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 Pörssit nousussa, Japani tänään kiinni 

 Suomen teollisuustuotanto pysynyt kasvussa 

 Analyysiuutisissa Caverion 

 

Tapahtuu tänään 
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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 
 

Koronavirusepidemian uhrimäärä nousi yli 

tuhanteen, mutta uusien tartuntojen määrä 

on alkanut vähentyä. Tämän ansiosta mark-

kinoiden riskinotto on ollut aktiivista ja pörssit 

ponnistavat nousuun. Yhdysvalloissa tär-

keimmät indeksit kohosivat eilen keski-

määrin lähes prosentin ja myös Aasiassa on 

tänään vahvaa nousua. Japanin markkina 

on suljettuna kansallisen juhlapäivän vuoksi.  

 

 

  

Suomen teollisuustuotanto kasvoi koko 

viime vuonna 2 % verrattuna vuoteen 

2018. Tuotanto jatkoi loppuvuoden kasva-

vassa trendissä, vaikka kasvu hidastuikin 

kesäkuukausista. Joulukuun kokonaistuo-

tanto kasvoi työpäiväkorjattuna 0,6 % 

vuoden takaisesta. Tuotanto kasvoi erityi-

sesti sähkö- ja elektroniikka-

teollisuudessa. Sitä vastoin kemianteolli-

suudessa nähtiin 3,1 % lasku. 

 

Teollisuustuotannon kasvu 

(työpäiväkorjattu, % vuoden takaisesta) 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Syyrian ja Turkin välinen tulitaistelu on 

jatkunut, ja tilanne voi vielä eskaloitua täy-

simittaiseksi sodaksi. Turkki sanoi 

iskeneensä 115 kohteeseen sen jälkeen 

kun sen sotilaita oli surmattu Syyrian tuli-

tuksessa. Taistelu on kiihtynyt sen jälkeen, 

kun Turkin presidentti Erdogan määräsi 

syyrialaisia joukkoja karkotettavaksi Tur-

kin rajan läheisyydestä. 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Caverionin kannattavuus paranee  

edelleen 

 

Kun vanhat ongelmaprojektit alkavat val-

mistua, Caverionin johto saa vihdoin 

muutaman vaikean vuoden jälkeen mah-

dollisuuden kääntää sivua. Väitämme, että 

palveluyksikkö saa sijoittajien suurimman 

huomion, mikä antaa sille mahdollisuuden 

osoittaa vahvan ja vakaan kannattavuu-

den ja hyvän mahdollisuuden luoda 

kassavirtaa. 

 

 

  

Lisäksi uskomme Caverionin uusien in-

vestointien digitalisaatioon sekä 

tutkimus- ja kehitystyöhön vahvistavan 

palveluliiketoiminnan yksikköä. Nämä 

kaikki yhdistettynä odotamme saa-

vamme lisää todisteitä käänteestä ja 

sijoittajien havainnointikyvyn paranevan. 

Lisäksi energiatehokkuuteen liittyvän 

lainsäädännön pitäisi tukea Caverionin 

markkina-aktiviteettia tulevina vuosina. 

 

Caverion raportoi hyvästä tuottojen pa-

ranemisesta Q4:llä. Tärkeä huomio oli 

se, että ongelmaprojektien osuus kai-

kista projekteista on vähentynyt selvästi. 

Projektit ovat taas tuottavia ja palvelu-

puoli jatkaa elpymistään. Vaisumpaa 

raportissa oli ohjeistus kuluvalle vuo-

delle. Uskomme kuitenkin, että se on 

merkki yhtiön johdon varovaisuudesta, 

ja uskomme, että ohjeistusta tullaan 

nostamaan vuoden aikana. 

 

Jatkamme ostosuosituksella ja 8,3 eu-

ron tavoitehinnalla. Laskimme 

käyttökatteen ennusteita tälle vuodelle 7 

prosentilla, lähinnä yritysostoihin liitty-

vien integrointikustannusten takia. 

Arvostus suhteessa kilpailijoihin vaikut-

taa houkuttelevalta. 

 

OSTA - tavoitehinta 8,3 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

10.2.2020 klo 7:32 CET 

 

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 
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Maa Klo Tapahtuma

UK 11:30 Bkt, Q4

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,8 EUR/USD 1,091

Informaatioteknologia 1,4 EUR/SEK 10,538

Kulutustavarat ja palvelut 1,3 EUR/GBP 0,845

Perusteollisuus 0,6 EUR/JPY 119,880

Päivittäistavarat 0,4 EUR/CHF 1,067

Rahoitus ja kiinteistö 0,2 Euribor 3kk -0,40 %

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

Terveydenhuolto 0,5 EUR 5v (swap) -0,29 %

Tietoliikennepalvelut 0,8

Yhdyskuntapalvelut 0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,2 Öljy, Brent 54,1 1,5

S&P 500 0,7 Kulta 1566,6 -0,4

FTSE -0,3 Hopea 17,8 0,1

MSCI Asia Pacific -0,5 Vehnä 194,8 0,8

Eurostoxx50 futuuri* 0,7

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:03

Indeksi %

Nikkei 225 Suljettu

Hang Seng 1,4

Shanghai 0,4

klo 9:03
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