6.3.2019 - 09:32




Brexit-neuvotteluissa ei edistystä, pörssit vaihtelevina
EKP:n huomisen korkokokouksen ennakkoa
Analyysiuutisissa Nokia

Tapahtuu tänään

Aasian pörssien liike on vaihdellut tänään, kun markkinoilla ei tunnu olevan
kunnollisia ajureita ohjaamassa suuntaa.
Kiinan Shanghain pörssi on kuitenkin jatkanut voittokulkuaan ylöspäin ja dollari on
jatkanut vahvistumistaan. Länsimaisiin
pörsseihin odotetaan futuurien perusteella
loivaa laskuavausta.
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Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista
Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta
Uusimmat brexit-neuvottelut päättyivät
Brysselissä ilman sopimusta, uutisoi Reuters. EU:n viranomainen sanoi etteivät
neuvottelut sujuneet hyvin, mutta kumpikaan
osapuoli ei ole vielä virallisesti ottanut kantaa neuvottelujen kulkuun. Keskustelu
Britannian ja EU:n välillä jatkuu kuitenkin
alemmilla tasoilla vielä tänään. Punnan
kurssi on hieman heikentynyt.

EKP muuttanee korkoohjeistustaan
Euroopan keskuspankki (EKP) pitää tällä
viikolla vuoden toisen korkokokouksensa.
Vaikka varsinaiset korkomuutokset ovat
EKP:n oman ohjeistuksen mukaan mahdollisia aikaisintaan vuoden loppupuolella,
kohdistuu kokoukseen suuri mielenkiintoa.
Keskuspankki päivittää neljännesvuosittain omia talouskasvu-, inflaatio- ja
työttömyysaste-ennusteitaan. Näiden kokouksien yhteydessä on keskuspankilta
yleensä voitu odottaa myös merkittävämpiä politiikkalinjauksia.
Tällä kertaa seurataan, miten euroalueen
hidastuva talouskasvu vaikuttaa keskuspankin
näkemyksiin
ensimmäisen
koronnoston ajankohdasta. Edellisessä
tammikuun kokouksessa EKP jo muutti talousnäkymiin
kohdistuneiden
riskien
painottumisen odotettua heikomman kehityksen suuntaan, sen jälkeen kun
euroalueen taloustilastot olivat vuodenvaihteen ympärillä tuottaneet pettymyksiä.
Tulevasta kokouksesta seurataan myös
EKP:n ja pääjohtaja Draghin kommentointia siitä, suunnitteleeko keskuspankki
uusia euroalueen pankeille kohdistettuja
pidempiaikaisia rahoitusoperaatioita, eli
ns. TLTRO-operaatioita.
Markkinakatsauksesta voit lukea lisää
EKP:n kokoukseen ja muihin viikon tärkeimpiin
talousteemoihin
liittyviä
näkemyksiämme.

Analyysiuutisia
Nokia kärsii yhä 5G-vallankumouksen ensiaskeleiden hukkaamisesta
Kävimme eilen läpi Mobile World Congress
-tapahtuman
tunnelmia.
Tapasimme MWC:ssä myös Nokian johtoa. Tapaamisen perusteella saimme
käsityksen, että yhtiö tuskailee yhä
4G/5G non-standalone -ratkaisujen
kanssa. Tällä tarkoitetaan 5G-tekniikkan
siirtymävaiheen ratkaisuja, joissa 5Gpäätelaitteet voivat hyödyntää jo olemassa
olevaa
4G-verkkoinfrastruktuuria. Uskomme, että tämä tuskailu on seurausta strategisesta
päätöksestä suosia lähes pelkästään 5G
standalonea aina vuoden 2018 alkupuolelle, minkä myötä yhtiö menetti 5Gvallankumouksen ensiaskeleet.
Taakka tulee jatkumaan vielä tämän
vuoden alkupuolella, mutta uskomme
Nokian paikkaavan menetyksiään ensi
vuonna 3GPP-järjestön ison standardijulkaisun (release 16) tultua käyttöön.
Käytännössä tämä tarkoittaa 5G-teknologian
jatkokehittelyä
seuraavaan
vaiheeseen siten, että verkkolaitetoimijat ja operaattorit voivat varmistaa
yhteensopivuuden. Release 16 on ”todellinen” 5G-standardi, joka sisältää
uusia elementtejä, jolloin 5G voi tukea
mm. suurta määrää IoT-laitteita.
LISÄÄ – tavoitehinta 6 eur
Alkuperäinen analyysi: Daniel Djurberg
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Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään
säännöllisesti.
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