
 

Markkinointimateriaalia 

 

18.2.2020  -  09:38 
 

 Applen varoitus tulkittiin yllätyksenä 

 Tänään Saksasta Zew-indeksi 

 Analyysiuutisissa Huhtamäki 

 

Tapahtuu tänään 
 

Tuloksia 

Ponsse, Exel Composites 
 

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 
 

Applen varoitus liikevaihdon heikkenemi-

sestä sai osakemarkkinat laskuun. Sinänsä 

varoituksessa ei ollut mitään yllättävää, sillä 

tiedämme koronaviruksella olevan merkittä-

viä vaikutuksia tuotantoketjuihin. Silti 

teknologiajättiläisen antaman konkreettinen 

esimerkki epidemian vaikutuksista Q1:n ak-

tiviteettiin sai sijoittajat varovaisiksi. 

Osakeindeksit Tokiossa ja Hongkongissa 

painuivat tänään yli prosentin pakkaselle.  

 

 

  

Eilen Euroopassa oli vielä loivan nousun 

päivä, mutta tänään on odotettavissa las-

kuavaus. Yhdysvalloissa markkinat olivat 

eilen kiinni juhlapyhän vuoksi, mutta siellä-

kin pörssit ovat futuurien perusteella 

aukeamassa laskuun.  

 

Suomesta on saatu tänään kahden pörs-

siyhtiön Q4-tulokset. Metsäkoneyhtiö 

Ponsse raportoi liikevoitosta, joka jäi ver-

tailukaudesta ja markkinoiden konsensus-

odotuksesta. Yhtiö on nostamassa osinko-

aan, mutta odotettua vähemmän. Ponsse 

odottaa liikevoiton yltävän tänä vuonna 

viime vuoden tasolle. Exel Composites 

paransi tulostaan, muttei niin paljon kuin 

odotettiin. Yhtiö odottaa tälle vuodelle kas-

vua viime vuodesta, mutta huomauttaa 

koronaviruksen vaikuttavan kielteisesti 

tuotannon ylösajoon. 

 

 
 

Saksan Zew kertonee 
heikkenevistä odotuksista 
 

Saksassa Zew-indeksi, joka mittaa rahoi-

tusalan ammattilaisten odotuksia Saksan 

taloudesta, kohosi tammikuussa jo neljättä 

kuukautta peräkkäin lukemaan 26,7. Tä-

nään puolen päivän aikaan julkaistavaan 

helmikuun lukuun on odotettavissa kuiten-

kin heikentyminen, kun Saksan talouden 

näkymät eivät ole lähteneet odotetusti ko-

henemaan. Viime viikolla saadut vaatimat-

tomat bkt-luvut kertovat hyvin kuinka Sak-

san talous koko muun euroalueen tavoin 

kärvistelee taantuman rajamailla. 

 

Zew-indeksi 

 
Lähde: Macrobond 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Huhtamäellä koko paketti kasassa 

 

Huhtamäen ainutlaatuisen markkina-

aseman pitäisi tuoda yhtiölle paljon hyö-

tyjä kehittyvien markkinoiden 

pakkauskysynnän kasvusta. Uskomme, 

että yhtiön tase ja kassavirta edistävät 

sekä kasvua että investointeja tuotein-

novaatioihin. Vaikka globaali talous 

alkaisi heikentyä, Huhtamäen volyymien 

pitäisi edelleen pysyä hyvinä. Raaka-ai-

nekustannuksien laskun pitäisi itse 

asiassa parantaa kannattavuutta. 

 

Huhtamäki raportoi viime viikolla vahvat 

Q4-luvut. Yhtiö sai tukea Pohjois-Ameri-

kassa hyvästä volyymien kasvusta, 

parantuneesta hinnoittelusta, matalam-

mista raaka-ainekustannuksista ja 

uuden Goodyearin tehtaan myöntei-

sestä kontribuutioista. Euroopan 

Flexibles-toiminnoilla meni hieman hei-

kommin. Uskomme, että lisää 

tehostustoimia on luvassa tulevina kvar-

taaleina, jotta kilpailukykyä saadaan 

kohennettua. Yleisesti odotamme raaka-

ainehintojen laskun tukevan Huhtamäen 

kannattavuutta tänä vuonna. 

 

Pidämme osakkeen ostosuosituksen ja 

nostimme tavoitehintaa hieman. Liike-

voittoennusteemme 2020 ja 2021 ovat 

1% ja 2% aiempaa korkeampia, lähinnä 

Pohjois-Amerikan volyymin kasvun ansi-

osta. Osake on hinnoiteltu historiallisesti 

tavanomaiseen ”alennushintaan” yhtiön 

vahvasta vireestä huolimatta. 

 

OSTA – tavoitehinta 47 eur (oli 46 eur) 
 

Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

13.2.2020 klo 15:47 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

GER 12:00 Zew-indeksi

USA 15:30 Empire Manufacturing

USA 17:00 NAHB-asuntomarkkinaindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia x EUR/USD 1,084

Informaatioteknologia x EUR/SEK 10,533

Kulutustavarat ja palvelut x EUR/GBP 0,834

Perusteollisuus x EUR/JPY 118,940

Päivittäistavarat x EUR/CHF 1,062

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

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

Terveydenhuolto x EUR 5v (swap) -0,30 %

Tietoliikennepalvelut x

Yhdyskuntapalvelut x

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,4 Öljy, Brent 57,0 -1,1

S&P 500 x Kulta 1587,0 0,4

FTSE 0,3 Hopea 17,9 1,0

MSCI Asia Pacific -0,3 Vehnä 192,0 -0,4

Eurostoxx50 futuuri* -0,7

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:31

Indeksi %

Nikkei 225 -1,4

Hang Seng -1,4

Shanghai 0,0

klo 9:31
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