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 Pörsseissä vahvaa nousua 

 Huhtamäellä valoisat näkymät 

 Lehto Groupin arvostus houkutteleva 
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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 
 

Viime pörssiviikko oli vahva, ja myös tämä 

viikko alkoi Aasiassa tuntuvalla nousulla. Kii-

nan talouden data viikonlopulta sekä 

kauppaneuvottelujen eteneminen tukivat ris-

kinottohalua, ja Aasian pörssit ovat nousseet 

taas lokakuun tasolle. USA:n markkinat py-

syvät tänään suljettuina Washingtonin 

päivän vuoksi. Viime viikolla S&P 500 nousi 

korkeimmilleen joulukuun alun jälkeen. 

 

 

  

Analyysiuutisia 

 

Huhtamäellä hyvät näkymät alkaneelle 

vuodelle  

 

Uskomme Huhtamäen hyötyvän hyvästä 

markkina-asemastaan, kun pakkauksien 

kysyntä kasvaa kehittyvillä markkinoilla 

pitkällä aikavälillä. Yhtiön tase ja kysy 

luoda kassavirtaa mahdollistavat kasvun 

ja uusien tuotteiden innovaation jatkumi-

sen. Jos alla oleva taloustilanne alkaa 

heikentyä toden teolla, pitäisi Huhtamäen 

volyymien kuitenkin pysyä hyvinä. Raaka-

ainekustannuksien laskun pitäisi vain pa-

rantaa kannattavuutta. 

 

Huhtamäki raportoi odotuksia paremmat 

luvut Q4:ltä. Vahvuus näissä luvuissa tuli 

paremmista volyymeista etenkin Pohjois-

Amerikassa, kustannusleikkauksista ja 

myyntihintojen korotuksista. Tuottonäky-

mät tälle vuodelle pysyvät hyvinä, ja niitä 

tukevat erityisesti myyntihintojen korotuk-

set vuoden alkupuolella, raaka-aineiden 

hintapaineiden hellittäminen, Pohjois-

Amerikassa laskevat logistiikkakustannuk-

set sekä viimeaikaisten investointien 

myönteiset vaikutukset.  

 

Huhtamäki lanseeraa jatkuvasti uusia ym-

päristöystävällisiä tuotteita, kuten 

paperipillejä, jotka auttavat uskoaksemme 

kasvattamaan markkinaosuuksia tulevina 

vuosina. 

 

Pidämme suosituksen ennallaan ja nos-

timme osakkeen tavoitehintaa samalla kun 

nostimme osakekohtaisten tuottojen en-

nusteita myyntihintojen korotuksien 

myötä. Osake on yhä lievästi alennushin-

tainen kilpailijoihin nähden. 

 

LISÄÄ - tavoitehinta 34,5 eur (oli 30 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
14.2.2019 klo 15:32 

 

 

  

Lehdolla houkutteleva arvostus  

 

Lehto Groupin taloudellisen rakentami-

sen malli on toiminut hyvin yhtiön 

Housing ja Business Premises -yksi-

köissä. Tämä on tukenut yhtiön 

liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta. 

Joka tapauksessa marginaalit kohtasi-

vat painetta viime vuonna heikosti 

sujuneiden projektien takia Renovation, 

Social Care ja Educational Premises -

yksiköissä. Eliminoidut tappiot korjaus-

projekteista tukevat tuottoja tulevina 

vuosina, vaikka heikkenevä asunto-

markkina söisikin pois osan hyödyistä. 

 

Lehdon Q4-luvut ylittivät lievästi ennus-

teemme. Yhtiöllä on yhä vahva 

tilauskertymä (+22% vuodessa), mitä 

ovat tukeneet Housing ja Business Pre-

mises -yksiköt, vaikka yhtiö onkin ollut 

paljon entistä valikoivampi uusissa ti-

lauksissaan pyrkiessään parantamaan 

kannattavuuttaan. Housing -toimin-

noissa rakenteilla olevien asuntojen 

myyntiaste on laskenut 49 prosenttiin 

vuoden takaisesta 85 prosentista eli 

tässä havaitaan selvää heikkenemistä. 

 

Pidämme suosituksen ja laskimme 

osakkeen tavoitehintaa, kun heiken-

simme osakekohtaisten tuottojen 

ennusteita 2019-20 Housing-toimin-

noissa kiristyneen hinnoitteluympäristön 

myötä. Näemme arvostuksen suhteessa 

kilpailijoihin erittäin houkuttelevana. 

 

OSTA - tavoitehinta 6 eur (oli 6,6 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
12.2.2019 klo 14:31 
 
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

JPN 1:50 Teollisuuden laitetilaukset

USA Markkinat kiinni

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,6 EUR/USD 1,131

Informaatioteknologia 0,8 EUR/SEK 10,468

Kulutustavarat ja palvelut 0,5 EUR/GBP 0,876

Perusteollisuus 1,3 EUR/JPY 125,080

Päivittäistavarat 1,0 EUR/CHF 1,135

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,4 Euribor 12kk -0,11 %

Terveydenhuolto 1,5 EUR 5v (swap) 0,13 %

Tietoliikennepalvelut 0,4

Yhdyskuntapalvelut 0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 66,6 0,5

S&P 500 1,1 Kulta 1323,6 0,2

FTSE 0,6 Hopea 15,8 0,2

MSCI Asia Pacific -0,9 Vehnä 196,3 -1,6

Eurostoxx50 futuuri* 0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:15

Indeksi %

Nikkei 225 1,8

Hang Seng 1,7

Shanghai 2,7

klo 9:16
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