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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 
 

Pörssiviikko päättyi perjantaina nousutun-

nelmissa, kun Aasian lisäksi Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan pörssit kirivät voitolle it-

alan osakkeiden johdolla. S&P 500 -indek-

sille viikko oli voitokkain sitten marraskuun. 

Aasian viikko alkoi myös positiivisissa mer-

keissä jenin heikentyessä. Alkavalta viikolta 

sijoittajat odottelevat erityisesti keskus-

pankki Fedin kokousta, joka päättyy 

keskiviikkona. Fedin odotetaan ottavan yhä 

hillitympää näkemystä korkopolitiikkaansa. 

 

 

  
Lisäksi tällä viikolla EU-johtajat kokoon-

tuvat Brysseliin. Torstain kokouksen 

agendaa dominoivat Brexitiin liittyvät kysy-

mykset, kuten eroajankohdan 

viivästyttäminen. Kiinan presidentti Xi vie-

railee puolestaan Italiassa sopimassa 

maiden kauppakumppanuutta edistävästä 

infrastruktuuriprojektista. 
 

 
Sijoitusstrategia päivitetty 
 

Olemme päivittäneet sijoitusstrategi-

amme, ja käymme nyt läpi sen pääkohdat 

lyhyesti. 

 

Helmikuu oli osakkeille suotuisa. Tammi-

kuun nousurallille saatiin siis jatkoa, ja 

maailman pörssit nousivat laaja-alaisesti. 

USA ja Eurooppa olivat tuottoisimpia alu-

eita. Kehittyvillä markkinoilla oli enemmän 

tuottoeroja, ja kokonaisuutena nousu jäi 

vaisummaksi. Öljyn ja perusmetallien kal-

listuminen nosti raaka-aineindeksejä. 

Markkinakoroissa nähtiin nousua, ja pi-

demmän maturiteetin sijoitukset olivat 

suhteellisia häviäjiä. Kehittyvien markki-

noiden tuotot olivat yhä hyviä. 

 

Maailmantaloudessa on nyt heikkenevät 

näkymät. Markkinoilla on pitkään toivottu 

USA:n ja Kiinan kauppasotaan nopeaa rat-

kaisua, kun puheet neuvottelujen 

etenemisestä kohti sopimusta ovat olleet 

vahvoja. Keskuspankkien korko-odotukset 

ovat sen sijaan yhä maltillisempia. Globaa-

lit kasvuodotukset ovat hiipuneet; viime 

aikoina EKP ja Kiina ovat laskeneet talous-

ennusteitaan. Yritysten Q4-tuloskausi oli 

positiivinen, mutta edelliskvartaalien lois-

toon ei ylletty. Myös tulosvaroituksia on 

saatu hieman aiempaa enemmän. 

 

Odotamme globaalin taloussuhdanteen 

yhä heikkenevän tänä vuonna. Kysynnän 

hiipuminen alkaa vääjäämättä näkyä myös 

yritysten tuloksissa. Suhtaudumme siksi 

riskinottoon varovasti ja pidämme osak-

keet allokaatiossamme alipainossa. 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Telialla yksi jalka jarrulla,  

toinen kaasulla 

 

Telian ostos Get & TDC Norway sopii 

yhtiölle mielestämme täydellisesti, sillä 

sen pitäisi tarjota merkittäviä synergioita 

tästä eteenpäin. Joka tapauksessa pää-

divisioonalla Ruotsissa toiminta kohtaa 

useita haasteita. Lisäksi emme ole va-

kuuttuneita Bonnierin oston 

strategisesta järkevyydestä. Näemme 

osakkeen hinnan olevan suunnilleen lin-

jassa sum of the parts -laskelmien 

kanssa. Suosituksemme on PIDÄ, kun-

nes näkymät selkenevät. 

 

Get & TDC Norway lisää palvelutarjon-

taa mobiilioperaatioihin, joka auttaa 

yhtiötä pääsemään ”fixed-mobile con-

vergence”-trendiin Euroopassa. Diili 

vankentaa Telian asemaa markkinoilla. 

Bonnierin hankinta näyttää sen sijaan 

erilaiselta. Ei ole aiempia näyttäjä siitä, 

että Bonnierin kaltainen yhtiö sopisi tele-

operaattorille. 

 

Telia on julkaissut uusia kustannussääs-

tötavoitteita ja operatiivisen mallin 

Ruotsissa, yhdessä suunniteltujen hin-

nankorotuksien kanssa. Toimien 

vaikukseen menee kuitenkin aikaa, ja 

sitä odotellessa aneemista Ruotsin toi-

mintaa tasaa kasvava bisnes Norjassa. 

 

PIDÄ – tavoitehinta 4,1 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Kristoffer Carleskär  
15.3.2019 klo 7:45 
 
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

JPN 6:30 Teollisuustuotanto

EMU 12:00 Kauppatase

USA 16:00 NAHB-asuntomarkkinaindeksi

USA 16:00 Uusien asuntojen myynti

USA 16:00 Rakennusinvestoinnit

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,1 EUR/USD 1,134

Informaatioteknologia 1,2 EUR/SEK 10,455

Kulutustavarat ja palvelut 0,7 EUR/GBP 0,854

Perusteollisuus -0,2 EUR/JPY 126,500

Päivittäistavarat 0,5 EUR/CHF 1,136

Rahoitus ja kiinteistö 0,6 Euribor 3kk -0,31 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,2 Euribor 12kk -0,11 %

Terveydenhuolto 0,5 EUR 5v (swap) 0,09 %

Tietoliikennepalvelut 0,0

Yhdyskuntapalvelut 0,5

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,6 Öljy, Brent 67,2 0,1

S&P 500 0,5 Kulta 1299,6 -0,2

FTSE 0,6 Hopea 15,3 -0,1

MSCI Asia Pacific 0,8 Vehnä 189,3 0,8

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:23

Indeksi %

Nikkei 225 0,6

Hang Seng 1,0

Shanghai 1,8

klo 8:23

http://research.handelsbanken.se/Graph-list/
http://research.handelsbanken.se/SHB-Forecast/
https://reon.researchonline.se/desc/rechist
https://reon.researchonline.se/desc/rechist
https://reon.researchonline.se/desc/recstruct
https://reon.researchonline.se/desc/definitions
https://reon.researchonline.se/desc/disclaimers
https://reon.researchonline.se/desc/disclosure
https://reon.researchonline.se/login#rechist

