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USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Osakemarkkinat ajelehtivat Aasiassa tä-

nään nousun ja laskun välillä, kun tuloskausi 

etenee ja sijoittajat odottelevat Fedin pää-

töksiä sekä ratkaisua USA:n ja Kiinan 

väliseen kauppakiistaan. Eilen erityisesti Eu-

roopassa oli vahva nousupäivä, mutta 

Yhdysvalloissa ei niinkään. 

 

 

  

Britanniassa parlamentti hyväksyi eilen 

esityksen, jonka mukaan pääministeri 

Mayn tulisi jatkaa neuvotteluja EU:n 

kanssa Brexit-sopimuksen muuttamisesta. 

Käytännössä tavoitteena olisi muuttaa ns. 

backstop-järjestelyä, jolla vältetään raja-

tarkastukset Pohjois-Irlannin rajalla ja 

siten Britannia jäisi tulliliittoon. EU on tois-

tuvasti kieltäytynyt muutoksista ja teki sen 

taas, kun Eurooppa-neuvoston puheen-

johtaja Donald Tusk totesi heti 

äänestyksen jälkeen, ettei eurosopimus 

ole avattavissa uusille neuvotteluille. EU 

on kuitenkin valmis siirtämään Britannian 

eroa, jonka on määrä astua voimaan 29.3.  

 

 
 

Analyysiuutisia 

 

SSAB – enemmän hyvää kuin huonoa 

 

Teräsyhtiö SSAB:n viime vuosi oli tuot-

toisa, ja käyttökate parani 18 prosenttia 

edellisvuodesta lähinnä USA:n teräslevy-

bisneksen ansiosta. Eilisessä 

tulostiedotteessa oleellista olivat tulevai-

suuden näkymät. Yhtiö indikoi hyvää 

starttia vuodelle 2019 ja odottaa käyttökat-

teen yltävän Q1:llä ennustettamme 

paremmaksi. SSAB oli tyylilleen uskollinen 

eikä antanut tarkkaa tuotto-ohjeistusta, 

mutta odottaa yleisnäkymän olevan 

hyvä. ”Poliittinen turbulenssi kaupan estei-

den ympärillä jatkuu ja hieman 

heikentyneet talouden indikaattorit luovat 

epävarmuutta teräksen kysynnälle. Sa-

maan aikaan suuremmilta 

asiakassegmenteiltä tulee positiivisia sig-

naaleja, ja odotamme näkymien 2019 

alkupuolella olevan positiiviset”. Yhtiö 

myös ohjeisti vahvempia toimituksia kol-

melle teräsdivisioonalleen ja hieman 

korkeampia hintoja USA:ssa sekä mata-

lampia hintoja Euroopassa. 

 

OSTA – tavoitehinta 4,3 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Johannes Grunselius 
29.1.2019 klo 15:48 

 

 

 

  

Harvialta defensiivistä kassavirtaa 

 

Harvia on markkinajohtaja saunakiukai-

den ja komponenttien markkinoilla. Yhtiö 

on historiallisesti kyennyt tasaiseen kas-

vuun ja hyvään kannattavuuteen. 

Uskomme tämän trendin jatkuvan myös 

tulevaisuudessa markkinan kasvun ja 

yhtiön laajenevan maantieteellisen pei-

ton ansiosta. Hyvä kassavirta on 

maksettavissa ulos osinkoina. 

 

Odotamme Harvian 14.2. julkaistavalta 

tulokselta vertailukauden tasoista liike-

voittoa, vaikka orgaaninen kasvu onkin 

ollut hyvää. Ennustamme korkeaa ra-

kennusaktiviteettia myös jatkossa, mikä 

tukee matalien marginaalien saunahuo-

nebisneksen kasvua ja heikentää 

kokonaismarginaaleja lyhyellä aikavä-

lillä. Investoinnit Keski-Eurooppaan 

tukevat kasvua näillä markkinoilla, joilla 

Q4 on kausiluonteisesti tärkein kvartaali. 

Jälkiasennusbisneksen aktiviteetti tar-

joaa liiketoiminnalle tasaisuutta, vaikka 

rakennusaktiviteetti hyytyisikin. Uusin 

hankinta, Almost Heaven Saunas paran-

taa yhtiön asemia Pohjois-Amerikassa. 

 

Pidimme suosituksen ennallaan, mutta 

nostimme osakkeen tavoitehintaa hie-

man. Tappiota tehneen Almost Heaven 

Saunas’in hankinnan jälkeen laskimme 

2019 osakekohtaisten tuottojen ennus-

tetta tälle vuodelle, mutta nostimme 

vastaavaa ennustetta ensi vuodelle ra-

kenneuudistusten myötä. 

 

LISÄÄ – tavoitehinta 6,5 eur (oli 6,3 eur)  

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
25.1.2019 klo 15:48 
 
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 9:00 GfK-kuluttajaluottamus, helmikuu

EMU 12:00 Luottamuslukuja, tammikuu

GER 15:00 Kuluttajahinnat, tammikuu

USA 15:15 Yksityisen sektorin työpaikat

USA 15:30 Bruttokansantuote, Q4

USA 17:00 Vireillä olevat asuntokaupat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,3 EUR/USD 1,144

Informaatioteknologia -1,0 EUR/SEK 10,362

Kulutustavarat ja palvelut -0,8 EUR/GBP 0,874

Perusteollisuus 1,4 EUR/JPY 125,030

Päivittäistavarat 0,2 EUR/CHF 1,139

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,0 Euribor 12kk -0,11 %

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

Tietoliikennepalvelut -1,1

Yhdyskuntapalvelut 0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,8 Öljy, Brent 61,6 0,4

S&P 500 -0,1 Kulta 1315,0 0,2

FTSE 1,3 Hopea 16,0 0,8

MSCI Asia Pacific -0,2 Vehnä 205,8 0,4

Eurostoxx50 futuuri* 0,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:34

Indeksi %

Nikkei 225 -0,5

Hang Seng 0,1

Shanghai -0,3

klo 8:35
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