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Havaintoja markkinoilta 
 

Aasian osakemarkkinat ovat tänä aamuna 

vahvassa nousussa Japanin vetämänä. 

Pääministeri Suga ilmoitti perjantaina luopu-

vansa puolueensa puheenjohtajuudesta, 

mikä lopetti hänen pääministerikautensa. 

Markkinat odottavat hänen seuraajaltaan 

parempaa pandemian hoitoa ja elvyttäväm-

pää talouspolitiikkaa.  

 

USA:ssa on tänään markkinat kiinni, mikä 

hiljentänee Euroopan kaupankäyntiä.  

 

Alumiinin hinta on reippaassa nousussa 

bauksiitin merkittävän tuottajamaan Gui-

nean poliittisten levottomuuksien takia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USA:n työllisyys kehittyi elokuussa sel-

västi odotettua heikommin. Elokuussa 

raportoitiin vain 235.000 uutta työpaikkaa 

kun markkinat odottivat yli kolme kertaa 

suurempaa lisäystä. Edellisen kerran hei-

kompi luku nähtiin tammikuussa, joten 

keskuspankin puheet työmarkkinoiden vii-

meaikojen hyvästä kehityksestä saivat 

kolauksen.  

 

Yksi selitys voi olla deltavariantin nopeasti 

kasvaneet tartuntamäärät, joiden seurauk-

sena rajoituksia on tiukennettu erityisesti 

niissä osavaltioissa, joissa rokotekatta-

vuus on matala ja sairaalat uhkaavat 

täyttyä.   

 

Sijoittajien fraasi ”Bad news is good news” 

näyttää markkinoiden kehityksen perus-

teella olevan vallitseva lähestymistapa 

tähän. USA:n keskuspankin tiedetään an-

tavan erityisen suuren painoarvon tällä 

hetkellä juuri työmarkkinoiden kehitykselle 

elvytystarvetta miettiessään. Nyt nähdyt 

heikot luvut kasvattavat siten hieman to-

dennäköisyyttä bondien osto-ohjelman 

jarrutuksen lykkääntymisestä. Samanai-

kaisesti talouden muut indikaattorit ovat 

kuitenkin vahvoja, joten työllisyyslukujen 

voidaan katsoa olevan suurempi huolen-

aihe USA:n keskuspankille kuin laajemmin 

talouden kehitystä analysoiville sijoittajille.   

 

Analyysiuutisia 

 

Holmenilla kasvun ajureina vesi- ja tuu-

livoima 

 

Holmen on kiihtyvällä tahdilla panostanut 

viime vuosina vihreään energiaan. Yhtiöllä 

on merkittävä määrä maata, joka soveltuu 

hyvin tuulivoimaan haittamatta samanai-

kaisesti metsän tuottavuutta. Blåbergs-

lidenin (400GWh) rakennustyöt ovat eden-

neet suunnitellusti ja tuotanto voidaan pian 

käynnistää. Tämän lisäksi yhtiöllä on pit-

källe edenneet suunnitelmat 600GWh ja 

900GWh tuulivoimapuistojen rakentami-

sesta.  

 

   

Edellä mainittujen projektien jälkeen nä-

emme yhtiöllä edelleen paljon 

mahdollisuuksia kasvattaa uusiutuvaa 

energiabisnestään. Erityisesti pohjoi-

sessa on paljon tuulivoimaan soveltuvaa 

metsämaata. Yhtiön kanssa käymiem-

me keskustelujen pohjalta arvioimme, 

että nykyisellä turbiinitekniikalla Holme-

nilla on kokonaispotentiaalia kasvattaa 

energian-tuotantonsa jopa yli 10 

TWh:iin. 

 

Arvioimme, että Holmenin arvosta noin 

85% muodostuu nk. vakaasta omaisuu-

desta kuten Metsästä, Kartongin-

valmistuksesta ja Uusiutuvasta Energi-

asta. Loput 15% arvosta selittyy 

hyödykkeillä kuten paperi- ja puutavara-

bisneksellä.  

 

Hiljattain päivitetyt arviot metsän arvosta 

Ruotsissa vuoden alkupuoliskolla osoit-

tivat lähes 17 % kasvua edellisvuoteen. 

Uskomme, että kasvu tulee vaimentu-

maan ja ennusteissamme oletamme 

jatkossa kasvuksi kolme prosenttia. 

 

Holmenilla on vahva tase ja hyvä kassa-

virta, joten näemme yhtiöllä olevan 

teoriassa mahdollista maksaa yhteensä 

jopa 80 sek osinkoja vuoden 2022 lop-

puun mennessä. Emme usko, että he 

haluavat tuota maksaa täysimääräisesti, 

mutta näemme silti hyvin mahdollisena, 

että yhtiö yllättää osingon osalta. Mark-

kinoiden yhteenlaskettu osinko-odotus 

tälle ja ensi vuodelle on melko vaatima-

ton 17 sek.   
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Alkuperäinen analyysi: Christian Kopfer 3.9.2021 klo 
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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 

 

 
 
 

Vastaava julkaisija: Mike Peltola. Tämän materiaalin on tuottanut Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta, jatkossa Handelsbanken. Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 0861597-4. 
Handelsbankenilla on Ruotsin viranomaisten myöntämä toimilupa ja valvova viranomainen on Ruotsin Finanssivalvonta. Henkilöt, jotka ovat työstäneet sisällön, eivät ole analyytikkoja ja materiaali ei ole riippumatonta 
sijoitustutkimusta. Sisältöon tarkoitettu pankin asiakkaille Suomessa.  Tarkoituksena on tarjota Handelsbankenin asiakkaille taustatietoa, jota ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena. Tätä 
informaatiota ei yksinään tule käyttää perusteena sijoituspäätökselle. Asiakkaan tulee hankkia sijoitusneuvot omalta neuvonantajaltaan ja perustaa sijoituspäätöksensä omaan harkintaan. Osakevalinnat perustuvat ennen 
kaikkea pankin analyyseihin ja suosituksiin, joiden aikahorisontti on 12 kuukautta. Lisätietoa yhtiökohtaisesta osakeanalyysista: https://reon.researchonline.se/login#rechist. Informaatiota materiaalissa saatetaan muuttaa 
ja se voi myös poiketa niistä mielipiteistä, joita Handelsbankenin riippumaton sijoitusanalyysi edustaa. Tämä informaatio perustuu yleisesti saatavilla olevaan tietoon ja on haettu lähteistä, joita yleisesti pidetään luotettavina, 
mutta tiedon oikeellisuutta ei voida taata ja tieto voi olla epätäydellistä tai lyhennettyä. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Handelsbankenin etukäteen antamaa kirjallista 
lupaa. Handelsbanken ei vastaa materiaalista, jota käytetään tavalla, joka rikkoo jakelukieltoa tai julkistetaan pankin sääntöjen vastaisesti. Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoi-
tusinstrumenttien arvo voi, sekä nousta, että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoitetun pääoman. Yhtiökohtaiset analyysiuutiset perustuvat Handelsbankenin analyytikkojen osakeanalyysiin. Alkuperäinen 
analyysi on saatavilla pyynnöstä Handelsbankenin konttorin kautta. Handelsbanken-rahastoesimerkit perustuvat Handelsbanken Fonder AB:n ja Handelsbanken Funds SICAV:n rahastoihin. Niiden rahastoesitteet ja 
avaintietoesitteet ovat saatavilla Handelsbankenin konttoreista ja verkkosivuilta www.handelsbanken.fi/rahastot. Rahastoesitteet a avaintietoesitteet ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. 

Maa Klo Tapahtuma

FIN 8:00 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

GER 9:00 Tehdastilaukset

USA:n osakemarkkinat kiinni

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,5 EUR/USD 1,187

Informaatioteknologia 0,4 EUR/SEK 10,159

Kulutustavarat ja palvelut 0,0 EUR/GBP 0,857

Perusteollisuus -0,7 EUR/JPY 130,290

Päivittäistavarat 0,0 EUR/CHF 1,086

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,6 Euribor 3kk -0,55 %

Terveydenhuolto 0,1 Euribor 6kk -0,52 %

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

Yhdyskuntapalvelut -0,8 EUR 5v (swap) -0,32 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,0 Öljy, Brent 71,8 -1,1

S&P 500 0,0 Kulta 1826,3 -0,1

FTSE -0,4 Hopea 24,8 0,3

MSCI Asia Pacific 0,9 Vehnä 244,5 0,1

Eurostoxx50 futuuri* 0,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:10

Indeksi %

Nikkei 225 1,8

Hang Seng 0,5

Shanghai 1,0

klo 8:10
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