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Pörssit tänään tappiolla, korot laskussa
Brexit-ahdingolle ei edelleenkään ratkaisua
Caverionilla houkutteleva hinnoittelu

Tapahtuu tänään

Brexit-ahdinko jatkuu

Analyysiuutisia

Taloustilastoja ja tapahtumia

Britanniassa parlamentti ei saanut aikaan
muuta kuin lisää kaaosta pyrkiessään
avaamaan brexit-umpisolmua. Useissa
äänestyksissä kansanedustajilta kysyttiin
mielipidettä erosta ilman sopimusta, sisämarkkinajäsenyydestä,
tulliliitosta,
EFTA/ETA-jäsenyydestä, muutoksista sopimukseen, uudesta kansanäänestyksestä, EU-eron perumisesta kokonaan ja
Irlannin rajaratkaisun päivityksestä. Yksikään vaihtoehto ei saanut enemmistön
kannatusta taakseen eli koko parlamentti
ei siis ollut kykenevämpi kuin hallitus päättämään asiasta. Tulliliittoa koskeva
äänestystulos oli kuitenkin melko tiukka
(264-272). May itse lupasi aiemmin myönnytyksenä kovan eron kannattajille jättää
tehtävänsä, jos hänen neuvottelema sopimuksensa toteutuu. Parlamentti muutti nyt
eropäiväksi EU:n määrittelemän 12.4.
Kaksi viikkoa on kuitenkin lyhyt aika ottaen
huomioon tilanteen kaoottisuuden.

Caverion hinnoiteltu vanhojen
syntien mukaisesti

Euroalueelta luottamuslukuja

Yhtiön johto on selvästikin optimistinen,
mikä näkyy mm. osingonmaksun palauttamisena kahden vuoden tauon jälkeen.
Lisäksi yritysostot ovat taas tapetilla. Uskomme tulevien tulosten vahvistavan
luottamusta edelleen. Osake on hinnoiteltu edullisesti kilpailijoihin nähden,
vaikka yhtiö tarjoaa erinomaista myynnin, tuottojen ja osingon kasvua sekä
yhä enemmän matalan riskin ja parempien marginaalien huoltobisnestä.
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Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista
Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta

Tänään julkaistaan euroalueelta useita
luottamuslukuja. Euroalueen talousluottamuksen (ESI-indeksi) odotetaan kehittyneen vakaasti maaliskuussa. Indeksissä
yhtenä osatekijänä oleva kuluttajaluottamus hieman piristyi maaliskuussa, mutta
ESI-indeksin nousua rajoittaa erityisesti
teollisuuden heikot näkymät. Luottamuslukujen lisäksi euroalueelta odotetaan tällä
viikolla vielä euroalueen kuluttajahintoja
maaliskuulta. Huomenna julkaistavan inflaatioluvun odotetaan pysyvän ennallaan
1,5 prosentissa.

OSTA – tavoitehinta 6,3 eur (oli 6 eur)
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen
27.3.2019 klo 7:30
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään
säännöllisesti.
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Tappioputki osakemarkkinoilla on jatkunut samalla kun valtiolainojen korot ovat
pudonneet riskinkarttamisen merkkinä. Wall
Street päätyi eilen iltapäivän elpymisestä
huolimatta pakkaselle. Tänään erityisesti
Tokiossa ollaan huomattavasti miinuksella,
mutta Hongkongissa markkina ui vastavirtaan eli nousee.

Kun vanhat ongelmaprojektit on saatettu
vaiheittain loppuun, Caverionin suhteellisen uusi johtoryhmä saa vihdoin
mahdollisuuden kääntää sivua muutaman vaikean vuoden jälkeen. Me
uskomme, että palvelubisnes, joka on
aina tarjonnut vahvaa ja vakaata tuottoa
sekä kassavirtaa, alkaa nyt ansaitusti
saada sijoittajien huomiota. Mielestämme jatkuvat todisteet onnistuneesta
käänteestä 2019 muuttavat sijoittajien
suhtautumisen yhtiöön. Hiljattain tehdyn
Maintpartnerin oston jälkeen uskomme,
että huoltobisnes käsittää 59 prosenttia
yhtiön liikevaihdosta ja 75 prosenttia tuotoista 2020. Vielä sirpaleinen markkina
ja merkittävästi parantunut velkatilanne
voivat tarkoittaa, että nämä luvut jatkavat yhä kasvuaan tulevaisuudessa.
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