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Markkinat numeroina 
 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Viime pörssiviikko päättyi tuntuvaan las-

kuun erityisesti Yhdysvalloissa terveyden-

huolto- ja teknologiaosakkeiden vetämänä. 

Aasiassa tämä viikko alkoi kuitenkin pir-

teämmin, kun erityisesti Japanissa kauppaa 

käydään nousevin kurssein. 

 

Tällä viikolla odotetaan etenkin keskus-

pankki Fedin kokousta (ti-ke) ja hyvin 

todennäköistä koronnostoa. Lisäksi 

USA:ssa osa valtionhallinnosta saatetaan 

sulkea, jos Trump ja hallinto eivät pääse sel-

vyyteen siitä, kuinka paljon Meksikon rajalle 

kaavailtu muuri saa rahoitusta. 

 

 

  

Sijoitusstrategia päivitetty 
 

Kylmä viima iski maailman pörsseihin  
 

Osakemarkkinoilla ei ole koettu marras-

joulukuussa yhtä pahaa laskua kuin loka-

kuussa, mutta heilunta jatkuu. Marraskuun 

aikana parhaiten tuottivat kehittyvät mark-

kinat, kun taas Euroopassa ja Pohjois-

maissa marraskuun tuotot jäivät negatiivi-

siksi. Myös raaka-aineet olivat tuntuvassa 

laskussa öljyn hinnan pudotuksen vuoksi. 

Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden valtio-

lainojen korot laskivat. Joulukuun 

alkupuolella markkinamyllerrys on edel-

leen jatkunut. Päivätasolla pörsseissä on 

nähty suuria liikkeitä sekä ylös että alas. 

 

G20-kokouksen jälkeen USA:n ja Kiinan 

väliseen kauppasotaan toivottiin tulitau-

koa. Turbulenssi markkinoille palasi 

kuitenkin nopeasti, kun Huawein talous-

johtaja pidätettiin. USA:n ja Kiinan välinen 

kinastelu kiihtyi taas ja levisi suuriin tekno-

logiayhtiöihin, mikä huolestuttaa markki-

noita. Lisäksi epävarmuutta herättää kysy-

mys siitä, kuinka maailmantalouden 

kasvun hiipuminen ja korkotason nousu 

vaikuttavat yrityksiin. Tämä lisää sijoitta-

jien epävarmuutta osakkeita kohtaan. 

 

Laskimme osakkeet alipainoon 
 

Olemme tehneet markkinoiden heilunnan 

myötä muutoksia allokaatioomme. Vähen-

simme salkkujen osakepainoa neutraalista 

15 prosentin alipainoon. Osakeallokaati-

ossa nostimme kehittyvien markkinoiden 

painoa, sillä niitä on rankaistu mieles-

tämme jo tarpeeksi. Laskimme vastaavasti 

Pohjois-Amerikan painoa, sillä odotukset 

amerikkalaisia yhtiöitä kohtaan ovat mie-

lestämme hyvinkin optimistisia ja niihin 

yltäminen käy haastavaksi. Pienyhtiöiden 

painotuksia vähensimme kautta linjan. 

Laskimme myös korkoallokaation riskita-

soa myymällä korkean ja matalan 

luottoluokituksen yrityslainoja ja siirtämällä 

omistuksia valtiolainoihin sekä rahamark-

kinaan. 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Cargotec varoitti, osake syöksyi 

 

Cargotec heikensi koko vuoden 2018 lii-

kevoiton ohjeistusta 235-245 miljoonaan 

euroon (oli aiemmin yli 259 miljoonaa). 

Konsensusodotus koko vuodelle on ollut 

363 miljoonaa, mikä on 9 prosenttia oh-

jeistuksen keskiarvoa korkeampi. Q4:n 

liikevoitto-ohjeistus on puolestaan 25 

prosenttia alle konsensusodotuksen. 

Toimitusketjun ongelmat pysyvät ensi 

vuoden loppupuolelle saakka eli niin pit-

kään kuin volyymien odotetaan olevan 

korkealla. Hiabilla on luultavasti suuri ti-

lauskertymä Q4:n lopussa ja kysymys 

kuuluu, pystyykö se lunastamaan odo-

tukset. Cargotecin osake syöksyi 

tulosvaroituksen myötä yli 8 prosenttia. 

 

Yhtiön Q4:n liikevoitto jää odotettua hei-

kommaksi ”vanhojen” tekijöiden, kuten 

Hiabin toimitusketjun ongelmien takia. 

Lisäksi MacGregor tekee tappiota toimi-

tusten viivästyksien vuoksi. Hiabin 

tilaukset ovat olleet kelvolliset, mutta 

komponenttipula ja asennuskapasiteetti 

ovat aiheuttaneet viivästyksiä. Johto on 

aiemmin indikoinut toimitusketjun ongel-

mista, mutta odottaa voivansa toimittaa 

kertymästä enemmän Q4:llä kuin Q3:lla. 

 

Matala arvostus ei riitä enää perusteeksi 

vahvalle ostosuositukselle, joten muu-

timme näkemystämme hieman 

varovaisemmaksi ja laskimme osakkeen 

suositusta sekä tavoitehintaa. 

 

LISÄÄ – tavoitehinta 32 eur 

(oli OSTA – 46 eur) 
 

Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen  
14.12.2018 klo 9:39 ja 17.12. klo 7:30 
 
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

EMU 12:00 Kauppatase, marraskuu

USA 15:30 Empire manufacturing, joulukuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -2,4 EUR/USD 1,131

Informaatioteknologia -2,5 EUR/SEK 10,245

Kulutustavarat ja palvelut -2,0 EUR/GBP 0,899

Perusteollisuus -1,4 EUR/JPY 128,310

Päivittäistavarat -1,9 EUR/CHF 1,128

Rahoitus ja kiinteistö -1,0 Euribor 3kk -0,31 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,8 Euribor 12kk -0,13 %

Terveydenhuolto -3,4 EUR 5v (swap) 0,26 %

Tietoliikennepalvelut -1,0

Yhdyskuntapalvelut -0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,1 Öljy, Brent 60,2 -0,1

S&P 500 -1,9 Kulta 1237,2 -0,1

FTSE -0,5 Hopea 14,6 0,0

MSCI Asia Pacific -1,4 Vehnä 206,8 -0,4

Eurostoxx50 futuuri* 0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:12

Indeksi %

Nikkei 225 0,7

Hang Seng 0,0

Shanghai 0,0

klo 8:12
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