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 Markkinatunnelma paranemassa taas tänään 

 Koneen palveluissa vahva potentiaali 

 

 

Tapahtumia ja tilastoja 

  
 

 
 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 
 

 

 

Markkinatunnelma muuttui eilen parin vah-

van nousupäivän jälkeen vaisummaksi, 

mutta elpyi taas iltaa kohden positiivisem-

maksi. Euroopassa osakemarkkinat 

päätyivät päivätasolla noin prosentin tappi-

olle, mutta Yhdysvalloissa indeksit toipuivat 

lähes 2 prosentin tappioasemista avausta-

son tuntumaan. Volatiliteettimittari Vix kävi 

yli 30:ssä, mutta päätyi 28,6:n tuntumaan eli 

alimmilleen noin kahteen viikkoon. USA:n 10 

vuoden lainakorko laski hieman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vix-piikki jäämässä taakse 

 

 

Tänään tunnelma on taas positiivinen. 

Aasiassa osakkeet ovat nousseet ja länsi-

maissakin odotukset ovat kallistuneet 

nousuavauksen puolelle. USA:n dollari 

näyttäisi palaavan taas viikon jatkuneelle 

heikkenevälle polulle vahvistuttuaan väli-

aikaisesti eilen. Tämä viestii koronnosto-

odotusten maltillistumisesta ja kuvaa sitä, 

kuinka markkina on Fedin ohjailtavissa. 

Öljyn hinta on noussut OPEC+:n päätettyä 

eilen tuotannon leikkaamisesta. 
 

 
 

 
 

 Kiinan rakennussektorilla viivästyksiä 

 Palvelupotentiaali yhä vahva 

 Suositukset ja tavoitehinta ennallaan 

 

Kiina talouden ennakoivat indikaattorit 

ovat luultavasti lähellä pohjiaan. Hallituk-

sen elvytystoimet eivät ole onnistuneet 

tukemaan rakennusaloituksia samaan ta-

paan kuin ennen. Koronarajoitukset ovat 

viivästyttäneet rakennusurakoiden valmis-

tumisia, mikä puolestaan on viivästyttänyt 

uusia aloituksia.  

 

Aika näyttää kuinka erilainen tämä matala-

suhdanne on verrattuna edellisiin. 

Uskomme indikaattorien pohjien jo kuiten-

kin olevan käsillä, ja pidämme lyhyenkin 

aikavälin suosituksen positiivisena. 

   
Kiinassa on maailman suurin hissikanta, 

ja siksi maa tarjoaa myös suurimman 

huoltopotentiaalin. Vaikka uusien laittei-

den markkina onkin laskenut tänä 

vuonna 15 %, kasvaa asennettu kanta 

silti 7-8 % viime vuodesta. Tämän lisäksi 

yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kasvat-

taa markkinaosuuttaan, mikä luo hou-

kuttelevan tilanteen pitkällä aikavälillä.  

 

Hissejä käytetään Kiinassa yhä enem-

män, kun rakennukset ovat aiempaa 

korkeampia, ja siksi niitä myös moderni-

soidaan aikaisemmin kuin länsimaissa. 

Kone on kasvattanut osuuttaan moder-

nisointimarkkinasta 30-40 prosenttiin, ja 

kasvu luultavasti jatkuu. Uusien laittei-

den markkinoiden kasvu alkoi kiihtyä 15 

vuotta sitten, mikä tarkoittaa sitä, että 

joka vuosi tulee kasvava määrä moder-

nisointiurakoita. 

 

Pysymme luottavaisina sen suhteen, 

että huolto- ja modernisointimarkkinoilla 

riittää merkittävää potentiaalia Koneelle, 

ja siksi pitkän aikavälin suosituksemme 

pysyy myös myönteisenä. 

 

Kone julkaisee Q3-tuloksensa 27.10. 

 

Suositukset 

3kk: OSTA 

3v: Markkinoita parempi kehitys 

3v tavoitehinta 75 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen  

5.10.2022 klo 7:34 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

CHN Markkinat kiinni

EMU 12:00 Vähittäiskauppa

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 2,1 EUR/USD 0,992

Informaatioteknologia 0,4 EUR/SEK 10,831

Kulutustavarat ja palvelut -0,5 EUR/GBP 0,874

Perusteollisuus -1,1 EUR/JPY 143,420

Päivittäistavarat -0,6 EUR/CHF 0,973

Rahoitus ja kiinteistö -0,9 Euribor 1kk 0,71 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,6 Euribor 3kk 1,20 %

Terveydenhuolto 0,3 Euribor 6kk 1,73 %

Tietoliikennepalvelut -0,6 Euribor 12kk 2,36 %

Yhdyskuntapalvelut -2,2 EUR 5v (swap) 2,84 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,3 Öljy, Brent 93,4 0,1

S&P 500 -0,2 Kulta 1723,3 0,4

FTSE -0,5 Hopea 20,8 0,9

MSCI Asia Pacific 2,4 Vehnä 352,8 0,9

Eurostoxx50 futuuri* 1,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:54

Indeksi %

Nikkei 225 1,0

Hang Seng 0,2

Shanghai Suljettu

klo 8:54
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