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 Kauppasopimus ei vielä vakuuta, etenkään Kiinassa 

 Jatkuuko Saksan ZEW-indeksien lasku? 

 Nokian Renkailla ehkä vaisu Q3, mutta hyvät näkymät 
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Aasia tänään aamulla 
 

 
Lähde: Bloomberg 

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 

 

Japanin osakemarkkina avautui tänään 

perjantain ja eilisen vapaapäivien jälkeen 

voimakkaaseen nousuun ja otti siten muiden 

markkinoiden positiiviset liikkeet kiinni. Muu-

ten Aasia on tänään jo laskussa länsimaiden 

perässä. Euroopassa ja Yhdysvalloissa in-

deksit päätyivät eilen laskuun, kun 

sijoittajien optimismi kauppasovun todellista 

ratkaisua kohtaan alkoi jo rakoilla. Kiinan sa-

notaan haluavan lisää yksityiskohtia 

paperille ennen sopimuksen kirjoittamista, ja 

muutenkin kyseessä olisi ns. alustava sopi-

mus, joka ei luultavasti ole edes kumoa-

massa kaikkia tulevia tullien lisäkorotuksia. 

 

 

  
Kiinan valtamediassa Trumpin hehkutta-

maa kauppasovintoa käsitellään hyvin 

vähäsanaisesti, eikä se ole noussut edes 

pääuutiseksi. Luultavasti edellisistä kään-

teistä viisastuneina kiinalaiset eivät 

pidäkään edistymistä vielä merkittävänä. 

 

Boris Johnsonin brexit-sopimussuunni-

telman onnistuminen on edelleen kiven 

alla. Neuvottelujen on määrä jatkua vasta 

Brysselin huippukokouksen jälkeen ja yk-

sityiskohdista ollaan yhä erimielisiä. Myös 

ehdotuksen meno Britannian omassa par-

lamentissa on erittäin epävarmaa. 

Hallituksen asema on hauras eikä opposi-

tio ole innoissaan suunnitelmista. Punta on 

taas heikentynyt pessimismin myötä.  

 

Euroalueen teollisuustuotanto heikkeni 

elokuussa vuoden takaiseen verrattuna 

2,8 prosenttia eli odotettua enemmän. 

Tuotannon hiipuminen on seurannut teolli-

suuden luottamuksen heikkenemistä viime 

vuoden alista lähtien. Kausitasoitettu tuo-

tanto kasvoi kuitenkin edelliskuusta 0,4 

prosentilla, mutta luvut voivat kuukausita-

solla vaihdella paljonkin. 

 

Teollisuustuotannon vuosimuutos (%) 

 
Lähde: Bloomberg 

 
Lisää mielenkiintoista talousdataa euro-

alueelta saadaan tänään, kun Saksan 

ZEW-indeksit julkaistaan päivällä. Sijoitta-

jien luottamusta talouteen kuvaavat 

indeksit ovat olleet jyrkässä laskussa juo 

vuoden päivät eikä suurta helpotusta odo-

teta edelleenkään. Tämänhetkistä 

tilannetta kuvaavan indeksin uskotaan hie-

man rauhoittuvan, mutta odotuksia 

kuvaava indeksi kääntyisi ennusteiden 

mukaan taas uuteen laskuun. 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Nokian Renkaiden näkymiä ennen 

Q3-tulosta 

 

Nokian Renkaat jatkaa hyvien margi-

naalien luomista ja saa tähän tukea 

vahvasta markkina-asemastaan kape-

alla segmentillä. Lyhyellä aikavälillä 

kilpailullinen ympäristö erityisesti Keski-

Euroopassa kiristyy. Uskomme kuiten-

kin Nokian Renkaiden pitkän aikavälin 

houkuttelevaan kasvunäkymään, jota tu-

kee uusi kapasiteetti Yhdysvalloissa 

sekä laajeneva jakeluverkosto Pohjois-

Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Vah-

vempi asema vaihtorengasmarkkinoilla 

auttaa myös tasaamaan tulosta enem-

män kuin kilpailijoilla.  

 

Nokian renkaat julkaisee Q3-tuloksensa 

30. lokakuuta. Uskomme yhtiön liikevoi-

ton yltävän Q3:lla 79,4 miljoonaan 

euroon mikä olisi 8 prosenttia vertailu-

kautta pienempi. Arvioimme 

toimitusvolyymien yhä laskeneen henki-

löautorenkaiden yksikössä lähinnä siksi, 

että toimituksia on viivästetty Q3:lta 

Q4:lle Keski-Euroopassa. Laskimme 

2020-21 osakekohtaisten tuottojen en-

nusteita prosentilla Keski-Euroopassa 

heikentyneiden volyyminäkymien 

myötä. Osake tarjoaa hyvän, noin 6 pro-

sentin osinkotuoton. 

 

OSTA – tavoitehinta 32 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
14.10.2019 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

JPN 7:30 Teollisuustuotanto

GER 12:00 ZEW-indeksi

USA 15:30 Empire manufacturing -indeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,1 EUR/USD 1,104

Informaatioteknologia -0,1 EUR/SEK 10,830

Kulutustavarat ja palvelut -0,1 EUR/GBP 0,870

Perusteollisuus -0,2 EUR/JPY 119,580

Päivittäistavarat -0,4 EUR/CHF 1,100

Rahoitus ja kiinteistö 0,1 Euribor 3kk -0,42 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,7 Euribor 12kk -0,30 %

Terveydenhuolto 0,0 EUR 5v (swap) -0,33 %

Tietoliikennepalvelut -0,2

Yhdyskuntapalvelut -0,7

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,8 Öljy, Brent 58,9 -0,8

S&P 500 -0,1 Kulta 1489,3 -0,3

FTSE -0,5 Hopea 17,6 -0,4

MSCI Asia Pacific 0,5 Vehnä 180,3 0,1

Eurostoxx50 futuuri* 0,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:33

Indeksi %

Nikkei 225 1,9

Hang Seng -0,2

Shanghai -0,5

klo 9:33
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