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 Poukkoilevaa pörssiliikettä, Aasia laskuun 

 Fedin kokous alkaa tänään 

 Analyysiuutisissa YIT 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

Enersense, Fodelia, Metso Outotec,  
Nokian Renkaat, Olvi 
 
Amgen (USA), T-Mobile US (USA), 
Pfizer (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 
 

Markkinoiden marraskuu käynnistyi Eu-

roopassa myönteisessä riski-ilmapiirissä. 

Heti avauksessa nousuun kääntynyt pörssi-

liike rauhoittui hieman päivän aikana, mutta 

vaihtui taas uuteen nousuun illalla. indeksi-

tasolla Euroopassa noustiin 0,7 prosenttia, 

ja Helsingissä hieman vähemmän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yhdysvalloissa päivä oli poukkoileva, 

mutta lopulta kaikki tärkeimmät indeksit 

onnistuivat sulkeutumaan nousuluke-

missa. Sektoreista päivin vahvimpia olivat 

energia ja harkinnanvarainen kulutus. 

S&P 500 ylsi taas uudelle ennätystasol-

leen, kun vahvat tulokset onnistuivat 

peittämään alleen hieman vaisuksi jääneet 

teollisuuden ostopäällikköluvut. 

 

Tänään Kiinan uudet toimet koronaviruk-

sen hillitsemiseksi ovat saaneet aikaan 

varovaisuutta Aasian markkinoilla. Pekin-

gissä kouluopetusta on rajoitettu 

koronatapausten vuoksi. Hongkongissa 

tunnelma oli positiivisempi teknologia-

osakkeiden loikan myötä, mutta myös 

siellä indeksi on vajonnut laskuun.  

 

Talousviikon ehdoton kohokohta tällä 

viikolla on USA:n keskuspankki Fedin tä-

nään alkava ja huomenna päättyvä 

rahapolitiikkakokous. Fed on nyt siirty-

mässä toimiin kevyen rahapolitiikan 

vähentämiseksi. Yleisesti odotetaan, että 

Fed ilmoittaa Suomen aikaa huomenna il-

lalla aloittavansa kuukausittaisten 

arvopaperiostojen asteittaisen vähentämi-

sen. Kokouksen tiedotteesta ja pääjohtaja 

Jerome Powellin lehdistötilaisuudesta 

seurataan mielenkiinnolla myös keskus-

pankin suhtautumista voimakkaasti 

kiihtyneeseen inflaatioon, sekä mahdolli-

siin uusiin signaaleihin koskien 

ohjauskorkojen nostoja. Näin ollen nor-

maalisti ns. välikokouksena pidetty 

marraskuun kokous ei ole tällä kertaa jää-

mässä välikokoukseksi, vana sillä on 

runsaasti painoarvoa. 

 

Fedin ohjauskorko (%) ja tase (mrd USD) 

 

   

Analyysiuutisia 
 

YIT:n Housing jatkaa hyvällä mallilla 

 

Markku Moilanen on ollut YIT:n johdossa 

huhtikuun alusta alkaen. Hänen pääteh-

tävänään on ollut parantaa yhtiön 

kannattavuutta. YIT:n ydinsegmentit 

ovat pärjänneet suotuisassa markkinati-

lanteessa hyvin. Nyt näyttää kuitenkin 

siltä, että tulevina vuosina bisnestä on 

yhä hankalampi parantaa. Projektin-

johto-ongelmat yhtiö on osittain saatu 

ratkaistua, mutta Infra-toiminnoissa ne-

gatiivisia yllätyksiä voi tulla yhä lisää  

 

YIT:n Q3-tulos oli ennakoitua parempi, 

ja sen ajureina toimivat eri segmenttien 

odotettua paremmat marginaalit. Myös 

Infra ylsi voitolle. Lisäksi asuntoja on val-

mistumassa nyt Q4:llä selvästi 

edelliskvartaalia enemmän.  

 

Pysymme neutraalissa suositukses-

samme, mutta nostimme hieman yhtiön 

tavoitehintaa samalla, kun olemme nos-

taneet osakekohtaisten tuottojen 

ennusteita 2021-22. 

 

PIDÄ – tavoitehinta 5,5 eur (oli 5 eur) 

Edellinen päätöskurssi 4,9 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

1.11.2021 klo 9:09 CET 
 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Suositusperiaatteet 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 8:00 Työvoimatutkimus

USA Fedin kokous alkaa

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,6 EUR/USD x

Informaatioteknologia -0,1 EUR/SEK 9,894

Kulutustavarat ja palvelut 1,5 EUR/GBP 0,850

Perusteollisuus x EUR/JPY 131,910

Päivittäistavarat x EUR/CHF 1,055

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,3 Euribor 3kk -0,56 %

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

Tietoliikennepalvelut -0,7 Euribor 12kk -0,44 %

Yhdyskuntapalvelut 0,4 EUR 5v (swap) 0,000227

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,2 Öljy, Brent 85,0 0,4

S&P 500 0,2 Kulta 1795,1 x

FTSE 0,7 Hopea 24,0 -0,2

MSCI Asia Pacific 0,7 Vehnä 291,3 2,8

Eurostoxx50 futuuri* -0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:24

Indeksi %

Nikkei 225 -0,4

Hang Seng -0,2

Shanghai -1,7

klo 8:24
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