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Kiina ilmoitti eilen merkittävistä rajoitusten 

helpotuksista pandemian vastaisessa taiste-

lussaan, mikä tukee Kiinan osakemarkkinan 

nousua tänään. Osa sijoittajista odottaa, että 

lisää kevennyksiä on tulossa. 

 

Ravintola-alan yhtiö Noho Partners antoi 

aamulla positiivisen tulosvaroituksen. Toimi-

tusjohtajan mukaan kuluvan vuoden 

liikevoitto% tulee yltämään 9.5 % tasolle kun 

aiempi odotus oli 8.5 %. Osa yhtiötä seuraa-

vista analyytikoista on odottanut jo 9.5 % - 

10 % tasoista kannattavuutta, joten kurssire-

aktio saattaa jäädä maltilliseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Öljyn hinta lähestyy vuoden alhaisimpia 

tasoja ja on matkalla kohti puolen vuoden 

mittaista laskuputkea. Viimeeksi 

vastaavaa on koettu vuoden 2019 jälki-

puoliskolla. 

 

Hinnan laskun taustalla on huolia globaalin 

talouskasvun näkymistä, mutta myös 

pitkään pehmeänä jatkunut öljyn kysyntä. 

Kiina on USA:n jälkeen maailman toiseksi 

suurin öljyn kuluttaja, joten heidän 

pandemia-rajoituksillaan on ollut merkit-

tävä vaikutus öljyn kysyntään ja sitä kautta 

hintaan. 

 

Viime viikolla G7-maat päättivät öljyn 

hintakatosta venäläiselle öljylle. Hinta-

katon valttina on se, että lähes kaikki 

maailman öljytankkerit ovat vakuutettuja 

länsimaisten yhtiöiden toimesta, joten 

tankkerien kulkemisen ehtona tulee 

olemaan hintakaton noudattaminen. On 

selvää, että jos maailman kolmanneksi 

suurin öljyntuottaja joutuu myymään 

öljynsä selvästi markkinatasoja halvem-

malla, markkinatasot hinautuvat myös 

alemmas.   

 

 
 

 

Tietoevry ilmoitti viime viikolla käynnistä-

vänsä strategisen arvioinnin liittyen 

Tietoevry Connectin ja Tietoevry Transfor-

min yhdistämiseen ja hallinnoimiseen 

jatkossa itsenäisenä liiketoimintanaan.  

Viime kesänä yhtiö ilmoitti suunnittele-

vansa Banking-liiketoimintansa eriyttä-

mistä ja listaamista pörssiin, joten jäljelle 

jäävät liiketoiminnot jäisivät jäljelle omaksi 

kokonaisuudekseen. 

 

 

   

Uutinen strategisesta arvioinnissa ker-

rottiin pääomamarkkinapäivien yhtey-

dessä, jossa johdon ydinsanoma liittyi 

arvonluonnin kiihdyttämiseen. Uskom-

me, että kolme uutta erillistä yksikköä 

säilyttäisi yhtiön liiketoimintamallin pää-

piirteet, kasvun ja marginaalit, mutta 

ilman konsernitason tehottomuutta ai-

heuttavia osaoptimointeja. 

 

Yhtiö päivitti pääomamarkkinapäivien 

yhteydessä taloudelliset tavoitteensa. 

Liikevaihdon kasvun osalta tähtäin on 8-

10 % vuotuisessa kasvussa ja käyttö-

kate%:n osalta yhtiö tavoittelee 15-16 % 

tasoa vuoteen 2025 mennessä. Markki-

noiden konsensus oli aiemmin odottanut 

n.14 % käyttökatetta v.2024 mennessä 

ja keskimäärin 2 % kasvua lähivuosille. 

Tavoitteet olivat markkinoille selkeästi 

positiivinen yllätys. 

 

Tietoevry ottaa rohkeita askelia tutkies-

saan tietä kolmen itsenäisen yksikön  

perustamiseksi. Tämän voi odottaa pal-

jastavan softwaren piilossa ollutta arvoa, 

johtavan parempaan keskittymiskykyyn 

ja pienempään päällekkäisyyksien mää-

rään. Näemme tämän win-win tilanteena 

kaikille osapuolille: työntekijöille, asiak-

kaille sekä osakkeenomistajille. Pidäm-

me osakkeen suosituksen ennallaan, 

mutta nostamme tavoitehintamme 45 

euron tasolle (aiemmin 38 eur).      

  

Suositukset 

3kk: OSTA 

3v: Markkinoita parempi kehitys 

3v tavoitehinta 45 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Daniel Djurberg, Fredrik Lithell 

6.12.2022  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 1:50 BKT / Q3

FIN 12:00 Cityconin ylimääräinen yhtiökokous

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,3 EUR/USD 1,051

Informaatioteknologia -0,5 EUR/SEK 10,908

Kulutustavarat ja palvelut -0,5 EUR/GBP 0,862

Perusteollisuus -0,2 EUR/JPY 143,770

Päivittäistavarat 0,4 EUR/CHF 0,989

Rahoitus ja kiinteistö -0,5 Euribor 1kk 1,55 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,1 Euribor 3kk 1,98 %

Terveydenhuolto 0,8 Euribor 6kk 2,44 %

Tietoliikennepalvelut -0,9 Euribor 12kk 2,86 %

Yhdyskuntapalvelut -0,5 EUR 5v (swap) 2,56 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,6 Öljy, Brent 78,3 1,4

S&P 500 -0,2 Kulta 1785,7 0,1

FTSE -0,4 Hopea 22,7 0,1

MSCI Asia Pacific -1,1 Vehnä 307,0 1,9

Eurostoxx50 futuuri* -0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:06

Indeksi %

Nikkei 225 -0,4

Hang Seng 3,2

Shanghai -0,1

klo 9:06
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