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 Pörssisynkistely jatkunut, 2018 jäämässä globaalisti tappiolle 

 Tänään euroalueelta kuluttajaluottamusluvut 

 Analyysiuutisissa Stora Enso 

 

Tapahtuu tänään 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 

 

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 
 

Osakkeet ovat jatkaneet laskuaan. Eilinen 

pörssipäivä oli vahvasti punainen sekä Eu-

roopassa että Yhdysvalloissa. Sama 

värisävy on tarttunut odotetusti myös Aasi-

aan. Nyt näyttää vahvasti siltä, että surkean 

viimeisen kvartaalin ja etenkin joulukuun las-

kun myötä kuluva vuosi jää globaaleilla 

osakemarkkinoilla tappiolliseksi ensim-

mäistä kertaa vuoden 2011 jälkeen. 

 

 

  

Tänään saadaan euroalueelta kuluttaja-

luottamusluvut. Euroalueen kuluttaja-

luottamus laski marraskuussa alimmilleen 

maaliskuun 2017 jälkeen. Heikkenevä 

trendi näyttäisi yhä jatkuvan, kun osake-

markkinat ovat yhä olleet yhä 

laskusuunnassa ja euroalueen työllisyy-

den kasvu on vaimentunut viime 

kuukausina. Kuluttajien luottamus saanee 

tukea puolestaan energiahintojen laskun 

mukanaan tuomasta inflaation hidastumi-

sesta. Odotamme euroalueen 

kuluttajaluottamuksen heikentyvän joulu-

kuussa aavistuksen lukemaan -4,0. 

 

Euroalueen kuluttajaluottamus 

 
Lähde: Bloomberg 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Stora Enso – sellumarkkina pehmenee, 

mutta muuten hyvät näkymät 

 

Pitkäkuitusellun hinta on laskenut Kiinassa 

Q3:n lopulta 7 prosenttia, ja 23 prosenttia 

Stora Enson sellun myynnistä menee Kii-

naan. Lisäksi sellun hinta on myös 

Euroopassa laskussa. Arvioimme nyt, että 

Euroopan hinnat käyvät pohjalla ensi vuo-

den toisella neljänneksellä, jolloin pitkä- ja 

lyhytkuitusellua saa 9 prosenttia Q3:n ta-

soa halvemmalla. Koska uutta 

kapasiteettia ei ole tulossa markkinoille 

2019 tai 2020, odotamme hintojen käänty-

vän nousuun ensi vuoden lopulta alkaen.  

 

 

  

Stora Enson herkkyys sellun hinnalle on 

sitä luokkaa, että 10 prosentin sellun hin-

nan muutoksella on 135 miljoonan euron 

vaikutus yhtiön liiketulokseen. 

 

Odotamme yhtiön kuluttajapakkaustoi-

mintojen alkavan elpyä 2019, kun 

kolmannes volyymista kohtaa hinnanko-

rotuksia ja valikoiman paraneminen 

Beihain tehtaalla kumoaa kustannusin-

flaation vaikutuksia. Tuottopotentiaalin 

vapauttaminen vie useita vuosia, kun 

useamman vuoden sopimukset neuvo-

tellaan uudelleen ja Beihain tehtaan 

tuotanto kiihtyy täyteen potentiaaliinsa. 

Sellun hinnan lasku tukee kuluttajapak-

kaustoimintojen tuottoja. Paperiliike-

toiminta hyötyy hinnankorotuksista aika-

kauslehti- ja sanomalehtipapereissa. 

Pakkauspahvin hinnat tulevat puoles-

taan alas, millä on kielteinen vaikutus 

Packaging Solutions -yksikköön. 

 

Laskimme ensi vuoden operatiivisen lii-

kevoiton ennustetta 5 prosentilla. 

Uskomme, että pakkausbisnes pärjää 

hyvin myös mahdollisessa laskusuhdan-

teessa ja sellumarkkina saa puolestaan 

tukea kapasiteettirajoitteista. Pidämme 

positiivisen suosituksen, mutta las-

kimme tavoitehintaa hieman. 

 

OSTA – tavoitehinta 16 eur  

(oli 17,5 eur) 
 

Alkuperäinen analyysi: Markku Järvinen  
19.12.2018 klo 7:38 
 
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

FIN 9:00 Työttömyysaste

GER 9:00 GfK-kuluttajaluottamus

FRA 9:45 Bkt, Q3 lopullinen

USA 15:30 Kestohyödykkeiden tilaukset

EMU 17:00 Kuluttajaluottamus

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -2,8 EUR/USD 1,147

Informaatioteknologia -1,9 EUR/SEK 10,280

Kulutustavarat ja palvelut -2,2 EUR/GBP 0,904

Perusteollisuus -1,8 EUR/JPY 127,570

Päivittäistavarat -1,7 EUR/CHF 1,131

Rahoitus ja kiinteistö -0,8 Euribor 3kk -0,31 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,3 Euribor 12kk -0,12 %

Terveydenhuolto -1,3 EUR 5v (swap) 0,24 %

Tietoliikennepalvelut -1,6

Yhdyskuntapalvelut 0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -2,3 Öljy, Brent 54,9 0,9

S&P 500 -1,6 Kulta 1261,4 0,1

FTSE -0,8 Hopea 14,8 0,0

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

Eurostoxx50 futuuri* -0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:35

Indeksi %

Nikkei 225 -1,1

Hang Seng 0,2

Shanghai -0,8

klo 9:35
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