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 Myönteinen markkinatunnelma jatkumassa tänään 

 Tuloskausi alkanut vahvasti, tänään USA:n makrolukuja 

 Analyysissa Nokian Renkaat 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

Savosolar, Sotkamo Silver 

Goldman Sachs (USA), Honeywell (USA) 

 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 
 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Vahvasti riskinottoa suosiva tunnelma sai 

eilen osakemarkkinat nousuun Euroopassa 

ja USA:ssa. Indeksit nousivat noin 1,5 pro-

senttia Atlantin molemmin puolin, kun 

tuloskauden positiiviset raportit ja työttö-

myyskorvaushakemuksien määrän lasku 

rohkaisivat sijoittajia. USA:ssa S&P 500 -in-

deksille kirjattiin paras päivä seitsemään 

kuukauteen: +1,7 prosenttia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Myönteinen ilmapiiri on saanut myös Aa-

sian pörsseihin vauhtia tänään. Kaikki 

päämarkkinat Tokiosta Hongkongiin ja 

Shanghaista Singaporeen nousevat. Hyy-

tymisen merkkejä ei näy myöskään 

Euroopassa tai USA:ssa, sillä futuurien 

mukaan pörssien odotetaan avautuvan 

nousuun.  

 

Q3-tuloskausi on pyörähtänyt käyntiin 

positiivisesti. Yhdysvalloissa raportoi-

neista yhtiöistä (S&P 500 -indeksissä 

raportoineita nyt 35 kpl)  valtaosa on ylittä-

nyt ennusteet sekä liikevaihdoissa että 

voitoissa mitattuna. Euroopassa ja Suo-

messa tuloskausi on vasta 

käynnistymässä, joten johtopäätöksiä ei 

kannata vielä tehdä. Suomessa tuloskau-

den raportointivauhti kiihtyy ensi viikolla, ja 

lokakuun viimeinen viikko on jo hyvinkin 

ruuhkainen. 

 

Tänään julkaistaan USA:ssa kiinnostavia 

makrotalouden lukuja: syyskuun vähittäis-

kauppa ja lokakuun kuluttajaluottamus. 

Vähittäiskaupan myynti yllätti elokuussa 

positiivisesti, kun kasvua saatiin etenkin 

verkkokaupasta sekä supermarkettien 

myynnistä. Syyskuussa koko vähittäis-

myynnin odotetaan vähentyneen, mikä 

johtuu luultavasti pääasiassa heikenty-

neestä automyynnistä. Kuluttajaluottamus 

vahvistui syyskuussa aavistuksen, mutta 

pysyi silti varsin heikolla tasolla. Luotta-

musta on nakertanut erityisesti hankala 

koronatilanne sekä kohonneet kuluttaja-

hinnat. Lokakuussa kuluttajien 

luottamuksen odotetaan hieman vahvistu-

neen, mutta pysyneen edelleen varsin 

heikolla tasolla. 

 

USA:n vähittäiskauppa, kuukausimuutos 

 

   

Analyysiuutisia 
 

Nokian Renkaat ennen tulosta: Lisää 

markkinaosuuksia tarjolla 

 

Nokian Renkaat on tyypillisesti yltänyt 

hyviin marginaaleihin oman erityisen 

markkina-asemansa ansiosta. Py-

symme luottavaisina sen suhteen, että 

yhtiön pitkän ajan kasvunäkymä on jat-

kossakin houkutteleva. Sitä tukevat 

jakeluverkoston laajeneminen sekä 

Pohjois-Amerikassa että Keski-Euroo-

passa. Mielestämme lyhyemmällä 

tähtäimellä vaihtorengasmarkkinoiden 

elpyminen, matalammat tuontivolyymit, 

Venäjän normalisoituva varastotaso ja 

ennätysmäärä uusia tuotelanseerauksia 

tukevat yhtiön volyymien kasvua ja mar-

ginaalien paranemista. 

 

Komponenttipula autosektorilla on sel-

västi nakertanut rengasvolyymeja 

Q3:lla, mutta vaihtorengasmarkkina on 

sinnitellyt tässä ympäristössä hyvin. Me 

odotamme yhtiön rengastoimitusten 

kasvaneen 6 prosenttia vuoden takai-

sesta Henkilöautorenkaiden yksikössä. 

Koko yhtiön tasolla odotamme 70,6 mil-

joonan euron liikevoittoa, kun 

markkinoiden konsensusodotus on 67,7 

miljoonaa. Uskomme Nokian Renkaiden 

kasvattaneen markkinaosuuttaan Q3:lla 

erityisesti Venäjällä ja Pohjoismaissa.  

 

Nokian renkaat julkaisee Q3-tuloksensa 

2. marraskuuta. 

 

OSTA – tavoitehinta 39 eur 

(eilinen päätöskurssi 31,51 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

13.10.2021 klo 7:38 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 
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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 
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Maa Klo Tapahtuma

USA 15:30 Empire manufacturing

USA 17:00 Vähittäiskauppa

USA 17:00 Yritysvarastot

USA 17:00 Michigan-luottamusindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,2 EUR/USD 1,161

Informaatioteknologia 2,3 EUR/SEK 10,017

Kulutustavarat ja palvelut 1,0 EUR/GBP 0,848

Perusteollisuus 2,4 EUR/JPY 132,440

Päivittäistavarat 1,1 EUR/CHF 1,071

Rahoitus ja kiinteistö 1,7 Euribor 1kk -0,56 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,9 Euribor 3kk -0,55 %

Terveydenhuolto 1,4 Euribor 6kk -0,52 %

Tietoliikennepalvelut 1,7 Euribor 12kk -0,47 %

Yhdyskuntapalvelut 1,2 EUR 5v (swap) -0,15 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,2 Öljy, Brent 84,7 0,8

S&P 500 1,7 Kulta 1792,9 -0,2

FTSE 0,9 Hopea 23,5 -0,2

MSCI Asia Pacific -1,0 Vehnä 270,5 2,2

Eurostoxx50 futuuri* 0,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:48

Indeksi %

Nikkei 225 1,5

Hang Seng 1,1

Shanghai 0,4

klo 8:49
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