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Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Kiinassa Hang Seng-indeksi oli aamulla 

selvässä laskussa. Taustalla on Kiinan vi-

ranomaisten puuttuminen isojen teknologia-

yhtiöiden toimintaan. Viranomaiset haluavat 

Antgroupin pilkkovan Alipaysta maksuliiken-

teen ja lainapalvelut erilleen. Viranomaiset 

varoittivat myös isoja internet-yhtiöitä, että 

he eivät saa estää ihmisiä siirtymästä omista 

palveluista kilpailijoiden sivuille. 

 

Apple laski perjantaina 3.3 % liittovaltion 

syyttäjän ilmoitettua, että yhtiön on päästet-

tävä mobiilisovellusten kehittäjät käyttä-

mään myös muita kuin Applen sovelluksen 

sisäistä maksua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USA:n tuottajahinnat nousivat odotusten 

mukaisesti 6.7 % vuoden takaisesta. Lu-

kema on historian valossa poikkeuk-

sellisen korkea ja sen taustalla on monilla 

aloilla vallitseva komponenttipula, pullon-

kaulat rahdissa sekä kasvaneet työvoima-

kustannukset. Tiistaina USA raportoi tilas-

toja kuluttajahinnoista, jolloin saadaan 

kuvaa siitä onko tuottajahintojen nousu 

siirtynyt edelleen kuluttajahintoihin. FED 

seuraa tarkasti kuluttajahintojen nousua ja 

liian kova hintojen nousu lisää odotuksia 

tiukemmasta rahapolitiikasta. Toisaalta, 

jos kuluttajahinnat eivät nouse samaa tah-

tia tuottajahintojen kanssa, yritysten 

kannattavuus heikkenee. 

 

Analyysiuutisia 

 

Nokian Renkailla houkuttelevat kas-

vunäkymät  

 

Nokian Renkaat järjesti viime viikolla virtu-

aalisen pääomamarkkinapäivän, joka 

keskittyi yhtiön kasvustrategiaan sekä päi-

vitettyihin taloudellisiin tavoitteisiin. Yhtiö 

tavoittelee jatkossa markkinoita nopeam-

paa kasvua sekä kahden miljardin euron 

liikevaihtoa. Liikevoittomarginaalin sekä 

sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) osalta 

tavoite on 20 %.  

 

Tavoitteet olivat pääosin markkinoiden 

odotusten mukaisia. Kannattavuustavoite 

jäi hieman varovaiseksi, mutta melko hel-

poksi saavuttaa. Markkinat odottivat 20.9 

% marginaalia vuodelle 2023. Odotettua 

alhaisemman kannattavuuden taustalla 

vaikuttaa olevan heikompi rupla, Suomen 

tehtaiden osuuden kasvu valmistuksessa 

sekä kasvaneet markkinointikulut. Liike-

vaihdon kasvutavoite sekä sijoitetun 

pääoman tuoton tavoite sitä vastoin ovat 

meistä haastavampia. 

 

Globaalin rengasmarkkinan odotetaan 

kasvavan noin 5 % vuodessa v. 2024 asti. 

Tärkeimmät kasvualueet ovat Keski-Eu-

rooppa, Pohjois-Amerikka sekä Raskaat 

Renkaat.  

   

Pandemiasta huolimatta Nokian Ren-

kaat kasvatti markkinaosuuttaan Keski-

Euroopassa 3 % tasolle (aiemmin 2.6 

%). Venäjällä yhtiö keskittyy vahvista-

maan johtavaa markkina-asemaansa. 

Tänä vuonna Nokian Renkaat kasvatti 

markkina-osuuttaan Venäjällä myös ke-

särenkaissa pandemian vähennettyä 

renkaiden tuontia muualta Aasiasta.  

 

Korkeamman katteen omaavien talvi-

renkaiden osuus myynnistä verrattuna 

kesärenkaisiin on laskenut Venäjällä 

mutta Nokian Renkaat on paikannut hei-

kentynyttä kannattavuutta  onnistuneilla 

renkaiden myyntihintojen nostoilla. Alku-

vuonna hinnat nousivat Venäjällä yli 10 

%.  

 

Nokian Renkaan uuden talvirenkaan 

Hakkapeliitta 10:n lanseeraus on onnis-

tunut hyvin. Tähän mennessä on 

julkistettu kolme testiä (kaksi Venäjällä 

ja yksi Suomessa) ja Hakkapeliitta on ol-

lut voittaja niistä kaikissa. Yhtiö on 

tehnyt viime vuosina merkittäviä inves-

tointeja ja nyt niiden voidaan odottaa 

alkavan tuottaa kasvua. Paljon uusia 

tuotelanseerauksia kuitenkin tarvitaan, 

jotta kasvua syntyy ja laajentunutta jake-

luverkkoa saadaan hyödynnettyä. 

Kasvunäkymät Keski-Euroopassa ja 

Pohjois-Amerikassa ovat meistä hyvin 

houkuttelevat. Yhtiön johdon halukkuus 

pitää nettovelan suhde käyttökatteeseen 

alle yhdessä indikoi, että yhtiöllä on käy-

tettävissä noin 2.9-3.6 euroa/osake 

lisäosinkoihin, yritysostoihin tai omien 

osakkaiden takaisinostoihin.  

   

 

OSTA – tavoitehinta 39 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 9.9.2021 klo 

18:09 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

JPN 2:50 Tuottajahinnat

GER 9:00 Tukkuhinnat

FIN 9:00 Nixun pääomamarkkinapäivä

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,0 EUR/USD 1,179

Informaatioteknologia -1,0 EUR/SEK 10,202

Kulutustavarat ja palvelut -0,6 EUR/GBP 0,853

Perusteollisuus 0,0 EUR/JPY 129,750

Päivittäistavarat -0,3 EUR/CHF 1,084

Rahoitus ja kiinteistö -0,6 Euribor 1kk -0,56 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,5 Euribor 3kk -0,54 %

Terveydenhuolto -0,9 Euribor 6kk -0,52 %

Tietoliikennepalvelut -0,9 Euribor 12kk -0,50 %

Yhdyskuntapalvelut -1,4 EUR 5v (swap) -0,29 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,5 Öljy, Brent 73,1 0,3

S&P 500 -0,8 Kulta 1792,8 0,3

FTSE 0,1 Hopea 23,8 0,1

MSCI Asia Pacific 1,0 Vehnä 237,8 -0,7

Eurostoxx50 futuuri* -0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:52

Indeksi %

Nikkei 225 -0,2

Hang Seng -2,4

Shanghai -0,1

klo 8:52
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