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 Fedin kiristysaikeet hermostuttavat markkinoita 

 Euro jatkanut heikkenemistään 

 Analyysissa terveydenhoitoalan teknologiayhtiö Ambu 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

Endomines, Kojamo, Marimekko, Ovaro, 

Piippo, Savosolar, Taaleri, Virala Acquisition 

 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 
 

Markkinat numeroina 
 
USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

USA:n keskuspankki Fedin rahapolitiikka-

kokouksen pöytäkirjan julkaisu toi eilen 

markkinoille liikettä. Pöytäkirjasta kävi ilmi, 

että elvytystoimien vähentämisen (tapering) 

aloittaminen tänä vuonna voisi olla aiheel-

lista. Tukea tällaisille ajatuksille antoivat 

viimeisimmät hyvät työllisyysluvut. Varsinai-

nen    tapering-päätös    tehdään    kuitenkin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

aikaisintaan syyskuun rahapolitiikkako-

kouksessa, ja on varmasti riippuvainen 

elokuun hyvistä työllisyysluvuista. Jakcson 

Holen keskuspankkiirikokouksessa ensi 

viikolla voidaan kuitenkin saada lisätietoja 

Fedin suunnitelmista. 

 
Yhdysvalloissa tasaisen odottavissa 

tunnelmissa alkanut pörssipäivä kääntyi 

selvään laskuun Fedin pöytäkirjakom-

menttien myötä. Arvelut elvytyksen 

vähentämisestä vetivät USA:ssa S&P 500 

-indeksin yli prosentin laskuun. Samalla 

volatiliteetti-indeksi Vix nousi yli 20:een. 

 

Vix-indeksi pomppasi 

 
 

Eurooppalaisosakkeet keinuivat vielä 

eilen nousun ja laskun välimaastossa en-

nen Fedin kokouspöytäkirjan julkaisua. 

Koronatilanne ja Afganistanin geopoliitti-

nen jännite pitivät ilmapiirin varautuneena. 

Defensiiviset sektorit pärjäsivät parhaiten. 

Fortumin osake vahvistui lähes 4 prosent-

tia, kun useat analyytikot nostivat yhtiön 

tavoitehintaa. Tänään Euroopan markkina 

avautunee tuntuvaan laskuun. 

 

Aasiassa torstai on ollut jenkkimarkkinan 

vanavedessä odotetusti laskupäivä. Hong-

kongin Hang Seng on tullut alas lähes 1,5 

prosenttia. Japanin Nikkei laskee myös. 

 

Euro on jatkanut heikentymistään suh-

teessa dollariin. Kurssi on nyt noin 1,17 eli 

alimmillaan viime marraskuun jälkeen. Eu-

rosijoittajan kannalta tämä tarkoittaa 

parempia tuottoja, kun muista valuutoista 

saadut tuotot käännetään euroiksi. 

 

  

  

Analyysiuutisia 
 

Ambulta odotetaan uusia tuotteita 

 

Tanskalaisyhtiö Ambu kehittää, valmis-

taa ja markkinoi kertakäyttöisiä 

endoskooppiratkaisuja ja muita laitteita 

sairaalakäyttöön sekä pelastuspalve-

luille. Yhtiö julkaisi edelliskvartaalin 

lukunsa 1. heinäkuuta, ja niistä näkyi 7 

prosentin orgaaninen kasvu myynnissä, 

vaikeasta vertailutasosta huolimatta. 

 

Odotetusti Ambu piti ohjeistuksen or-

gaanisesta myynnistä ja liikevoitosta 

ennallaan. Odotamme yhtiön lisäävän 

nyt markkinointikustannuksiaan uusien 

tuotelanseerausten tueksi ja kilpailuase-

man parantamiseksi. 

 

Yhtiö voi kohdata lyhyellä aikavälillä 

haasteita, kun markkinat reagoivat kiris-

tyneeseen kilpailuun. Me näemme 

tämän kuitenkin ylipäätään positiivisena 

asiana. Kun BXS:n kaltaiset yhtiöt haali-

vat markkinaosuutta, ne samalla 

kasvattavat koko markkinaa. Ambulla on 

laaja valikoima endoskooppeja mielen-

kiintoisella kertakäyttömarkkinalla, ja 

lisää tuotteita on tulossa. 

 

OSTA – tavoitehinta 280 dkk 

 
Alkuperäinen analyysi: Annette Lykke, Mattias Hägg-

blom 18.8.2021 klo 7:30 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

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

USA 15:30 Philadelphia Fed -indeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -2,4 EUR/USD 1,168

Informaatioteknologia -1,4 EUR/SEK 10,229

Kulutustavarat ja palvelut 0,1 EUR/GBP 0,852

Perusteollisuus -1,1 EUR/JPY 128,420

Päivittäistavarat -1,3 EUR/CHF 1,072

Rahoitus ja kiinteistö -1,2 Euribor 1kk -0,56 %

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

Terveydenhuolto -1,5 Euribor 6kk -0,53 %

Tietoliikennepalvelut -0,7 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut -0,5 EUR 5v (swap) -0,39 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,2 Öljy, Brent 67,1 -1,6

S&P 500 -1,1 Kulta 1778,8 -0,2

FTSE -0,2 Hopea 23,2 -0,9

MSCI Asia Pacific 0,4 Vehnä 248,3 2,3

Eurostoxx50 futuuri* -1,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:33

Indeksi %

Nikkei 225 -1,1

Hang Seng -1,9

Shanghai -0,4

klo 9:34
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