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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 

 

Yhdysvalloissa osakkeet nousivat eilen 

eniten tammikuun jälkeen, kun Fedin Jay 

Powell signaloi mahdollisuutta koronlaskui-

hin. S&P 500 -indeksi kohosi yli 2 prosenttia. 

Optimismia markkinoille toi myös meksiko-

laisviranomaisten arvio, jonka mukaan 

kauppakiistat USA:n kanssa saadaan toden-

näköisesti sovittua. Aasiassa vahvin nousu-

avaus on hiipunut päivän aikana. 

 

 

  

Investointihyödykealojen 

pohjoismaiset poiminnat 
 

Näemme vuoden 2019 tarjoavan pohjois-

maisille investointihyödykealojen yhtiöille 

vielä orgaanista kasvua, joka tosin alkaa jo 

hidastua. Alojen arvostus on yli 10 pro-

senttia historiallista keskiarvoa matalampi, 

kun se vielä huhtikuussa oli keskiarvon 

tuntumassa. Sijoittajat ovat laajalti turvau-

tuneet taas laatunimiin, koska pelkäävät 

syklin hiipuvan. ”Laatupreemio” onkin siksi 

noussut ennätystasolle. Kauppasota, kova 

Brexit ja heikentyneet talousaktiviteettilu-

vut arveluttavat, mutta vahva Q1, suotuisat 

valuuttakurssit ja yhtiöiden kommentit viit-

taavat vahvaan vuoteen. 

 

Toimialojen makrotaloudellisesta tilan-

teesta yleisesti voidaan todeta, että 

euroalueella talousaktiviteetti on heikkoa 

osittain autosektorin rakenteellisten haas-

teiden takia. Myös Yhdysvalloissa PMI-

luvut laskevat ja Kiinassakin trendi on 

alaspäin. Kaivosalan sykli puolestaan kiih-

tyy ja tuotantotasot ovat koholla. 

Investointien odotetaan kasvavan lähes 

10 prosenttia viime vuodesta. Merenku-

lussa kasvua tuskin nähdään ja ensi 

vuonna sykli alkaa hiipua. Perinteinen me-

renkulku pärjää vaisummin kuin LNG- ja 

risteilybisnes, jotka nauttivat kasvusta. Au-

toalaan vaikuttaa Kiinan elvytysbuustin 

hiipuminen, joka laskee henkilöautomyyn-

tiä. Myös Euroopassa myynti laskee. 

Raskaammassa liikenteessä odotukset 

Euroopan markkinoiden hiipumisesta voi-

vat olla liioiteltuja. USA:ssa markkina 

saavuttaa huippunsa tänä vuonna. 

 

Mitä kannattaa vältellä? 

Mielestämme esisyklisiä, vahvasti Euroop-

paan sidoksissa olevia yhtiöitä ei kannata 

nyt suosia, kuten ei myöskään sellaisia yh-

tiöitä, joilla on heikko hinnoitteluvoima. 

Korkea laatuvaikutelmakaan ei mieles-

tämme ole erityisen hyvä ominaisuus, 

koska se näkyy jo yhtiöiden hinnoittelussa. 

 

 

 

  

Mistä pidämme nyky-ympäristössä? 

Erityisesti palveluintensiiviset ja vahvan 

hinnoitteluvoiman omaavat yhtiöt ovat 

suosiossamme. Pidämme yhtiöistä, 

jotka kasvavat ja ovat kannattavia raken-

teellisten ajureiden ansiosta sekä niistä 

yhtiöistä, jotka ovat houkuttelevasti ar-

vostettuja ja joilla on potentiaalia 

parantaa laatuvaikutelmaansa. 

 

Osakepoimintoja 

Metson (OSTA) uusi johto keskittyy yhä 

enemmän tutkimus- ja kehitystyöhön 

sekä pyrkii parantamaan hinnoitteluvoi-

maansa. Laatuvaikutelmassa on paljon 

vielä paljon parannuspotentiaalia. Inves-

toinnit kupariin ja kultaan turvaavat hyvät 

tilaukset ja palvelumyyntiä. 

 

Sandvik (OSTA) hyötyy hyvässä vauh-

dissa olevasta kaivossyklistä, joka toimii 

kasvun ajurina yhtiön kaivos- ja kivitek-

nologialle. Yhtiö on yhä aliarvostettu 

kilpailijoihin nähden, vaikka sen laatu-

leima alkaakin olla vahvistumaan päin. 

 

Volvolla (OSTA) huoltobisnes tekee kä-

sittääksemme noin puolet yhtiön 

liikevoitosta. Yhtiö hyötyy siitä, että jälki-

markkinat ja Pohjois-Amerikan 

diileriverkosto tarjoavat tasaisempia 

tuottoja. Mielestämme on helppo löytää 

perusteluja osakkeen nousulle kohti 170 

kruunua (nyt 136 sek*). 
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Maa Klo Tapahtuma

GER 10:55 Palvelujen PMI

EMU 11:00 Palvelujen PMI

EMU 12:00 Vähittäiskauppa

USA 15:15 Yktisyisen sektorin työpaikat

USA 17:00 Palvelujen ISM

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,6 EUR/USD 1,127

Informaatioteknologia 3,3 EUR/SEK 10,617

Kulutustavarat ja palvelut 2,6 EUR/GBP 0,886

Perusteollisuus 2,4 EUR/JPY 121,710

Päivittäistavarat 0,8 EUR/CHF 1,116

Rahoitus ja kiinteistö 2,7 Euribor 3kk -0,32 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 2,8 Euribor 12kk -0,18 %

Terveydenhuolto 1,7 EUR 5v (swap) -0,11 %

Tietoliikennepalvelut 1,7

Yhdyskuntapalvelut 0,0

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,7 Öljy, Brent 61,5 -0,7

S&P 500 2,1 Kulta 1330,0 0,3

FTSE 0,4 Hopea 14,8 0,1

MSCI Asia Pacific -0,1 Vehnä 185,5 -1,5

Eurostoxx50 futuuri* 0,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:23

Indeksi %

Nikkei 225 1,8

Hang Seng 0,5

Shanghai 0,4

klo 9:23
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