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 Korkonäkymät heikentävät riskinottohaluja 

 Trussin kausi jäi lyhyeksi 

 Analyysissa Nokia 

 

 

 

Tuloksia 

Bittium, Huhtamäki, QPR Software, Raute,  

Sotkamo Silver, Stora Enso, Tecnotree 
 

Ulkomaat: Honeywell, Verizon 

 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 

USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 

 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 
 

 

 

Riskinottohalukkuus palasi taas eilen 

markkinoille alkuviikon tyyliin, ja pörssit nou-

sivat, kunnes Yhdysvalloissa vauhti alkoi 

iltaa kohti hyytyä. Taustalla olivat keskus-

pankki Fedin jäsenten haukkamaiset 

kommentit rahapolitiikasta. Euroopassa in-

deksit jäivät puolen prosentin verran koholle, 

mutta USA:n S&P 500 sulkeutui 0,8 % las-

kuun samalla, kun korot jatkoivat nousuaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korko-odotukset ovat taas viime viik-

koina muuttuneet selvästi. USA:n 

keskuspankki Fedin ohjauskoron odote-

taan nyt nousevan 5 prosenttiin. Tämä 

huippu oltaisiin saavuttamassa keväällä, 

ja korko pysyisi tällä tasolla syksyyn 

saakka. Vielä lokakuun alussa korkohuip-

pua maalailtiin noin 4,4 prosentin tasolle. 

 

Fedin ohjauskoron nousuennuste 

 
Lähde: Bloomberg WIRP 

 

Liz Truss ilmoitti eilen eroavansa tehtä-

västään Ison-Britannian pääministerinä 

vain kuuden viikon virkakauden jälkeen 

menetettyään konservatiivipuolueen luot-

tamuksen. Näin ollen hänestä tuli maan 

historian lyhytaikaisin pääministeri. Truss 

totesi, ettei kykene enää täyttämään man-

daattia, jolla hänet pääministeriksi valittiin. 

Hän joutui myrskyn silmään ja epäluotta-

muslauseiden kohteeksi epäonnistuneen 

talouspakettinsa myötä. Trussin paketin 

tavoitteena oli elvyttää taloutta veronke-

vennyksillä, jotka oli määrä rahoittaa 

velalla. Markkinat kuitenkin reagoivat ai-

keisiin voimakkaasti: korot lähtivät 

nousuun ja punta heikkeni, jolloin paketti 

jouduttiin perumaan. Trussin seuraajasta 

on määrä äänestää ensi viikolla. 

 

Punta nyt jo palautunut syyskuun pohjilta 

(GBP/EUR) 

 

   

 

 Vahvaa liikevaihtoa 

 Ohjeistus ennallaan 

 Osake laski voimakkaasti 

 

Nokian liikevaihto ylsi Q3:lla 6,24 miljoo-

naan euroon ja ylitti siten ennusteet. 

Johtotähtenä luvuissa oli Mobile Net-

works, joka ylitti 10 prosentilla meidän ja 

konsensuksen ennusteet. Cloud and 

Network Servicesin liikevaihto vastasi 

ennusteita, mutta liikevoitto oli pettymys. 

Nokian bruttomarginaali ylitti meidän 

odotuksen, mutta jäi hieman konsen-

susennusteesta. Myös vertailukelpoinen 

liikevoitto jäi meidän ja konsensuksen 

ennusteiden väliin. 

 

Ohjeistus pidettiin ennallaan kiinteillä 

valuuttakursseilla, mutta valuuttavaiku-

tus nostaa sitä hieman. Johto signaloi 

markkinoiden kasvua ensi vuonna, 

vaikka se tunnustaakin makroympäris-

tön ja geopolitiikan luomat uhkakuvat. 

 

Osake reagoi kelpo tulokseen voimak-

kaalla laskulla, sillä markkinoiden 

huomio näytti kohdistuvan yllättäen jo 

tiedossa olevaan USA:n RAN-markki-

nan heikkouteen ensi vuonna. Maantie-

teellinen painopiste siirtyy muille markki-

noille, mikä nakertaa odotetusti Mobile 

Networksin marginaaleja. Uskomme 

osakkeen palautuvan eilisestä laskusta. 

Arvostus on houkutteleva. 

 

Suositukset 

3kk: OSTA 

3v: Markkinoiden mukainen kehitys 

3v tavoitehinta 6,1 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Fredrik Lithell 

21.10.2022 klo 7:54 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 2:30 Kuluttajahinnat

EMU 17:00 Kuluttajaluottamus

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,2 EUR/USD 0,978

Informaatioteknologia 0,1 EUR/SEK 11,034

Kulutustavarat ja palvelut -1,7 EUR/GBP 0,873

Perusteollisuus -0,7 EUR/JPY 146,980

Päivittäistavarat -1,4 EUR/CHF 0,983

Rahoitus ja kiinteistö -1,6 Euribor 1kk 0,94 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,9 Euribor 3kk 1,50 %

Terveydenhuolto -0,8 Euribor 6kk 2,08 %

Tietoliikennepalvelut 0,4 Euribor 12kk 2,73 %

Yhdyskuntapalvelut -2,5 EUR 5v (swap) 3,19 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,9 Öljy, Brent 92,8 0,4

S&P 500 -0,8 Kulta 1622,2 -0,4

FTSE 0,3 Hopea 18,6 -0,6

MSCI Asia Pacific -1,1 Vehnä 338,8 0,8

Eurostoxx50 futuuri* -1,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:48

Indeksi %

Nikkei 225 -0,4

Hang Seng -0,4

Shanghai 0,4

klo 8:48
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