
 

Markkinointimateriaalia 

 

30.9.2021  -  06:59 
 

 Keskuspankkiirit: inflaatiopiikki on väliaikainen 

 Tänään työmarkkinalukuja Euroopasta ja USA:sta 

 Huhtamäen pakkauskysyntä elpyy, arvostus maltillinen  

 

 

Tapahtuu tänään  

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 
 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Eilisestä pörssipäivästä tuli lopulta voito-

kas, kun sekä Euroopassa että 

Yhdysvalloissa indeksit sulkeutuivat nou-

suun. Euroopassa erityisesti autovalmistajat 

ja USA:ssa yhdyskuntapalvelut olivat hy-

vässä vedossa. Teknologiasektori painui 

kuitenkin laskuun, mikä aiheutti Nasdaqille 

kolmannen peräkkäisen laskupäivän. 

 

Päivän vaihduttua tunnelma markkinoilla 

vaikuttaa vaihtelevalta. Aasian pörssit ovat 

liikkuneet epäyhtenäisesti, kun sijoittajat 

pohtivat mm. energiakustannuksien nousua. 

Euroopan ja USA:n futuurit ovat plussalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keskuspankkiirit vakuuttelivat eilen 

EKP:n sponsoroimassa tilaisuudessa, että 

inflaatiopiikki jää väliaikaiseksi. EKP:n La-

garden mukaan nyt todistetaan hyvin 

epätavallista elpymistä epätavallisesta 

taantumasta. Fedin Powell puolestaan 

toisti hintapaineiden olevan seurausta 

pandemian aiheuttamista pullonkauloista. 

 

Tänään päivällä julkaistaan työmarkki-

nalukuja euroalueelta. Euroalueen 

työttömyysaste on laskenut viimeisten kol-

men kuukauden aikana, kun talouksien 

avautuminen on saanut vauhtia. Erilaiset 

yritysbarometrit ja kotitalouksien suhdan-

nekyselyt viittaavat työttömyyden olevan 

edelleen vähenemässä, ja yritykset koh-

taavatkin nyt lisääntyviä haasteita 

ammattitaitoisen työvoiman löytämisessä. 

Elokuussa euroalueen työttömyysasteen 

odotetaan laskeneen 7,5 prosenttiin. 
 

Euroalueen työttömyysaste (%) 

 
 
USA:ssa puolestaan tänään julkaistava 

työttömyyskorvaushakemuksien määrä 

(ennuste  330 000) kertoo viikkotason tie-

toa työmarkkinoiden tilanteesta. 

Koronapiikin jälkeen hakemuksien määrä 

on ollut trendinomaisessa laskussa puo-

lentoista vuoden ajan. Matkaa koronaa 

edeltävään tasoon (n. 200 000-240 000) 

on kuitenkin vielä reilusti. 
 

Viikoittaiset hakemukset, x1000 kpl 

 

   

Analyysiuutisia 

 

Huhtamäki ennen tulosta: Foodservi-

cen elpyminen jatkuu 

 

Huhtamäki tulee hyötymään pitkällä ai-

kavälillä voimakkaasta pakkauskysyn-

nän kasvusta kehittyvillä markkinoilla. 

Tämä on seurausta nopeasti kasvavasta 

keskiluokasta. Uskomme, että yhtiön ta-

seen ja kassavirran pitäisi helpottaa 

kasvua ja tukea investointeja tuoteinno-

vaatioihin. Tarjoilupakkaussegmentti 

Foodservice elpyy hyvin, ja uusi yritys-

osto Elifin tukee tuloksen kasvua 

tulevilla vuosineljänneksillä. 

 

Markkinoiden elpyminen (erityisesti 

Foodservice-toiminnoissa) tukee Huhta-

mäen orgaanista myynnin kasvua yhä 

Q3:lla. Odotamme kasvun yltävän 6 pro-

senttiin vuoden takaisesta. Tuotanto- ja 

logistiikkakustannukset luovat kuitenkin 

laskupainetta marginaaleille. Uskomme 

silti, että hinnankorotukset, alustavat 

merkit polymeerien hintapaineiden las-

kusta sekä tuore yritysosto auttavat 

kääntämään tuotot takaisin kasvu-uralle 

Q4/2021. 

 

Ostosuosituksemme ja tavoitehintamme 

pysyvät ennallaan. Heikon kurssikehi-

tyksen myötä Huhtamäen arvostus 

suhteessa kilpailijoihin on vajonnut kes-

kimääräistä alemmalle tasolle.  

 

Huhtamäki julkaisee Q3-tuloksensa 21. 

lokakuuta. 

 

OSTA – tavoitehinta 49 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

29.9.2021 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

JPN 2:50 Teollisuustuotanto

EMU 12:00 Työttömyysaste

GER 15:00 Kuluttajahinnat

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,0 EUR/USD 1,161

Informaatioteknologia -0,1 EUR/SEK 10,214

Kulutustavarat ja palvelut 0,0 EUR/GBP 0,862

Perusteollisuus -0,4 EUR/JPY 129,830

Päivittäistavarat 0,9 EUR/CHF 1,083

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,1 Euribor 3kk -0,54 %

Terveydenhuolto 0,8 Euribor 6kk -0,52 %

Tietoliikennepalvelut -0,2 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut 1,3 EUR 5v (swap) -0,19 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,6 Öljy, Brent 78,3 -0,5

S&P 500 0,2 Kulta 1733,9 0,4

FTSE 1,1 Hopea 21,6 0,3

MSCI Asia Pacific 0,0 Vehnä 256,0 0,8

Eurostoxx50 futuuri* 0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 6:49

Indeksi %

Nikkei 225 -0,4

Hang Seng -1,2

Shanghai 0,4

klo 6:49
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