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 Pörsseissä käänne nousuun, Aasiassa hiljainen viikko 

 Suomen työllisyyskehitys jatkuu suotuisana 

 Analyysissa Tokmanni 

 

 

Tapahtuu tänään  

Tuloksia 

Atria, Ededo, Fodelia 

USA: AMD, Pfizer 
 

Tapahtumia ja tilastoja 

  

 
 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 

 

Pörssiviikko alkoi poikkeuksellisesti varsin-

kin Tukholmassa ja Helsingissä, kun monien 

yhtiöiden kurssit romahtivat äkillisesti jopa 

10 prosenttia yhden markkinatoimijan vir-

heellisten toimeksiantojen aiheuttaman 

ketjureaktion seurauksena. Tämä äkkilasku 

korjaantui nopeasti, mutta pörssipäivästä tuli 

silti laskuvoittoinen, kun indeksit laskivat Eu-

roopassa laajalti yli prosentin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnelma oli melko hapan myös 

USA:ssa, kunnes päivän loppua kohden 

meno alkoi piristyä. Laskusta kalastelijat 

aktivoituivat ja S&P 500 ponnisti lopulta 

0,6 % nousuun. Nasdaq nousi 1,6 %. Aa-

siassa hiljainen markkinaviikko jatkuu 

tänään. Hongkong aukesi eilisen vapaa-

päivän jälkeen loivaan laskuun. Japanissa 

on nyt puolestaan kolme peräkkäistä va-

paapäivää ja Manner-Kiinassakin pörssit 

pysyvät vielä tänään ja huomenna kiinni. 

Futuurit ennakoivat Eurooppaan ja 

USA:han toistaiseksi nousuavausta. 

 
 

Suomen työllisyyskehitys  

jatkunut myönteisenä 
 

Suomen työmarkkinoilta saatiin hyvät lu-

vut maaliskuulta. Työllisyys kasvoi 77 000 

henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. 

Työttömien määrä puolestaan väheni 

31 000:lla. Tilastokeskuksen tietojen mu-

kaan työllisyysasteen trendi oli 73,7 

prosenttia ja työttömyysaste maaliskuussa 

6,6 prosenttia. 

 

Vahva työllisyyskehitys sai jatkoa maalis-

kuussa eikä Ukrainan sodalla ollut siihen 

näkyvää vaikutusta. Avoimien työpaikko-

jen määrä on ennätyksellisen korkea, kun 

yritykset eri toimialoilla etsivät lisää henki-

löstöä. Lisäksi lomautuksia tai 

irtisanomisia ei ole juuri ollut. Me odo-

tamme vakaan työllisyyskehityksen myös 

jatkuvan suomessa tänä vuonna. 

 

Suomen työmarkkina elpynyt 

 

   

Tokmannin ympärillä lyhyen 

ajan epävarmuutta 
 

 Uusi ohjeistus riippuvainen lop-

puvuoden elpymisestä 

 Laskimme lyhyen tähtäimen 

suositusta 

 

Tokmannin arvostus pysyy houkuttele-

vana, mutta me emme löydä sellaisia 

positiivisia tekijöitä, jotka laukaisisivat 

kurssinousun lyhyellä tähtäimellä. Van-

kan Q1-raportin jälkeen Tokmanni 

tarvitsisi myös loppuvuonna samanlaisia 

tuloksia kuin viime vuonna, jotta se py-

syisi oman ohjeistuksensa keskitasolla. 

Yhtiön johtokin on todennut, että suurin 

potentiaali kohdistuu loppuvuoteen. Kun 

kuitenkin huomioidaan heikkenevä mak-

roympäristö, voi tavoitteisiin yltäminen 

olla ennakoitua haastavampaa. Siksi 

laskimmekin lyhyen aikavälin suositusta 

tasolle PIDÄ (oli OSTA). 

 

Pidemmällä aikavälillä uskomme Tok-

mannin erottuvan edukseen 

houkuttelevana kasvutarinana yleisesti 

vaikealla kivijalkakauppojen alalla, 

vaikka samaan aikaan kuluttajat käyttä-

vät yhä enemmän verkkokauppoja. 

Lisäksi Tokmannilla on valmiuksia laa-

jentaa toimintaansa kansainvälisesti 

pandemian jälkeen, mikä voi lisätä yh-

tiön houkuttelevuutta edelleen.  

 

Suositukset  

3 kk : PIDÄ 

3 v: Markkinoita parempi kehitys 

Tavoitehinta 20 eur (oli 25 eur) 

 

Alkuperäinen analyysi: Nicklas Skogman 

2.5.2022 klo 7:30 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

JPN Markkinat kiinni

CHN Markkinat kiinni

EMU 12:00 Työttömyysaste

USA 17:00 Tehdastilaukset

USA 17:00 Kestohyödykkeiden tilaukset

USA Keskuspankki Fedin kokous alkaa

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,4 EUR/USD 1,052

Informaatioteknologia 1,6 EUR/SEK 10,408

Kulutustavarat ja palvelut 1,4 EUR/GBP 0,840

Perusteollisuus -0,3 EUR/JPY 136,740

Päivittäistavarat -1,3 EUR/CHF 1,027

Rahoitus ja kiinteistö 0,0 Euribor 1kk -0,53 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,2 Euribor 3kk -0,42 %

Terveydenhuolto -0,7 Euribor 6kk -0,20 %

Tietoliikennepalvelut 2,4 Euribor 12kk 0,21 %

Yhdyskuntapalvelut -1,0 EUR 5v (swap) 1,45 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,5 Öljy, Brent 107,8 0,2

S&P 500 0,6 Kulta 1861,9 -0,1

FTSE 0,5 Hopea 22,6 0,0

MSCI Asia Pacific 1,9 Vehnä 377,5 -0,7

Eurostoxx50 futuuri* 1,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 5:44

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng -0,6

Shanghai Suljettu

klo 5:47
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