
 

Markkinointimateriaalia 

 

11.6.2020  -  08:26 
 

 Korona vaivaa taas sijoittajia, elvytyshanat auki pitkään 

 Suomen sitkeää teollisuussektoria koetellaan syksyllä 

 Husqvarnan myynti vetää odotettua paremmin 

 

 

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 
 

Maailman osakemarkkinoiden luisu sai ei-

len jatkoa nousupyristelyistä huolimatta. 

Sekä Euroopassa että USA:ssa pörssit pai-

nuivat kohtalaiseen laskuun, ja päivä on ollut 

selvästi alavireinen myös Aasiassa. Riskin-

ottohaluja söivät uudet pelot koronaviruksen 

toisesta aallosta sekä Keskuspankki Fedin 

varovaiset näkemykset korkokokouksessa.  

 

USA:n monien osavaltioiden uusissa tar-

tunnoissa on nähty viime päiviä taas nousua, 

ja tapausten määrä on ylittänyt 2 miljoonan 

rajan. WHO varoitti myös, että Etelä-Ameri-

kan tartuntatilanne on syvästi huolestuttava. 

Globaalisti tartuntoja on noin 7,3 miljoonaa. 

 

 

  

Keskuspankki Fed antoi eilisen korko-

kokouksensa päätteeksi ymmärtää, että 

nollakorkoympäristö jatkuu vielä pit-

kään. ”Fed ei edes harkitse harkitsevansa 

koronnostoja”, totesi keskuspankin johtaja 

Jay Powell.  Fed lupasi lisäksi pitää elvy-

tysostot vähintään nykyisellä tasollaan. 

Powellin mukaan työllisyydessä on edes-

sään hidas elpyminen toukokuun hyvistä 

luvuista huolimatta. Myös finanssipoliitti-

nen elvytys jatkuu vahvana. Valtiovarain-

ministeri Steve Mnuchinin mukaan elvy-

tystä ”ehdottomasti lisätään” kaikkein 

pahimmin kärsineillä toimialoilla. 

 

 
Suomen teollisuustuotanto 
osoittanut sitkeyttä – suurin 
kuoppa kuitenkin edessä 
 

Suomen teollisuustuotanto heikkeni huhti-

kuussa pelättyä vähemmän. Tuotannon 

arvo laski edelliskuusta 2,2 % ja vuoden 

takaisesta 3,1 %. Alkuvuonna eli tammi-

huhtikuussa tuotanto laski 0,8 % vuoden 

takaisesta. Toimialoista vain sähkö-, elekt-

roniikka-, kaasu-, höyry- ja ilmastointialalla 

tuotanto pysytteli edelliskuun tasolla. 

Muilla toimialoilla tuotanto supistui. Suu-

rinta lasku oli kemianteollisuudessa, jonka 

tuotanto supistui 6,8 %. Teollisuuden uu-

sien tilauksien arvo laski 13 % vuoden 

takaisesta. Tammi-huhtikuussa tilaukset 

laskivat 8,3 % vuoden 2019 vastaavasta 

ajankohdasta. Ulkomaankaupan ennakko-

tiedot puolestaan paljastavat, että 

Suomen viennin arvo laski huhtikuussa 

19,8 % ja tuonti 27,5 % vuoden takaisesta.  

 

Teollisuustuotannon lasku oli siis huhti-

kuussa varsin maltillista. Suomi pärjäsi 

esim. Saksaan verrattuna erittäin hyvin, 

mitä on pidetty esim. maltillisempien ko-

ronarajoitustoimien tuloksena. Pahin on 

kuitenkin vasta edessä, ja uskomme, että 

syksy tulee olemaan Suomen jälkisykli-

selle teollisuudelle heikointa aikaa. Tästä 

huolimatta on hyvä uutinen, että ainakin 

tähän saakka teollisuutemme on osoitta-

nut näinkin hyviä sitkeyden merkkejä. 

 

 

  

Analyysiuutisia 
 

Husqvarnan tärkein kvartaali vaikut-

taa selvästi odotuksia paremmalta 

 

Mielestämme Husqvarnan tuoreimmat 

myyntiluvut vahvistaa sen, että yhtiön 

tuotteiden kysyntä on jatkunut vahvana, 

jopa koronarajoitustoimien aikana huhti-

toukokuussa. Husqvarna arvioi raportis-

saan myynnin laskevan toisella 

neljänneksellä vain 10 % vuoden takai-

sesta, kun konsensus odotti 20-25 % 

laskua. 

 

Husqvarna korostaa kastelutuotteiden 

olevan vahva kategoria neljänneksen ai-

kana. Mielestämme tällä pitäisi olla 

positiivisia vaikutuksia tuottoihin. 

 

Toinen vuosineljännes on Husqvarnalle 

tärkein kvartaali, ja se kattaa perintei-

sesti yli puolet koko vuoden liikevoitosta. 

Ensimmäisen vuosipuolisko kattaa voi-

toista jopa 95 %. Kun 

konsensusodotukset ovat olleet erittäin 

matalat, voimme odottaa konsen-

susennusteen koko vuoden osalta 

nousevan noin 10-15 prosenttia myynti-

raporttia edeltävistä luvuista. 

 

Husqvarna on erityisesti puutarha- ja 

metsäkoneita valmistava ruotsalainen 

monialayritys. Se on listautunut Tukhol-

man pörssiin.  

 

OSTA – tavoitehinta 85 sek 

 
Alkuperäinen analyysi: Karri Rinta 
9.6.2020 klo 7:30 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

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

USA 15:30 Tuottajahinnat

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -4,9 EUR/USD 1,133

Informaatioteknologia 1,7 EUR/SEK 10,483

Kulutustavarat ja palvelut -0,4 EUR/GBP 0,895

Perusteollisuus -2,4 EUR/JPY 121,460

Päivittäistavarat -0,1 EUR/CHF 1,072

Rahoitus ja kiinteistö -3,7 Euribor 1kk -0,48 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,1 Euribor 3kk -0,35 %

Terveydenhuolto -0,1 Euribor 6kk -0,19 %

Tietoliikennepalvelut -0,3 Euribor 12kk -0,12 %

Yhdyskuntapalvelut -0,5 EUR 5v (swap) -0,24 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -1,0 Öljy, Brent 40,4 -3,3

S&P 500 -0,5 Kulta 1729,3 -0,5

FTSE -0,1 Hopea 17,9 -1,3

MSCI Asia Pacific 0,7 Vehnä 185,0 0,3

Eurostoxx50 futuuri* -2,0

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 8:24

Indeksi %

Nikkei 225 -2,2

Hang Seng -1,5

Shanghai -0,2

klo 8:25
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