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 Fediltä odotettu koronnosto, vahvaa pörssinousua 
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USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 

 

USA:n keskuspankki Fed ilmoitti eilen odo-

tetusti ohjauskoron nostosta 50 pisteellä eli 

0,5 prosenttiyksiköllä. Uusi korkotaso on nyt 

0,75-1 prosenttia. Odotuksissa on 50 pisteen 

koronnosto myös ensi kokouksen yhtey-

dessä ja sitä seuraavassa. Korko voi 

saavuttaa lähes 3 % tason vuoden loppuun 

mennessä. Fed alkaa myös pienentää pai-

sunutta tasettaan ensi kuusta alkaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pisteen koronnosto on voimakkain sit-

ten vuoden 2000. Sijoitusmarkkinat 

kuitenkin rohkaistuivat siitä, ettei Fed kiris-

tänyt rahoitusolosuhteita joidenkin pelkää-

mällä jopa 75 pisteen koronnostolla. Osa-

kemarkkinoilla koettiin eilen paras Fedin 

kokouspäivän nousuralli vuosikymme-

neen. S&P 500 ja Nasdaq nousivat noin 3 

%, ja volatiliteetti-indeksi Vix tuli alas. 

 

Aasiassa noustaan tänään loivasti 

USA:n vanavedessä, vaikka Kiinasta saa-

tiinkin erittäin heikko palvelujen ostopääl-

likköluku. Japani pysyy vielä tänään kiinni. 

Euroopan pörsseihin on odotettavissa 

vahva nousuavaus, USA:han tasaisempi. 

 

Yhdysvalloissa on vilkas työmarkkinati-

lastojen viikko. Eilen saatiin yksityisen 

sektorin epäviralliset työllisyysluvut huhti-

kuulta. Ne jäivät odotettua heikommiksi, 

kun uusia työpaikkoa syntyi nettona 

247 000. Ennuste oli 383 000. Päähuomio 

on jo huomisissa virallisissa työllisyyslu-

vuissa. Uusien työpaikkojen määrä olisi 

kasvamassa ennusteen mukaan vajaalla 

400 000:lla eli hieman vähemmän kuin 

maaliskuussa. Tänään julkaistavat viikoit-

taisten työttömyyskorvausluvut valottavat 

myös työmarkkinoiden kuvaa. 

 
 

Valmetin uusi perheenjäsen 

kiihdyttää tuottoja 
 

Nelesin liikevoitto kasvoi 68 % 27 miljoo-

naan euroon ja liikevoittomarginaali ylsi 

16,1 %:iin. Valmetin liikevoitto oli 79 mil-

joonaa euroa. Nelesin tilaukset kasvoivat 

27% vuodentakaisesta. Näemme Nelesille 

vahvaa kysyntää, jota tukee pandemian 

jälkeinen rajoitusten poisto.  

 

Neles konsolidoidaan Valmetiin nyt Q2:lla, 

mikä auttaa kiihdyttämään hyvin Valmetin 

tuottoja. Sen jälkeen, kun Valmet hankki 

Automation -toiminnot vuonna 2015, yh-

tiön vuosittainen kasvuvauhti on ollut 7 % 

ja kannattavuus on noussut samalla mer-

kittävästi. Näemme Nelesin ja 

Automationin välillä paljon synergioita. 

   

Suhteellisen pehmeä marginaali Q1:llä 

on nyt jo historiaa, ja tulevaisuuteen kat-

soen nostimme yhtiön lyhyen ajan 

osakesuositusta tasolle OSTA (oli 

PIDÄ). Mallinnuksemme mukaan Ser-

vice- ja Automation-segmentit vastaavat 

55-60 prosenttia koko yhtiön liikevaih-

dosta ja jopa 75-80 prosenttia tuloksesta 

2023-25.  

 

Valmet vaikuttaa huomattavasti va-

kaammalta yhtiöltä kuin ennen, joten 

yrityksen arvo suhteessa ensi vuoden lii-

kevoittoennusteeseen vaikuttaa aivan 

liian matalalta. Tilauskantaa riittää vuo-

siksi, mikä pienentää riskiä. Uskomme 

Valmetin yltävän ohjeistamaansa 12-14 

prosentin marginaalitavoitteeseen ensi 

vuonna. 

 

Valmetin 5v kurssikehitys 

 
 

Suositukset  

3 kk : OSTA 

3 v: Markkinoita parempi kehitys 

Tavoitehinta 45 eur 

 

Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 

4.5.2022 klo 7:36 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

JPN Markkinat kiinni

CHN 4:45 Caixin PMI

UK 14:00 Keskuspankin korkopäätös

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 4,1 EUR/USD 1,062

Informaatioteknologia 3,5 EUR/SEK 10,349

Kulutustavarat ja palvelut 2,9 EUR/GBP 0,845

Perusteollisuus 3,2 EUR/JPY 137,290

Päivittäistavarat 2,2 EUR/CHF 1,033

Rahoitus ja kiinteistö 3,0 Euribor 1kk -0,54 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 2,9 Euribor 3kk -0,43 %

Terveydenhuolto 2,2 Euribor 6kk -0,21 %

Tietoliikennepalvelut 3,7 Euribor 12kk 0,23 %

Yhdyskuntapalvelut 2,2 EUR 5v (swap) 1,48 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,1 Öljy, Brent 110,9 0,7

S&P 500 3,0 Kulta 1901,1 1,1

FTSE -0,9 Hopea 23,1 0,7

MSCI Asia Pacific 1,9 Vehnä 387,5 2,7

Eurostoxx50 futuuri* 2,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:40

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng 0,6

Shanghai 0,9

klo 8:40
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