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Aasia tänään aamulla 
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Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Osakkeet kirivät eilen varovaiseen nou-

suun Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

Huomiota herättää edelleen USA:n ja Kiinan 

välinen kauppasota, johon ei pitkittyneistä 

neuvotteluista huolimatta ole saatu ratkai-

sua. Myöskään Brexit-sopimuksen hyväk-

syntä Britanniassa ei näytä yhtään aiempaa 

todennäköisemmältä. Aasiassa pörssipäivä 

on ollut tänään voitokas. Näyttää siltä, että 

pörssiviikosta on tulossa paras sitten mar-

raskuun alun. Ilmeisesti uskoa kauppasodan 

helpottamiseen edelleen löytyy ja toisaalta 

 

 

  

osakkeista on puhallettu ilmaa pois viime 

vuonna niin paljon, että monet sijoittajat 

suhtautuvat aasialaisiin yhtiöihin kasva-

valla mielenkiinnolla. Sentimenttiä tuki 

myös keskuspankki Fedin varapääjohtaja 

Richard Clarida, joka sanoi, että Fed voi 

säätää politiikkaansa, jos talousaktiviteetti 

kohtaa lisää vastatuulta. 
 

 

Analyysiuutisia 
 

Nokian Renkaille vakautta jälkimarkki-

noilta 

 

Nokian Renkaat on raportoinut viime vuo-

sina vahvoja taloudellisia lukuja suhteessa 

kilpailijoihin. Yhtiötä on tukenut hyvä volyy-

mien kasvu, aktiivinen hinnoittelu sekä 

hyvin pyörivä Venäjän-bisnes. Odotamme 

vahvan ja kannattavan kasvun jatkuvan tu-

levina vuosina, mitä tukee jakelukapasi-

teetin kasvu ja tarjonta Keski-Euroopassa 

sekä Pohjois-Amerikassa. Yhtiön hyvä 

asema jälkimarkkinoilla auttaa tulemaan 

volyymeja. 

 

Nokian Renkaat on ollut selkeä voittaja 

Venäjällä viime vuosina. Sitä on tukenut 

vahva paikallinen läsnäolo maassa. Asteit-

tain paraneva uusien autojen myynti ja 

patoutunut kysyntä renkaille jälkiasennus-

syklin pidennyttyä on tukenut volyymien 

kasvua Venäjällä. Uuden tehtaan rakenta-

misen Pohjois-Amerikassa pitäisi auttaa 

yhtiötä yltämään kasvutavoitteisiin. 

 

Pidämme ostosuosituksen ja tavoitehin-

nan ennallaan. Markkinoiden odotukset 

Car Tyre -yksikön volyymeista ja siten 

myös osakkeen hinnoittelu on varovainen 

ottaen huomioon jälkimarkkinoiden defen-

siivinen luonne. 

 

OSTA – tavoitehinta 34 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
10.12.2018 klo 7:32 

 

 

  

Wärtsilä valmiina vihreään vallan- 

kumoukseen 

 

Wärtsilä on mielestämme poikkeukselli-

sen hyvässä asemassa hyötyäkseen 

kahdesta tärkeästä trendistä. Ensinnä-

kin vihreä vallankumous on saapunut 

energiatuotannon ja merenkulun aloille, 

ja Wärtsilä on tehnyt suuria investointeja 

päästäkseen tarjonnallaan paalupaikalle 

yritysten välisessä kilpailussa. Yhtiö kes-

kittyy arvon tuottamiseen ja on 

käynnistänyt rohkean strategian, jossa 

se pyrkii johtavaan asemaan laajimmalla 

tarjonnalla. Lisäksi digitalisaatio haastaa 

perinteisiä palvelumalleja ja siksi on jär-

kevää suosia Wärtsilän kaltaisia 

edelläkävijöitä. 

 

Marine Solutions näyttäisi hyötyvän vah-

voista risteily- ja pesurimarkkinoista. 

Telakoiden jonossa on noin 100 ristei-

lyalusta, mikä tarkoittaa mielestämme 

valtavaa potentiaalia markkinajohtajille. 

Sen sijaan Energy Solutions voi vihdoin 

saada tilauksia Euroopasta, missä kil-

pailu hiilen korvaamiseksi ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on 

käynnissä, eikä ydinvoima ole kovin 

houkutteleva vaihtoehto. EV/EBIT -ar-

vostuksellaan (11,2) yhtiön osake on yli 

15 prosenttia vuosien 2012-2017 kes-

kiarvoa edullisempi. 

 

OSTA – tavoitehinta 17,5 eur 
 

Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen  
10.12.2018 klo 7:34 
 
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 Vaihtotase, marraskuu

ITA 11:00 Teollisuustuotanto, marraskuu

UK 11:30 Teollisuustuotanto, marraskuu

IND 14:00 Teollisuustuotanto, marraskuu

USA 15:30 Kuluttajahinnat, joulukuu

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,3 EUR/USD 1,153

Informaatioteknologia 0,5 EUR/SEK 10,237

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

Perusteollisuus 1,4 EUR/JPY 124,980

Päivittäistavarat 0,6 EUR/CHF 1,133

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,9 Euribor 12kk -0,12 %

Terveydenhuolto 0,2 EUR 5v (swap) 0,21 %

Tietoliikennepalvelut 0,2

Yhdyskuntapalvelut 1,4

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,1 Öljy, Brent 61,7 0,0

S&P 500 0,5 Kulta 1294,4 0,6

FTSE 0,5 Hopea 15,7 1,0

MSCI Asia Pacific -0,1 Vehnä 203,5 -0,9

Eurostoxx50 futuuri* 0,4

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:33

Indeksi %

Nikkei 225 1,0

Hang Seng 0,5

Shanghai 0,7

klo 9:33
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