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Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Punnan kurssi ja Britannian pörssifutuurit 

eivät juuri heiluneet Brexit-sopimuksen hyl-

käämisen jälkeen. Yhdysvalloissa ja 

Euroopassa oli eilen voitokas pörssipäivä ja 

Aasiassa markkinaliike on vaihdellut Japa-

nissa hieman laskevien ja Kiinassa loivasti 

nousevien kurssien välillä. Kiinan juan on 

heikentynyt, kun keskuspankki pumppasi ra-

hoitusta pankeille avomarkkinaoperaatiol-

laan, jonka tarkoituksena on ylläpitää likvidi-

teettiä kiinalaisen uuden vuoden alla. 

Samaan aikaan Yhdysvalloissa valtiohallin-

non sulku jatkuu edelleen. 

 

 

  

Brexit-sopimus hylättiin 
murskaäänin 
 

Britannian parlamentti hylkäsi Theresa 

Mayn neuvotteleman EU-erosopimuksen 

murskaäänin 432-202. Hyväksymiseen 

olisi tarvittu 318 edustajan ääni. Nyt oppo-

sitio on esittänyt hallitukselle 

epäluottamusta ja EU-johtajat puolestaan 

vaativat Britannialta pikaista selvitystä ti-

lanteesta. Eron on määrä toteutua 29.3. 

Britannialla on nyt vaihtoehtoinaan ero il-

man sopimusta (jota May ei pidä 

vaihtoehtona), uusintaneuvottelut EU:n 

kanssa, uudet parlamenttivaalit, hallituk-

sen luottamusäänestys tai kokonaan uusi 

kansanäänestys Brexitistä. Britannialla al-

kaa olla kiire eikä May itse aio erota 

tehtävästään. Hänellä on toki turvanaan 

voitettu luottamusäänestys joulukuussa ja 

työt siis toistaiseksi jatkuvat. Toimivan so-

pimuksen aikaansaaminen näyttää 

kuitenkin eilisen jälkeen hyvin hankalalta. 

 
 

Osakepoimintoja: osa 1/2 
 

Analyytikkomme ovat poimineet mielen-

kiintoisia Pohjoismaisia osakkeita tälle 

vuodelle. Nämä poiminnat eivät perustu 

talouden suhdanne-ennusteisiin vaan 

enemmänkin puhtaasti yhtiökohtaisiin pi-

demmän aikavälin näkymiin. 

 

Hexagon (OSTA) on ruotsalainen paikka-

tietoon ja teollisuuden mittauksiin 

erikoistunut globaali digiratkaisujen tuot-

taja. Näemme sen laatuyhtiönä, jolla on 

huomattava pitkän aikavälin kasvupotenti-

aali. Toistuva liikevaihto muodostaa noin 

40 % koko liikevaihdosta ja yhtiöllä on erin-

omaisen laaja hajautus eri markkinoille, 

joten uskomme sen olevan vähemmän 

syklinen kuin yleisesti uskotaan. Keskitty-

minen megatrendeihin kuten kaupungis-

tumiseen, ilmastonmuutokseen, rikollisuu-

teen, terrorismiin, itseohjautuviin ajoneu-

voihin, älykaupunkeihin ja teollisuuteen 

auttaa Hexagonia kasvamaan 2-2,5-ker-

taisesti verrattuna yleiseen talouskasvuun. 

 

 

  

Husqvarna (OSTA) on ruotsalainen mo-

nialayritys, joka valmistaa metsä- ja 

puutarhakoneita. Yhtiö siirtyy käyttä-

mään yhä enemmän elektronisia ja 

patterikäyttöisiä tuotteita, mikä tekee 

siitä kestävän kehityksen suuren pelurin. 

Lyhyellä aikavälillä huono sää viime 

vuonna antaa helpot vertailupohjat tälle 

vuodelle. Pidemmän päälle uskomme, 

että robotti-ruohonleikkuribisnes voi yk-

sin tehdä tuloksen, jonka koko yhtiö 

tekee nyt. 

 

Nokian Renkaiden (OSTA) tarina on 

mielestämme yksinkertainen. Laajeneva 

jakeluverkosto ja markkinaosuuksien 

kasvattaminen vauhdittavat tuottojen 

kasvua ja auttavat yhtiötä suoriutumaan 

kilpailijoitaan. Uskomme vahvan ase-

man jälkiasennusmarkkinoilla ja hyvän 

osingonmaksun rajoittavan mahdollista 

laskupotentiaalia. 

 

UPM-Kymmene (OSTA) on velaton ja 

tekee vahvaa kassavirtaa. Tämä kombi-

naatio tukee hyviä osinkoja ja merkit-

tävää investointien kasvua, joista esi-

merkkeinä ehdotus uudesta selluteh-

taasta Uruguayhin, biokemikaalitehdas 

Saksaan ja biopolttoaineiden tuotanto-

laitos Suomeen. ennusteemme paperi-

hintojen noususta 2019 tukisi tuottoja. 

 

Wärtsilällä (OSTA) on vahva asema 

kolmessa megatrendissä: vihreän ener-

gian tuotannossa, vihreässä 

merenkulussa ja digitalisaatiossa. Us-

komme kasvavan asennetun kannan, 

palvelusopimusten kasvun ja tuottojen 

kasvun tukevan vähäriskistä korkeiden 

marginaalien tarjontaa tästä eteenpäin.  
 

Alkuperäinen analyysi: 
15.1.2019 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

CHN 3:30 Uusien asuntojen hinnat

JPN 6:30 Korkean teollisuuden aktiviteetti

GER 9:00 Kuluttajahinnat, joulukuu

USA 21:00 Fedin Beige book

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,3 EUR/USD 1,141

Informaatioteknologia 1,5 EUR/SEK 10,227

Kulutustavarat ja palvelut 1,1 EUR/GBP 0,887

Perusteollisuus -0,3 EUR/JPY 123,850

Päivittäistavarat 1,0 EUR/CHF 1,128

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,6 Euribor 12kk -0,12 %

Terveydenhuolto 1,7 EUR 5v (swap) 0,16 %

Tietoliikennepalvelut 1,7

Yhdyskuntapalvelut 1,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,5 Öljy, Brent 60,7 0,0

S&P 500 1,1 Kulta 1292,0 0,2

FTSE 0,6 Hopea 15,6 0,1

MSCI Asia Pacific 1,2 Vehnä 203,0 -0,4

Eurostoxx50 futuuri* 0,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:12

Indeksi %

Nikkei 225 -0,5

Hang Seng 0,2

Shanghai 0,0

klo 9:12
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