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 Pörsseissä pirteä päätös vaisulle viikolle, punta nousussa 

 Tutut ongelmat vaivaavat markkinoita  

 Fortumilta odotetaan vahvaa vuotta 

 

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 
 

Aasian osakemarkkinoilla viikko on päätty-

mässä nousutunnelmissa teknologia-

osakkeiden johdolla. Pörssit ovat nousseet 

laajalti Japanissa, Kiinassa, Koreassa ja 

muilla tärkeimmillä markkinoilla. Myös Eu-

roopan ja USA:n futuurit lupailevat 

positiivista avausta tälle päivälle. Punta on 

vahvistunut yli kahden kuukauden huippui-

hin, kun brittilehdistö raportoi 

pohjoisirlantilaisen DUP-puolueen tukevan 

pääministeri Mayn Brexit-sopimusta. Seu-

raavaksi odotetaan tiistaita, jolloin 

kansanedustajat äänestävät siitä, mitä halli-

tuksen pitäisi tehdä seuraavaksi. 

 

 

  

Kauppasotaan liittyvä uutisointi on jat-

kunut skeptisin sanankääntein, kun USA:n 

kauppaministeri Wilbur Ross on sanonut 

USA:n ja Kiinan olevan kaukana toisistaan 

sopua etsittäessä. 

 

Globaalisti osakemarkkinat ovat jää-

mässä tällä viikolla ensimmäistä kertaa 

tappiolle viiteen viikkoon. Sijoittajilla on he-

rännyt alkuvuoden nousun jälkeen taas 

uudenlaisia mietteitä markkinaoptimismin 

kestävyydestä. Toiveet kauppasovun löy-

tämiseksi ovat toistaiseksi hieman 

laantuneet samalla kun USA kamppailee 

omien budjettiongelmien kanssa. Valtion-

hallinnon sulku on venynyt historiallisen 

pitkäksi, kun Trump ei saa Meksikon raja-

muurilleen kannatusta. Viimeksi eilen 

presidentti hävisi asiaan liittyviä äänestyk-

siä. Sulun ansiosta USA:n taloudesta 

julkaistaan vähemmän tilastodataa, mikä 

hämärtää hieman talouden seurantaa. 

 

Euroalueen tammikuun ostopäällikkölu-

vut jäivät odotettua heikommiksi. Sekä 

teollisuuden että palvelujen indeksi jäivät 

ennusteista. Saksassa luvut olivat yllättä-

vän positiivisia, mutta kokonaisuutta 

painoi alas Ranskan lukujen odottamaton 

heikkous. 

 

Euroalueen PMI, teollisuus+palvelut 

 
Lähde: Macrobond 

 

Tänään odotetaan Saksasta yritysten 

luottamusta kuvaavaa IFO-indeksiä. Sak-

san taloudesta saatiin hyytymisen 

merkkejä viime vuoden lopulla, joten tam-

mikuun indeksi antaa tärkeää tietoa siitä, 

onko vaisulle kehitykselle odotettavissa 

vielä jatkoa. 

 

 

  

Analyysiuutisia 

 

Fortum ennen tulosta: odotettavissa 

vahva vuosi 

 

Nostimme Fortumin 2019-20 osakekoh-

taisten tuottojen ennusteita 10 ja 8 

prosenttia kuvastamaan paremmin poh-

joismaisen sähkömarkkinan tilannetta. 

Houkuttelevan osinkotuoton ja Uniper-

kauppojen tukeman vahvan osakekoh-

taisten tuottojen kasvun myötä 

uskomme Fortumin olevan hyvä omistus 

tänä vuonna. Pidämme ostosuosituksen 

ja nostimme hieman tavoitehintaa. 

 

Odotamme Fortumin oikaistun liikevoi-

ton kasvaneen Q4:llä 8 prosenttia 319 

miljoonaan euroon. Sähkön hintoja tuki 

kvartaalilla kylmä sää, mutta vesivoiman 

puolelta on tullut kielteisiä vaikutuksia. 

 

Fortum aikoo aiempien kommenttiensa 

mukaisesti pitää osingon ennallaan 1,1 

eurossa. Odotamme pientä parannusta 

Fortumin suojauspositioihin 2019-20 ja 

odotamme  yhtiön ohjeistavan investoin-

tien vähenemistä tänä vuonna 

verrattuna viime vuoteen. Emme odota 

mitään uusia askeleita tai kommentteja 

liittyen Fortumin 47 % omistukseen Uni-

perissa. 

 

Fortum julkaisee Q4-tuloksensa 1.2. 

 

OSTA – tavoitehinta 24 eur (oli 23 eur)  

 
Alkuperäinen analyysi: Karri Rinta 
24.1.2019 klo 7:42 
 
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

GER 11:00 IFO-indeksit, tammikuu

USA 15:30 Kestohyödykkeiden tilaukset

USA 17:00 Uusien asuntojen myynti

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,6 EUR/USD 1,132

Informaatioteknologia 0,9 EUR/SEK 10,261

Kulutustavarat ja palvelut 0,5 EUR/GBP 0,864

Perusteollisuus 0,6 EUR/JPY 124,280

Päivittäistavarat -1,3 EUR/CHF 1,127

Rahoitus ja kiinteistö 0,2 Euribor 3kk -0,31 %

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

Terveydenhuolto -0,9 EUR 5v (swap) 0,15 %

Tietoliikennepalvelut 0,0

Yhdyskuntapalvelut 0,5

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,6 Öljy, Brent 61,7 1,0

S&P 500 0,1 Kulta 1283,4 0,2

FTSE -0,3 Hopea 15,4 0,4

MSCI Asia Pacific 0,5 Vehnä 206,5 0,4

Eurostoxx50 futuuri* 0,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:03

Indeksi %

Nikkei 225 1,0

Hang Seng 1,4

Shanghai 0,4

klo 9:03
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