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Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Yhdysvalloissa on nähty raivoisaa nousua 

viime päivinä, kun jo bear-markkinaan vajon-

neet pörssi-indeksit ovat korjanneet vahvasti 

ylöspäin. S&P 500 -indeksi on noussut kol-

men päivän aikana eniten 90 vuoteen. On 

tietenkin aivan liian aikaista sanoa onko voi-

makas nousu vain hetkellinen korjausliike 

vai kestävämmällä pohjalla. Markkinoiden 

hinnoittelu kertoi ja kertoo edelleen hyvin 

haastavista olosuhteista kevään ja kesän ai-

kana, mutta niiltä on koronaviruspandemian 

aiheuttaman talouden shokin myötä mahdo-

ton välttyä. Historiallisesti katsottuna 

osakemarkkinoilla on kestänyt 18 kuukautta 

toipua sen jälkeen, kun ensimmäiset merkit 

talouden taantumasta on saatu. 

 

 

  

On muistettava, että talouden olot ovat 

erittäin epävarmat eikä vastaavaa tilan-

netta ole jouduttu käsittelemään 

markkinoilla aiemmin. Maailmanlaajuinen 

viruspandemia on käytännössä sulkenut 

talouksia ja pakottanut puolet maailman 

väestöstä välttämään sosiaalisia kontak-

teja. Yhdysvalloissa jätettiin viime viikolla 

lähes 3,3 miljoonaa työttömyyskorvausha-

kemusta. Määrä on lähes käsittämätön, 

sillä se vastaa yli nelinkertaisesti aiempaa 

ennätystä. 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Huhtamäen massiivinen volyymin  

pudotus hinnoissa 

 

Huhtamäen ainutlaatuinen markkina-

asema tukee yhtiötä pakkausmarkkinoi-

den kasvaessa kehittyvillä markkinoilla 

pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yhtiön 

tase ja kyky luoda kassavirtaa antavat 

vauhtia kasvuun ja tuoteinnovaatioiden te-

kemiseen. Koronaviruspandemia 

vahingoittaa Huhtamäen volyymikehitystä. 

Me kuitenkin uskomme, että volyymien 

lasku on jo hinnoiteltuna osakkeeseen, 

joka on tullut helmikuun huipusta alas yli 

30 prosenttia. On myös otettava huomi-

oon, että ruokapakkauksien kysyntä on 

kaikesta huolimatta melko defensiivistä. 

 

Suurin osa pandemia vaikutuksista Huhta-

mäkeen tulee siitä, että yhtiön 

liikevaihdosta 40 prosenttia tulee nouto-

ruokasegmentistä, joka kärsii myös 

ravintoloiden sulkemisista. Ruoan kotiin-

kuljetukset kyllä lisääntyvät, mutta on 

todennäköistä, että volyymien lasku on tu-

levina kuukausina kymmenien prosenttien 

luokkaa. Pidämme edelleen OSTA-suosi-

tuksen, mutta laskimme tavoitehintaa 

selvästi samalla kun laskimme osakekoh-

taisten tuottojen ennusteita 16% tälle ja 

11% ensi vuodelle. 

 

OSTA – tavoitehinta 36 eur (oli 47 eur) 

 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 

25.2.2020 klo 7:32 CET 

 

 

  

Kone päivitti ohjeistustaan: 

kolme skenaariota  

 

Kone odottaa 2020 liikevaihdon laske-

van viime vuodesta tai pysyvän 

tasaisena, kun sitä mitataan vertailukel-

poisilla valuuttakursseilla. Myynnin 

hiipumisen vauhti riippuu nyt siitä kuinka 

massiivisia rajoitustoimet ovat ja kuinka 

nopeasti pandemia alkaa hellittää. Tä-

hän on nyt olemassa kolme skenaariota:  

 

1) Tasaisena pysyvä liikevaihto vaa-

tisi melko ripeää elpymistä vuoden 

loppupuolella ja kestävää positii-

vista kehitystä Kiinassa.  

2) Liikevaihdon odotetaan laskevan 

alle 5 prosenttia, jos rajoitteet pure-

vat vuoden alkupuolella ja 

elpyminen on vaiheittaista loppu-

puolella. 

3) Liikevaihto voisi laskea 5-10 pro-

senttia, jos laajat ja tiukat 

toimenpiteet vaikuttavat vielä mer-

kittävästi vuoden loppupuolella. 

 

Me odotamme Koneen olevan keski-

määräräistä konepajayhtiötä vähemmän 

altis koronaviruksen vaikutuksille, ja yh-

tiön päivitetty näkemys tukee meidän 

näkemystämme. Leikkasimme viime vii-

kolla Koneen liikevaihdon ennustetta 

hieman. Yleinen epävarmuus on nyt erit-

täin koholla, ja se huomioon ottaen 

Koneen ohjeistus ei ole kaukana meidän 

estimaateistamme. Kiinan osalta Kone 

on raportoinut jo merkittävästä elpymi-

sestä sen jälkeen kun maassa on 

löysätty rajoituksia. Muualla maailmalla 

ollaan tietysti edelleen menossa voimak-

kaasti toiseen suuntaan. 

 

OSTA – tavoitehinta 58 eur 

 
Alkuperäinen analyysi: Timo Heinonen 

23.2.2020 klo 12:30 CET 
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Maa Klo Tapahtuma

FIN 9:00 Kuluttajien luottamus

USA 14:30 Yksityinen kulutus

USA 16:00 Michigan-luottamusindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia 6,2 EUR/USD 1,104

Informaatioteknologia 6,3 EUR/SEK 10,971

Kulutustavarat ja palvelut 4,3 EUR/GBP 0,904

Perusteollisuus 6,4 EUR/JPY 119,970

Päivittäistavarat 5,7 EUR/CHF 1,062

Rahoitus ja kiinteistö 6,4 Euribor 1kk -0,44 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 4,9 Euribor 3kk -0,35 %

Terveydenhuolto 7,0 Euribor 6kk -0,27 %

Tietoliikennepalvelut 6,1 Euribor 12kk -0,15 %

Yhdyskuntapalvelut 8,4 EUR 5v (swap) -0,18 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 2,1 Öljy, Brent 26,5 0,5

S&P 500 6,2 Kulta 1623,9 -0,5

FTSE 2,2 Hopea 14,6 1,0

MSCI Asia Pacific 0,7 Vehnä 193,5 -2,1

Eurostoxx50 futuuri* 0,5

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:45

Indeksi %

Nikkei 225 3,9

Hang Seng 1,0

Shanghai 0,6

klo 8:45
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