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 Riskinottohalu palasi, mutta turbulenssi voi jatkua 

 USA:sta vielä paljon dataa ennen joulua 

 Analyysissa ruotsalainen SkiStar 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

 

 

 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Osakemarkkinat elpyivät eilen edellispäi-

vien laskustaan. Euroopassa Stoxx 600 

kohosi 1,4 prosenttia eli päivätasolla eniten 

kahteen viikkoon. Erityisesti matkailu- ja va-

paa-ajan osakkeet olivat hyvässä 

nosteessa. Vaikutti siltä, että sijoittajat pys-

tyivät ravistelemaan omikron-pelot 

toistaiseksi pois harteiltaan ja keskittyivät 

vuorostaan positiivisiin asioihin, kuten vah-

vaan talouskasvuun ja kasvunäkymiin 

hankalasta koronatilanteesta huolimatta. 

Muutaman päivän lasku nähtiin todennäköi-

sesti hyvänä oston paikkana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskinottohalun vahvistuminen näkyi 

myös USA:n pörsseissä nousuna. S&P 

500 -indeksi palautui eilen 1,8 prosentin 

verran kolmen reippaamman laskupäivän 

jälkeen. Yhteensä 11 sektorista 9 nousi. 

Parhaassa vedossa olivat energia- ja tek-

nologiayhtiöt. Nasdaq vahvistui 2,3 

prosenttia. Nousu on jatkunut tänään Aa-

siassa, mutta jo selvästi loivempana. 

 

Loppuvuonna voidaan pörsseissä nähdä 

yhä turbulenssia ja suuria päiväkohtaisia 

liikkeitä. Sijoittajat tasapainottelevat ris-

kien, kuten omikronin leviämisen ja 

rahapolitiikan kiristysnäkymien kanssa. 

Toisaalta talouskasvunäkymät ovat hyvät. 

 

Juuri nyt markkinoilla aletaan vähitellen 

vetäytyä joulun viettoon, mutta loppuviikko 

tarjoaa vielä jonkin verran kiinnostavaa ti-

lastotietoa. Tänään USA:sta saadaan 

Conference Boardin joulukuun kuluttaja-

luottamusindeksi sekä vanhojen asuntojen 

myyntiluvut marraskuulta. Kummankin lu-

vun odotetaan kohenevan hieman 

edelliskuusta. Huomenna USA:sta saa-

daan vielä viikoittaiset 

työttömyyskorvaushakemukset sekä yksi-

tyiseen kulutukseen perustuva (personal 

consumption expenditures) inflaatiomittari, 

ns. PCEinflaatio marraskuulta. Varsinai-

sen kuluttajahintainflaation tavoin tämä 

keskuspankki Fedin tarkoin seuraama 

PCE-inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti 

viime kuukausina. PCE-inflaation odote-

taan kiihtyneen marraskuussa 5,7 

prosenttiin ja PCE-pohjainflaation 4,5 pro-

senttiin. Mikäli saadaan vielä korkeammat 

lukemat, voivat markkinaodotukset Fedin 

koronnostoista yhä aikaistua. 

 

PCE-inflaatio (%) 

 

   

Analyysiuutisia 

 

SkiStarin osakkeen pudotus avasi  

hyvän oston paikan 

 

SkiStar on ruotsalainen vapaa-ajan, 

matkailu-, kiinteistö- ja vähittäiskaupan 

yritys, joka on listattu Tukholman pörs-

sissä. Sen ydinliiketoimintaa on 

hiihtokeskusten pyörittäminen Ruotsissa 

ja Norjassa sekä niihin liittyvät majoitus-, 

hiihtokoulu- ja vuokrauspalvelut. 

 

SkiStarin Q1-tulos (yhtiöllä tämä on 

syys-marraskuu 2021) jäi ennusteista, 

mutta syy tälle näyttäisi olevan enim-

mäkseen eri kvartaaleille valuvien 

lukujen ajoituksessa. Emme näe, että 

talvikauden positiivisia ennusteita tarvit-

sisi muuttaa. Varaukset (SkiStarin 

majoituspaikkojen kautta varattujen yö-

pymisten määrä) on 13 % korkeampi 

kuin pandemiaa edeltäneenä talvena 

2018-19. Lukua nakertaa hieman Norjan 

heikompi kysyntä. Ruotsissa varaukset 

ovat kaikkien aikojen huippulukemissa. 

 

Pandemian aikana SkiStar on tehnyt 

useita aloitteita, joilla se pyrkii turvaa-

maan asemaansa korkeatasoisena 

hiihtokeskusoperaattorina Skandinavi-

assa. Yhtiö on keskittynyt yhä 

vahvemmin kotimarkkinoilleen ja sen 

”kesäkonsepti” on mahdollistanut hyöty-

misen ns. staycation -trendistä ja 

aktiivilomien kasvavasta kysynnästä. 

Kotimainen asiakaskunta ja ympärivuoti-

nen aktiviteettitarjonta tukevat sen 

asemaa pandemian ja pandemian jälkei-

siä kasvumahdollisuuksia. 
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Maa Klo Tapahtuma

UK 9:00 Bkt, Q3

USA 17:00 Vanhojen asuntojen myynti

USA 17:00 Kuluttajaluottamus

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 2,9 EUR/USD 1,127

Informaatioteknologia 2,6 EUR/SEK 10,312

Kulutustavarat ja palvelut 2,5 EUR/GBP 0,851

Perusteollisuus 1,3 EUR/JPY 128,660

Päivittäistavarat -0,1 EUR/CHF 1,042

Rahoitus ja kiinteistö 2,0 Euribor 1kk -0,61 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 2,0 Euribor 3kk -0,59 %

Terveydenhuolto 0,4 Euribor 6kk -0,55 %

Tietoliikennepalvelut 1,7 Euribor 12kk -0,52 %

Yhdyskuntapalvelut -0,2 EUR 5v (swap) -0,09 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,3 Öljy, Brent 74,1 0,2

S&P 500 1,8 Kulta 1787,8 -0,1

FTSE 1,4 Hopea 22,5 0,1

MSCI Asia Pacific -1,9 Vehnä 285,0 1,9

Eurostoxx50 futuuri* 0,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:10

Indeksi %

Nikkei 225 0,1

Hang Seng 0,3

Shanghai 0,0

klo 7:10
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