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 Uusi koronavariantti huolettaa, pörssit tuntuvassa laskussa 

 Marraskuu ollut osakemarkkinoilla tähän mennessä vahva 

 Analyysissa Metso Outotec 
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USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Eilinen oli osakemarkkinoilla tavallista 

rauhallisempi päivä, kun USA:n pörssit olivat 

suljettuna kiitospäivän vuoksi. Euroopassa 

pörssi-indeksit kirivät loivaan nousuun lähes 

kaikkien toimialojen voimin. Myös Helsin-

gissä oli vankka nousupäivä. Päivän 

vaihdetuimmista osakkeita Citycon, Neste ja 

Nokia vahvistuivat noin prosentin. Myös 

Stora Ensolle, Valmetille ja UPM:lle päivä oli 

vahva. 

 

Tunnelma on kuitenkin yön aikana heiken-

tynyt selvästi. Japanin Nikkei ja Hongkongin 

Hang Seng ovat painuneet tänään yli 2 pro-

sentin laskuun, kun uusi Etelä-Afrikasta löy-

detty virusvariantti herätti sijoittajien huolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tutkijoiden mukaan uutta varianttia voi-

daan pitää huolestuttavana siksi, että se 

sisältää lukuisia mutaatioita, joiden pelä-

tään lisäävän tartuttavuutta. Rokotteen 

antama suoja tätä varianttia vastaan ja syy 

sille miksi mutaatio on levinnyt juuri Etelä-

Afrikassa ovat vielä mysteerejä. Maailman 

terveysjärjestö WHO nimeää uuden vari-

antin todennäköisesti tänään. 

 

Marraskuu lähenee loppuaan. Pörs-

seissä kuukausi on ollut lokakuun tavoin 

voitokas, vaikka kuun loppupuolella meno 

markkinoilla onkin ollut tahmeampaa. Eu-

rosijoittajan näkökulmasta euron 

heikkeneminen on kuitenkin nostanut tuot-

toja verrattuna esim. dollarimääräisiin 

tuottoihin. Esim. koko maailman osake-

markkinoita kuvaava MSCI All Country 

World on euromääräisesti voitolla 3,6 %, 

mutta dollareissa mitattuna vain 0,7 % 

 

Kehittyneistä markkinoista USA ja Ja-

pani ovat marraskuussa erottuneet 

edukseen vahvalla pörssikehityksellään. 

Teknologiasektori on jälleen näyttänyt 

vahvuutensa, sillä se on S&P 500 -indek-

sin eniten noussut toimiala. Euroopassa-

kin kuukausi on ollut nousupainotteinen, 

vaikka indeksitasolla voitot ovatkin vaati-

mattomampia. Uusi koronavariantti voi 

kuitenkin synkistää tunnelmia vielä mar-

raskuun lopulla. Euroopan ja USA:n 

pörssit ovat avautumassa tänään tuntu-

vaan laskuun, ja sijoittajat kaipaisivat nyt 

tietoa uuden variantin ominaisuuksista. 

 

MSCI All Country World –indeksi (EUR) 

 

   

Analyysiuutisia 
 

Metso Outotecilla tavoitteet korkealla 

 

Me uskomme, että marginaalien odotta-

mattomat nousut Sandvikillä ja 

Valmetilla voivat ennakoida samaa 

myös Metso Outotecille. Yhtiön johto ta-

voittelee 15 % marginaalia yli syklien, 

mutta tämä tavoite voi hyvinkin nousta 

tulevien vuosien aikana. Marginaalien-

nusteen mukainen tavoitehintamme on 

12 euroa, ja suositus on OSTA. 

 

Me uskomme yhä, että kupari-investoin-

nit nousevat uusiin huippulukemiin 

2024. Vahva fokus ilmaston lämpenemi-

sen hidastamiseen voi yhä kasvattaa 

mineraalien kysyntää. Sen täytyy kuiten-

kin tapahtua nykyistä matalammilla 

päästöillä. Metso Outotecilla on ympäris-

töystävällinen portfolio, jossa noin 

100:lla tuotteella on matalampi veden ja 

energiankäyttö kuin kilpailijoilla keski-

määrin. Me uskomme, että yhtiön 

tilaukset 2022-23 ylittävän markkinoiden 

ennusteet noin 9-12 prosentilla. 

 

Toimitusketjun ongelmat ja logistiikka-

kustannukset ovat hyvin tiedossa. 

Vaikka nämä voivat aiheuttaa tuottoihin 

heiluntaa, reaktio Q3-tulosraporttiin 

osoitti, että markkinoilla nämä ongelmat 

on jo huomioitu. Katseet on siirretty 

eteenpäin. Me uskomme, että tilauksi-

aan kasvattavat yhtiöt pärjäävät muita 

paremmin tässä markkinassa. Metso 

Outotec kuuluu näihin yhtiöihin. 

 

OSTA – tavoitehinta 12 eur 

Edellinen päätöskurssi 9,54 eur 

 

Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 

25.11.2021 klo 7:30 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

EMU 11:00 M3-rahanmäärä

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia x EUR/USD 1,124

Informaatioteknologia x EUR/SEK 10,252

Kulutustavarat ja palvelut x EUR/GBP 0,845

Perusteollisuus x EUR/JPY 128,570

Päivittäistavarat x EUR/CHF 1,045

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut x Euribor 3kk -0,58 %

Terveydenhuolto x Euribor 6kk -0,54 %

Tietoliikennepalvelut x Euribor 12kk -0,50 %

Yhdyskuntapalvelut x EUR 5v (swap) -0,00135

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,0 Öljy, Brent 79,7 -3,1

S&P 500 x Kulta 1803,7 0,8

FTSE 0,3 Hopea 23,7 0,4

MSCI Asia Pacific -0,4 Vehnä 308,8 0,2

Eurostoxx50 futuuri* -2,8

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:27

Indeksi %

Nikkei 225 -2,5

Hang Seng -2,5

Shanghai -0,6

klo 9:21
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