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 Kiina tänään vapaalla, eurofutuurit koholla 
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USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 
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Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

 

Viime viikko sai osakemarkkinoilla varsin 

positiivisen päätöksen, kun indeksit Euroo-

passa ja Yhdysvalloissa nousivat 

keskimäärin noin 1,5 prosenttia. Tämä nosti 

myös viikkotasolla Euroopan markkinoiden 

tuotot plussan puolelle ensimmäistä kertaa 

kuukauteen. Kaivosalan yhtiöitä nosti Kiinan 

tuki kiinteistösektorille. Pankit saivat puoles-

taan nostetta EKP:n kiristyvästä 

rahapolitiikasta, joka tukee korkokatteita. 

 

Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi nousi 

kaikkien toimialojen voimin, ja viikosta kirjat-

tiin tuottoista ensimmäistä kertaa heinäkuun 

lopun jälkeen. Markkinaheiluntaa kuvaava 

Vix-indeksi painui laskuun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koroissa nähtiin perjantaina loivaa las-

kua. USA:n 10-vuotisen valtiolainan korko 

tuli hieman alas, mikä tuki eritysesti tekno-

logiaosakkeita ja palautti kiinnostusta 

muutenkin suhteellisesti heikommin pär-

jänneisiin osakkeisiin.  

 

Uusi viikko on valjennut Aasiassa taval-

lista rauhallisemmin, sillä Kiinan markkinat 

pysyttelevät tänään suljettuina. Japanin 

Nikkei avautui noin prosentin nousuun ja 

on pysytellyt sillä tasolla koko päivän. Eu-

rooppaan odotellaan nousujohteista 

avausta, mutta Yhdysvalloissa futuurit in-

dikoivat varovaisempaa alkua viikkoon. 

 

Raakaöljyn hinta on kevyessä laskussa 

perjantain nousun jälkeen. Kulta on pysy-

tellyt suhteellisen vakaana. Euron 

dollarikurssi on jatkanut vahvistumistaan 

sen jälkeen, kun euro nousi taas dollaria 

vahvemmaksi viime viikolla. 

 

EUR/USD tänä vuonna 

 
 

 
 

Ruotsin asuntolainamarkkina kasvoi 6,2 

prosenttia heinäkuussa verrattuna vuoden 

takaiseen. Tämä jäi hieman kesäkuun ja 

toukokuun kasvulukemista sekä vuoden 

alun keskiarvosta (6,8 %). Kasvun hidas-

tuminen heijastelee myös kohonneita 

korkoja. Korkojen nousu povaa asuntolai-

noihin keskittyville pankeille hyviä tuloksia 

Q3:lla. 

 

Lainojen listahinnat ovat nousussa, mutta 

nousuvauhti on kuitenkin hidastunut alku-

vuoteen verrattuna. 

   

Nordea jatkaa markkinaosuutensa kas-

vattamista ruotsalaisissa 

asuntolainoissa. Uusien asiakkaiden 

markkinaosuus oli sillä 20,7 %, Swed-

bankilla 21,6 % ja Handelsbankenilla 

21,7 %. SEB:llä luku kääntyi negatii-

viseksi eli asuntolainoitus väheni 

prosentin verran, ja trendi näyttää jatku-

neen Q3:lla. Myös Avanzalla 

asuntolainojen kasvu hiipui 0,9 prosen-

tin markkinaosuuteen. Kilpailu näyttäisi 

kiristyneen Q3:lla erityisesti Nordealla ja 

Swedbankilla. 

 

Yleinen näkemyksemme pohjoismai-

sista pankeista pysyy positiivisena, sillä 

odotamme, että luottojen laadussa ja 

korkokatteessa nähdään myönteistä ke-

hitystä loppuvuonna. Korkokatteet 

saavat tukea ohjauskorkojen noususta, 

vaikka samaan aikaan näkymät vaisum-

masta lainakysynnästä vaikuttavatkin 

kielteisesti pankkeihin. 

 

Suurten pohjoismaisten pankkien lyhyen 

tähtäimen eli 3 kk suosituksemme ja ar-

vostukset (P/B-luku). 

 

 Danske Bank (PIDÄ / 0.49x) 

 Swedbank (OSTA / 0.98x) 

 Nordea (OSTA / 1.17x) 

 SEB (OSTA / 1.19x) 

 DNB (PIDÄ / 1.27x) 

 SHB (ei seurantaa / 0.93x) 

 
Alkuperäinen analyysi: Thomas Elkildsen  
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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 Markkinat kiinni

UK 9:00 Teollisuustuotanto

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 2,4 EUR/USD 1,009

Informaatioteknologia 2,0 EUR/SEK 10,677

Kulutustavarat ja palvelut 1,9 EUR/GBP 0,868

Perusteollisuus 1,5 EUR/JPY 144,420

Päivittäistavarat 1,0 EUR/CHF 0,968

Rahoitus ja kiinteistö 0,8 Euribor 1kk 0,48 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,3 Euribor 3kk 0,93 %

Terveydenhuolto 0,8 Euribor 6kk 1,44 %

Tietoliikennepalvelut 2,5 Euribor 12kk 2,02 %

Yhdyskuntapalvelut 0,4 EUR 5v (swap) 2,37 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,6 Öljy, Brent 91,5 -1,4

S&P 500 1,5 Kulta 1713,8 -0,2

FTSE 1,2 Hopea 18,9 0,3

MSCI Asia Pacific -0,5 Vehnä 337,8 3,8

Eurostoxx50 futuuri* 0,6

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:43

Indeksi %

Nikkei 225 1,0

Hang Seng Suljettu

Shanghai Suljettu

klo 8:46
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