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USA nostaa tariffeja, mutta neuvottelut jatkuvat
Sampo on yhä vahva osinkokone
Nokian Renkaiden arvostus alkaa olla kiinnostava
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Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista
Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta
Yhdysvallat päätti uhkauksensa mukaisesti
nostaa tariffeja 200 miljardin dollarin arvoiselle Kiinan-tuonnilleen 10 prosentista 25
prosenttiin, vaikka neuvottelut jatkuvat edelleen. Kiina sanoi olevansa pakotettu
vastaamaan tähän ja voi kohdistaa toimensa
amerikkalaiseen palveluvientiin tai yrityksiin,
jotka ovat investoineet Kiinaan.

Aasiassa pörssiviikosta on tulossa huonoin lokakuun jälkeen siitä huolimatta, että
tänään moni kiinalaisindeksi näyttäisikin
päätyvän rajun liikehdinnän jälkeen tuntuvaan nousuun. Luultavasti taustalla on
keskuspankin massiivinen tuki osakemarkkinoille. Kauppaa on käyty suurilla
volyymeilla ympäri maailmaa. Eilen USA:n
ja etenkin Euroopan markkinat olivat selvässä laskussa, ja tällekin päivälle voi olla
tiedossa suuria heilahteluja. Markkinoilla
tuntuu olevan yhä uskoa kauppadiilin syntymiseen, mutta riskin epäonnistumiseen
ovat kiistatta kasvaneet.

Nokian Renkaiden arvostus alkaa
nostaa kiinnostusta

Analyysiuutisia

Saadakseen tuotot taas kasvamaan Nokian
Renkaiden
toimitusvolyymien
täytyy alkaa taas kasvaa. Vertailuluvut
vuoden lopun tuloksille ovat erittäin heikot, sillä markkinoiden heikkeneminen
alkoi Q3:lla. Pohjoismaiset autojen vähittäismyyjät ovat ottaneet hyvin
tilauksia vastaan, joten uusien autojen
toimitukset alkavat kasvaa vuoden lopulla. Automyynnin elpymisen pitäisi
myös tukea yhtiölle tärkeitä talvirengasvolyymeja vuoden lopulla.

Sampo on osinkokone, joka jatkaa
eteenpäin raiteillaan
Pidämme Sampoa hyvänä osingonmaksajana. Pitääkseen oman osinkonsa
nousussa Sammon pitää kuitenkin saada
heikon Nordean kompensaatioksi hyviä
uutisia If P&C:ltä, Mandatumilta ja Topdanmarkilta. Uskomme, että tämä
toteutuu, ja pidämme osakkeen ostosuosituksen sekä tavoitehinnan ennallaan.
Positiivisinta raportissa oli If P&C:n hyvä
preemioiden kasvu Norjassa ja Ruotsissa,
mikä todistaa sen, että If P&C:n markkinaasema jatkaa vahvistumistaan. Hyvän vahinkovakuutustoiminnan kannattavuuden
ansiosta If P&C:n koko vuoden yhdistetyn
kulusuhteen ohjeistusta parannettiin 85-88
prosenttiin.
Sammon vakavaraisuussuhde heikkeni
Nordean pääomavaatimusten noustua,
mutta positiivista on, että Sammolla on keinot palauttaa vakavaraisuus ennalleen.
Näemmekin, että tilanne on väliaikainen.
Ylipäätään Q1 antoi tukea positiiviselle näkemyksellemme Sammosta.

Nokian Renkaat on perinteisesti raportoinut hyvästä liikevaihdon kasvusta ja
kannattavuudesta, jota tukee sen vahva
asema markkinoilla. Tuotantokapasiteetin kasvattaminen Pohjois-Amerikassa
sekä jakeluverkoston laajentaminen
Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tukevat pitkän aikavälin näkymiä,
vaikka Keski-Euroopassa näkymät ovatkin haastavat lyhyellä aikavälillä.
Vaihtorengasmarkkinoiden aktiviteetti
auttaa tasaamaan yhtiön volyymeja.

Tuloksen jälkeisen osakkeen laskun
myötä laskimme hieman tavoitehintaa,
mutta nostimme suositusta. Osakkeesta
on tullut arvostuksen vuoksi houkutteleva.
OSTA – tavoitehinta 32 eur
(oli PIDÄ – 34 eur)
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen
9.5.2019 klo 7:38
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

OSTA – tavoitehinta 55 eur
Alkuperäinen analyysi: Kimmo Rämä
9.5.2019 klo 7:44

Vastaava julkaisija: Mike Peltola. Tämän materiaalin on tuottanut Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta, jatkossa Handelsbanken. Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 0861597-4.
Handelsbankenilla on Ruotsin viranomaisten myöntämä toimilupa ja valvova viranomainen on Ruotsin Finanssivalvonta. Henkilöt, jotka ovat työstäneet sisällön, eivät ole analyytikkoja ja materiaali ei ole riippumatonta
sijoitustutkimusta. Sisältö on tarkoitettu pankin asiakkaille Suomessa. Tarkoituksena on tarjota Handelsbankenin asiakkaille taustatietoa, jota ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena. Tätä
informaatiota ei yksinään tule käyttää perusteena sijoituspäätökselle. Asiakkaan tulee hankkia sijoitusneuvot omalta neuvonantajaltaan ja perustaa sijoituspäätöksensä omaan harkintaan. Osakevalinnat perustuvat ennen
kaikkea pankin analyyseihin ja suosituksiin, joiden aikahorisontti on 12 kuukautta. Lisätietoa yhtiökohtaisesta osakeanalyysista: https://reon.researchonline.se/login#rechist. Informaatiota materiaalissa saatetaan muuttaa
ja se voi myös poiketa niistä mielipiteistä, joita Handelsbankenin riippumaton sijoitusanalyysi edustaa. Tämä informaatio perustuu yleisesti saatavilla olevaan tietoon ja on haettu lähteistä, joita yleisesti pidetään luotettavina,
mutta tiedon oikeellisuutta ei voida taata ja tieto voi olla epätäydellistä tai lyhennettyä. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää , jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Handelsbankenin etukäteen antamaa kirjallista
lupaa. Handelsbanken ei vastaa materiaalista, jota käytetään tavalla, joka rikkoo jakelukieltoa tai julkistetaan pankin sääntöjen vastaisesti. Rahoitusinstrumentin historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusinstrumenttien arvo voi, sekä nousta, että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoitetun pääoman. Yhtiökohtaiset analyysiuutiset perustuvat Handelsbankenin analyytikkojen osakeanalyysiin. Alkuperäinen
analyysi on saatavilla pyynnöstä Handelsbankenin konttorin kautta. Handelsbanken-rahastoesimerkit perustuvat Handelsbanken Fonder AB:n ja Handelsbanken Funds SICAV:n rahastoihin. Niiden rahastoesitteet ja
avaintietoesitteet ovat saatavilla Handelsbankenin konttoreista ja verkkosivuilta www.handelsbanken.fi/rahastot. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
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