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Kauppasota painaa markkinatunnelmia
USA:n inflaatioluvut odotuksiin
Analyysiuutisissa Lehto Group

Tapahtuu tänään

Kiina on amerikkalaismedian mukaan kutsunut pääneuvottelija Robert Lighthizerin
ja valtiovarainministeri Steve Mnuchinin
Pekingiin, tosin tarkkaa päivää vierailulle
ei ole määritetty. Valkoisen talon mukaan
Trump tapaa Kiinan presidentti Xi’n G20kokouksessa kesäkuun lopussa.
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Britannian Theresa May avaa uudelleen
Brexitiin liittyvät tulliliittoneuvottelut EU:n
kanssa saadakseen vauhtia Labour -puolueen kanssa jumiutuneisiin keskusteluihin. Mayn eropaineet ovat kasvaneet,
kun konservatiivipuolueen suosio on laskenut mielipidemittauksissa.

USA:n inflaatioluvut
odotuksiin
Yhdysvalloista saatiin perjantaina tilastoviikon
kohokohtana
inflaatioluvut
huhtikuulta. Kokonaisinflaatio kiihtyi 2 prosenttiin vuoden takaiseen verrattuna.
Ruoan ja polttoaineiden hinnoista puhdistettu pohjainflaatio oli 2,1 prosenttia.
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Shanghai

%
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Lähde: Bloomberg

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista
Handelsbankenin talousennusteet

Maaliskuussa hinnat nousivat odotettua
enemmän eli 1,9 prosenttia energiahintojen nousun johdosta, ja huhtikuussa
hintoihin (sekä kokonaisinflaatioon että
pohjainflaatioon) odotettiin 2,1 prosentin
nousua, joten toteutuneet luvut olivat
melko odotusten mukaiset.
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Lehdon taloudellisen rakentamisen malli
on toiminut hyvin Housing ja Business
Premises -yksiköissä, mikä on tukenut
yhtiön liikevaihtoa ja kannattavuutta.
Marginaalit ovat kuitenkin joutuneet paineeseen viime vuonna, kun projektit
Renovation ja Social Care & Educational
premises -yksiköissä sujuivat heikosti.
Tappiot korjausrakentamisprojekteissa
ovat pienentyneet, kun vahvempia projekteja on saatu loppuun, mutta samaan
aikaan heikkenevät markkinaolosuhteet
muissa yksiköissä ovat kumonneet positiivisia vaikutuksia. Kustannuskilpailun
rakennustuotannossa pitäisi nostaa
Lehdon markkinaosuutta.
Onnistuneiden ja kannattavien projektien
loppuun
saattamisen
pitäisi
aiheuttaa positiivisen reaktion osakkeelle
tulevina
kvartaaleina.
Asuntomarkkinoiden heikkous Suomessa varjostaa näkymiä, mutta suurten
kokoluokan diilien (kuten DWS huhtikuussa)
pitäisi
lievittää
pelkoja.
Tällaisten diilien pitäisi taata kelvolliset
volyymit ja parantaa näkyvyyttä tästä
eteenpäin.
OSTA – tavoitehinta 4,2 eur (oli 6 eur)

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään
säännöllisesti.
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Perjantain positiivinen markkinatunnelma
muuttui varovaisemmaksi, kun Kiinassa valtiollinen media syytti USA:ta neuvottelujen
romuttamisesta ja Donald Trump puolestaan
toisti sanomansa siitä, että Kiina rikkoi diilin.
Aasian pörsseissä on ollut tänään laskupäivä, ja futuurit länsimaissa viittaavat myös
laskuun. Markkinoilla odotellaan nyt Kiinan
vastatoimia tariffeille.

Lehto Groupin vaikeudet jatkuvat

Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen
9.5.2019 klo 14:19

USA:n inflaatio, prosenttia

Havaintoja markkinoilta
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