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 Osakkeet nousussa, öljyn hinta notkahtanut 

 USA:sta tänään teollisuuslukuja 

 UPM:llä investointipäätöksiä edessä 

 

Tapahtuu tänään 

Tuloksia 

Revenio Group, Nixu, Ponsse 

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 
 

Aasian osakemarkkinat ja futuurit länsi-

maissa ovat liikkuneet ylöspäin, kun hyvät 

tulokset sekä optimismi kauppasovun mah-

dollisuudesta ovat tukeneet riskinottoa. 

Öljyn hinta on ollut vaihteeksi loivassa las-

kussa varastotasojen kasvaessa, mutta 

pidemmän päälle ollaan nousutrendissä.  

 

 

  

Tuloskausi pyörähtää tällä viikolla käyn-

tiin Helsingin pörssiyhtiöiden osalta. Viikon 

aikana saadaan seitsemän yhtiön tulokset, 

joista kolme julkistetaan tänään. Yhdysval-

loissakin ollaan vasta käynnistelemässä 

tuloskautta. S&P 500 -indeksin yhtiöistä 34 

on raportoinut lukunsa ja näistä  valtaosa 

on kyennyt sekä kasvattamaan voittojaan 

että ylittämään odotukset. Suuria johto-

päätöksiä kaudesta voidaan kuitenkin 

tehdä vasta myöhemmässä vaiheessa. 

 

Tänään odotetaan Yhdysvalloista teolli-

suustuotannon lukuja maaliskuulta. 

Tuotannon odotetaan hieman nousseen 

edelliskuusta, kun autotuotanto on elpynyt 

ja alueelliset teollisuustilastot ovat hieman 

parantuneet. Torstaina saadaan vielä vä-

hittäiskaupan luvut ennen pääsiäisen 

viettoon siirtymistä. 

 

USA:n teollisuuden ja kaupan kehitys 

 
Lähde: Macrobond 

 

 
 

Analyysiuutisia 
 

UPM ennen tulosta: investointi- 

päätös Uruguayhin edessä 

 

UPM on suunnitellut allokoivansa 3-4 mil-

jardia euroa pääomaa kasvuinvestoin-

teihin seuraavien viiden vuoden aikana, 

mutta yhtiö aikoo myös maksaa saman 

verran osinkoja. Tämä tekee yhtiöstä mie-

lestämme mielenkiintoisen sijoituksen. 

UPM on velaton ja luo vahvaa kassavirtaa.  

 

 

  

Odotamme yhtiön ilmoittavan merkittä-

vistä investoinneista myöhemmin tänä 

vuonna, mikä korostaa sen roolia sellu-

bisneksessä ja luo perustaa 

merkittävälle biokemikaali- ja polttoaine-

bisnekselle. 

 

Uskomme UPM:n tekevän tänä vuonna 

kahden miljardin euron investointipää-

töksen kahden miljoonan tonnin 

sellutehtaasta Uruguayhin. Investointi-

suunnitelman toinen vaihe saatiin 

päätökseen maaliskuussa ja päätök-

sestä voidaan ilmoittaa jo Q2-

tulosjulkistuksen yhteydessä. Positiivi-

nen vaikutus yhtiön tuottoihin tällä 

investoinnilla olisi vuodesta 2022 al-

kaen. UPM suunnittelee myös 150 000 

tonnin biokemikaalitehdasta Frankfurtiin 

ja 500 000 tonnin biopolttoainetehdasta 

Kotkaan. 

 

Ennusteemme UPM:stä ovat pääosin 

ennallaan. Tuottoja tukevat tänä vuonna 

paperien hinnat, kun sellu on halpaa. 

Odotamme sellun kuitenkin elpyvän 

vuoden lopulla. Paperien hinnat ovat kal-

listuneet vuoden alussa, joten 

kommentit paperin hinnoittelunäkymistä 

vuoden lopulla ovat kiinnostavia. Us-

komme, että hintahuippu on käsillä, ja 

hinnat alkavat tästä asteittain laskea. 

UPM sulkee paperikoneen Saksassa, 

minkä pitäisi tukea kysynnän ja tarjon-

nan tasapainoa sekä hinnoittelua. 

 

OSTA – tavoitehinta 33 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Markku Järvinen 
15.4.2019 klo 6:46 
 
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Suositusperiaatteet 
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Vastuuvapaus 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 12:00 ZEW-indeksi

USA 16:15 Teollisuustuotanto, maaliskuu

USA 17:00 NAHB-indeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,6 EUR/USD 1,131

Informaatioteknologia 0,0 EUR/SEK 10,477

Kulutustavarat ja palvelut 0,2 EUR/GBP 0,863

Perusteollisuus -0,5 EUR/JPY 126,540

Päivittäistavarat 0,7 EUR/CHF 1,135

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

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,5 Euribor 12kk -0,11 %

Terveydenhuolto 0,3 EUR 5v (swap) 0,05 %

Tietoliikennepalvelut 0,2

Yhdyskuntapalvelut 0,0

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,5 Öljy, Brent 70,9 -0,4

S&P 500 -0,1 Kulta 1285,7 -0,2

FTSE 0,0 Hopea 15,0 0,0

MSCI Asia Pacific 0,4 Vehnä 189,0 -0,1

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:37

Indeksi %

Nikkei 225 0,2

Hang Seng 0,7

Shanghai 1,9

klo 9:37
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