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Havaintoja markkinoilta 

 

Euroopan keskuspankki sai markkinat ei-

len nousuun, kun Mario Draghi totesi 

lisäelvytyksen olevan ehkä tarpeen elleivät 

talouden näkymät parane. Tämä oli vahva 

lausunto, joka nosti useimpia eurooppalaisia 

indeksejä yli 2 prosenttia. Yhdysvalloissakin 

avaus oli vahva, ja indeksit päätyivät noin 

prosentin nousuun. Lisätukea markkinoille 

tuli USA:sta Trupilta, joka kehui kovasti Kii-

nan presidentti Xi’tä. He aikovat tavata 

Osakassa ensi viikolla G20-kokouksessa. 

 

 

  

Tänään seurataan Fedin korkopäätöstä 

ja lausuntoja. markkinoilla ei odoteta vielä 

koronlaskua, mutta Jerome Powell voi vih-

jata rahapolitiikan kevenevän pian. 

 

 
 

Britannian taloudella  
haastava loppuvuosi 

 

Britannian talous kamppailee haasteiden 

kanssa vuoden loppupuolella. Epävar-

muutta kasvattaa globaalin talouden 

ailahteleva vire sekä pääministerin 

vaihto*, joka heijastuu Brexit-prosessin 

etenemiseen. Talouskasvu pysyttelee näi-

den haasteiden keskellä trendiään 

heikompana, arvioi Bloomberg. Odotuk-

sissa on myös, että Bank of England ei 

koskisi korkotasoon enää tänä vuonna, 

kun se haluaa odottaa pölyn laskeutu-

mista. 

 

Viimeisimmät bkt-luvut osoittivat, että ta-

lous sinnitteli alkuvuonna melko hyvin. Bkt 

kasvoi toisella neljänneksellä 0,5 prosent-

tia edelliskvartaalista, mikä on hieman 

kasvun trendivauhtia enemmän. Kurkistus 

pinnan alle kertoo kuitenkin, että vauhti al-

kaa hyytyä, sillä Q1:llä pirteää aktiviteettia 

selitti osittain yritysten valmistautuminen 

sopimuksettomaan brexitiin, joka ei vielä 

toteutunutkaan, kuten tiedämme. 

 

Autotehtaiden sulkemisten vaikutus ja täy-

sien varastojen purkaminen saa talouden 

supistumaan nyt Q2:lla, mutta kesän ai-

kana näiden efektien hiipuessa pitäisi tulla 

hieman palautumista. Brexitin aiheuttamat 

ongelmat ja turbulenssi globaalissa talou-

dessa saavat kasvun kuitenkin jäämään 

loppuvuonna taas vaisummaksi. 

 
*Konservatiivipuolueen äänestysten tuloksena saa-

daan kaksi kärkiehdokasta, joista toinen valitaan 

heinäkuun lopulla pääministeriksi. Selvä ennakko-

suosikki on tällä hetkellä Boris Johnson. 
 

Lähteet: Bloomberg, Yle 

 

 

  

Analyysiuutisia 

 

Mitä jos Tokmannin johto onkin 

oikeassa? 

 

Tokmannin johtoryhmä on onnistunut 

nostamaan pitkän ajan vertailukelpoista 

myyntiä, ja seuraava tavoite on margi-

naalien parannuksessa. Liikevoitto-

marginaalin nosto 6 prosentista 9 pro-

senttiin voi vaikuttaa haastavalta, mutta 

väitämme, että nykyisellä arvostuksella 

jopa pieni marginaalin paraneminen voi 

nostaa osakekurssia merkittävästi. Nos-

timme Tokmannin suositusta tasolle 

OSTA (aiemmin PIDÄ) ja tavoitehintaa. 

 

Olemme ottaneet positiivisemman kan-

nan Tokmannin keskipitkän aikavälin 

näkymiin. Yksityiskohtaisen analyysin 

perusteella ennustamme Tokmannin ky-

kenevän kasvattamaan liikevoitto-

marginaaliaan noin 100 pisteellä vuo-

teen 2023 mennessä. 9,3 euron 

tavoitehinnallamme Tokmannin P/E on 

ennustamillamme 2019 luvuilla 14,6x ja 

osinkotuotto 6 prosenttia. 

 

Jos Tokmanni onnistuu yltämään tavoit-

teisiinsa eli saavuttaa miljardin euron 

liikevaihdon 2020 ja 9 prosentin liikevoit-

tomarginaalin 2023, väitämme, että 

osakkeen arvo voi jopa tuplaantua. 

 

OSTA – tavoitehinta 9,3 eur  

(oli PIDÄ – 9,1 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Nicklas Skogman 
18.6.2019 klo 7:32 
 
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

UK 11:30 Kuluttajahinnat

USA 21:00 Keskuspankin korkopäätös

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,4 EUR/USD 1,119

Informaatioteknologia 1,7 EUR/SEK 10,682

Kulutustavarat ja palvelut 0,7 EUR/GBP 0,892

Perusteollisuus 1,9 EUR/JPY 121,180

Päivittäistavarat -0,6 EUR/CHF 1,119

Rahoitus ja kiinteistö 1,3 Euribor 3kk -0,32 %

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

Terveydenhuolto 0,8 EUR 5v (swap) -0,23 %

Tietoliikennepalvelut 0,4

Yhdyskuntapalvelut -0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,7 Öljy, Brent 62,4 0,4

S&P 500 1,0 Kulta 1344,8 -0,1

FTSE 1,2 Hopea 15,0 -0,3

MSCI Asia Pacific 0,5 Vehnä 185,0 -0,9

Eurostoxx50 futuuri* 0,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:45

Indeksi %

Nikkei 225 1,7

Hang Seng 2,3

Shanghai 1,1

klo 9:46
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