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Pörssisynkistely jatkunut, 2018 jäämässä globaalisti tappiolle
Tänään euroalueelta kuluttajaluottamusluvut
Analyysiuutisissa Stora Enso

Tapahtuu tänään

Tänään saadaan euroalueelta kuluttajaluottamusluvut. Euroalueen kuluttajaluottamus laski marraskuussa alimmilleen
maaliskuun 2017 jälkeen. Heikkenevä
trendi näyttäisi yhä jatkuvan, kun osakemarkkinat
ovat
yhä
olleet
yhä
laskusuunnassa ja euroalueen työllisyyden kasvu on vaimentunut viime
kuukausina. Kuluttajien luottamus saanee
tukea puolestaan energiahintojen laskun
mukanaan tuomasta inflaation hidastumisesta.
Odotamme
euroalueen
kuluttajaluottamuksen heikentyvän joulukuussa aavistuksen lukemaan -4,0.
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Analyysiuutisia

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista
Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta
Osakkeet ovat jatkaneet laskuaan. Eilinen
pörssipäivä oli vahvasti punainen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Sama
värisävy on tarttunut odotetusti myös Aasiaan. Nyt näyttää vahvasti siltä, että surkean
viimeisen kvartaalin ja etenkin joulukuun laskun myötä kuluva vuosi jää globaaleilla
osakemarkkinoilla tappiolliseksi ensimmäistä kertaa vuoden 2011 jälkeen.

Odotamme yhtiön kuluttajapakkaustoimintojen alkavan elpyä 2019, kun
kolmannes volyymista kohtaa hinnankorotuksia ja valikoiman paraneminen
Beihain tehtaalla kumoaa kustannusinflaation vaikutuksia. Tuottopotentiaalin
vapauttaminen vie useita vuosia, kun
useamman vuoden sopimukset neuvotellaan uudelleen ja Beihain tehtaan
tuotanto kiihtyy täyteen potentiaaliinsa.
Sellun hinnan lasku tukee kuluttajapakkaustoimintojen tuottoja. Paperiliiketoiminta hyötyy hinnankorotuksista aikakauslehti- ja sanomalehtipapereissa.
Pakkauspahvin hinnat tulevat puolestaan alas, millä on kielteinen vaikutus
Packaging Solutions -yksikköön.
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Aasia tänään aamulla

Stora Enson herkkyys sellun hinnalle on
sitä luokkaa, että 10 prosentin sellun hinnan muutoksella on 135 miljoonan euron
vaikutus yhtiön liiketulokseen.

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 Kiinaan. Lisäksi sellun hinta on myös
Euroopassa laskussa. Arvioimme nyt, että
Euroopan hinnat käyvät pohjalla ensi vuoden toisella neljänneksellä, jolloin pitkä- ja
lyhytkuitusellua saa 9 prosenttia Q3:n tasoa
halvemmalla.
Koska
uutta
kapasiteettia ei ole tulossa markkinoille
2019 tai 2020, odotamme hintojen kääntyvän nousuun ensi vuoden lopulta alkaen.

Laskimme ensi vuoden operatiivisen liikevoiton ennustetta 5 prosentilla.
Uskomme, että pakkausbisnes pärjää
hyvin myös mahdollisessa laskusuhdanteessa ja sellumarkkina saa puolestaan
tukea kapasiteettirajoitteista. Pidämme
positiivisen suosituksen, mutta laskimme 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

Vastaava julkaisija: Mike Peltola. Tämän materiaalin on tuottanut Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta, jatkossa Handelsbanken. Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 0861597-4.
Handelsbankenilla on Ruotsin viranomaisten myöntämä toimilupa ja valvova viranomainen on Ruotsin Finanssivalvonta. Henkilöt, jotka ovat työstäneet sisällön, eivät ole analyytikkoja ja materiaali ei ole riippumatonta
sijoitustutkimusta. Sisältö on tarkoitettu pankin asiakkaille Suomessa. Tarkoituksena on tarjota Handelsbankenin asiakkaille taustatietoa, jota ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena. Tätä
informaatiota ei yksinään tule käyttää perusteena sijoituspäätökselle. Asiakkaan tulee hankkia sijoitusneuvot omalta neuvonantajaltaan ja perustaa sijoituspäätöksensä omaan harkintaan. Osakevalinnat perustuvat ennen
kaikkea pankin analyyseihin ja suosituksiin, joiden aikahorisontti on 12 kuukautta. Lisätietoa yhtiökohtaisesta osakeanalyysista: https://reon.researchonline.se/login#rechist. Informaatiota materiaalissa saatetaan muuttaa
ja se voi myös poiketa niistä mielipiteistä, joita Handelsbankenin riippumaton sijoitusanalyysi edustaa. Tämä informaatio perustuu yleisesti saatavilla olevaan tietoon ja on haettu lähteistä, joita yleisesti pidetään luotettavina,
mutta tiedon oikeellisuutta ei voida taata ja tieto voi olla epätäydellistä tai lyhennettyä. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää , jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Handelsbankenin etukäteen antamaa kirjallista
lupaa. Handelsbanken ei vastaa materiaalista, jota käytetään tavalla, joka rikkoo jakelukieltoa tai julkistetaan pankin sääntöjen vastaisesti. Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusinstrumenttien arvo voi, sekä nousta, että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoitetun pääoman. Yhtiökohtaiset analyysiuutiset perustuvat Handelsbankenin analyytikkojen osakeanalyysiin. Alkuperäinen
analyysi on saatavilla pyynnöstä Handelsbankenin konttorin kautta. Handelsbanken-rahastoesimerkit perustuvat Handelsbanken Fonder AB:n ja Handelsbanken Funds SICAV:n rahastoihin. Niiden rahastoesitteet ja
avaintietoesitteet ovat saatavilla Handelsbankenin konttoreista ja verkkosivuilta www.handelsbanken.fi/rahastot. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Markkinointimateriaalia

