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Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssiviikko käynnistyi Euroopassa ja 

USA:ssa vaatimattomasti, vaikka Aasiassa 

nähtiinkin maanantaina vahvaa nousua. Eu-

roopassa vaisu tunnelma parani hieman iltaa 

kohden, kun raaka-ainehintojen nousu antoi 

tukea kaivos- ja energiayhtiöille. Moni muu 

sektori painui sen sijaan laskuun inflaatio-

huolien myötä. Stoxx 600 päätyi lopulta 0,1 

% nousuun. USA:ssa markkinoita heiluttivat 

samat syyt. S&P 500 -indeksi sulkeutui ala-

vireisen päivän päätteeksi 0,7 % laskuun. 

Eniten tulivat alas viestintäpalvelu- ja yhteis-

kuntapalveluyhtiöt. Kiinteistösektori sinnitteli 

niukkaan nousuun. Aasiassa on tänään las-

kupäivä, ja Euroopan futuurit ovat punaisina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Goldman Sachsin ja JPMorganin strate-

git kehottavat ostamaan lisää osakkeita 

pörssilaskun myötä. Goldmanin mu-

kaan ”viimeaikaisesta hermoilusta 

huolimatta markkinoiden nousurallin odo-

tetaan jatkuvan, kun sijoittajien luottamus 

palautuu, sillä nykyinen inflaatio on ohime-

nevää”.  JPMorgan on samaa mieltä, ja 

uskoo stagflaatiohuolien alkavan haihtua. 

Pankin mukaan ”saimme vihdoin 330 päi-

vän vahvan  jakson jälkeen heikkoutta 

markkinoille, mutta emme odota sen jatku-

van – ja kehotamme ostamaan lisää tästä 

kuopasta”. Deutsche Bankin markkina-

ammattilaisille suunnattu tiedustelu maa-

laa hieman synkempää kuvaa tilanteesta. 

Suurin osa asiantuntijoista odottaa tiedus-

telun mukaan vielä toista, vähintään 5 % 

laskua maailman osakemarkkinoille loppu-

vuoden aikana. 

 

Tänään on varsin hiljainen tilastopäivä, 

mutta Saksasta sijoittajat saavat kuitenkin 

makrodataa lokakuun ZEW-indeksin muo-

dossa. ZEW kertoo, usein ennakkona IFO-

indekseille, sijoittajien luottamuksesta ta-

louteen. Indeksi jakautuu nykytilaa ja 

odotuksia kuvaaviin osaindekseihin. Syys-

kuuhun verrattuna kummaltakin indeksiltä 

odotetaan taantumista alemmille tasoille. 

Viime aikoina nykytilaa kuvaava indeksi on 

ollut nosteessa, kun taas tulevaisuuden 

odotukset ovat painuneet kesän ja syksyn 

aikana alemmalle tasolle. 

 

ZEW-indeksit: nykytila ja odotukset 

 

   

Analyysiuutisia 
 

Nordea ennen tulosta: massiiviset 

osingot ja takaisinostot 

 

Odotamme Nordean raportoivan kol-

mannelta vuosineljännekseltä pieniä 

takaiskuja korkokatteeseen. Näitä tulee 

negatiivisista valuuttavaikutuksista Nor-

jan kruunun heikennyttyä. Lisäksi 

kielteisiä vaikutuksia on tullut matalasta 

yritysrahoituksesta Suomesta sekä 

Tanskasta. On myös huomioitavaa, ettei 

EKP:n TLTRO-ohjelmastakaan ole tullut 

tukea verrattuna Q2:een. Varainhoito-

bisnes lienee kuitenkin nauttinut hyvästä 

finanssimarkkinoiden momentumista. Li-

säksi odotamme, että 

luottotappiovarauksia perutaan, koska 

luottojen laatu on kehittynyt positiivisesti 

kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla. 

 

Nordea ilmoitti syyskuussa tuntuvista yli-

määräisistä osingonmaksuista 

(maksamattomia osinkoja vuosilta 2019 

ja 2020) sekä massiivisesta osakkeiden 

takaisinostosta Q3-raportin jälkeen. Iso 

osinkopotti maksetaan omistajille tä-

nään. Odotamme Nordean maksavan 

myös tämän vuoden osalta muhkeat 

osingot. 

 

Nordea julkaisee Q3-tuloksensa 21.10. 

 

PIDÄ – tavoitehinta 10,87 eur 

(eilinen päätöskurssi 10,42 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Thomas Eskildsen  

8.10.2021 klo 7:38 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

GER 12:00 ZEW-indeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,4 EUR/USD 1,156

Informaatioteknologia -0,5 EUR/SEK 10,138

Kulutustavarat ja palvelut -0,5 EUR/GBP 0,850

Perusteollisuus 0,0 EUR/JPY 131,000

Päivittäistavarat 0,0 EUR/CHF 1,072

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,8 Euribor 3kk -0,55 %

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

Tietoliikennepalvelut -1,4 Euribor 12kk -0,48 %

Yhdyskuntapalvelut -1,3 EUR 5v (swap) -0,11 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,3 Öljy, Brent 83,9 0,3

S&P 500 -0,7 Kulta 1761,5 0,4

FTSE 0,7 Hopea 22,7 0,5

MSCI Asia Pacific 1,4 Vehnä 268,5 -0,2

Eurostoxx50 futuuri* -0,8

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:32

Indeksi %

Nikkei 225 -0,9

Hang Seng -1,0

Shanghai -1,5

klo 8:32
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Odotukset Nykytila
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