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Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 

 

Euroopan ja USA:n pörssit korjasivat eilen 

ylöspäin tahmean alkupäivän jälkeen. S&P 

500 -indeksin kahden päivän nousu oli väke-

vintä yli kuukauteen, kun Bloomberg raportoi 

Donald Trumpin venyttävän autotariffeja 

koskevaa päätöstä puolella vuodella. Pakka-

sen puolella indeksit ovat kuitenkin edelleen, 

kun nykytasoja verrataan kauppasodan uu-

sinta leimahtamista edeltäviin tasoihin. 

 

 

  

Trump myös allekirjoitti eilen määräyk-

sen, joka todennäköisesti rajoittaa 

kiinalaisten teleyhtiöiden Huawein ja 

ZTE:n verkkolaitteiden myyntiä USA:ssa ja 

estää niitä tekemästä bisnestä amerikka-

laisyhtiöiden kanssa. Trump näkee yhtiöt 

kansallisena uhkana. 

 

Öljyn hinta on kääntynyt toukokuun alun 

laskun jälkeen nousuun. Jos kauppasodan 

jännitteet kasvavat, palaisi hinta luultavasti 

uuteen laskuun Kiinan hiipuvan kysynnän 

hidastaessa globaalin kysynnän kasvua. 

 

Talouden tilastopäivä on tänään vaati-

maton, joten markkinoilla odotetaan 

USA:ssa huomenna julkaistavaa Michiga-

nin yliopiston kuluttajaluottamuslukua. 

Luottamuksen odotetaan pysyneen ennal-

laan. Negatiivisena tekijänä luottamuk-

selle ovat olleet osakemarkkinoiden lasku-

liike sekä polttoaineiden kallistuminen. 

Vastapainoksi positiivista vaikutusta tuo 

vahva työllisyyskehitys. 

 
 

Analyysiuutisia 

 

Veoneeriin ladattu paljon potentiaalia 

 

Veoneer on autoteollisuuden turvaratkai-

suja valmistavasta Autolivistä viime 

vuonna irtautunut aktiivisia turvalaitteita 

valmistava ruotsalais-amerikkalainen yh-

tiö, jonka osake on listattuna Tukholmassa 

ja New Yorkissa. 

 

Päivitetyssä ennusteessamme uskomme 

Veoneerin tarvitsevan lisää kassaa 2021, 

kun se on kääntymässä negatiiviseksi. Tä-

män vuoksi olemmekin sisällyttäneet 

näkymiin 250 miljoonan dollarin osakean-

nin ja 250 miljoonan dollarin vaihtovelka-

kirjalainan, joka erääntyy 2024. Uskomme 

näiden yhdessä riittävän Veoneerille vä-

hintään 25 prosentin markkinaosuuden 

saavuttamiseen globaalisti aktiivisen tur-

vallisuuden ratkaisuissa. Uskomme yhtiön 

myös yltävän kannattavaksi. 

 

 

  

Heikon Q1-tuloksen jälkeen olemme ar-

vioineet uudelleen 2019 ja 2020 

liikevaihto- ja tulosennusteita. Tänä ja 

ensi vuonan tulos jäänee aiempia arvi-

oita enemmän tappiolle, mutta 

käynnissä oleva Q2 tulee olemaan poh-

jakosketus, jonka jälkeen tappiot 

pienenevät. 

 

Markkinoilla on spekuloitu osakeannilla 

johdon kommenttien perusteella, ja siksi 

osakkeessa on ollut paljon volatiliteettia. 

Onnistunut pääomistus lopettaisi speku-

laatiot pääomatarpeista, jolloin yhtiö 

voisi keskittyä kasvumahdollisuuksiin 

aktiivisen turvallisuuden markkinoilla ja 

palata kannattavaksi. Tämä heijastuisi 

myös osakkeen hintaan myönteisesti. 

Ostosuositus pysyy, mutta olemme sää-

täneet tavoitehintaa alas tämän ja ensi 

vuoden näkymien vuoksi. Pidemmällä 

tähtäimellä näemme osakkeelle kuiten-

kin huomattavasti suurempaa 

nousupotentiaalia. 

 

OSTA – tavoitehinta 25,5 usd (oli 32) 

 
Alkuperäinen analyysi: Hampus Engellau 
30.4.2019 klo 7:36 
 
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

EMU 12:00 Kauppatase

USA 15:30 Asuntoaloitukset

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,5 EUR/USD 1,121

Informaatioteknologia 1,0 EUR/SEK 10,766

Kulutustavarat ja palvelut 0,8 EUR/GBP 0,873

Perusteollisuus 0,1 EUR/JPY 122,670

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 1,130

Rahoitus ja kiinteistö -0,5 Euribor 3kk -0,31 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,2 Euribor 12kk -0,13 %

Terveydenhuolto 0,3 EUR 5v (swap) -0,03 %

Tietoliikennepalvelut 2,1

Yhdyskuntapalvelut -0,1

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,1 Öljy, Brent 72,2 0,6

S&P 500 0,6 Kulta 1296,5 0,0

FTSE 0,8 Hopea 14,8 -0,1

MSCI Asia Pacific 0,5 Vehnä 176,0 1,0

Eurostoxx50 futuuri* -0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:19

Indeksi %

Nikkei 225 -0,6

Hang Seng 0,2

Shanghai 0,4

klo 9:19
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