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Diilistä myönteistä puhetta, mutta ”USA:n hyödyttävä enemmän”
Hallituksen työllisyystavoite on vaativa
Analyysiuutisissa YIT – nostimme suositusta
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Lähde: Bloomberg

Grafiikkaa taloudesta ja markkinoista
Handelsbankenin talousennusteet

Havaintoja markkinoilta
Trump on taas toistanut viestin, joka mukaan kauppadiili olisi loppusuoralla ja että
diiliä ei vielä siksi ole tehty, koska sen täytyy
hyödyttää USA:ta enemmän kuin Kiinaa.
Trumpin mielestä tasaväkinen diili ei käy,
koska kaupan tasapaino on ollut tähän mennessä Kiinalle paljon suotuisampi. Siksi diilin
pitää suosia vahvasti USA:ta. Jää nähtäväksi saavuttaako Trump tavoitteensa ja
mitä mieltä Kiina on tästä.

Osakemarkkinat ovat vaihteeksi sitä
mieltä, että uusimmat puheet esiasteen
diilin loppusuorasta ovat positiivisia. Aasiassa indeksit ovat kiivenneet loivaa
ylämäkeä eli samanlaista polkua kuin Wall
Street eilen. S&P 500 nousi taas eilen uuteen ennätykseensä. Indeksi on noussut
tänä vuonna dollareissa mitattuna 25 % ja
euroissa yli 30 %.

Suomen työllisyydessä ei
mainittavaa muutosta
Työllisyystilanne pysyy Suomessa käytännössä muuttumattomana. Lokakuussa
kausitasoitettu työttömyys oli 6,7 % jo kahdeksatta kertaa peräkkäin. Vuoden
takaiseen verrattuna työttömyysaste on
laskenut 0,3 prosenttiyksikköä. Työllisyys
oli kasvanut lokakuussa vuoden takaisesta 21 000:lla ja työttömien määrä
vähentynyt 3000:lla. Kausitasoitettu työllisyysaste
oli
72,7
%
eli
0,7
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta
aiemmin. Työvoimaan kuului nyt 18 000
henkilöä enemmän.
Yhteenvetona, syyskuun lievästi myönteisen
yllätyksen
jälkeen
lokakuun
työllisyystilastot palasivat tasaisempiin lukemiin. Juuri nyt on vaikea löytää sellaisia
elementtejä, jotka palauttaisivat työllisyyden taas kasvuun lähitulevaisuudessa.
Hallituksen kunnianhimoinen 75 % työllisyysasteen
tavoittelu
ei
ole
konkretisoitunut sellaisina todellisina tekoina, jotka tukisivat työllisyyskehitystä.
Suomen talouskasvu on hidastumassa
ensi vuonna, joten luultavasti työttömyys
on nyt syklin pohjatasollaan. Juuri nyt Postin lakko ja tukilakot aiheuttavat
työmarkkinoille häiriöitä. Lisäksi Teollisuusliitto aikoo aloittaa 35 000 työntekijää
koskevan lakon 9. joulukuuta.

Analyysiuutisia
YIT:llä aika lunastaa tavoitteet
Vahva tilauskanta, isot ja hyvin pyörivät
projektit, Infra-yksikön tehostustoimet ja
Lemminkäinen-fuusion tuomat synergiat
tukevat YIT:n taloudellista tilannetta lähitulevaisuudessa. Odotamme YIT:n
myös kasvattavan markkinaosuuttaan
Suomen rakennusmarkkinoilla, kun sen
kilpailijat kärsivät rahoitusvaikeuksista.
Suomen asuntomarkkinoiden heikkous
on luonut varjoa myös YIT:n ylle. Heikkous ei ole kuitenkaan ollut niin tuntuvaa
kuin on pelätty, sillä sijoittajakaupat ovat
olleet merkittäviä ja kuluttajamyynti kasvaa. YIT:n vahva asema Suomen
kasvukeskuksissa, joissa markkinoiden
heikkous ei näy, auttaa myös torjumaan
kansallisen tason negatiivista vaikutuksia.
Infra-yksikön
paraneva
performanssi ja aiemmat investoinnit
Partnership Properties -segmentin projekteihin auttavat myös parantamaan
performanssia tulevina kvartaaleina.
Päivitimme suositusta tasolle OSTA (oli
MYY) ja tavoitehintaa 6,5 euroon (5,2).
Nostimme osakekohtaisten tuottojen ennusteita 2020-21. Mielestämme yhtiön
arvostus suhteessa kilpailijoihin on houkutteleva.
OSTA – tavoitehinta 6,5 eur
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen
26.11.2019 klo 7:32
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. Rahoitusinstrumenttien 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.
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