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USA:n osakemarkkinat sektoreittain,  

indeksit, valuutat, korot ja raaka-aineet 
 

 

 

Aasian pörssit tänään 

 
Lähde: Bloomberg 

 

Handelsbankenin talousennusteet 

 
 

Havaintoja markkinoilta 
 

Pörssit painuivat eilispäivän aikana punai-

selle niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. 

Maanantaina loistanut Nasdaq laski pääin-

dekseistä eniten, yli 2 %. Teknologiayhtiöi-

den lisäksi mm. kuluttajatuoteyhtiöt laskivat, 

kun sijoittajien huomio palasi Venäjä-pakot-

teisiin ja rahapolitiikkaan. USA:n 

keskuspankki Fedin Lael Brainard puhui 

haukkamaiseen sävyyn ja vihjasi, että koron-

nostojen lisäksi tasetta voitaisiin alkaa 

pienentää jo toukokuussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös Aasiassa on tänään selvä lasku-

päivä. Hongkongin markkinaviikko alkoi 

tänään reilun prosentin pudotuksella, kun 

Kiinan palvelualojen Caixin-ostopäällik-

köindeksi laski huomattavasti 

markkinoiden odotuksia enemmän. Maa-

liskuun luku painui tasolle 42, kun 

helmikuussa indeksi oli tasolla 50,2. Odo-

tuksissa oli vain kevyttä laskua. Caixin-

indeksi tuottaa dataa yksityisen sektorin 

yhtiöiden näkökulmasta. Lisäksi Kiinassa 

on viralliset ostopäällikköindeksit, jotka 

seuraavat suuria valtio-omisteisia yhtiöitä. 

 

Kiinan palvelualojen PMI 

 
 

 
 

Analyysiuutisia 
 

Valmet: lyhyellä tähtäimellä marginaali-

painetta, mutta hyvä ostopaikka voi 

avautua 

 

Arvioimme, että heikompi myyntimixi ja ko-

honneet logistiikkakustannukset ovat 

heikentäneet Valmetin bruttomarginaalia 

vuodenensimmäisellä neljänneksellä. 

Tuotantokustannukset kohosivat nopeasti 

Q1:llä, ja on todennäköistä, etteivät hinta-

paineet ole vielä täysin hellittäneet.  

 

Viime vuoden Q1 oli melko vahva kvar-

taali, ja uskomme myyntiin ja hallintoon 

liittyvien kulujen kasvaneen nyt vuoden ta-

kaista Q1:llä suuremmiksi, kuten Q4:llä. 

Kokonaisuudessaan odotamme pientä 

laskua liikevoittomarginaaliin. Jos konsen-

susarvio ei tule alas, pelkomme on, että 

meidän ja konsensuksen välinen ennuste-

ero kasvaa liian suureksi. 

 

   

Neles on nyt Q2:lla konsolidoituna yhti-

öön. Sen pitäisi parantaa liiketoiminnan 

vakautta ja tukea kannattavuutta. Johto 

nosti hiljattain marginaalitavoitetta 10-12 

prosentista 12-14 prosenttiin, ja us-

komme näillä näkymin uuteen nostoon 

Q4/2023 raportin yhteydessä. 

 

On mahdollista, että meidän estimaat-

timme 2022 tilauksista on liian 

varovainen. Tärkeimmät uutiset Q1-ra-

portissa olisivat, että palveluliiketoiminta 

palautuisi edelleen ja kysyntä automaa-

tiossa sekä venttiileissä pysyisi 

vahvana. 

 

Valmet julkaisee Q1-tuloksensa 27.4. 
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Maa Klo Tapahtuma

CHN 4:45 Caixin-ostopäällikköindeksi

GER 9:00 Tehdastilaukset

EMU 12:00 Vähittäiskauppa

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -1,5 EUR/USD 1,088

Informaatioteknologia -2,2 EUR/SEK 10,290

Kulutustavarat ja palvelut -2,4 EUR/GBP 0,834

Perusteollisuus -0,8 EUR/JPY 134,860

Päivittäistavarat 0,1 EUR/CHF 1,015

Rahoitus ja kiinteistö -0,7 Euribor 1kk -0,55 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -1,4 Euribor 3kk -0,47 %

Terveydenhuolto 0,2 Euribor 6kk -0,38 %

Tietoliikennepalvelut -1,4 Euribor 12kk -0,09 %

Yhdyskuntapalvelut 0,7 EUR 5v (swap) 1,09 %

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 0,2 Öljy, Brent 107,2 0,5

S&P 500 -1,3 Kulta 1919,7 -0,2

FTSE 0,7 Hopea 24,3 -0,1

MSCI Asia Pacific 1,1 Vehnä 364,5 0,2

Eurostoxx50 futuuri* -0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 9:14

Indeksi %

Nikkei 225 -1,5

Hang Seng -1,2

Shanghai -0,1

klo 9:14
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