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indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Osakemarkkinoiden kurssiheiluntaa ku-

vaava VIX-indeksi on laskenut 16 pisteen 

tuntumaan lähestyen näin vuoden alhaisim-

pia tasoja. Matalalla volatiliteetilla on 

yleensä taipumus houkutella markkinoille 

uutta varovaisempaa pääomaa.  

 

Aasian osakemarkkinat ovat tänä aamuna 

loivassa nousussa markkinoiden odottaessa 

huomista USA:n työllisyysraporttia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eilen raportoidut ostopäälliköiden in-

deksit olivat Euroopassa odotusten 

mukaiset eivätkä tarjonneet markkinoille 

uutta suuntaa. Euroopan osakemarkkinat 

kehittyivät nousujohteisesti matkailu- ja 

vapaa-ajan osakkeiden sekä kulutusyhtiöi-

den toimiessa veturina. 

 

USA:n teollisuuden ostopäälliköiden 

ISM-indeksi oli odotettua parempi aktivi-

teetin sekä uusien tilausten osalta. 

Negatiivista kuitenkin oli ISM:n työllisyyttä 

kuvaava luku, joka jäi ensimmäistä kertaa 

niukasti alle 50 tänä vuonna indikoiden 

näin työllisyyden supistumisesta. Tähän 

saadaan perjantaina kuukauden tärkeim-

män työllisyysraportin osalta tarkennusta.  

 

Analyysiuutisia 

 

Kaivosteollisuuden investointisykli on 

hyvässä vauhdissa 

 

Kaivosalan käyttöomaisuusinvestoinnit 

ovat kasvaneet kesän aikana. Laitetoimit-

tajat raportoivat päättyneen vuosi-

neljänneksen aikana keskimäärin 44 % ti-

lausten kasvusta. Yhtiöiden ennusteita on 

sen jälkeen nostettu, mutta näemme odo-

tusten olevan silti konservatiivisia ensi 

vuodelle ja siitä eteenpäin.   

 

 
 

Lyhyen tähtäimen kysyntätilanne näyttää 

vahvalta. Suuria elvytysohjelmia käynnis-

tellään globaalisti mikä tukee kaivos-

hyödykkeiden kysyntää. Normaalin talous-

kasvun lisäksi sykliä tukee tulevien 

vuosien sähköistymistrendi kun muun mu-

assa autoissa siirrytään polttomoottoreista 

sähköautoihin. 

 

 

   

Edellinen kaivosalan supersykli nähtiin 

vuosina 2011-2014, jolloin kysynnästä 

vastasi pääosin rautamalmi. Kullan ja 

kuparin louhintaan tehdyt investoinnit 

vastasivat tuolloin vain noin 35 % koko-

naisinvestoinneista. Nyt tilanne on 

kuitenkin toinen, sillä sähköistyminen tu-

lee oleman kaivossyklin ajuri. Tällöin 

kupari, kulta ja akkumineraalit ovat voit-

tajia.  

 

Odotamme kuparin ja kullan louhintaan 

ja prosessointiin tehtävien investointien 

kasvavan 10 % tänä vuonna, 26% 

v.2022 ja 18% v.2023. 

 

Metallien hinnat ovat hieman laskeneet 

huipputasoiltaan, mutta näyttävät pysy-

vän korkealla. Vahvoista kysyntä-

näkymistä ja matalista koroista johtuen 

uskomme kaivosyhtiöiden investointiha-

lukkuuden kasvavan maailman norma-

lisoituessa.     

 

Pohjoismaisista toimijoista Sandvik ja 

Metso Outotec ovat suosikkejamme. 

Sandvikilla kultaan ja kupariin liittyvät in-

vestoinnit  tuovat noin 52 % yhtiön 

liikevaihdosta. Metso-Outotecilla vas-

taava luku on 40 %. Molempien 

osakkeiden arvostus on yli 15 % alhai-

sempi kuin pohjoismaisilla pääoma-

hyödykkeitä valmistavilla yhtiöillä vaikka 

niiden kasvunäkymät ovat vahvat.   

  

 
Alkuperäinen analyysi: Gustaf Schwerin, Timo Heino-

nen 1.9.2021 klo 07:30 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

EUR 12:00 Tuottajahintaindeksi

USA 15:30 Kauppatase

USA 15:30 Uudet työttömyyskorvaushakemukset

USA 15:30 Maatalouden ulkopuolinen tuottavuus

USA 15:30 Yksikkötyökustannukset

USA 17:00 Kestokulutushyödykkeiden tilaukset

USA 17:00 Tehdastilaukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,5 EUR/USD 1,184

Informaatioteknologia 0,0 EUR/SEK 10,201

Kulutustavarat ja palvelut 0,0 EUR/GBP 0,859

Perusteollisuus -0,3 EUR/JPY 130,240

Päivittäistavarat 0,5 EUR/CHF 1,083

Rahoitus ja kiinteistö -0,6 Euribor 1kk -0,55 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,4 Euribor 3kk -0,55 %

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

Tietoliikennepalvelut 0,5 Euribor 12kk -0,50 %

Yhdyskuntapalvelut 1,3 EUR 5v (swap) -0,33 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 71,4 -0,3

S&P 500 0,0 Kulta 1814,3 0,1

FTSE 0,4 Hopea 24,2 -0,1

MSCI Asia Pacific 0,1 Vehnä 242,8 -1,0

Eurostoxx50 futuuri* -0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:07

Indeksi %

Nikkei 225 0,2

Hang Seng -0,1

Shanghai 0,5

klo 9:07
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