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 Pörssinousu jatkuu, tammikuun tappioita paikkaillaan 

 Euroalueelta inflaatioluvut EKP:tä odotellessa 

 Analyysissa Fenix Outdoor 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

Suomi: Detection Technology, Kone,  

Ålandsbanken 
 

USA: Meta Platforms 
 

Tapahtumia ja tilastoja 

  

 
 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 
 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Optimismi jatkui eilen Euroopan ja Yhdys-

valtojen osakemarkkinoilla. Euroopassa 

pörssi-indeksit nousivat keskimäärin yli pro-

sentin. Viimeisen viikon aikana vahva nousu 

onkin jo paikannut Stoxx 600 –indeksin tam-

mikuun laskusta puolet. Vaikuttaa siltä, että 

huolet rahapolitiikan kiristymisestä ovat väis-

tyneet ja katseet on suunnattu sen sijaan 

yritysten tuloskauteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdysvalloissakin tammikuun laskun 

paikkailu jatkui eilen. S&P 500 vahvistui 

0,7 prosenttia, joten indeksi on noussut nyt 

kolmessa päivässä yli 5 prosenttia. Vah-

vimmat toimialat olivat eilen energia ja 

perusteollisuus. Myös teknologiasektori 

nousi ja veti Nasdaq-indeksiä ylös 0,6 pro-

sentin verran. 

 

Japanin markkinoilla nähtiin tänään 

myös vahva nousuloikka. Kiinassa viete-

tään vapaata uuden vuoden merkeissä. 

Euroopan futuurit ovat plussalla. 

 

Euroalueelta saadaan tänään mielen-

kiinnolla seurattavat tammikuun 

inflaatiolukemat. Inflaatio kiihtyi joulu-

kuussa 5,0 prosenttiin, mutta markkinat 

odottavat tammikuussa hidastumista 4,4 

prosenttiin. Maanantaina saatiin jo Saksan 

inflaatiolukema, jonka odotettiin hidastu-

van selvästi, kun Saksan väliaikaisen 

arvonlisäveron muutoksen vaikutukset ka-

toavat. Saksan inflaatio hidastui kuitenkin 

odotettua vähemmän, millä on varmasti 

vaikutusta koko euroalueen lukemaan. 

 

Euroalueen inflaatio 

 

 

Inflaatioluvuista huomio siirtyy seuraa-

vaksi EKP:n huomiseen korkokokouk-

seen. Inflaation kiihtymisestä huolimatta 

EKP ei kiirehdi rahapolitiikan kiristämistä. 

Huomenna tuskin siis kuullaan mistään 

merkittävistä päätöksistä. Keskuspankin 

viestintää kuunnellaan silti tarkalla kor-

valla. Kommentit PEPP-osto-ohjelman 

lopettamisesta maaliskuussa ja APP-oh-

jelman kasvattamisesta voivat kiinnostaa 

sijoittajia. 

   

Analyysiuutisia  
 

Fenix Outdoorilla loistavat pitkän  

aikavälin näkymät 

  

Fenix Outdoor on ulkoiluaktiviteettiin eri-

koistunut Tukholman pörssiin listattu 

yhtiö, jonka brändejä ovat mm. Fjällrä-

ven, Tierra, Primus ja Hanwag. 

 

Kylmällä säällä sekä kivijalkakauppojen 

käyttöasteen kasvulla on ollut positiivi-

nen vaikutus yhtiön neljänteen 

kvartaaliin. Tämän arvion myötä nos-

timme Q4 myynnin ennustetta 5 

prosenttia. Odotamme nyt nettomyynnin 

kasvaneen vuoden takaisesta 11 pro-

senttia. Liikevoittomarginaalin 

odotamme nousseen 7,7 prosenttiin 

vuoden takaisesta 3,5 prosentista. Nos-

timme osakkeen suositusta. 

 

Näemme monenlaista tukea Fenixin 

osakkeelle pitkällä aikavälillä. Yhtiö ai-

koo tuoda tuotantolaitoksiaan lähemmäs 

loppukäyttäjiä, jolloin se pystyy parem-

min kontrolloimaan tarjontaansa. Lisäksi 

pidämme Fenixin sitoutumisesta digitaa-

lisen alustan kehittämiseen. Yhtiö on 

myös taloudellisesti sen verran vahva, 

että se voi tehdä yritysostoja. Johto on 

myös todennut, että keskusteluja käy-

dään aktiivisesti. 

 

Fenix Outdoor julkaisee tuloksensa 9. 

helmikuuta. 

 

OSTA – tavoitehinta 1450 sek 

(oli PIDÄ) 
Edellinen päätöskurssi 1222 sek 

 

Alkuperäinen analyysi: Adela Dashian 

31.1.2022 klo 7:52 CET 

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

CHN Markkinat kiinni

HKG Markkinat kiinni

EMU 12:00 Kuluttajahinnat

USA 15:15 Yksityisen sektorin työllisyys

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 3,5 EUR/USD 1,128

Informaatioteknologia 0,2 EUR/SEK 10,430

Kulutustavarat ja palvelut 0,6 EUR/GBP 0,833

Perusteollisuus 1,7 EUR/JPY 129,260

Päivittäistavarat -0,1 EUR/CHF 1,038

Rahoitus ja kiinteistö 1,4 Euribor 1kk -0,56 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,4 Euribor 3kk -0,55 %

Terveydenhuolto 0,3 Euribor 6kk -0,50 %

Tietoliikennepalvelut 1,3 Euribor 12kk -0,43 %

Yhdyskuntapalvelut -1,3 EUR 5v (swap) 0,26 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,4 Öljy, Brent 89,4 0,2

S&P 500 0,7 Kulta 1794,7 -0,4

FTSE 1,0 Hopea 22,6 -0,1

MSCI Asia Pacific 0,4 Vehnä 269,3 1,2

Eurostoxx50 futuuri* 0,7

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:46

Indeksi %

Nikkei 225 1,7

Hang Seng Suljettu

Shanghai Suljettu

klo 9:47
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