
 

Markkinointimateriaalia 

 

27.6.2019  -  09:35 

 Kauppadiilin suhteen uutta toiveikkuutta 

 Suomalaisten luottamus heikkeni, euroalueen luvut tänään 

 Analyysiuutisissa SSAB – ostosuositus pysyy 

 

Tapahtuu tänään 

Taloustilastoja ja tapahtumia 

 

 
 

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 

 

Euroopan pörssiliike vaihteli eilen nousu-

jen ja laskujen välillä, kun markkinoilla 

yritettiin saada otetta kauppasodasta ja kes-

kuspankkien viestinnästä. USA:n valtio-

varainministeri Steve Mnuchin oli tällä ker-

taa ”toiveikas” kauppadiilin syntymisestä. 

Hänen mukaan diili olisi 90 % valmis. 

 

 

  

Aasian pörssit ovat rallatelleet selvään 

nousuun, kun odotukset Trumpin ja Xi’n ta-

paamisen onnistumista kohtaan 

vahvistuivat. Presidenttien on määrä ta-

vata Osakassa lauantaina 11:30 

paikallista aikaa. 

 

Britanniassa pääministerisuosikki Boris 

Johnson totesi, että ero EU:sta ilman sopi-

musta on ”miljoona kertaa 

todennäköisempi” kuin sopimuksen synty-

minen. Johnsonin mukaan uuden 

kansanäänestyksen järjestäminen ennen 

Brexitin deadlinea olisi ”täysin hullua”. 

 

USA:n kestohyödykkeiden tilaukset jäi-

vät toukokuussa markkinaodotuksista. 

Ennakkoluvun mukaan tilaukset heikkeni-

vät 1,3 prosenttia, kun niiden odotettiin 

pysyneen lähes ennallaan. Pääoma-

hyödykkeiden toimitukset sen sijaan 

kasvoivat odotettua enemmän. 

 

Tänään on vilkas taloustilastopäivä Eu-

roopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa on 

jo julkaistu dataa kuluttajaluottamuksesta, 

joka heikkeni selvästi edelliskuuhun ver-

rattuna. Erityisesti näkymät Suomen 

taloudesta ovat heikentyneet vuoden ai-

kana, mutta myös kuluttajien oman 

talouden näkymät tulleet alas. 

 

Myös koko euroalueen tasolla julkais-

taan tänään erilaisia luottamuslukuja 

kesäkuulta. Odotuksissa ei ole juurikaan 

muutoksia edelliskuukauteen. Talousluot-

tamuksen, teollisuuden luottamuksen, 

palvelualojen luottamuksen ja kuluttaja-

luottamuksen odotetaan pysyvän 

toukokuun tasolla. 

 

Euroalueen talousluottamus 

 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

SSAB:n näkymiä tulospäivän lähesty-

essä – olemme yhä luottavaisia 

 

Korkeammat kustannukset eivät välity 

myyntihintoihin, joten laskimme SSAB:n 

Euroopan toimintojen tuottoennusteita. 

Tarkastimme alaspäin myös SSAB 

Americasin erittäin positiivista näky-

määmme. Revisioitu ennusteemme 

antaa edelleen houkuttelevan arvostus-

kertoimen, sillä P/E näillä ennusteilla 

ensi vuodelle on alle 8. Ennätysmatalan 

EV/Sales -arvostuksen ja vahvan ylipää-

omituksen ostosuositus pysyy, vaikka 

laskimmekin osakkeen tavoitehintaa. 

 

Automarkkinoiden hiipuminen Euroo-

passa on saanut myös teräsmarkkinat 

heikkenemään edelleen. SSAB:n kan-

nattavuus on kuitenkin Euroopan 

skaalalla alan parhaimmistoa, emmekä 

usko, että hinnat laskisivat paljonkaan.  

 

Uskomme käyttökatteen yltävän melko 

hyvälle tasolle nyt Q2:lla. Q3 tulee ole-

maan kausiluonteisesti heikompi, ja 

käyttökate heikkenee. Vaikka hinnoitte-

lulla on negatiivinen vaikutus kaikkiin 

teräsdivisiooniin, odotamme johdon py-

syvän optimistisena bisneksistä 

ylipäätään ja erityisesti erikoisteräsdivi-

sioonan suhteen. 

 

SSAB julkaisee toisen neljänneksen tu-

loksensa 19. heinäkuuta. 

 

OSTA – tavoitehinta 3,6 eur (oli 4,4 eur) 
b-osake 

 

Alkuperäinen analyysi: Nicklas Skogman 
26.6.2019 klo 7:30 
 
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 

 
 
 

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. Rahoi-
tusinstrumenttien 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. 

Maa Klo Tapahtuma

FIN 8:00 Asuntojen hinnat

FIN 8:00 Kuluttajaluottamus

EMU 12:00 Luottamuslukuja

GER 15:00 Kuluttajahinnat

USA 15:30 Bkt, Q1 lopullinen

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 1,5 EUR/USD 1,135

Informaatioteknologia 1,1 EUR/SEK 10,532

Kulutustavarat ja palvelut 0,4 EUR/GBP 0,896

Perusteollisuus 0,2 EUR/JPY 122,750

Päivittäistavarat -1,4 EUR/CHF 1,114

Rahoitus ja kiinteistö -0,2 Euribor 3kk -0,34 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,2 Euribor 12kk -0,21 %

Terveydenhuolto -1,2 EUR 5v (swap) -0,20 %

Tietoliikennepalvelut -0,5

Yhdyskuntapalvelut -2,2

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,0 Öljy, Brent 66,3 -0,3

S&P 500 -0,1 Kulta 1404,3 -0,3

FTSE -0,1 Hopea 15,2 -0,4

MSCI Asia Pacific -0,3 Vehnä 187,3 0,0

Eurostoxx50 futuuri* 0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:34

Indeksi %

Nikkei 225 1,2

Hang Seng 1,1

Shanghai 0,6

klo 9:34
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