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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 
 

Aasian osakemarkkinoiden viikko on al-

kanut varovaisen myönteisissä tunnelmissa. 

Pörssit nousevat yhdessä USA:n futuurien 

kanssa, kun kauppasodan ratkaisuun liittyvä 

optimismi on noussut. Tunnelmaa on tosin 

hillinnyt finanssialan jättiläisen HSBC:n 

heikko tulos. Öljyn hinta on hieman pudon-

nut viime viikon nousun jälkeen. Tällä viikolla 

markkinoilla odotetaan erityisesti keskus-

pankki Fedin korkokokousta keskiviikkona 

sekä kauppaneuvottelujen edistymistä. 

 

 

  

Suomalaiskuluttajien luottamus jatkoi 

heikkenemistään lokakuussa. Tilastokes-

kuksen luottamusindikaattori laski arvoon -

6,6 kun se oli syyskuussa -4,2 ja elo-

kuussa -4,5. Elinkeinoelämän luottamus 

laski puolestaan arvoon -8 kun syyskuun 

luku oli -5. Molemmat indeksit ovat laske-

vassa trendissä. 

 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Outotecilta kova tulos – kannattavuu-

dessa selvä parannus 

 

Outotecin palvelumyynti kasvoi vuoden 

kolmannella neljänneksellä 26 % ja palve-

lutilaukset 20%. Yhtiö on selvästikin 

onnistunut kasvattamaan markkinaosuut-

taan palveluissa. Bruttomarginaali parani 

23 %:sta 27,1 %:iin hyvän palvelupuolen 

kasvun ja projektien toteutuksen ansiosta. 

Oikaistu liikevoitto ylsi 28,2 miljoonaan eu-

roon vuoden takaisesta 23,7 miljoonasta, 

vaikka liikevaihto ei kasvanut. 

 

Tilaukset kasvoivat 69 %. Laitepuolella 

luku yli kaksinkertaistui ja palveluissa näh-

tiin 20 % kasvu. Koko kuluvan vuoden eli 

9 kuukauden aikana tilaukset ovat kasva-

neet 26 %. Markkina oli aktiivinen Q3:lla ja 

näkymät pysyvät positiivisina. Kuparin, 

kullan ja nikkelin odotetaan olevan aktiivi-

simmat.  

 

Myönteinen Q3-raportti kertoi parantu-

neesta kannattavuudesta ja korkeammista 

tilauksista. Tämä tarkoittaa, että yhtiö on 

hyvässä kunnossa ennen Fuusiota Metso 

Mineralsin kanssa. Fuusio auttaa uutta 

uutta yhtiötä kasvattamaan osuutta arvo-

ketjussa ja uskomme sen antavan 

asiakkaille lisäarvoa. Synergiat ovat kiis-

tattomat. 

 

OSTA – tavoitehinta 6 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 
25.10.2019 klo 9:45 

 

 

 

  

Metsolla melkoinen kannattavuus 

 

Kuten sanottua, nyt on se aika, jolloin jäl-

kisykliset yhtiöt loistavat. Metson 

Mineralsin liikevoittomarginaali oli 13,7 

%, kun se vuotta aiemmin ylsi 11,3 %:iin. 

Yhdessä Outotecin perjantaisen positii-

visen yllätyksen kanssa tämä tarkoittaa, 

että tuleva Metso Outotec näyttää entis-

täkin paremmalta, sillä kumpikin yhtiö 

loistaa kannattavuudellaan. Flow Cont-

rol (tuleva Neles) ylsi 17,2 % 

liikevoittomarginaaliin, kun se vuosi sit-

ten oli 15,1 %. Ensimmäiset yhdeksän 

kuukautta marginaali on ollut 16,5 % eli 

korkeampi kuin mitä olemme odottaneet 

ensi vuodelle. Tilaukset kasvoivat pro-

sentin. Palvelutilaukset Mineralsilla 

nousivat 14 % ja Flow’lla 20 %. Metson 

mukaan kysyntä kaivospalveluille oli 

vahvaa ja laitteistopuoli pysyi terveenä, 

vaikka päätöksenteko onkin ollut varo-

vaista. Aktiviteetin pitäisi pysyä hyvänä 

kaikissa liiketoiminnoissa. Ottaen huo-

mioon, että Valmetilla oli erittäin vahva 

tilauskertymä Q3:lla, myös Nelesille on 

odotettavissa pirteää kysyntää 2020. 

 

Pysymme positiivisena Metson suhteen. 

Nelesistä tulee kapealla alallaan erittäin 

mielenkiintoinen tarina, kun se irtautuu 

Metsosta. Kysyntänäkymä on hyvä, ku-

ten myös kannattavuus. Outotecin 

raportti oli marginaalinäkymineen positii-

vinen. Uudesta Metso Outotecistä tulee 

vahva peluri kaivosalan arvoketjussa. 

Näemme tässä lisäarvon kasvua asiak-

kaille ja tuottosynergioita. Palvelupuoli 

pärjää kummallakin hyvin, ja sen mark-

kinaosuudet kasvavat. 

 

OSTA – tavoitehinta 42 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 
25.10.2019 klo 10:14 
 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 9:00 Kuluttajaluottamus

EMU 11:00 M3-rahanmäärä

USA 14:30 Tukkuvarastot

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 0,8 EUR/USD 1,109

Informaatioteknologia 1,2 EUR/SEK 10,737

Kulutustavarat ja palvelut -0,2 EUR/GBP 0,865

Perusteollisuus 0,6 EUR/JPY 120,560

Päivittäistavarat -0,5 EUR/CHF 1,103

Rahoitus ja kiinteistö 0,5 Euribor 3kk -0,41 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 1,0 Euribor 12kk -0,29 %

Terveydenhuolto 0,2 EUR 5v (swap) -0,24 %

Tietoliikennepalvelut 0,7

Yhdyskuntapalvelut -1,1

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,3 Öljy, Brent 61,9 -0,2

S&P 500 0,4 Kulta 1508,0 0,2

FTSE -0,1 Hopea 18,1 0,5

MSCI Asia Pacific 0,1 Vehnä 181,0 0,6

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:08

Indeksi %

Nikkei 225 0,3

Hang Seng 0,8

Shanghai 0,8

klo 9:08
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