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 Europörsseille paras toukokuu 2009 jälkeen? 

 Trumpin Kiina-linjaukset tänään hermostuttavat 

 Analyysiuutisissa Nokian Renkaat 

 

 

Tapahtuu tänään  

 

Taloustilastoja ja tapahtumia  

 
 

 

Markkinat numeroina 

USA:n osakemarkkina sektoreittain,  
indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 
 

 

 

Aasia tänään aamulla 

 
Lähde: Bloomberg 

Handelsbankenin talousennusteet 

 

 
Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssinousu sai eilen jatkoa Euroopassa, 

kun markkinoilla punnittiin EU:n elvytysohjel-

man myönteisiä vaikutuksia talouden 

aktiviteettiin ja toisaalta USA:n ja Kiinan vä-

lisen kiistelyn mahdollisia seurauksia. 

Nousupäivä oli Euroopan pörsseille neljäs 

peräkkäinen, ja toukokuusta on näillä näky-

min tulossa tänä vuonna poikkeuksellisen 

tuottoisa. Ennen viimeistä kaupankäyntipäi-

vää osakemarkkinat ovat nousseet 

Euroopassa eniten toukokuun 2009 jälkeen. 

 

 

  

Euroopan osakemarkkinoilla toipuminen 
jatkunut, mutta huiput yhä kaukana 
(Stoxx 600 -indeksi 1.1.2020 alkaen) 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Yhdysvalloissa nousu kääntyi päivän 

päätteeksi laskuksi, kun epävarmuus 

USA:n ja Kiinan välisestä jännitteestä pa-

lasi pintaan. Presidentti Trump kertoi, että 

aikoo pitää tänään lehdistötilaisuuden, 

jossa kertoo uusista toimista Kiinan suh-

teen. Trumpin hallinto on ilmaissut 

pitävänsä suurena virheenä Kiinan laki-

asetusta, joka rajoittaa Hongkongin 

itsemääräämisoikeutta. 

 

Suomi on taantumassa. Bkt on nyt supis-

tunut kaksi kvartaalia peräkkäin, kun se 

painui Q1:llä 0,9 % edellisestä kvartaa-

lista, jolloin se supistui 0,6 %. Nyt Q2:lla on 

tulossa vielä huomattavasti rajumpi pudo-

tus, jonka jälkeen talouden absoluuttinen 

pohja on todennäköisesti takana. 

 
 

Analyysiuutisia 

 

Nokian renkailla uusi alku –  

nostimme suositusta 

 

Nokian renkaat on perinteisesti yltänyt hy-

viin marginaaleihin erinomaisen markkina-

asemansa ansiosta. Uskomme edelleen, 

että yhtiön pitkän aikavälin näkymä pysyy 

houkuttelevana. Tätä tukee laajeneva ja-

keluverkosto Pohjois-Amerikassa ja 

Keski-Euroopassa. Lyhyellä aikavälillä yh-

tiön toimitusvolyymit ovat kuitenkin 

paineessa. Rengasvarastoja ei ole saatu 

tyhjennettyä, koska leuto talvi ja korona-

pandemia ovat heikentäneet kysyntää. 

 

 

  

Yhtiö nimitti tällä viikolla uudeksi toimi-

tusjohtajakseen Jukka Moision, jolla on 

erinomainen historia Huhtamäen joh-

dossa. Moisio tuntee hyvin Pohjois-

Amerikan markkinat, mikä pitäisi tukea 

uusien investointien tekemistä. Us-

komme, että seuraavaksi osakkeen 

nousua voivat tukea autojen romutus-

palkkiot, jotka tukevat uusien autojen 

myyntiä sekä tilastot vähitellen elpyvistä 

vaihtorengasmarkkinoista. Myös uuden 

huipputason nastarenkaan lanseeraami-

nen Hakkapeliitta 9 -mallin korvaajana 

tukee yhtiötä. Perinteisesti uusien ren-

kaiden tulolla markkinoille on ollut 

positiivinen vaikutus osakkeeseen. 

 

Nostimme yhtiön suositusta ja tavoite-

hintaa. Uudet osakekohtaisten tuottojen 

ennusteemme ovat aiempaa korkeam-

mat vuosille 2021-22. Näkymää tukevat 

odotukset volyymien kasvusta, uusien 

tuotteiden paremmasta hinnoitteluvoi-

masta sekä markkinoiden elpymisestä. 

 

OSTA – tavoitehinta 26 eur (oli 19) 
 
Alkuperäinen analyysi: Mika Karppinen 
28.5.2020 klo 7:32 CET 
 

Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

JPN 2:50 Teollisuustuotanto

FIN 8:00 Ulkomaankauppa

FIN 8:00 Bkt, Q1

EMU 12:00 Kuluttajahinnat

USA 15:30 Yksityinen kulutus

USA 16:55 Michigan-luottamusindeksi

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -2,9 EUR/USD 1,110

Informaatioteknologia -0,2 EUR/SEK 10,537

Kulutustavarat ja palvelut -1,0 EUR/GBP 0,899

Perusteollisuus -1,0 EUR/JPY 118,940

Päivittäistavarat 0,7 EUR/CHF 1,070

Rahoitus ja kiinteistö -1,6 Euribor 1kk -0,46 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut 0,8 Euribor 3kk -0,29 %

Terveydenhuolto 1,3 Euribor 6kk -0,14 %

Tietoliikennepalvelut -1,0 Euribor 12kk -0,08 %

Yhdyskuntapalvelut 3,0 EUR 5v (swap) -0,27 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 1,1 Öljy, Brent 34,8 -1,4

S&P 500 -0,2 Kulta 1719,7 0,1

FTSE 1,2 Hopea 17,4 0,2

MSCI Asia Pacific 0,1 Vehnä 189,3 0,3

Eurostoxx50 futuuri* -1,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:28

Indeksi %

Nikkei 225 -0,2

Hang Seng -0,7

Shanghai 0,1

klo 9:28
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