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 Pörssiviikko päättymässä positiivisesti 

 Tänään Michiganin luottamusindeksi 

 Nostimme Essityn suositusta 
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Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssit kampesivat eilen Yhdysvalloissa  

nousuun perusteollisuuden ja teknologia-

alan yritysten johdolla. Toimialoista mm. yh-

dyskuntapalvelut ja viestintä tulivat alas. 

S&P 500 nousi vain prosentin desimaaleja, 

mutta Nasdaq hieman enemmän. Kaupan-

käyntivolyymit olivat 14 % pienemmät kuin 

keskiviikkona, kun USA:ssa vietettiin vete-

raanien päivää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aasiassa perjantai on tarjonnut viikon 

parasta pörssinousua, erityisesti Japanin 

markkinoiden ja teknologiaosakkeiden 

johdolla. Myös helpotus siitä, että Pekingin 

regulaatioaallon pahin vaihe voisi olla ohi, 

tuntuu rohkaisevan sijoittajia. Futuurit Eu-

roopassa ja USA:ssa ovat myös 

nousussa. 

 

Tänään saadaan euroalueelta teollisuus-

tuotannon luvut ja Yhdysvalloista 

kuluttajaluottamus. Euroalueen teollisuus-

tuotanto heikentyi elokuussa 1,6 

prosenttia edellisestä kuukaudesta. Erityi-

sesti autoteollisuus ja 

pääomahyödykkeiden valmistus laskivat 

pullonkaulojen ja kapasiteettiongelmien 

vaikutuksesta. Syyskuussa odotetaan yhä 

pientä heikentymistä, kun mm. kapasiteet-

tiongelmat ja tuotannon pullonkaulat yhä 

jatkuvat. Syyskuun tuotantoluvut on jo 

saatu mm. Saksasta, Ranskasta, joissa 

tuotanto petti odotukset pahasti. 

 

Michiganin yliopiston mittaama USA:n 

kuluttajien luottamus heikentyi lokakuussa 

toiseksi alimmalle tasolle sitten vuoden 

2011 (alin nähtiin elokuussa). Luottamusta 

nakertaa mm. kotitalouksien ostovoiman 

heikentyminen inflaation kiihtymisen 

myötä. Marraskuussa kuluttajaluottamuk-

sen odotetaan hieman vahvistuneen, mm. 

suotuisan pörssikehityksen myötä. 

 

Michiganin ylipiston luottamusindeksi 

 

   

Analyysiuutisia 
 

Essityn paremmat päivät edessä 

 

Ruotsalainen pehmopaperiyritys Essity 

on ollut korona-ajan häviäjä, ja hyötyykin 

siitä, että yhteiskunnat avautuvat ja pa-

toutunut kysyntä tukee elpymistä 

Professional Hygiene- ja Medical Soluti-

ons-toiminnoissa. Lisäksi sellun hinta on 

vihdoin osoittanut heikkouden merkkejä 

ja yritysostot tukevat Essityn lyhyen ai-

kavälin myyntiä, joten latu osakkeen 

nousulle on auki. Nostimme osakkeen 

suositusta ja tavoitehintaa parantunei-

den näkymien myötä. 

 

Odotamme seuraavilta kvartaaleilta noin 

12 prosentin liikevaihdon kasvua vuo-

den takaisiin vertailulukuihin verrattuna. 

Vaikka sellun hinnasta tulee vielä vasta-

tuulta Q4:llä, uusin data osoittaa, että 

hinnat ovat tulossa alas, mikä voisi las-

kee painetta Q1:lle. Uskomme myös, 

että nyt poikkeuksellisesti kiihtynyt in-

flaatio auttaa Essityä määrittämään 

hinnoitteluaan uudelleen niin, että mar-

ginaalin heilahtelu vähenee. 

 

Nostimme 2022-23 osakekohtaisten 

tuottojen ennusteita 5 %, kun hinnanko-

rotukset tukevat Essityn näkymää. 

Osakkeen hinnoittelu on linjassa kan-

sainvälisten kilpailijoiden kanssa.  
 

OSTA – tavoitehinta 340 sek 

(oli PIDÄ – 295 sek) 

Edellinen päätöskurssi 294 sek 

 

Alkuperäinen analyysi: Karri Rinta 

11.11.2021 klo 7:34 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

EMU 12:00 Teollisuustuotanto

USA 17:00 Michigan-luottamusindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,3 EUR/USD 1,144

Informaatioteknologia 0,5 EUR/SEK 9,975

Kulutustavarat ja palvelut -0,3 EUR/GBP 0,856

Perusteollisuus 0,8 EUR/JPY 130,710

Päivittäistavarat 0,0 EUR/CHF 1,055

Rahoitus ja kiinteistö 0,3 Euribor 1kk -0,57 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,4 Euribor 3kk -0,56 %

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

Tietoliikennepalvelut -0,5 Euribor 12kk -0,48 %

Yhdyskuntapalvelut -0,6 EUR 5v (swap) -0,03 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,9 Öljy, Brent 82,3 -0,7

S&P 500 0,1 Kulta 1856,6 -0,3

FTSE 0,6 Hopea 25,1 -0,5

MSCI Asia Pacific -0,4 Vehnä 297,0 0,8

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:13

Indeksi %

Nikkei 225 1,0

Hang Seng 0,2

Shanghai 0,0

klo 7:13
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