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USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

 

Osakemarkkinoilla tunnelma pysytteli eilen 

varovaisena, kun taantumapelot jarruttivat 

sijoittajien riskinottohaluja. Euroopassa tul-

tiin indeksitasolla alas prosentin verran ja 

USA:ssa noin puoli prosenttia. Viime kuussa 

nähty lähes 10 % nousuralli USA:n S&P 500 

-indeksissä vaikuttaa toistaiseksi olevan ohi, 

ja elokuussa markkinat ovat taas etsineet 

suuntaa. Myös Aasian pörssit ovat vajonneet 

tänään laskuun. Katseet ovat nyt iltapäivällä 

julkaistavissa USA:n inflaatioluvuissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänään odotetaan USA:sta uusia inflaa-

tiolukuja heinäkuulta. Kesäkuussa inflaatio 

kiihtyi jo 9,1 prosenttiin ja sen odotetaan 

nyt hidastuneen. Konsensusennuste hei-

näkuun inflaatiolle on 8,7 %. Tämä ei 

kuitenkaan vielä tuo helpotusta keskus-

pankki Fedin rahapolitiikan 

kiristysnäkymiin, sillä palkkojen nousu-

vauhti on kiihtynyt selvästi ja samaan 

aikaan tuottavuus on heikkoa. Lisäksi nyt 

esiintyy vahvasti eriäviä mielipiteitä siitä, 

kuinka nopeasti hintojen nousu voisi hi-

dastua hieman pidemmällä aikavälillä. 

Esimerkiksi Bloombergin koostamissa en-

nusteissa ensi vuoden toisen 

neljänneksen inflaatioennusteet vaihtele-

vat 1,8-7,7 % välillä. 

 
 

 
 

Pidämme Nokian Renkaiden MYY -suosi-

tuksen ennallaan. Q2-tulos oli odotettua 

vahvempi, mutta se sai runsaasti tukea va-

luuttakursseista. Lisäksi liikevaihdosta 

edelleen 32 % tuli Venäjältä ja Aasiasta. 

Kuten johto indikoi, vaikuttaa Venäjän tar-

jonnan lopettaminen kielteisesti yhtiön 

loppuvuoden myyntiin.  

 

Kysyntä itsessään on vahvaa. Autokauppi-

aat puhuvat talvirenkaiden puutteesta 

tulevalla kaudella, joten odotamme hin-

noitteluvoiman olevan hyvä. Se ei 

kuitenkaan auta, jos tuotantovolyymit pu-

toavat liikaa. Me olemme hahmotelleet 

noin 50 % pudotusta yhtiön henkilöauto-

renkaiden myyntiin vuoden loppupuolella. 

 

Nokian Renkaiden osake (eur) 

 

   

Pitkän tähtäimen neutraali suosituk-

semme pysyy ennallaan ja ennakoi 

Nokian Renkaiden osakkeelle markki-

noiden mukaista kehitystä. Laskimme 

kuitenkin tavoitehintaa selvästi kuvasta-

maan hankalaa tilannetta. 

 

Odotamme, että yhtiö kykenee noin 2-3 

vuoden tähtäimellä kompensoimaan Ve-

näjän tuotantovolyymit lisäämällä 

tuotantoaan muualla. Kannattavuus on 

kuitenkin epävarmaa. Yhtiön brändin 

arvo on ollut Venäjällä vahva, emmekä 

ole varmoja pystyykö se saavuttamaan 

samanlaista hinnoittelupreemiota Eu-

roopassa tai Pohjois-Amerikassa. 

Venäjällä renkaiden valmistaminen on 

ollut edullista, ja saa nähdä kuinka tä-

män edun menettäminen vaikuttaa 

kannattavuuteen.  

 

Uskomme liikevoittomarginaalin yltävän 

henkilöautorenkaissa yhä hyvään 14-15 

prosenttiin, kun se aiemmin oli poikkeuk-

sellisella 25-27 prosentin tasolla.  

 

Suositukset 

3kk: MYY 

3v: Markkinoiden mukainen kehitys  

Tavoitehinta 14 eur  (oli 20 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 2.8.2022  

klo 17:19 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

CHN 4:30 Kuluttajahinnat

GER 9:00 Kuluttajahinnat

USA 15:30 Kuluttajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,8 EUR/USD 1,022

Informaatioteknologia -1,0 EUR/SEK 10,390

Kulutustavarat ja palvelut -1,5 EUR/GBP 0,846

Perusteollisuus -0,5 EUR/JPY 137,910

Päivittäistavarat -0,1 EUR/CHF 0,974

Rahoitus ja kiinteistö 0,6 Euribor 1kk -0,02 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,4 Euribor 3kk 0,32 %

Terveydenhuolto -0,3 Euribor 6kk 0,74 %

Tietoliikennepalvelut -0,7 Euribor 12kk 1,11 %

Yhdyskuntapalvelut 1,1 EUR 5v (swap) 1,54 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,7 Öljy, Brent 95,7 -0,6

S&P 500 -0,4 Kulta 1790,1 -0,2

FTSE 0,1 Hopea 20,4 -0,6

MSCI Asia Pacific -0,4 Vehnä 324,8 -0,3

Eurostoxx50 futuuri* -0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:43

Indeksi %

Nikkei 225 -0,7

Hang Seng -2,2

Shanghai -0,6

klo 8:43
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