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USA:n osakemarkkina sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 
 

 
Lähde: Bloomberg 

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 

Havaintoja markkinoilta 
 

Brexitiin ei saatu viikonloppuna ratkaisua 

orastavista toiveista huolimatta. Vaikka brit-

tihallitus ja EU pääsivät sopuun uudesta 

sopimusehdotuksesta, ei brittiparlamentti 

päässyt vielä edes äänestämään siitä. EU 

on jo luvannut erolle lisäaikaa helmikuun 

loppuun, mutta pääministeri Johnson aikoo 

yhä toteuttaa eron tämän kuun lopulla. Osa-

kemarkkinoiden viikko alkoi Aasiassa 

matalilla volyymeilla ja varovaisella nousulla. 

Sijoittajien huomio on nyt tuloskaudessa.  

 

 

  

Euroopassa mielenkiin-
toinen talousviikko 
 

Euroopasta saadaan tällä viikolla paljon 

tärkeää talouden dataa. Keskiviikkona jul-

kaistavaan kuluttajaluottamuslukuun 

odotetaan pientä hiipumista, sillä kaikissa 

euroalueen suurissa talouksissa luotta-

mus näyttäisi rakoilevan. Näin on 

erityisesti Espanjassa, jossa Katalonian 

huolet ovat nousseet taas pintaan. 

 

EKP:n johtoryhmä tuskin tekee muutoksia 

rahapolitiikkaan torstain kokouksessaan, 

mutta pääjohtaja Mario Draghi saa var-

masti vastata kysymyksiin pankin jäsenten 

keskinäisistä mielipide-eroista. Kokous on 

Draghin viimeinen keskuspankin joh-

dossa, sillä Christine Lagarde ottaa ohjat 

EKP:ssa marraskuun alussa. 

 

Euroalueen ja Saksan liike-elämän senti-

mentin odotetaan pysyneen vaisuna. 

Perjantaina julkaistava IFO-indeksi jäänee 

lähelle edelliskuun tasoa. IFO:a ennakoiva 

ZEW-indeksi painui viime viikolla laskuun. 

 

Saksan IFO-indeksi 

 
Lähde: Bloomberg 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Tomran osake ostotasolla 

 

Väitämme, että Tomra on kierrätysta-

loutta tukevien ratkaisujensa ansiosta 

yksi jännittävimmistä yhtiöistä vastuulli-

suuden näkökulmasta. Yhtiön mielestä 

Collecting Solutionsille on odotettavissa 

elpymisvaraa tulevina vuosina. Myös 

Sorting Solutions hyötyy positiivisesta 

markkinavireestä. Segmentti saa tukea 

kierrätystrendistä, kun yhä useammassa 

maassa lajitellaan jätteitä Kiinan viime 

vuonna asettaman jätteiden tuontikiellon 

astuttua voimaan. 

 

Toukokuussa Ruotsin Motalaan avattiin 

Euroopan suurin ja nykyaikaisin muovi-

jätekierrätyskeskus, jonka kapasiteetti 

on 120 000 tonnia vuodessa. Tämä tar-

koittaa, että Ruotsin ei tarvitse enää 

viedä muovijätteitään muualle. Tomran 

lajittelusensorit ovat tärkeä osa tätä pro-

sessia, ja uskomme muiden maiden 

seuraavan Ruotsin esimerkkiä. Se puo-

lestaan avaa lisää mielenkiintoisia 

mahdollisuuksia Tomralle. 

 

Emme ole tehneet muutoksia Tomran 

ennusteisiimme ennen tulosraporttia. 

Yhtiön arvostus on toki edelleen vaati-

valla tasolla, vaikka osake on tullut alas 

reippaasti neljän viime kuukauden ai-

kana, mutta näemme tämän 

houkuttelevana tasona sijoittaa pitkän 

aikavälin positiiviseen näkymään. 
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Alkuperäinen analyysi: Marcela Klang 
18.10.2019 klo 7:30 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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GER 9:00 Tuottajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,5 EUR/USD 1,116

Informaatioteknologia -0,9 EUR/SEK 10,767

Kulutustavarat ja palvelut -0,3 EUR/GBP 0,865

Perusteollisuus -0,9 EUR/JPY 121,120

Päivittäistavarat 0,2 EUR/CHF 1,100

Rahoitus ja kiinteistö 0,2 Euribor 3kk -0,41 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,1 Euribor 12kk -0,30 %

Terveydenhuolto -0,3 EUR 5v (swap) -0,27 %

Tietoliikennepalvelut -0,9

Yhdyskuntapalvelut 0,4

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,1 Öljy, Brent 59,3 -0,2

S&P 500 -0,4 Kulta 1490,3 0,0

FTSE -0,4 Hopea 17,6 0,2

MSCI Asia Pacific -0,3 Vehnä 181,3 0,0

Eurostoxx50 futuuri* 0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:28

Indeksi %

Nikkei 225 0,3

Hang Seng 0,3

Shanghai -0,1

klo 8:28
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