän ajan näkymiin, ja nostimme yhtiön 

osakkeen tavoitehintaa sen mukaisesti 

27,5 euroon. Ostosuositus pysyy. 

 

Kesäkuun lopulla Tokmanni osti loput 

kaksi TEX-ketjun myymälää, kooltaan 

10 000 ja 7000 neliömetriä (3-4x tyypilli-

sen Tokmannin myymälän koko). 

Tokmanni kokeilee näissä ensimmäistä 

kertaa, kuinka suuret myymälät laajem-

malla tuotevalikoimalla toimivat. 

 

OSTA – tavoitehinta 27,5 eur (oli 25,5) 

 
Alkuperäinen analyysi: Nicklas Skogman 

30.7.2021 klo 7:32 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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Maa Klo Tapahtuma

GER 9:00 Kuluttajahinnat

USA 15:30 Kuluttajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,7 EUR/USD 1,171

Informaatioteknologia -0,7 EUR/SEK 10,219

Kulutustavarat ja palvelut 0,3 EUR/GBP 0,847

Perusteollisuus 1,5 EUR/JPY 129,660

Päivittäistavarat 0,7 EUR/CHF 1,081

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,0 Euribor 3kk -0,55 %

Terveydenhuolto -0,2 Euribor 6kk -0,53 %

Tietoliikennepalvelut 0,1 Euribor 12kk -0,50 %

Yhdyskuntapalvelut 0,1 EUR 5v (swap) -0,37 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 70,7 0,1

S&P 500 0,1 Kulta 1732,5 0,2

FTSE 0,4 Hopea 23,4 0,2

MSCI Asia Pacific 0,1 Vehnä 237,8 2,3

Eurostoxx50 futuuri* 0,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:07

Indeksi %

Nikkei 225 0,6

Hang Seng 0,1

Shanghai 0,1

klo 9:13
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