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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 
 

Viime pörssiviikko päättyi laskun mer-

keissä, ja myös alkavaan viikkoon siirrytään 

hermostuneissa tunnelmissa. Manner-Kii-

nan ja Japanin markkinat ovat tänään 

suljettuina juhlapyhien vuoksi, mutta Hong-

kong on tuntuvassa laskussa. Myös futuurit 

Euroopassa ja USA:ssa viittaavat selvään 

laskuavaukseen. Tällä viikolla sijoittajien 

katseet ovat USA:n keskuspankki Fedin ko-

kouksessa. Kokous alkaa huomenna ja 

päättyy keskiviikkona, jolloin saadaan myös 

kuulla avomarkkinakomitean mahdollisia uu-

sia päätöksiä rahapolitiikan suunnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuluttajatuoteyhtiöille pai-

netta hintojen noususta 
 

Merikonttien kuljetushintojen nopea nousu 

sekä komponenttipula ovat vaivanneet lu-

kuisia yrityksiä jo jonkin aikaa. Nyt tilanne 

alkaa materialisoitua, kun tulosvaroituksia 

ja negatiivisempia kommentteja näkymistä 

on alkanut ilmaantua kasvavissa määrin.  

 

Pohjoismaiden kulutusyhtiösektorilla kom-

ponenttipula ja rahtihinnat vaikuttavat 

hyvin vaihtelevasti eri yhtiöihin. Käymme 

tässä raportissa läpi niitä yhtiöitä, joihin ti-

lanne vaikuttaa voimakkaimmin, ainakin 

lyhyellä aikavälillä. 

 

Kuinka pärjätä räjähdysmäisesti nous-

seiden rahtihintojen kanssa? 

 

Pandemiaan liittyvät häiriötekijät ovat kas-

vattaneet logistiikkakustannuksia 

merkittävästi tänä vuonna. Rahtihinnat 

esim. Kiinasta USA:n länsirannikolle ja Kii-

nasta Pohjois-Eurooppaan ovat osittain 

jopa kymmenkertaistuneet vuoden 2020 

alkuun verrattuna. Myös rekkakuljetusten 

hinnat ovat olleet USA:ssa voimakkaassa 

nousussa puolentoista vuoden aikana. 

 

Pohjoismaisella kulutussektorilla ilmiö 

ulottuu kaikkiin yhtiöihin jollakin tavalla. 

Vaikutukset ovat kuitenkin vaihtelevia, jo-

ten olemme jakaneet nämä yhtiöt neljään 

eri ryhmään vaikutusten mukaan. 

 

Ryhmä 1: Nämä yritykset keskittyvät pai-

kallisesti pohjoismaisiin markkinoihin, ja 

hankkivat suurimman osan tuotteistaan 

paikallisesti Pohjoismaista tai Pohjois-Eu-

roopasta. Vaikka tämäkään ei tee 

yrityksistä immuuneja epäsuorille vaiku-

tuksille, ei niiden omissa 

kuljetuskustannuksissa pitäisi näkyä 

suurta muutosta. Ryhmän 1 yhtiöitä ana-

lyytikkoseurannassamme ovat mm. 

Kesko, ICA ja Orkla. 

 

   

Ryhmä 2: Nämä vähittäiskaupan yhtiöt 

keskittyvät pohjoismaiseen markkinaan, 

mutta alihankkijaverkostosta merkittävä 

osa toimii Aasiassa. Suurimmassa 

osassa tapauksista kuljetuskustannuk-

set sisältyvät yrityksen ostamiin 

tuotteisiin. Tämä tarkoittaa, että kohon-

neet rahtihinnat nostavat ostohintoja ja 

siten heikentävät marginaaleja. Tämän 

ryhmän yhtiöitä seurannassamme ovat 

Clas Ohlson, Europris ja Tokmanni. 

 

Ryhmä 3: Nämä yhtiöt (Essity ja Carls-

berg) ovat melko globaaleja, koska ne 

toimivat jo laajemmin eri puolilla maail-

maa. Niiden alihankinta ja tuotanto on 

kuitenkin suhteellisen paikallista. Kumpi-

kin yhtiö hankkii tuotantomateriaalia 

(mm. alumiinia ja sellua) toisilta mante-

reilta, mutta panimot ja tehtaat ovat 

lähellä loppumarkkinoita. 

 

Ryhmä 4: Nämä yhtiöt ovat aidosti glo-

baaleja, sekä markkinoidensa että 

alihankintansa puolesta. Ne ovat siis alt-

tiita sekä korkeammille materiaali-

kustannuksille että tuotteiden kuljetus-

kustannuksille. Tähän ryhmään kuuluvia 

yhtiöitä ovat mm. AAK, Electrolux, 

Husqvarna, Thule, H&M ja Pandora. 

 

Seuraavina päivinä käymme tilannetta 

tarkemmin läpi yritysten osalta. Keski-

tymme ryhmien 2, 3 ja 4 yrityksiin, joihin 

kustannusten nousu todellista vaikuttaa.  

 
Alkuperäinen analyysi: Karri Rinta, Nicklas Skogman, 
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Maa Klo Tapahtuma

CHN Markkinat kiinni

JPN Markkinat kiinni

GER 9:00 Tuottajahinnat

USA 17:00 NAHB-indeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,8 EUR/USD 1,171

Informaatioteknologia -1,5 EUR/SEK 10,197

Kulutustavarat ja palvelut -0,4 EUR/GBP 0,855

Perusteollisuus -2,1 EUR/JPY 128,760

Päivittäistavarat -0,5 EUR/CHF 1,092

Rahoitus ja kiinteistö -0,5 Euribor 1kk -0,56 %

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

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

Tietoliikennepalvelut -1,3 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut -1,6 EUR 5v (swap) -0,25 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,4 Öljy, Brent 74,7 -0,8

S&P 500 -0,9 Kulta 1748,6 -0,3

FTSE -0,9 Hopea 22,3 -0,5

MSCI Asia Pacific 0,1 Vehnä 247,8 -0,4

Eurostoxx50 futuuri* -0,6

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:06

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng -3,9

Shanghai Suljettu

klo 8:07
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