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Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Vaiherikas markkinaviikko on jatkunut aal-

toilevissa merkeissä. Maanantain 

mahalaskun jälkeen pörssit paikkailivat tap-

pioita tiistaina. Eilen oli taas laskupäivän 

vuoro, ja Euroopassa osakeindeksit tulivat-

kin alas 1-1,5 prosenttia. Yhdysvalloissa 

laskuavaus saatiin sen sijaan paikattua, ja 

indeksit päätyivät nousulukemiin. Luotta-

musta vahvisti tieto USA:n kongressista, 

jossa senaatin republikaanijohtaja Mitch 

McConnell tarjosi demokraateille väliaikaista 

ratkaisua velkakattokiistaan. Nyt akuuttia 

ongelmaa on siirretty joulukuulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Torstai valkeni Aasiassa positiivisissa 

merkeissä. Japanin Nikkei käätyi nou-

suun, mutta todellinen valopilkku on 

Hongkong, jossa Hang Seng on teknolo-

giaosakkeiden siivittämänä lähes 2,5 

prosenttia koholla. Manner-Kiinassa on 

vietetty pitkiä juhlapyhiä, ja pörssit ovat 

kiinni vielä tänäänkin. Huomenna kaupan-

käynti vihdoin jatkuu normaaliin tapaan. 

Eurooppaan pörsseille odotetaan vahvaa 

nousuavausta tänään. 

 

Tähän mennessä lokakuun alun markki-

natunnelma on ollut alavireisen syyskuun 

jälkeen edelleen varsin hermostunut. In-

flaatioon ja korkotasoon liittyvät riskit 

yhdessä muiden sijoittajia arveluttavien te-

kijöiden kanssa ovat pitäneet volatiliteettia 

koholla. Markkinaheiluntaa kuvaava Vix-

indeksi on pysytellyt yli 20:ssä näin kauan 

viimeksi maaliskuussa. 

 

Volatiliteetti-indeksi VIX 

 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Wärtsilän tulosraporttia odotellessa – 

Ei uutisia on hyvä uutinen 

 

Me pysymme luottavaisina sen suhteen, 

että Wärtsilän teknologialla on merkittävä 

rooli merenkulun ja energiantuotannon 

muuttamisessa vähäpäästöisemmäksi. 

Keskustelua käydään nyt lähinnä siitä, 

kuinka nopeasti maailma etenee kohti hii-

lineutraaliutta. Me uskomme, että 

muutokselle on kuluttajavetoista painetta, 

jota tukevat toivottavasti myös hallitukset 

ympäri maailmaa. 

   

Ennusteemme Wärtsilän tilauksista Q3-

Q4 aikana on markkinoiden konsen-

susta optimistisempi. Jos positiivinen 

näkemyksemme toteutuu, lähtevät 

Wärtsilän ennusteet myös vuosille 2022-

23 nousuun. Energy -liiketoiminnan ti-

laukset kasvavat Q3:lla ennusteemme 

mukaan 50 % varastointitilausten ansi-

osta. Jos vielä lisää tilauksia tulee, voi 

ennusteemme osoittautua liian mata-

laksi. 

 

Voyage-liiketoiminta, joka tähtää älyk-

kään merenkulun ekosysteemin 

rakentamista, on kokenut pandemian ai-

kana viivästyksiä, kun alusten 

toimitukset ovat siirtyneet eteenpäin. Us-

komme tilanteen ennen pitkää elpyvän, 

mikä nostaa tilaukset yli markkinaennus-

teiden. 

 

Wärtsilän tuloksen kannalta Q4 tulee 

olemaan hyvin olennainen neljännes. 

Meidän ennusteissamme Q4:n liike-

voitto on 30 % konsensusta korkeampi 

206 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi 

2019 yhtiö ylsi 271 miljoonaan euroon, 

kustannusylitykset pois lukien. Kannat-

tavuus suhteessa koronaa edeltävään 

aikaan olisi siis edelleen hieman heik-

koa, muttei kuitenkaan niin huonoa kuin 

on pelätty. 

 

Pidämme osakkeen suosituksen ja ta-

voitehinnan ennallaan. Wärtsilä 

julkaisee Q3-tuloksensa 26. lokakuuta. 

 

OSTA – tavoitehinta 16 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen  

6.10.2021 klo 7:40 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 

 

 
 
 

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

CHN Markkinat kiinni

GER 9:00 Teollisuustuotanto

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,1 EUR/USD 1,156

Informaatioteknologia 0,7 EUR/SEK 10,167

Kulutustavarat ja palvelut 0,4 EUR/GBP 0,851

Perusteollisuus -0,3 EUR/JPY 128,810

Päivittäistavarat 1,0 EUR/CHF 1,072

Rahoitus ja kiinteistö 0,2 Euribor 1kk -0,56 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,5 Euribor 3kk -0,55 %

Terveydenhuolto -0,2 Euribor 6kk -0,53 %

Tietoliikennepalvelut 0,5 Euribor 12kk -0,49 %

Yhdyskuntapalvelut 1,5 EUR 5v (swap) -0,17 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,3 Öljy, Brent 81,1 0,0

S&P 500 0,4 Kulta 1760,5 -0,1

FTSE -1,1 Hopea 22,6 0,0

MSCI Asia Pacific -0,6 Vehnä 268,3 2,1

Eurostoxx50 futuuri* 1,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:30

Indeksi %

Nikkei 225 0,5

Hang Seng 2,7

Shanghai Suljettu
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