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 Kiinan teollisuuden myönteinen yllätys nostaa pörssejä 

 Cramon heikkenevä markkina näkyi tuloksessa 

 Nokian Renkaat yhä pidemmän päälle houkutteleva 

 

Tapahtuu tänään 
 

Tulokset 

YIT, Tulikivi, Robit, Qt Group, Next Games 

 

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 
 

Kiinan teollisuuden epävirallinen ostopääl-

likköluku syyskuulta yllätti tänä aamuna 

positiivisesti. Indeksi on noussut nyt jo 4 kk 

ajan. Se on on korkeimmalla tasollaan 2017 

jälkeen ja ui vastavirtaan verrattuna muihin 

globaaleihin aktiviteettilukuihin. Positiivinen 

yllätys auttoi paikkaamaan kauppaneuvotte-

lunäkymien heikentämää tunnelmaa. Eilinen 

laskupaine Euroopan ja USA:n markkinoilla 

on vaihtunut tänään nousuksi Aasiassa. 

 

 

  

Q3-tuloskausi alkaa kääntyä Yhdysval-

loissa jo loppua kohden. Tähän mennessä 

noin 70 prosenttia pörssiyhtiöistä on ehti-

nyt jo julkaista lukunsa. Näistä jopa 80 

prosenttia on ylittänyt voitoillaan odotukset 

(tulosylitykset aggregaattilukuna 5%).  

Myös liikevaihdot ovat olleet odotettua 

suurempia noin 60 prosentilla yhtiöistä. 

Tulokset ja liikevaihdot ovat myös kasva-

neet vuoden takaiseen verrattuna. 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Cramon vaisu markkinatilanne näkyy 

Q3:n luvuissa 

 

Rakennusmarkkinoiden aktiviteetti on ollut 

erittäin hyvää Cramon päämarkkinoilla 

useamman vuoden ajan, mutta heikke-

nevä rakennuslupia kuvaava data kertoo, 

että edessä on vaikeampia aikoja. Heikke-

nevät volyymit ja kilpailuympäristön 

kiristyminen nostavat huolta tulevista mar-

ginaaleista. Vaikutus tuottoihin tulee 

olemaan merkittävä, jos volyymien kasvu 

tippuu ja hinnoittelu heikkenee. 

 

Cramo raportoi hieman odotettua parem-

mista tuotoista Q3:lla, mitä tukivat 

madaltuneet operatiiviset kustannukset. 

Vertailukelpoisen liikevaihdon lasku kiihtyi 

1,9 prosenttiin ja rakennusmarkkinoiden 

epävarmuus on kohonnut. Bruttomargi-

naali oli Q3:lla selvästi odotettua heikompi 

lähinnä uusien projektien käynnistämisen 

myötä. Odotamme heikkenevän volyymi-

trendin vaikuttavan negatiivisesti tulevien 

kvartaalien hinnoitteluun. Äskettäin sovitut 

rakennusprojektit Ruotsissa auttavat toki 

torjumaan volyymien heikkoutta, mutta 

emme usko, että ne kykenisivät vielä nos-

tamaan tuottoja. Suosituksemme pysyy, 

mutta nostimme tavoitehintaa hieman. 

 

MYY – tavoitehinta 7,2 eur (oli 6,5 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
31.10.2019 klo 13:55 

 

 

 

  

Nokian Renkailla väliaikainen kolhu 

Pohjois-Amerikan toiminnoissa 

 

Nokian Renkaat yltää erittäin hyviin mar-

ginaaleihin ja saa tukea vahvasta 

asemastaan kapealla markkinallaan. Ly-

hyellä aikavälillä kilpailutilanne on kireä 

varsinkin Keski-Euroopassa. Me kuiten-

kin pidämme pitkällä aikavälillä yhtiön 

kasvunäkymiä varsin houkuttelevina. 

Niitä tukee uusi kapasiteetti Yhdysval-

loissa sekä laajeneva jakeluverkosto 

Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroo-

passa. 

 

Yhtiö raportoi Q3:lla hieman heikenty-

neistä tuotoista, joiden taustalla oli 

Henkilöautorenkaat -yksikkö. Toimitus-

volyymit pysyivät paineen alla 

markkinoiden pehmeyden vuoksi. Myös 

osa jakelijoista Pohjois-Amerikassa oli 

alkanut tyhjentää varastojaan, mikä ai-

heutti kolhun toimitusvolyymeihin. 

Korkeat varastotasot jakeluverkostossa 

ja yleinen automarkkinoiden heikkous 

jatkuvat näillä näkymin ensi vuoteen. 

Positiivista kuitenkin on, että myytyjen 

renkaiden keskihinta nousi vuodessa 

2,1 prosenttia paremman myyntimixin 

ansiosta. Daytonin uusi tehdas USA:ssa 

etenee suunnitelman mukaan. 

 

Pidimme ostosuosituksen, mutta 

otimme tavoitehintaa hieman alaspäin 

samalla kun laskimme osakekohtaisten 

tuottojen ennusteita vuosille 2019-21. 

 

OSTA – tavoitehinta 29 eur (oli 32 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
31.10.2019 klo 7:32 
 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Suositusperiaatteet 
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Maa Klo Tapahtuma

CHN 3:45 Teollisuuden PMI (Caixin)

USA 14:30 Työllisyystilastot

USA 14:30 Teollisuuden ISM

USA 16:00 Rakennusinvestoinnit

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,5 EUR/USD 1,116

Informaatioteknologia -0,1 EUR/SEK 10,753

Kulutustavarat ja palvelut -0,5 EUR/GBP 0,862

Perusteollisuus -1,1 EUR/JPY 120,560

Päivittäistavarat -0,2 EUR/CHF 1,101

Rahoitus ja kiinteistö -0,5 Euribor 3kk -0,39 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,1 Euribor 12kk -0,27 %

Terveydenhuolto -0,1 EUR 5v (swap) -0,26 %

Tietoliikennepalvelut 0,3

Yhdyskuntapalvelut 0,5

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,0 Öljy, Brent 59,5 -0,2

S&P 500 -0,3 Kulta 1511,2 -0,1

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

MSCI Asia Pacific 0,5 Vehnä 178,0 -0,6

Eurostoxx50 futuuri* 0,1

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:28

Indeksi %

Nikkei 225 -0,3

Hang Seng 0,6

Shanghai 1,0

klo 9:28
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