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Havaintoja markkinoilta 
 

Markkinoiden ahdistus ei hellittänyt, 

vaikka keskuspankki Fed laski eilen yllättä-

vänä hätätoimenpiteenä ohjauskorkoaan 50 

pisteellä eli 0,5 prosenttiyksiköllä. Markki-

noilla tulkitaan, että Fedin lääkkeillä eli tässä 

tapauksessa korkopolitiikalla voidaan ehkä 

tukea rahoitusmarkkinoita, mutta viruksen 

aiheuttamaa talousaktiviteetin hyytymistä se 

ei kykene estämään. 

 

 

  
Eilen Euroopan osakemarkkinoilla oli 

toiveikas tunnelma, ja pörssit nousivat 

USA:n maanantaisen korjausrallin pe-

rässä noin prosentin. Wall Streetillä 

osakkeet lähtivät kuitenkin luisuun Fedin il-

moituksen jälkeen. Indeksit painuivat noin 

3 % ja volatiliteetti kohosi uudestaan. Aa-

siassa on tänään rauhallista, sillä suurin 

osa indekseistä on avaustasojen tuntu-

massa tai nousussa. Euroopan ja USA:n 

futuurit ovat nousussa. Sijoittajien on hyvä 

varautua suurien liikkeiden jatkumiseen, 

sillä markkinoiden suuntaa määrittää nyt 

pitkälti epidemiaan liittyvä uutisointi. 

 

Virusepidemia vaikuttaa etenevän odo-

tetulla tavalla, kun uusia tapauksia 

putkahtelee runsaasti ympäri maailmaa 

päivittäin, ja samaan aikaan taudin alku-

lähteillä Kiinassa tapauksia raportoidaan 

yhä vähemmän.  Kiinan talous on saastei-

den määrää mittaavien satelliitti-

havaintojen perusteella palaamassa kohti 

normaalia. Talous käy nyt arviolta noin 

80% kapasiteetilla. Samaan aikaan muu-

alla maailmalla taloudellinen aktiviteetti 

kuitenkin jäähtyy. Massatapahtumia peru-

taan, matkustamista rajoitetaan ja töitä 

tehdään etänä. Jopa Tokion kesäolympia-

laisten (24.7.-9.8.) siirtämistä 

myöhempään ajankohtaan pidetään nyt 

mahdollisena.  

 
 

Analyysiuutisia 
 

Mietteitä Nokian johtajavaihdoksesta 

 

Maanantaina Nokia paljasti, että Fortumin 

toimitusjohtaja Pekka Lundmark siirtyy No-

kian toimitusjohtajaksi Rajeev Surin tilalle 

31. elokuuta. Nokian strategisten ja opera-

tiivisten vaikeuksien takia yhtiön osake on 

tullut alas 35 prosenttia viimeisen vuoden 

aikana. Tätä taustaa vasten johtajavaih-

dos onkin positiivinen uutinen ja mielekäs 

liike väistyvältä hallitukselta. Emme näe, 

että johtajavaihdoksella olisi merkittäviä 

negatiivisia vaikutuksia lyhyen aikavälin 

operatiiviseen toimintaan, sillä prosessi 

lienee ollut käynnissä jo jonkin aikaa. 

 

 

  
Uskomme, että erittäin kokenut Pekka 

Lundmark on viisas nimitys Nokian joh-

toon. Lundmarkilla on noin kymmenen 

vuoden kokemus Nokia Networksilla 

1990-luvulla, jonka jälkeen hän on toimi-

nut Hackmanin ja Konecranesin 

toimitusjohtajana ennen siirtymistään 

Fortumille 2015. Hänellä on koulutus 

teknillisen fysiikan alalta ja laaja markki-

naosaaminen Nokian päämarkkinoilta, 

erityisesti USA:sta ja Kiinasta.   

 

Lundmarkilla on kykyä huolehtia osak-

keenomistajien eduista. Hänen 

johtamisessaan painopisteiden sano-

taan olevan selkeässä strategiassa, 

operatiivisessa erinomaisuudessa ja ta-

loudellisesti vahvassa suorittamisessa. 

Nämä ovat melko yleistä jargonia, mutta 

myös tärkeitä asioita toteutettavaksi. 

 

Mielestämme Lundmarkin ensisijainen 

tavoite on varmistaa Nokian 5G-teknolo-

gian vahvuus, jotta se olisi riittävän 

kilpailukykyistä Huaweita ja Ericssonia 

vastaan. On tärkeää, että Nokian tekno-

loginen tiekartta asiakkaiden nykyisistä 

4G-verkoista 5G-verkkoihin on luotet-

tava. Seuraava askel on saavuttaa 

finanssialan kestävä luottamus. Tie voi 

olla pitkä, mutta myös palkitseva. Tällä 

hetkellä Nokian arvostus on selvästi alle 

verrokkiryhmän. Koronaviruksen vaiku-

tukset Nokian ratkaisuihin ovat 

pienemmät kuin vaikkapa kuluttaja-

elektroniikan alalla. Myös USA:n 

markkinatilanne näyttää erittäin ter-

veeltä tänä vuonna. 
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Maa Klo Tapahtuma

CHN 3:45 Caixin PMI

GER 10:55 Palvelujen PMI

EMU 11:00 Palvelujen PMI

USA 15:15 Yksityisen sektorin työpaikat

USA 17:00 Palvelujen ISM

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -3,1 EUR/USD 1,116

Informaatioteknologia -3,8 EUR/SEK 10,558

Kulutustavarat ja palvelut -2,3 EUR/GBP 0,871

Perusteollisuus -2,4 EUR/JPY 119,820

Päivittäistavarat -1,3 EUR/CHF 1,068

Rahoitus ja kiinteistö -3,7 Euribor 3kk -0,46 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,8 Euribor 12kk -0,36 %

Terveydenhuolto -2,5 EUR 5v (swap) -0,41 %

Tietoliikennepalvelut -3,3

Yhdyskuntapalvelut -1,2

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,0 Öljy, Brent 52,5 1,2

S&P 500 -2,8 Kulta 1643,0 0,1

FTSE 1,0 Hopea 17,3 0,2

MSCI Asia Pacific 0,2 Vehnä 184,5 0,8

Eurostoxx50 futuuri* 0,2

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:55

Indeksi %

Nikkei 225 0,1

Hang Seng -0,2

Shanghai 0,2

klo 8:55
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