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Huhtamäki Q3: odotetun vahvaa operatiivista tekemistä

• Maailmankaupan heikkous rassaa Helsingin 
pörssin yhtiöitä

• Finnair Q3: arvostus tai näkymät eivät puolla 
vielä riskinottoa

• Nokian Renkaat: heikot suoritukset katkaisivat 
kärsivällisyyden

• Cargotec Q3: vielä liian varhaista hypätä kyytiin

• Alma Media Q3: selkeä tulosparannus 
tehokkuuden kasvun ja digituottojen vedolla

• SSAB Q3: tulos alle odotusten, näkymät 
matalia odotuksia vaisummat

• Evli Q3: yhtiö palasi odotuksia nopeammin 
tuloskasvuun

• Ponsse Q3: tilauksissa iso pettymys

• Suominen Q3: käänne etenee tuskastuttavan 
hitaasti 

• Neo Industrial Q3: haastava kvartaali laukaisi 
tulosvaroituksen

• Basware Q3: vahva käänne operatiivisissa 
trendeissä

• Kesla Q3: kannattavuus ilonaihe, mutta 
markkina pehmenee

Yhtiöt aamukatsauksessa: Huhtamäki, Finnair, Nokian Renkaat, Cargotec, Alma Media, SSAB, Evli Pankki, Ponsse, Suominen, Neo Industrial, Basware, Kesla, Aspocomp, 
Kemira, Kesko, Tieto, Vaisala, Fondia
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Kehittyneillä markkinoilla Euroopassa tiistai oli lievä nousupäivä (Eurostoxx +0,1 %), mutta pääindeksit 
painuivat 0,1-0,7 % laskuun USA:ssa. Ison-Britannian EU-ero mutkistui jälleen, kun parlamentin alahuone 
hyväksyi Boris Johnsonin neuvotteleman erosopimuksen, mutta hylkäsi ehdotuksen brexit-lain pikakäsittelystä, 
mikä siirtää eron todennäköisesti lokakuun loppua myöhemmäksi.

Aasian markkinoilla aloitettiin aamu pääosin laskutunnelmissa. Japanin Nikkei oli aamukahdeksalta 
lähtötasoillaan ja Kiinan Shanghai Composite 0,3 % miinuksella. Brexit-sotku ja puolijohdemarkkinan 
kuumemittarina pidetyn Texas Instrumentsin tulospettymys painoi osakkeita Aasiassa.

Valuuttamarkkinoilla euron kurssi dollaria vastaan oli aamulla hienoisessa laskussa ja yhteisvaluutta 
noteerattiin 1,112 dollarissa. Brexit-vyyhdin mutkistuminen ja eropäivän siirtäminen lokakuusta todennäköisesti 
myöhemmäksi painoi punnan lisäksi myös euroa.

Raaka-ainemarkkinalla öljyn hinta oli aamulla laskussa, ja WTI-futuurit liikkuivat 54,05 dollarissa/bbl (-0,8 %). 
USA:n öljyvarastojen odotettua suurempi kasvu viime viikolla painoi osaltaan öljyn hintaa.
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Inderes mallisalkku

Inderes analyysitiimin mallisalkku, joka sijoittaa oikeaa rahaa. Salkun tukijalkana ovat laadukkaat, kestäviä 
kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Poimimme salkkuun myös lyhyen tähtäimen ideoita, kun 
houkuttelevia vaihtoehtoja on tarjolla.

Viimeisimmät raportit inderes.fi-
palvelussa

Vielä liian varhaista hypätä kyytiin
23.10.2019  |  Cargotec  |  Vähennä

Tilauksissa iso pettymys
23.10.2019  |  Ponsse  |  Vähennä

Kannattavuus ilonaihe, mutta markkina pehmenee
23.10.2019  |  Kesla  |  Vähennä

Arvostus tai näkymät eivät puolla vielä riskinottoa
23.10.2019  |  Finnair  |  Vähennä

Vahva käänne operatiivisissa trendeissä
23.10.2019  |  Basware  |  Lisää

Heikot suoritukset katkaisivat kärsivällisyyden
22.10.2019  |  Nokian Renkaat  |  Vähennä

Arvostus on karannut käsistä ennen Q3-tulosta
22.10.2019  |  Aspocomp  |  Myy

Tuloskasvuennusteiden kulmakerroin oli pielessä
22.10.2019  |  Talenom  |  Lisää

Tuloksen on parannuttava
22.10.2019  |  SRV Yhtiöt  |  Vähennä

Ydinliiketoiminta on takaisin raiteilla
21.10.2019  |  Vincit  |  Lisää
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InderesTV

Suominen Q3'19: alhaalla ollut vertailutaso ylittyi vain niukasti

Basware Q3'19: odotuksia selvempi tuloskäänne ja 
vahva tilauskertymä (en)

Cargotec Q3'19: kannattavuus hyvällä tasolla, 
mutta tilaukset laskivat

Seuraa meitä somessa

Facebook
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Sijoitusfoorumi

Makrotapahtumat, 23.10.2019

17:00 Euroalue: Kuluttajaluottamus, alustava , loka 
, ennuste (Reuters) -6,6 /edellinen -6,5

https://www.inderes.fi/node/110433
https://www.inderes.fi/node/110403
https://www.inderes.fi/node/110369
https://fi-fi.facebook.com/inderes/
https://www.youtube.com/channel/UCA8t6FufzhadZJZBXiYW8jQ
https://twitter.com/Inderes
https://keskustelut.inderes.fi/
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Maailmankaupan heikkous rassaa Helsingin pörssin yhtiöitä

Maailmankaupan kasvun takkuilu alkaa yhä enenevissä määrin rassata osaa Helsingin pörssin yhtiöistä. 
Maailmankauppa ja talouskasvun hidastuminen mainittiin eilen ainakin Finnairin ja Cargotecin analyytikoiden 
videokommenteissa negatiivisena tekijänä.

Maailmankaupan volyymit jatkoivat vuodentakaiseen nähden laskuaan kesällä (viimeisimmät luvut heinäkuulta), 
mutta selvää käännettä ei tuoreempien lukujen mukaan ole näköpiirissä. Vientitilaukset olivat suurissa 
talouksissa elokuussa edelleen laskussa, ja osaltaan kauppaa painaa yhä suurempaa roolia 
maailmantaloudessa ottavan Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä meneillään oleva kauppasota, johon 
ratkaisua saadaan todennäköisesti odotella vielä pitkään.

Marianne Palmu
Ekonomisti, Aamukatsauksen 
tuottaja
+358 50 339 1521
marianne.palmu@inderes.fi

https://www.inderes.fi/fi/videot/finnair-q319-kriittisella-neljanneksella-tulos-paineen-alla
https://www.inderes.fi/fi/videot/cargotec-q319-kannattavuus-hyvalla-tasolla-mutta-tilaukset-laskivat
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Positiivisia tekijöitä maailmantaloudelle löytääkseen joutuu kääntämään useamman kiven, mutta toisaalta rajua 
alamäkeäkään ei ennusteille tyypillisesti odoteta. Joka tapauksessa talousennusteita on jouduttu edelleen 
laskemaan. Viimeisimpänä Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laski maailmantalouden kasvuennustettaan 
viime viikolla. Tuoreen ennusteen mukaan viime vuoden kasvuluvuista leikkautuisi pois viidennes kuluvana 
vuonna. Vuodentakaiseen verrattuna ennustelasku on ollut reilu (2019e nyt 3,0 % ja lokakuussa 2018 3,7 %), 
mikä kuvaa odotettua nopeampaa suhdanteen heikkenemistä maailmantaloudessa.

Marianne Palmu
Ekonomisti, Aamukatsauksen 
tuottaja
+358 50 339 1521
marianne.palmu@inderes.fi
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Huhtamäki Q3: odotetun vahvaa operatiivista tekemistä

Huhtamäki julkisti Q3-raporttinsa tänään aamulla. Huhtamäen Q3-tulos ylitti reippaasti heikot vertailuluvut ja 
operatiivinen suoritus oli linjassa konsensusodotusten kanssa. Sen sijaan kommentit kuluvan vuoden näkymistä 
olivat odotetun abstraktit eivätkä ne indikoineet sinänsä odotetusti merkittävistä muutoksista kokonaisuutena 
varsin suotuisassa ruokapakkausten markkinatilanteessa. Emme odota Huhtamäelle tänään erityisen 
voimakasta kurssireaktiota kumpaankaan suuntaan suhteessa yleiseen markkinakehitykseen johtuen 
odotuksiin nähden melko neutraalista Q3-raportista.

Antti Viljakainen
Analyytikko
+358 44 591 2216
antti.viljakainen@inderes.fi

Huhtamäki | Kurssi: 37.73
Vähennä | Tavoitehinta: 34.00
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Huhtamäen liikevaihto kasvoi Q3:lla 10 % 855 MEUR:oon. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli hyvällä 7 %:n 
tasolla, mikä heijastelee defensiivisten ruokapakkausten laaja-alaisesti melko suotuisaa kysyntäkuvaa. 
Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli vahvalla tasolla 8 %:ssa. Alueista kommentit olivat valtaosin 
vakaan positiivisia ainoastaan Euroopan joustopakkauksia lukuun ottamatta. Raportoitua kasvua tukivat lisäksi 
valuutat noin 3 %-yksiköllä etenkin EUR/USD-valuuttaparin heikentymisen takia. Divisioonatasolla yhtiö ylsi 
vertailukelpoiseen kasvuun kaikissa divisioonissa. Vahvinta vertailukelpoinen kasvu oli jälleen sekä volyymeistä 
että hinnoittelusta vauhtia saaneessa North Americassa.

Oikaistua liikevoittoa Huhtamäki teki Q3:lla 72 MEUR, mikä vastaa yhtiölle hyvää 8,5 %:n oikaistua 
liikevoittomarginaalia. Oikaistu tulos osui hyvin konsensusodotuksiin ja omiin ennusteisiimme. Oikaistu tulos 
parani etenkin volyymikasvun, vuoden 2018 loppupuolella tehtyjen hinnoittelu- ja tehokkuustoimien, valuuttojen 
ja kustannustason maltillisen alentumisen takia. Divisioonatasolla ripeimpään tuloskasvuun ylsi odotetusti 
kasvun ajamana North America ja myös Flexible Packagingin sekä Food Service Europa-Asia-Oceania ylsivät 
vahvoihin tulosparannuksiin. Uuden tuotteen kaupallistamisen aiheuttamisesta kulurasituksesta edelleen 
kärsinyt Fiber Packaging sen sijaan jäi käytännössä vertailulukujen tasolle. Kertakuluja yhtiö kirjasi Q3:lle 4,6 
MEUR. Niistä valtaosa liittyi tulipalosta aiheutuneisiin tappioihin, joiden oikaiseminen on mielestämme hieman 
kyseenalaista. Rahoituskuluissa ei ollut suurempia yllätyksiä, kun taas veroaste kohosi Huhtamäelle 
epätyypillisen korkealle tasolle noin 25 %:iin. Veroastetta ja kertakuluja heijastellen yhtiön 0,41 euron raportoitu 
EPS jäi odotuksista selvästi.

Huhtamäki toisti Q3-raportissaan tilinpäätöksen yhteydessä kuluvalle vuodelle antamansa näkymät, joiden 
mukaan konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina tänä vuonna. Tämä oli 
täysin odotusten mukaista. Markkinatilanteen kehitystä yhtiö kommentoi raportissa niukahkosti eikä raportti 
sisältänyt selkeitä merkkejä tuntuvista muutoksista toimintaympäristössä. Alustavan arviomme mukaan raportti 
ei aiheuta meidän ja konsensuksen ennusteisiin olennaisia muutospaineita lähivuosille.

Antti Viljakainen
Analyytikko
+358 44 591 2216
antti.viljakainen@inderes.fi

Huhtamäki | Kurssi: 37.73
Vähennä | Tavoitehinta: 34.00
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Finnair Q3: arvostus tai näkymät eivät puolla vielä riskinottoa

Finnair julkisti eilen Q3-tuloksensa, joka oli sekä vertailukautta että odotuksiamme heikompi tiettyjen 
tulovirtojen lievien alitusten ja kulurivien ylitysten takia. Ohjeistus pysyi ennallaan, mutta ohjeistukseen yltämistä 
saadaan vielä jännittää, ja lähiaikojen ennustemuutokset jäivät lopulta melko pieniksi. Laskemme Finnairin 
tavoitehintamme 6,40 euroon (aik. 6,75 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme, sillä riskinottoon ei 
mielestämme löydy kannustimia lyhyen ajan arvostuksesta tai näkymistä.

Antti Viljakainen
Analyytikko
+358 44 591 2216
antti.viljakainen@inderes.fi

Finnair | Kurssi: 6.21
Vähennä | Tavoitehinta: 6.40
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Suhteellisen hyvä liikennedata ei siivittänyt yhtiötä vertailulukuihin tai ennusteisiin Q3:lla

Finnairin liikevaihto kasvoi kausiluonteisesti vuoden tärkeimmällä Q3:lla 7,9 % 870 MEUR:oon. Liikevaihto alitti 
ennusteemme lievästi, mikä johtui etenkin Aasian lipputuottojen ja lisäpalvelumyynnin ennusteitamme 
hitaammasta kasvusta ja rahdin liikevaihdon supistumisesta. Euroopan lipputuotot ja Aurinkomatkojen myynti 
kasvoivat sen sijaan odotuksiamme ripeämmin. Finnairin yksikkötuotto pysyi näitä tekijöitä heijastellen 
paineessa (Q3’19: RASK -1,5 %), vaikka matkustajakäyttöaste kohosikin Q3:lla melko hyvälle tasolle 86 %:iin. 
Finnairin Q3:n oikaistu liikevoitto laski melko hyvästä vertailukaudesta 14 % ja oli 101 MEUR. Konsensuksen ja 
meidän ennusteet olivat noin vertailukauden tasolla. Odotuksiamme heikomman tuloksen taustalla oli 
liikevaihdon ennusteita hitaampi kasvu ja myös yhtiön kulurivit olivat arvioitamme ylempänä etenkin myynti-, 
markkinointi ja jakelukulujen sekä palkkojen osalta. Suhteessa vertailukauteen tulosta rokotti odotetusti 
polttoaineen suojatun hinnan nousu ja vahvistunut EUR/USD, mutta polttoainekulut ja dollarimääräiset kuluerät 
osuivat melko hyvin odotuksiimme. Alariveillä IFRS 16 -kirjanpidossa epävakaat rahoituskulut olivat 
ennusteitamme lievästi korkeammat. Siten Finnairin EPS putosi Q3:lla operatiivista tulosta heijastellen selvästi 
meidän ja konsensuksen ennusteita alemmas 0,43 euroon.

Antti Viljakainen
Analyytikko
+358 44 591 2216
antti.viljakainen@inderes.fi

Finnair | Kurssi: 6.21
Vähennä | Tavoitehinta: 6.40
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Osakkeessa on tulosvaroitusriski loppuvuoden aikana, vaikka emme tehneet isoja ennustemuutoksia

Finnair toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa kapasiteetin 11-12 %:n kasvusta ja liikevaihdon hieman 
kapasiteettia hitaammasta kasvusta. Lisäksi Finnair toisti tulosohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön oikaistu 
liikevoitto-% on tänä vuonna 4,5-6,0 % olettaen, että polttoaineen hinnoissa tai valuuttakursseissa ei tapahdu 
suurempia muutoksia (2018: oik. EBIT-% 7,7 %). Ohjeistuksen toisto ei ollut yllättävää, mutta lähes ennallaan 
pysyneen Q4:n ennusteemme, Q1-Q3:n toteuman ja jatkuvan epävarmuuden perusteella arvioimme, että 
tulosohjeistuksen alarajan ylittäminen ei ole varmaa (2019e: oik. EBIT 4,5%). Lähivuosien ennustemuutokset 
jäivät kuitenkin Q3-raportin jälkeen vähäisiksi, sillä Reutersin raakaöljyn konsensukseen pohjautuva 
polttoaineen hintaennusteiden lasku neutraloi tiettyjen tuloerien laskun ja kuluerien nousun negatiivisen 
vaikutuksen. Lähivuosina yhtiön kannattavuutta tukee arviomme mukaan ulkoisten tekijöiden luoman 
vastatuulen rauhoittuminen ja maltillinen kasvu, mutta kireän kilpailun ja hidastuvan suhdanteen takia emme 
odota yhtiön kannattavuuden yltävän vahvojen vuosien 2017-2018 tasolle lähiaikoina.

Arvostuskuvasta ei löydy vuoden tähtäimellä kiintopistettä, joka kannustaisi riskinottoon

Finnairin tulospohjaista arvostusta ei voi merkittävän IFRS 16 -muutoksen takia peilata enää historiallisiin 
tasoihin. Tulosparannuksen sisältävillä ensi vuoden ennusteillamme Finnairin P/E-kerroin on korkeahko 17x ja 
myös 12x tasolla oleva stabiilimpi EV/EBIT-kerroin on kipurajoilla. Tasepohjainen oikaistu P/B (2019e) on noin 
1,1x, mitä emme pidä myöskään houkuttelevana lyhyellä tähtäimellä (vrt. 2019e-2020e ROCE-% alle WACC-%:n). 
Myöskään noin 3 %:n osinkotuotto ei riitä tukemaan tuotto-odotusta, jota painavat lasku-uralla talvikauden yli 
pysyvä tulos ja korkeat arvostuskertoimet. Finnair on hinnoiteltu suhteellisesti preemiolla eurooppalaisiin 
pääkilpailijoihin nähden, mille emme näe myöskään perusteita.

Antti Viljakainen
Analyytikko
+358 44 591 2216
antti.viljakainen@inderes.fi

Finnair | Kurssi: 6.21
Vähennä | Tavoitehinta: 6.40
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Nokian Renkaat: heikot suoritukset katkaisivat 
kärsivällisyyden
Nokian Renkaat antoi tiistai-iltana jo toisen negatiivisen tulosvaroituksen vuonna 2019. Tulosvaroituksen 
taustalla oli auto- ja rengasmarkkinoiden heikentyminen, jonka yhtiö arvioi jatkuvan. Viime aikaiset heikot 
suoritukset koettelevat sijoittajien kärsivällisyyttä ja uskomme tämän vaikuttavan myös osakkeen hyväksyttyyn 
arvostukseen negatiivisesti. Laskimme tulosvaroituksen johdosta lähivuosien tulosennusteitamme 6-7 %. 
Laskemme ennustemuutosten takia tavoitehintamme 27,0 euroon (aik. 30,0 euroa) ja päivitämme 
suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää).

Jo toinen negatiivinen tulosvaroitus vuodelle 2019

Nokian Renkaat alensi tiistai-iltana vuoden 2019 ohjeistustaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. 
Päivitetyn ohjeistuksen mukaan liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan olevan noin 2018 tasolla 
(2018: 1595,6 MEUR) ja liikevoittoprosentin noin 20 %:n tasolla (2018: 23,3 %). Kesäkuussa annetun edellisen 
tulosvaroituksen mukaan liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotettiin kasvavan hieman ja liikevoiton 
laskevan vuodesta 2018. Ohjeistuksen laskun taustalla oli auto- ja rengasmarkkinoiden heikentyminen, jonka 
yhtiö arvioi jatkuvan. Yhtiö kertoi jatkavansa tuotantokapasiteettinsa sopeuttamista tämän mukaisesti, mikä 
tarkoittaa arviomme mukaan lisää lomautuksia/irtisanomisia Suomen tehtaalla syyskuussa käynnistettyjen yt-
neuvotteluiden lisäksi.

Petri Kajaani
Analyytikko
+358 50 527 8680
petri.kajaani@inderes.fi

Nokian Renkaat | Kurssi: 28.38
Vähennä | Tavoitehinta: 27.00
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Laskimme kuluvan vuoden ja lähivuosien tulosennusteitamme 6-7 %

Laskimme 2019-liikevaihtoennusteemme 1596 MER:oon (aik. 1604 MEUR) ja liikevoittoennusteemme 320 
MEUR:oon (aik. 340 MEUR). Konsensusennuste oli 340 MEUR:n tasolla, joten näemme siinä myös selvää 
laskupainetta. Vuoden 2019 ennusteemme ovat nyt yhtiön uuden ohjeistuksen kanssa linjassa (liikevaihdon 
kasvu 0 % ja liikevoitto 20,0 %). Nokian Renkailla on tänä vuonna käynnissä monia kasvuun liittyviä 
investointiohjelmia, jotka aiheuttavat merkittäviä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna (USA:n uusi 
tehdas, Espanjan testirata ja Raskaiden Renkaiden lisäkapasiteetti). Heikkenevä auto- ja rengasmarkkina 
yhdessä merkittävien kasvupanostuksen kanssa saavat aikaan sen, että yhtiön liikevoitto-% jää noin 2-3 %-
yksikköä vuosina 2014-2018 nähdyn tason alapuolelle. Käsityksemme mukaan uusien autojen heikot 
myyntiluvut ovat heijastuneet rengasmarkkinoihin Nokian Renkaiden päämarkkinoilla Pohjoismaissa, Keski-
Euroopassa ja Venäjällä siten, että hinnoitteluympäristö on muuttunut kireäksi, kun jälkiasennusmarkkinoille on 
alkanut valua ylitarjonnan vuoksi myös ensiasennusmarkkinoille tarkoitettuja alemman hintaluokan renkaita. 
Rengasmarkkinoiden hitaat kasvunäkymät ja ylikapasiteetti voivat pitää kilpailutilanteen kireänä vielä 
pidemmän aikaa, minkä takia laskimme 2020-2021 liikevaihtoennusteitamme 2-3 % ja liikevoittoennusteitamme 
6-7 %. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2021 ovat liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen yli 5 %:n 
kasvu ja 22 %:n liikevoittomarginaali. Olemme ennusteissamme nyt selvästi näiden tavoitteiden alapuolella, sillä 
liikevaihdon osalta vuotuinen kasvuennusteemme on 2 % ja liikevoittomarginaaliennusteemme lähivuosille ovat 
20,0 % ja 20,2 %.

Petri Kajaani
Analyytikko
+358 50 527 8680
petri.kajaani@inderes.fi

Nokian Renkaat | Kurssi: 28.38
Vähennä | Tavoitehinta: 27.00
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Arvostus ei ole erityisen korkea, mutta sijoittajien kärsivällisyyttä koetellaan jatkuvien pettymysten takia

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset 2019 ja 2020 P/E-luvut ovat 16x ja 15x, EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x ja 
osinkotuotot 5,6 %. Arvostus ei ole yhtiön omaan historialliseen tasoon tai pörssin yleiseen arvostustasoon 
nähden korkea, mutta näemme siinä kuitenkin laskupainetta. Uskomme sijoittajien kärsivällisyyden katkeavan 
yhtiöltä viime aikoina nähtyjen jatkuvien pettymysten takia ja arvioimme tämän vaikuttavan osakkeen 
hyväksyttyyn arvostukseen negatiivisesti. Nokian Renkaat on alan selvästi kannattavimpana yhtiönä arvostettu 
noin 50-60 % verrokkiryhmän yläpuolelle, mutta näemme myös tämän eron supistuvan tulevaisuudessa, kun 
sädekehä yhtiön ympärillä himmenee.
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Cargotec Q3: vielä liian varhaista hypätä kyytiin

Cargotecin Q3-tilauksissa oli vielä toivottavaa, mutta kannattavuus oli hyvällä tasolla. Yhtiö myös kertoi 
stabiloineensa Kalmarin ja Hiabin bruttomarginaalit. Olemme tämän vuoksi nostaneet hieman 2020-2021:n 
ennusteitamme. Säilytämme vähennä-suosituksemme, mutta nostamme tavoitehinnan 31,00 (aik. 30,00) 
euroon.
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Kalmarin tilaukset pehmeät Q3:lla, muutoin tasaista menoa

Cargotecin Q3-raportti oli kokoelma myönteisiä uutisia ja pettymyksiä. Konsernin tilauskertymä (858 MEUR) 
laski 7 %:lla vuoden takaisesta oman odotuksemme oltua viime vuoden taso ja konsensusestimaatin -2 %. 
Tilauksissa Kalmar rojahti 19 % vuoden takaisesta, kun yksikkö ei kirjannut yhtään isoa projektitilausta. 
Konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi 12 %:lla 901 MEUR:oon (Inderesin ennuste +14 %; konsensus +14 %). 
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13 %:lla 269 MEUR:oon ja myös ohjelmistoliiketoiminta (44 MEUR) oli 
hyvässä 11 %:n kasvussa. Jatkuvien rakennejärjestelyjen (Q4’18:lla Efferin ja Q3’19:llä TTS Marinen hankinta) alla 
olevan Cargotecin orgaanisen kasvun selvittäminen eri yksiköissä on kuitenkin työlästä.

Kalmarin ja Hiabin bruttomarginaalit stabiloitu

Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto oli 68,3 MEUR (marg. 7,8 %) eli linjassa sekä oman (66 MEUR) että 
konsensuksen (69 MEUR) kanssa. Kalmarin marginaali (11,3 %) oli vahva, kun taas Hiabin oli odotuksiin nähden 
pehmeä (11,1 %) ja MacGregorin totutusti negatiivinen (-3,4 %). Konsernin liukuvan 12 kuukauden 
bruttomarginaali oli laskussa kuudetta kvartaalia peräkkäin ja oli nyt 23,7 %. Positiivista kuitenkin oli, että 
bruttomarginaali on saatu yhtiön mukaan stabiloitua Kalmarissa ja Hiabissa, joten laskun jatkuminen on 
pelkästään MacGregorin syytä. Lisäksi yhtiön markkinointi-, hallinto- ja yleiskustannusten (SG&A) osuus 
liikevaihdosta on laskenut koko ajan ja se oli nyt liukuvan 12 kuukauden lukuna 17,5 % (Q3’18: 19,1 %).
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Olemme nostaneet 2020-2021 tulosennusteita 5-6 %:lla

Cargotec säilytti koko vuoden ohjeistuksensa vertailukelpoisen liikevoiton kasvusta vuoden 2018 242,1 
MEUR:sta. Q3’19:n jälkeen vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 % edellä vuotta aiempaa eli ohjeistus on uskottava. 
Cargotec korosti markkinanäkymistä puhuessaan etenkin satamien automaatioinvestointien potentiaalia, sillä 
nyt on Cargotecin mukaan enää kyse toteutustavasta eikä siitä tekeekö asiakas automaatioinvestointia vai ei. 
On kuitenkin todennäköistä, että asiakkaat jatkavat pienten askelten politiikkaa automatisoinnissa eivätkä tee 
isoja kertainvestointeja. Ennustemuutoksemme konsernille vuosille 2020-2021 ovat liikevaihdon osalta hieman 
negatiivisia (-2 %, taustalla Kalmarin liikevaihtoennusteiden leikkaus), mutta liikevoiton osalta positiivisia (+5…+6 
%) Kalmarin ja Hiabin marginaalien stabiloitumista ja muutoinkin hyvää kulukuria koskevien uutisten jälkeen.

Osakkeen arvostus jo houkutteleva, mutta ajurit vielä vähissä

Cargotecin osake on verrokkihinnoittelussa melko edullinen: vuoden 2020 P/E (12x) ja EV/EBIT (10x) ovat 11-15 
% alle verrokkien. Myös osakkeen kokonaistuotto alkaa vaikuttaa houkuttelevalta (tuloskasvu -6 % + P/E-
kertoimen nousu 11 % + osinkotuotto 4 % = 9 %), mutta odotettu tuloksen lasku 2020 sekä Kalmarin ja Hiabin 
markkinariskit (konttiliikenteen hidas kasvu, rakentamisen ja kuorma-autokysynnän hiipuminen) pitävät meidät 
yhä varovaisina

Erkki Vesola
Analyytikko
+358 50 549 5512
erkki.vesola@inderes.fi

Cargotec | Kurssi: 29.60
Vähennä | Tavoitehinta: 31.00



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Alma Media Q3: selkeä tulosparannus tehokkuuden kasvun 
ja digituottojen vedolla

Alma Media raportoi aamulla odotuksia vahvemmasta tuloskasvusta Q3:lla, vaikka liikevaihto jäi hieman 
odotuksista. Segmenttitasolla tuloskasvu painottui jälleen hieman odotuksiamme enemmän Markets-
liiketoimintoon, mikä oli positiivista. Yhtiö toisti odotuksiemme mukaisesti vakaata liikevaihdon kehitystä ja 
kasvavaa oikaistua liikevoittoa ennakoivan ohjeistuksen vuodelle 2019, eikä markkinanäkymissäkään ole 
alustavan arviomme mukaan odottamattomia muutoksia.

Alma Median kokonaisliikevaihdon kehitys oli Q3:lla hieman odotuksiamme heikompaa, kun liikevaihto laski 
vertailukaudesta 1,6 %:n 80,3 MEUR:oon (enn. +0,7 % ja 82,2 MEUR). Digitaalisten liiketoimintojen kasvu oli 
Q3:lla hieman odotuksiamme vaisumpaa, ollen noin +5 % (enn. +7 %). Painetun median tuotot olivat suunnilleen 
odotetulla trendillä, laskien Q3:lla noin 6 % vertailukaudesta (enn. -5 % v/v), mikä johtui erityisesti heikkona 
jatkuneesta mainosmyynnin kehityksestä (-15 % v/v). Segmenteistä Marketsin (+4 %) ja Talentin (-3 %) 
liikevaihdot kehittyivät suunnilleen odotuksiemme mukaisesti, mutta Consumerin (-4 %) liikevaihdon lasku oli 
hieman odotuksiamme suurempi (enn. n. -1 %).
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Oikaistu liikevoitto kasvoi Q3:lla noin 7 % 16,1 MEUR:oon, ylittäen noin 2 %:lla ennusteemme (15,8 MEUR). 
Kovimmasta tulosparannuksesta vastasi odotuksiemme mukaisesti Markets-segmentti. Marketsin oikaistu 
liikevoitto oli 10,6 MEUR (EBIT-% 42,7 %), kun odotimme 10,2 MEUR:n liikevoittoa 40,6 %:n 
liikevoittomarginaalilla. Talentin liikevoitto oli odotetusti suunnilleen vertailukauden tasolla 2,9 MEUR:ssa (enn 
2,7 MEUR). Consumerissa tuloskehitys oli odotuksiamme heikompaa, kun liikevoitto laski 17 % 3,3 MEUR:oon 
(enn. 4,0 MEUR). Muiden toimintojen -0,6 MEUR:n liiketappio oli kuitenkin selvästi odotuksiamme pienempi 
(enn. -1,2 MEUR). Raportoituun liikevoittoon sisältyi vain -0,4 MEUR kertaeriä verrattuna -1,0 MEUR:n 
ennusteeseemme, minkä vuoksi 15,7 MEUR:n raportoitu liikevoitto ylitti ennusteemme oikaistua liikevoittoa 
selvemmin (+6 %). Tuloslaskelman alemmilla riveillä puolestaan veroaste oli selvästi odotuksiamme alempi, 
joten Q3:n osakekohtainen tulos 0,14 euroa ylitti ennusteemme 14 %:lla.

Yhtiö toisti odotetusti aiemman ohjeistuksensa. Alma Media arvioi vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän 
edellisvuoden 2018 tasolla (2018: 355 MEUR) ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2018 tasosta (2018: 57,3 
MEUR). Ennusteemme Alma Median liikevaihdolle oli ennen Q3-raporttia 346 MEUR ja oikaistulle liikevoitolle 62 
MEUR. Markkinanäkymien osalta Q3-raportti oli pääosin odotettu, sillä Saksan talouskasvun hidastuminen 
näyttää heijastuvan odotetusti Tsekin ja Slovakian rekrytointimainonnan kasvuvauhtiin, mutta tätä kompensoi 
Suomen toimintojen vahva kehitys. Medialiiketoimintojen markkinatilanne on odotetun vaisu, mutta yhtiön 
tehostustoimet ja myyntimixin parantuminen tukee kannattavuutta osin odotuksiamme voimakkaammin.
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SSAB Q3: tulos alle odotusten, näkymät matalia odotuksia 
vaisummat

SSAB julkisti aamulla Q3-raporttinsa, joka oli odotuksia heikompi, kun yhtiön operatiivinen tulos jäi odotuksista 
selvästi odotuksia vähemmän laskeneesta liikevaihdosta huolimatta. Tulosalitus tuli laajalla rintamalla kaikista 
kolmesta terässegmentistä. Yhtiön kommentit lyhyen tähtäimen odotuksista Q4:lle olivat kokonaisuutena 
pettymys suhteessa odotuksiimme. Odotamme SSAB:n osakkeen olevan paineessa tänään odotuksista 
jääneen tuloksen ja suhteessa odotuksiin vaisujen lyhyen tähtäimen kommenttien vuoksi.

SSAB:n liikevaihto laski 1 % vertailukaudesta 18,8 miljardiin kruunuun, mikä ylitti meidän ja konsensuksen 
ennusteet, jotka odottivat noin 5 %:n laskua. Q3:n kokonaisterästoimitukset ylittivät hienoisesti meidän 
odotuksemme, mikä tuki liikevaihdon kehitystä. Toimitukset laskivat kuitenkin vertailukaudesta sekä Europessa 
että Special Steelsissä, kun Americasin toimitukset olivat noin vertailukauden tasolla vahvempaa 
markkinakysyntää heijastellen.
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SSAB ylsi Q3:lla 1,3 miljardin kruunun käyttökatteeseen, mikä jäi meidän ja konsensuksen 1,45 miljardin kruunun 
ennusteen alapuolelle. Tämä vastaa yhtiölle välttävää 7 %:n käyttökatemarginaalia ja selvää laskua 
vertailukauden 12,3 %:n tasolta. Alituksen taustalla oli kaikki kolme segmenttiä, mutta erityisesti Europe ja 
Special Steels kärsi kohonneesta rautamalmin hinnasta odotuksiamme enemmän. Alemmilla riveillä veroissa ja 
rahoituskuluissa ei ollut yllätyksiä ja siten osakekohtainen tulos oli 0,03 kruunua, mikä jäi selvästi meidän ja 
konsensuksen ennusteista operatiivista tulosta heijastellen. Q3:n operatiivinen kassavirta oli 1,04 miljardia ja 
seurasi hyvin operatiivisen tuloksen kehitystä käyttöpääoman vapautumista heijastellen.

SSAB odottaa sen toimituksien Q4:lla laskevan Americasissa ja laskevan hieman Special Steelsissä, kun taas 
Europen toimituksien odotetaan olevan edellisen kvartaalin tasolla. Keskihintojen yhtiö taas odottaa laskevan 
hieman Special Steelsissä ja laskevan Europessa sekä Americasissa. Keskihintojen osalta kommentit eivät 
sisältäneet yllätyksiä markkinahintojen oltua yhä laskusuunnalla viime aikoina, mutta alustavan arviomme 
mukaan volyymiennusteissamme on laskupainetta Q3-raportin kommenttien pohjalta. Kustannuspainetta 
Europessa lieventää Q4:llä hieman laskenut rautamalmin hinta, mutta tämä ei riitä kompensoimaan muuten 
heikkoa markkinaa olennaisesti.

Yhtiö kommentoi näkevänsä kokonaisuutena tavanomaista vahvempaa kausiluonteista heikkoutta markkinassa. 
SSAB on ryhtynyt kysynnän laskua kompensoiviin toimiin ja on leikannut kustannuksia jo Q3:lla muun muassa 
ajamalla tuotantoa alas useilla linjoilla sekä vähentämällä henkilöstöä. Yhtiö jatkaa kustannustason alasajoa 
sulkemalla yhden sulaton ensi kuun lopussa.
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Evli Q3: yhtiö palasi odotuksia nopeammin tuloskasvuun

Sijoituspalveluyhtiö Evli raportoi eilen illalla selvästi odotuksiamme paremman Q3-raportin. Tulosylityksen 
taustalla oli etenkin Varainhoidon odotuksia nopeammin kasvanut liikevaihto. Alustavasti näemme 
ennusteissamme lieviä nousupaineita ja raportti vahvistaa luottamustamme ennustamaamme tuloskasvuun 
paluuta kohtaan. Tulemme päivittämään näkemyksemme yhtiöstä keskiviikkona 11.00 pidettävän tulosinfon 
jälkeen.

Evlin liikevaihto kasvoi Q3:lla 12 % 18,0 MEUR:oon ylittäen 17,1 MEUR:n ennusteemme. Liikevaihtoylityksen 
taustalla oli Varainhoito-segmentin (liikevaihdon kasvu Q3’19 +10 % vs. Q3’19e: +7 %) odotettua nopeampi 
kasvu. Hallinnoitava varallisuus nousi odotuksiemme mukaisesti historian korkeimmalle tasolle 13,6 miljardiin 
(Q2’19: 13,3) ja Varainhoidon liikevaihtoylityksen taustalla oli hallinnoitavan pääoman odotuksia parempi mix. 
Neuvonanto & Yritysasiakkaat -segmentin liikevaihto ylitti myös odotuksemme investointipankin korkeamman 
liikevaihdon ansiosta.
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Konsernin liikevoitto kasvoi vertailukauden 5,0 MEUR:n tasosta 5,9 MEUR:oon, mikä oli selvästi ennustettamme 
(Q3’19: 4,6 MEUR) parempi. Ylityksen taustalla oli odotuksia korkeampi liikevaihto sekä kertaluontoiset 0,4 
MEUR:n erät. Segmenttitasolla Varainhoidon tulos oli selvästi ennusteitamme parempi liikevoitto (5,4 MEUR vs. 
4,0 MEUR), kun myös sen kulut yllättivät positiivisesti. Arviomme mukaan Varainhoidon kulujen laskussa 
kysymys on kuitenkin pitkälti konsernin sisäisestä kuluallokoinnista, sillä Konsernitoimintojen kulut kasvoivat 
samassa suhteessa. Kokonaisuutena konsernin kulut kasvoivat 9 %:lla vuodentakaisesta ja 12 kk rullaava 
kulutaso on historian korkeimmalla tasolla. Yhtiön olisikin ensiarvoisen tärkeä saada kulutaso laskuun Q4:stä 
alkaen, kun IT-uudistuksen hedelmiä päästään vihdoin poimimaan (aiempi kommenttimme aiheesta täällä). 
Osakekohtainen tulos ylitti lopulta ennusteemme kahdella sentillä ollen 0,18 euroa (Q3’18: 0,20e). Laskua 
vertailukaudesta selittää vertailukauden poikkeukselliset kertatuotot osakkuusyhtiö NHC:stä sekä 
investointipankin hyvän suorituksen myötä kasvaneet vähemmistöjen tulososuudet.

Odotettua paremman tuloksen lisäksi yhtiö tarkensi Q3-raportissa ohjeistustaan. Uuden ohjeistuksen mukaan 
yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevoiton säilyvän vertailukauden tasolla tai ylittävän sen (aik. vuoden 2019 tulos 
selvästi positiivinen). Olimme ennen tulosta ennustaneet liikevoiton kasvavan 9 %:lla 20,6 MEUR:oon (2018: 18,9 
MEUR) ja Q3-tuloksen myötä ennusteissamme on lieviä korotuspaineita. Ohjeistus on linjassa odotuksiimme ja 
sen alalaita heijastelee markkinan korkeaa epävarmuutta. Kokonaisuutena Evlin näkymät ovat edelleen 
kaksijakoiset. Markkinan epävarmuus painaa yhtiötä johtuen perinteisen varainhoidon merkittävästä roolista 
yhtiön tuloksessa. Samalla kuitenkin yhtiön ydintuote (varainhoito) on erinomaisessa kunnossa ja yhtiön myynti 
vetää erittäin hyvin. Näin ollen yhtiöllä on mielestämme hyvät edellytykset jatkaa Q3:lla nähtyä 
tulosparannustaan myös tulevien kvartaalien aikana, kunhan markkinatilanne ei oleellisesti heikkene 
nykyisestä.
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Ponsse Q3: tilauksissa iso pettymys

Ponssen Q3-raportti ei tarjonnut kurssinousulle tukea tilauskertymän petettyä pahasti. Osakkeen myös ollessa 
eri arvostusmittareilla varsin täyteen hinnoiteltu, säilytämme vähennä-suosituksen. Markkinoiden hyväksyessä 
hieman aiempaa korkeammat arvostuskertoimet säilytämme 27,0 euron tavoitehinnan ennusteleikkauksista 
huolimatta.
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Tilauskertymä petti Q3:lla, muutoin luvut olivat kohtuulliset

Ponssen saadut tilaukset (-47 % v/v) jäivät selvästi ennusteestamme (-13 % v/v) ja kyseessä oli tilauksissa 
heikoin kvartaali sitten Q3’16:n. Suhdanteen kääntymisestä kertoo sekin, että kumulatiiviset tilaukset Q1-
Q3’19:llä olivat nekin jo 12 % jäljessä vuotta aiempaa. Q3:n liikevaihto kasvoi 19 %, mutta jäi sekin 
ennusteestamme (+31 % v/v). Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, mutta vertailukausi Q3’18 oli 
melko heikko. Keski-Euroopan metsätuhojen synnyttämä metsäkoneiden kysynnän kasvu ei ainakaan vielä 
näkynyt Ponssessa. Liiketoiminta-alueista huoltopalvelujen (18 % konsernista) kasvu jatkui kun taas 
vaihtokoneliiketoiminta (noin 15 %) laski hieman. Viimeksi mainitun liiketoiminnan ollessa matalakatteista 
merkitsi tämä Ponssen myyntimixin paranemista. Q3-liikevoittomarginaali oli 10,9 % eli melko selvästi 
odotustamme (10,2 %) parempi. Parannus vuoden takaisesta 7,9 %:sta oli huomattava, mutta vuosi sitten 
katteita painoi Vieremän investoinnin ylösajon intensiivisempi vaihe. Liiketoiminnan muiden kulujen (mm. 
käyttö- ja ylläpitokulut, vuokrat, hallinto, t&k) osuus liikevaihdosta on palannut normaalille 8,6 %:n tasolle 
Vieremän investoinnin ylösajon nostettua osuutta yli 9 %:n Q3’18-Q2’19:llä.
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Heikko tilauskertymä ennustelaskujen taustalla

Emme ole muuttaneet vuoden 2019 liikevaihtoennustettamme, sillä Q3’19:n heikko tilauskertymä ei ehdi 
vaikuttaa vielä siihen. Ponsse säilytti koko vuoden 2019 ohjeistuksensa hieman vuotta 2018 suuremmasta 
liikevoitosta. Yhtiön Q1-Q3’19:n liikevoitto oli 18 % edellä vuotta aiempaa, joten ohjeistus on uskottava. Ponssen 
Q3’19:n tilauskertymä jäi ennusteestamme määrällä, joka vastaa noin 90 MEUR:n liikevaihtoa. Jaettuna vuosille 
2020-2021 merkitsisi tämä noin 6 %:n leikkausta aiempiin ennusteisiimme. Olemme tehneet hieman tätä 
pienemmät eli noin 4-5 %:n negatiiviset tarkistukset liikevaihtoennusteisiimme. Ponssen operatiivinen vipu on 
varsin pieni, joten vaikutukset liikevoittoennusteisiin ovat suhteessa samansuuruiset. Vuosien 2020-2021 
ennusteidemme perusolettama on edelleen, että tavaralajimenetelmän metsäkoneiden globaali markkina 
supistuu vuonna 2020 noin 6 %:lla 4100 koneeseen, mutta Ponsse pystyy tehostuneen tuotantonsa ja 
päivitetyn mallistonsa avulla kasvattamaan hieman markkinaosuuttaan. Keventynyt kulurakenne edesauttaa 
liikevoittomarginaalin säilyttämistä ennustamassamme 11,3 %:ssa. Vuosien 2020-2021 odotettu osakekohtaisen 
tuloksen kasvuvauhti (CAGR) on kohtuullisen hyvä 9 %.

Osakkeella ei nousuajureita – vähennä-suositus säilyy

Ponssen osake on käyttämillämme mittareilla (verrokkihinnoittelu, kassavirtamalli, kokonaistuottolaskelma) 
varsin täyteen arvostettu tai nousupotentiaali ei ole houkuttelevan suuri. Ennustamamme tuloskasvu on 
kohtuullisen haastava ja perustuu markkinaosuuden ottamiseen kilpailijoilta vaativassa toimintaympäristössä. 
Koska käyttämämme arvostusmittarit eivät tällä hetkellä tarjoa kurssinousulle perusteita, uskomme markkinan 
vaativan positiivista uutisvirtaa yhtiöstä ja/tai markkinoista sekä näyttöjä tuloskasvun jatkumisesta.
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Suominen Q3: käänne etenee tuskastuttavan hitaasti 

Suomisen eilen julkistamat Q3-numerot olivat odotuksiamme heikompia kaikilla tulosriveillä ja kokonaisuutena 
vaisuhko raportti laski jälleen odotuksiamme kannattavuuskäänteen kulmakertoimen suhteen. Tarkistamme 
Suomisen tavoitehintamme negatiivisia ennustemuutoksia heijastellen 2,25 euroon (aik. 2,40 euroa) ja 
toistamme vähennä-suosituksemme. Suomisen osakkeen arvostustaso on ottanut lyhyellä tähtäimellä 
tulospohjaisesti korkea eikä osakkeen 12 kk:n tuotto-odotus nouse siten mielestämme tarpeeksi 
houkuttelevaksi käänneyhtiön riskit huomioiden.
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Yhtiö pääsi niukasti ylitti vertailulukujen, vaikka rima oli erittäin alhaalla

Suomisen liikevaihto laski Q3:lla 1 % 104 MEUR:oon, mikä alitti aavistuksen vakaata kehitystä odottaneet 
ennusteemme. Myyntiä tuki heikko EUR/USD vajaalla 3 %-yksiköllä. Volyymien lasku painoi liikevaihdon 
kehityksen negatiiviseksi, sillä hintakomponentti oli vakaa. Siten yhtiön pidempään vaivannut volyymiongelma 
jatkui Q3:lla, vaikka mittakaava oli toki Q2:sta maltillisempi. Liiketoiminta-alueista myynti kasvoi valuutoista 
vetoapua saaneessa Amerikoissa, kun taas Euroopan liikevaihto laski edelleen. Yhtiön liikevoitto oli Q3:lla 1,1 
MEUR, mikä ylitti heikot vertailuluvut vain lievästi ja alitti ennusteemme rajusti. Tulosta rokottivat arviomme 
mukaan yhteensä 1,5 MEUR:lla pienet uudelleenjärjestelykulut, valuutat ja varastojen hallinnan negatiiviset 
tulosvaikutukset, mutta kannattavuuden kokonaiskuva ei taipuisi edes neutraaliksi oikaisuillakaan. 
Liikevaihtotason lisäksi Suomisen ongelma on yhä bruttokate, joka parani raaka-aineiden hintojen laskusta ja 
tehokkuuden parantumisesta huolimatta Q3:lla vain reilun 1 %-yksikön vertailukauteen nähden 7,4 %:iin. 
Huolestuttavaa myös oli, että bruttokate-% laski Q2:sta, vaikka raaka-aineiden (ja samalla myös hintojen) suunta 
kääntyi. SGA-kulut Suominen on pitänyt hyvin kurissa. Alariveillä rahoituskulut olivat marginaalisesti 
ennusteitamme alemmat. Siten yhtiön Q3:n 0,00 euron EPS alitti ennusteemme reippaasti. Positiivista 
raportissa oli väkivahva 17,4 MEUR:n liiketoiminnan rahavirta, jota tuki yhtiön käyttöpääoman laskemiseen 
tähdännyt ohjelma. Pidemmällä tähtäimellä kestävää varastojen laskuun nojaava rahavirta ei tietenkään ole, 
mutta yhtiön taloudellisen aseman (Q3: nettovelkaantumisaste 51 %) vahva rahavirta ja siedettävä käyttökate 
(suuri poistomassa) ovat kuitenkin turvanneet.
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Ohjeistus pysyi odotetusti ennallaan, raportti ei nostanut odotuksia tuloskäänteen kulmakertoimesta

Suominen toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiö odottaa liikevaihtonsa olevan viime 
vuoden tasolla ja oikaistun liikevoittonsa paranevan IFRS 16:n positiivisista vaikutuksista huolimatta. Viime 
vuonna Suominen teki 431 MEUR:n liikevaihdolla 4,6 MEUR:n oikaistun liikevoiton. Ohjeistuksen toisto oli 
odotettua ja matalien vertailulukujen ylittämisessä yhtiöllä ei arviomme mukaan ole vaikeuksia ainakaan 
tuloksen osalta. Markkinatilanteen isossa kuvassa ei vaikuta tapahtuneen muutoksia vaan kysyntä on edelleen 
tervettä ja tarjontahaasteet (ylikapasiteetti noin 50 %:ssa Suomisen portfoliota) ovat muuttumattomia. Laskimme 
vaisuhkon raportin jälkeen odotuksiamme yhtiön tuloskäänteen kulmakertoimesta sekä Q4:n että vuoden 2020 
osalta, mutta odotamme yhtiön tuloksen pysyvän hitaalla nousu-uralla volyymitrendin käänteen (ml. myynnin 
vastuiden selkeytys), tuotemixin parantumisen (tuotekehitys) ja laskevien raaka-ainehintojen ansiosta. 
Tuloskäänteen kulmakertoimeen liittyvä riskitaso on kuluvan vuoden tuskallisen hitaaksi jäävän käännevauhdin 
jäljiltä korkea, eikä johto esitellyt Q3-raportissa uusia merkittäviä toimia käänteen vauhdittamiseksi.

Arvostuksen asettama rima ei ole pitkällä tähtäimellä korkea, mutta lyhyen ajan tuotto-odotus ei riitä

Suomisen kuluvan vuoden ennusteitamme yhtiön P/E-luku on 66x ja EV/EBITDA-kerroin noin 6x. Ostoihin 
Suomisessa ei mielestämme kannata kuitenkaan vielä kiirehtiä, sillä kuluvan vuoden kertoimet ovat jo 
etukenossa ja käänteen kulmakertoimeen liittyvät riskit ovat yhä konkreettisia etenkin ensi vuoteen 
katsottaessa. Pitkällä tähtäimellä yhtiössä voi olla potentiaalia, mutta toistaiseksi lyhyen tähtäimen riskikorjattu 
tuotto-odotus on liian alhaiseksi, kun kertoimien laskuvara syö tuloskäänteen hyötyjä ja osinkotuotto jää vain 1-
2 %:iin. Tasepohjainen P/B 1,0x (2019e) on alhainen, mutta kohtuuttomana emme sitä pidä, sillä Suominen 
sijoitetun pääoman tuotto jää vuosina 2016-2020e pääoman kustannuksen alapuolelle. Oman pääoman 
tasearvo voi kuitenkin antaa osakkeelle tukea, sillä kriisiytymisen uhkaa emme Suomisessa edelleenkään näe 
terveen rahavirran ansiosta ja tulostrendin pohjan ohittamisen takia.
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Neo Industrial Q3: haastava kvartaali laukaisi 
tulosvaroituksen

Neo Industrial julkaisi eilen Q3-luvut, jotka jäivät selvästi odotuksistamme ja kertaerät painoivat raportoidut 
luvut selvästi tappiolle. Yhtiö antoi myös uuden ohjeistuksen, jonka mukaan koko vuoden liikevoitto ilman 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laskee selvästi vuoden 2018 tasosta. Tarkistimme ennusteitamme 
alaspäin loppuvuoden ja ensi vuoden osalta. Heikon tuloskunnon takia osake ei saa tukea tulospohjaisesta 
arvostuksesta ja hauraan taseen vuoksi yhtiön riskiprofiili on koholla. Näin ollen pidämme riski/tuotto-suhdetta 
heikkona ja toistamme 1,80 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme.
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Haastava markkina ja kertaerät rasittivat tulosta

Neo Industrialin Q3:n liikevaihto laski vertailukaudesta 1 %:n 23,5 MEUR:oon, mikä jäi meidän 24,9 MEUR:n 
ennusteesta. Arviomme mukaan liikevaihdon laskun taustalla on tukkukaupan hiljentyminen tukkureiden 
laskiessa varastotasoja suhdannenäkymää heijastellen sekä etenkin heikompi maakaapelien tilausvirta. 
Olemme arvioineet maakaapelointien osalta vuoden 2019 olevan jossain määrin aiempia ja tulevia vuosia 
heikompi vuonna 2019, mikä näyttää toteutuvan ja painaa koko vuoden liikevaihdon kehitystä. Yhtiön liikevoitto 
painui Q3:lla -0,7 MEUR:oon, mutta sitä painoivat suhteellisesti merkittävät kertaerät eläkekassan edellyttämistä 
lisämaksuista sekä toimitusjohtajan vaihdoksesta. Arviomme mukaan vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 0,1 
MEUR. Alemmille riveille näkyvyys on heikko johtuen välikvartaalin kevennetystä raportoinnista, mutta 
operatiivista tulosta heijastellen arvioimme oikaistun osakekohtaisen tuloksen painuneen -0,05 euroon. 
Raportin positiivinen seikka oli 1,5 MEUR:oon vahvistunut liiketoiminnan rahavirta, mitä tuki käyttöpääoman 
vapautuminen. Haurastuneeseen taseeseen raportti ei tarjonnut näkyvyyttä, mutta arviomme mukaan taseessa 
ei ole tapahtunut kokonaiskuvan kannalta merkittäviä muutoksia.

Yhtiö tarkensi ohjeistustaan, tulosnäkymä yhä haastava

Neo Industrial antoi viikko sitten (16.10.) tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiön vuoden 2019 liiketulos ilman 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä alenee vuodesta 2018. Tuloksen yhteydessä yhtiö tarkensi ohjeistusta ja 
odottaa nyt liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laskevan selvästi vuodesta 2018. 
Heikentyneen kysynnän lisäksi kertaerät painavat arviomme mukaan myös Q4:n tulosta ja ensi vuonna 
kasvavat myyntiorganisaation kulut yhdessä haastavan markkinatilanteen kanssa pitää tuloksen paineessa. 
Yhtiöllä on kuitenkin julkistettujen maakaapelisopimusten myötä kohtuullista peruskuormaa ensi vuodelle, mikä 
arviomme mukaan rajaa rakentamisen markkinan laskevan kysynnän vaikutusta. Tarkistimme ennusteitamme 
alaspäin sekä loppuvuoden että lähivuosien osalta ja odotamme vuodelta 2019 1,5 MEUR:n oik. liikevoittoa (aik. 
1,8 MEUR) ja vastaavasti ensi vuodelta 1,5 MEUR:n oik. liikevoittoa (aik. 2,0 MEUR).
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Osake ei saa tukea tulospohjaisesta arvostuksesta ja riskiprofiili on koholla

Osake ei saa tukea tulospohjaisesta arvostuksesta, kun vuosien 2019 ja 2020 EV/EBITDA-kertoimet ovat 
korkeat 9x ja 6x. Lisäksi suuren poistomassan ja rahoituskulujen vuoksi nettotulospohjainen arvostus on todella 
korkea (P/E 2019 >100). Liikevaihtopohjainen EV/S-kerroin on 0,4x, mitä ei mielestämme voi pitää erityisen 
matalana eikä se houkuttele kantamaan taseeseen liittyviä riskejä suhdanteen ollessa yhä heikkenemään päin. 
Kokonaisuutena pidämme tuotto/riski-suhdetta heikkona tulosnäkymät ja taseeseen liittyvät riskit huomioiden.
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Basware Q3: vahva käänne operatiivisissa trendeissä

Toistamme Baswaren lisää-suosituksen ja tarkistamme osakkeen tavoitehinnan 23,0 euroon (aik. 24,0 euroa). 
Yhtiön operatiivinen kehitys oli Q3:lla kokonaisuutena odotuksiamme selvästi vahvempaa, kun operatiivinen 
tulos ylitti selvällä marginaalilla ennusteet ja cloud-tilauskertymä palasi selvään kasvuun. Myös näkymien osalta 
yhtiön viesti oli positiivinen, vaikka ohjeistus jäikin ennalleen. Baswaren tulostaso jää käänteestä huolimatta 
lähivuosina heikoksi ja yhtiön arvonluontipotentiaaliin liittyy yhä epävarmuutta, mutta näemme osakkeen tuotto-
riskisuhteen maltillisen verrokkipohjaisen arvostustason ja yritysosto-option kautta edelleen selvästi 
positiivisena.
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Q3:n tuloskäänne oli odotuksia selvästi voimakkaampi

Baswaren liikevaihto kasvoi Q3:lla noin 8 %, ylittäen lievästi ennusteemme. Arvonmuodostukselle keskeisen 
Cloud-liikevaihdon kasvu hidastui hieman odotettua enemmän, ollen 11,5 % (enn. 13 %), kun yhtiö ajoi alas 
heikosti kannattaneita vanhoja sopimuksia. Muu kuin cloud -liikevaihto sen sijaan kääntyi yllättäen lievään 
kasvuun (+2 %) konsultointipalveluiden voimakkaan kasvun vedolla (+31 %), joka kompensoi cloud-
transformaation myötä voimakkaasti supistuvia ylläpito- ja lisenssituottoja (-20 %). Kannattavuuden osalta Q3-
raportti oli selvästi odotettua vahvempi oikaistun käyttökatteen parantuessa 4,7 MEUR:oon (enn. 2,5 MEUR) ja 
liikevoiton 0,9 MEUR:oon (enn. -2,0 MEUR). Kannattavuuskäänteen taustalla vaikutti erityisesti 
konsultointipalveluiden merkittävä tehostuminen, joka nosti bruttokatteen +13 %:n kasvuun. Lisäksi keväällä 
aloitetun tehostusohjelman vaikutukset laskivat liiketoiminnan operatiivisia kuluja noin 10 % kautta linjan. Q3:n 
osakekohtainen tulos jäi korkeista rahoituskuluista johtuen kuitenkin yhä 0,13 euroa tappiolliseksi, mutta ylitti 
selvällä marginaalilla ennusteemme (enn. -0,28 euroa)
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Tehokkuusohjelma toteutettu onnistuneesti ja cloud-tilauskertymän kasvu yllättävän vahvaa

Basware toisti Q3-raportissa aiemman ohjeistuksen, mutta ennakoi odotustemme mukaisesti Cloud-
liikevaihdon kasvun jäävän todennäköisesti hieman ohjeistetun 15 %:n alle ja vastaavasti kannattavuuden 
ylittävän ohjeistuksen alarajan (3 MEUR). Yhtiö kertoi saaneensa käytännössä päätökseen Q2:lla aloitetun noin 
10 MEUR:n vuositason kulusäästöihin tähtäävän tehostusohjelman ja edistyvän suunnitellusti positiivisen 
vapaan kassavirran tavoitteessa. Näkymien osalta oli myös positiivista, että kasvua keskipitkällä aikavälillä 
ennakoiva Cloud-tilauskertymä kääntyi Q3:lla jälleen vahvaan +22 %:n kasvuun (enn. +0 %). Yhtiö korosti jälleen 
tilauskertymän laatua, sillä se koostui pääosin uusmyynnistä suurille organisaatiolle (lisämyyntipotentiaali) ja 
partneriverkoston rooli tilauksista on korostunut (kasvu on tehokkaampaa). Teimme Q3:n perusteella 
lähivuosien ennusteisiin suhteellisen pieniä muutoksia, vaikka vuoden 2019 käyttökate-ennuste nousi selvästi 
(2019e oik. EBITDA 7,4 MEUR vs. aik. 4,1 MEUR). Ennustamme Baswaren yltävän lähivuosina yhtiön tavoitetasoa 
(yli 20 %:n cloud-kasvu 2022 mennessä) selvästi vaatimattomampaan noin 15 %:n cloud-kasvuun sekä lievästi 
positiiviseen operatiiviseen tulokseen ja kassavirtaan. Yhtiön rahoituspaketti on kuitenkin niin kallis, että 
nettotuloksen tasolla yhtiö on vielä lähivuodet selvästi tappiollinen.

Alennus verrokkeihin ja ostospekulaatioiden tarjoama optio tekevät arvostuksesta houkuttelevan

Kasvuvauhtiin ja pitkän aikavälin arvonluontipotentiaaliin yhä liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta 
Baswaren arvostus (2020e EV/S 2,2x, Cloud EV/S 2,8x) on suhteessa verrokkeihin (-40 % vs. Nordic 
ohjelmistoyhtiöt, -50 % Globaalit SaaS-yhtiöt ja -90 % vs. kilpailija Coupa) nähden houkuttelevan leveä. Lisäksi 
positiivisessa omistusjärjestelyskenaariossa Baswaren omistus voi päätyä merkittäviä synergiaetuja ja/tai 
taloudellisia resursseja tarjoamaan pystyvälle teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle, jolloin osakkeen 
arvostus saisi todennäköisesti lisänostetta vahvasta, toimialan tuntevasta pääomistajasta ja mahdollisista 
uusista ostotarjousspekulaatioista.
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Kesla Q3: kannattavuus ilonaihe, mutta markkina pehmenee

Keslan Q3-liiketoimintakatsauksen numerot olivat muutoin linjassa odotustemme kanssa, mutta kannattavuus 
yllätti positiivisesti. Kuluvan vuoden ohjeistus säilytettiin, mutta uskomme 2019:n jäävän suhdannehuipuksi. 
Arvioimme Keslan kyenneen toimenpiteillään nostamaan suhteellista kannattavuutta pysyvästi aiempaa 
korkeammalle tasolle, minkä seurauksena olemme kohottaneet marginaaliennusteitamme. Uskomme tuloksen 
kuitenkin laskevan ensi vuonna eli kurssinousuajureista on puutetta. Osake vaikuttaa myös tällä hetkellä 
täyteen hinnoitellulta. Säilytämme vähennä-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 5,20 (aik. 4,80) euroon 
linjassa ennustemuutostemme kanssa.
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Q3:n tilaukset laskussa, mutta kannattavuus yllätti positiivisesti

Keslan Q3-tilauskertymä oli linjassa odotuksemme kanssa ja vuositasolla 13 %:n laskussa. Laskun syynä oli 
etenkin Venäjän kysynnän heikentyminen. Q3:n liikevaihto kasvoi 28 % v/v ja ylitti hieman odotuksemme. 
Kasvua syntyi kaikilla liiketoiminta-alueilla, eniten kuitenkin puunkorjuulaitteissa. Keslan suhteellinen 
kannattavuus oli hyvässä vedossa raportoidun liikevoittomarginaalin oltua 6,6 % ja MFG-korjauksella oikaistuna 
7,1 %. Kannattavuus ylitti selvästi odotuksemme ja Keslan mukaan parani kaikilla liiketoiminta-alueilla. Hyvän 
kannattavuuden takana on joukko operatiiviseen toimintaan liittyviä tekijöitä, joita ovat mm. 1) myyntihenkilöstön 
fokuksen siirto liikevaihdosta myyntikatteeseen; 2) parantunut hinnoitteluprosessi; 3) toimitusketjun hyvä kunto 
sekä hyvä tasapaino oman valmistuksen ja alihankinnan välillä; 4) tuotehallinnan ja konfiguroitavien tuotteiden 
konseptin paraneminen sekä 5) tuottavuuden nousu pullonkaulojen poistumisen myötä. Uskomme näiden 
tekijöiden auttavan Keslaa nostamaan pysyvästi kannattavuuttaan eri suhdannevaiheissa.

Marginaaliodotuksiamme korjattu ylöspäin

Emme ole muuttaneet näkemystämme suhdanteen taittumisesta puunkorjuulaitteiden markkinoilla ja 
olemmekin säilyttäneet vuosien 2019-2021 liikevaihtoennusteemme ennallaan. Keslan onnistuneiden 
kannattavuuden parantamistoimien seurauksena olemme nostaneet samojen vuosien liikevoittoennusteitamme 
5-8 %:lla (liikevoittomarginaali +0,3…+0,5 %-yks.). Osakekohtaisen tuloksen tasolla parannukset ovat 6-11 %. 
Vuoden 2019 kannattavuushuipun jälkeen osakekohtaisen tuloksen kasvu on kuitenkin edelleen negatiivinen 
vuosina 2020-2021 (CAGR = -7 %).
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Arvostus kohdillaan, 2020:lle ei juuri nousuajureita

Odottamamme tulosnotkahdus vuonna 2020 pitää Keslan osakkeen arvostuskertoimet sijoittajan kannalta 
”väärällä uralla” eli nousevina. Vuoden 2019 P/E-kerroin on 8x, mutta vuoden 2020 P/E nousee 9x:ään. 
Olemme aiemmin todenneet pitävämme 8x-9x P/E-kertoimia sopivina Keslan osakkeelle kun huomioidaan 
yhtiön pienen koon ja osakkeen alhaisen likviditeetin aiheuttama perusteltu diskontto. Tällä hetkellä osake 
vaikuttaa varsin oikein hinnoitellulta. Vuosia 2020-2021 koskeva kokonaistuottoarviomme on 4 % p.a. (-7 % 
tuloslasku + 7 % kertoimien nousu + 4 % osinkotuotto). Tätä ei vielä voida pitää sijoittajille kovinkaan 
houkuttelevana tasona.

Erkki Vesola
Analyytikko
+358 50 549 5512
erkki.vesola@inderes.fi
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Aspocomp Q3 tiistaina: arvostus on karannut käsistä ennen 
Q3-tulosta

Laskemme Aspocompin suosituksen myy-tasolle (aik. vähennä) ennen Q3-raporttia osakkeen noustua noin 28 
% kuukaudessa mielestämme perusteettomasti. Positiivista tulosvaroitusta ei ole kuulunut, mutta ohjeistuksen 
nosto on jo täysin hinnoiteltu. Vaikka pidämme Aspocompia laadukkaana ja hyvin johdettuna yhtiönä omalla 
alallaan, osakkeen arvostustaso on irronnut perustellusta viitekehyksestä ja riski/tuotto-suhde on muuttunut 
kurssinousussa selvästi negatiiviseksi. Emme ole tehneet muutoksia ennusteisiimme tai tavoitehintaamme (5,20 
euroa).

Juha Kinnunen
Strategi, seniorianalyytikko
+358 40 778 1368
juha.kinnunen@inderes.fi
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Osake kimposi ylöspäin Kauppalehden pörssianalyysin jälkeen

Aspocompin osake on noussut kuukaudessa noin 28 %, mikä on todennäköisesti johtunut Kauppalehden 
(23.9.2019) julkaisemasta pörssianalyysistä. Artikkelissa Aspocompin P/E-luvun kerrottiin olevan alle pörssin 
keskiarvon, vaikka osake kaksinkertaistuisi. Pidämme Aspocompia laadukkaana ja hyvin johdettuna yhtiönä, 
mutta pelkän P/E-luvun tarkastelussa Aspocompin kohdalla vedetään mutkat liian suoriksi. P/E-lukuun 
perustavassa vertailussa on tehtävä oikaisut yhtiön merkittävistä positiivisista verokirjauksista, jotka vääristävät 
P/E-luvun vertailukelpoisuutta. Lisäksi yritysarvo (EV) -pohjaisia arvostuskertoimia tarkasteltaessa päädytään 
arvostuksen houkuttelevuuden osalta eri lopputulokseen myös ilman oikaisuja, mikä kertoo yhden 
arvostuskertoimen vaaroista. Yleensäkään Aspocompia ei ole mielestämme järkevää vertailla Helsingin pörssin 
keskiarvoon, vaan yhtiölle relevantteihin verrokkeihin.

Juha Kinnunen
Strategi, seniorianalyytikko
+358 40 778 1368
juha.kinnunen@inderes.fi
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Osake on nyt kallis käytännössä kaikilla perustelluilla mittareilla

Helsingin pörssistä parhaita verrokkeja ovat Aspocompin tavoin elektroniikkateollisuuden alihankintaketjussa 
toimivat Incap ja Scanfil, minkä lisäksi piirilevysektorilta löytyy kansainvälisiä verrokkeja. Näiden riskiprofiili on 
paremmin verrannallinen Aspocompiin, jonka näkyvyys pikatoimituksiin nojaavassa toimintamallissa lasketaan 
viikoissa. Aspocompilla on myös voimakkaasti keskittynyt asiakaskunta, kuten Incapilla. Toisaalta Aspocompille 
ja Scanfilille on arviomme mukaan yhteisiä asiakkaita kuten Nokia. Kun vertaamme näitä yhtiöitä oikaistuilla P/E-
ja EV/EBITDA-kertoimilla, Aspocomp on nykykurssilla 37-72 % yliarvostettu. Samansuuntaisen lopputuleman 
antaa myös Aspocompin vertailu suhteessa toimialan kansainväliseen verrokkiryhmään (Aspocomp 
yliarvostettu 20-48 %). Verrokkiryhmien käytössä on aina omat haasteensa, joten on tärkeää tarkastella myös 
absoluuttisia kertoimia. Viimeisen viiden vuoden aikana Aspocompin eteenpäin katsova P/E-luku on ollut 
keskimäärin 11x, kun nyt taso nousee 14-15x tasolle (preemio historialliseen 25-35 %). Emme löydä järkeviä 
perusteita nykyiselle arvostukselle myöskään esimerkiksi erityisen hyvästä tuloskasvunäkymästä, kun yhtiön 
kannattavuus on jo huipputasolla.

Odotuksissa hyvä Q3-tulos ja vuoden 2019 ohjeistuksen nosto

Aspocompin alkuvuosi oli erittäin vahva, mutta yhtiö ei ole nostanut varovaista ohjeistustaan. Tämän takia 
olemme odottaneet yhtiöltä jo pitkään positiivista tulosvaroitusta, jota ei ole kuitenkaan kuulunut. Laskimme 
edellisessä päivityksessämme Q3-ennusteita, koska hiljaisuus tulosvaroituksen suhteen on negatiivinen signaali 
Q3-tuloksen kannalta. Odotamme Q3-tuloksen olevan suunnilleen vertailukauden tasolla, ja mielestämme 
edelleen jatkunut hiljaisuus vahvistaa näkemystämme. Toisaalta odotamme edelleen Aspocompilta erittäin 
vahvaa Q4-tulosta. Q4’18-vertailukausi on kuitenkin erittäin vahva, minkä takia tulosparannus vaatisi erinomaista 
suoritusta. Ennustamme Aspocompin liiketuloksen nousevan noin 37 % vuonna 2019, joten odotamme yhtiöltä 
edelleen ohjeistuksen nostoa joko Q3-raportin yhteydessä tai loppuvuonna. Tämä ohjeistuksen nosto on 
kuitenkin mielestämme jo täysin hinnassa, joten oleellisena positiivisena ajurina sitä ei mielestämme voi enää 
pitää.

Juha Kinnunen
Strategi, seniorianalyytikko
+358 40 778 1368
juha.kinnunen@inderes.fi
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Kemira Q3 torstaina: odotamme selvää operatiivisen tuloksen 
kasvua

Kemira julkistaa Q3-raporttinsa torstaina noin klo 8.30. Konsensuksen ja meidän odotuksissamme on selvä 
operatiivisen tuloksen kasvu suhteessa vertailukauteen. Odotamme Kemiran toistavan sen operatiivisen 
käyttökatteen kasvua ennakoivan ohjeistuksen kuluvalle vuodelle, jonka yhtiö myös arviomme mukaan 
saavuttaa ongelmitta. Raportissa huomiomme kohteena on etenkin myyntihintojen ja raaka-aineiden hintojen 
suhteellinen kehitys ja kassavirran kehitys.

Petri Gostowski
Analyytikko
+358 40 821 5982
petri.gostowski@inderes.fi
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Odotamme Kemiran Q3-liikevaihdon kasvaneen noin 4 % 699 MEUR:oon ja konsensuksen vastaava ennuste on 
686 MEUR:ssa. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua suhteessa vertailukauteen ajaa etenkin Industry & Water 
(+7,5 %), mutta myös Pulp & Paperin odotamme yltäneen maltilliseen liikevaihdon kasvuun. Arviomme mukaan 
markkinatilanteessa ei ole tapahtunut lyhyellä tähtäimellä suuria muutoksia ja kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. 
Konsernitasolla merkittävää kasvua volyymeista ei kuitenkaan arviomme mukaan saada, vaan kasvun 
painopiste on pääasiassa hintojen nousun varassa. Poikkeuksena tästä on kuitenkin Oil & Gasin kausiluonteiset 
toimitukset.

Operatiivisen käyttökatteen ennusteemme Q3:lle on 110 MEUR (EBITDA-% 15,8 %), mikä on linjassa 
konsensuksen vastaavan 109 MEUR:n ennusteen kanssa. Odotamme kannattavuuden saaneen tukea 
liikevaihdon kasvusta sekä parempikatteisesta myynnistä yhtiön fokusoiduttua vahvasti myynnin katteisiin 
volyymikasvun sijaan. Operatiivisen käyttökatteen kasvua vertailukaudesta vauhdittaa lisäksi IFRS 16 -standardi, 
jonka vaikutus kvartaalitasolla konsernin lukuihin on käsityksemme mukaan noin 7-8 MEUR positiivinen. 
Alemmilla riveillä emme odota rahoituskuluihin tai veroihin yllätyksiä ja siten osakekohtaisen tuloksen 
ennusteemme nousee 0,25 euroon operatiivista tulosparannusta heijastellen. Konsensuksen vastaava ennuste 
on 0,25 euroa, joten ennusteemme on konsensuksen ylälaidalla.

Raportissa huomiomme kohdistuu etenkin myyntihintojen kehitykseen suhteessa raaka-aineiden hintoihin. 
Hintojen korotuksien rullauduttua läpi vahvasti edelliskvartaalien aikana ovat yhtiön kommentit liittyen raaka-
ainekustannuksien odotettuun kehitykseen erityisen mielenkiintoisia lyhyentähtäimen marginaalikehityksen 
kannalta. Lisäksi meitä kiinnostaa kassavirran kehitys, sillä sen pitäisi arviomme mukaan vahvistua selvästi 
loppuvuoden aikana alkuvuoden heikommalta tasolta. Odotamme Kemiran toistavan aiemman ohjeistuksensa, 
jonka mukaan vuoden 2019 operatiivinen käyttökate kasvaa edellisvuodesta (pl. IFRS 16 vaikutus). H1’19:n 
etumatkan ja hyvän H2:n näkymän ansiosta ei yhtiöllä ole arviomme mukaan ongelmia saavuttaa ohjeistustaan.

Petri Gostowski
Analyytikko
+358 40 821 5982
petri.gostowski@inderes.fi
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Kesko Q3 torstaina: odotuksissa jälleen kaikkien aikojen 
paras kvartaali

Kesko julkistaa Q3-tuloksensa torstaina klo 9.00. Odotamme yhtiöltä jälleen reipasta tuloskasvua, jonka 
taustalla ovat hyvin kehittyneet Päivittäistavarakauppa (P&T) sekä Rakentamisen ja talotekniikan (R&T) 
yritysostot. Yhtiön koholla oleva arvostustaso huomioi jo vahvan tuloskasvun jatkumisen ja ennustealituksiin ei 
ole varaa. Huomautamme sijoittajille, että IFRS 16 -muutokset vaikuttavat julkaistaviin lukuihin voimakkaasti ja 
olemme siksi oikaisseet myös vertailukauden luvut.

Keskon raportoitu liikevaihto on ennakkotietojen perusteella osapuilleen tiedossa ja odotamme sen nousevan 
6 % 2802 MEUR:oon. Raportoitua liikevaihtoa nostavat kaikki segmentit P&T (+4 %) sekä R&T (+8 %) ja 
Autokauppa (10 %). Oikaistun liikevoiton ennustamme paranevan vuodentakaisesta 10 %:lla 151 MEUR:oon 
(konsensus 150 MEUR) ja myös kaikkien aikojen parhaalle tasolle, sillä edellinen ennätys tehtiin 
vertailukaudella. Keskon oikaistun osakekohtaisen tuloksen ennustamme nousevan 11 % 0,92 euroon 
(konsensus 0,96 euroa).

Olli Vilppo
Analyytikko
+358 40 761 9380
olli.vilppo@inderes.fi
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P&T:n ennustamme parantavan liikevoittoaan 86,9 MEUR:oon (Q3’18: 81,4 MEUR). Sen myynnin kasvu näkyy 
nopeasti myös kannattavuuden parannuksena, sillä jakelun logistiikkakustannukset skaalautuvat ja segmentti 
on parantanut liikevoittomarginaaliaan tasaisesti viime kvartaaleina. Autokaupan tuloksen odotamme 
heikkenevän 5,4 MEUR:oon (Q3:18 8,0 MEUR) huolimatta segmentin tekemistä yrityskaupoista (Huittisten 
Laatuauton ja LänsiAuton Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot) myynnin kärsittyä edelleen WLTP:stä ja 
kuluttajakysynnän heikentymisestä.

R&T:ssä ennustamme liikevoiton nousevan 65,5 MEUR:oon (Q3’19: 53,1 MEUR). Rautakaupan odotamme 
parantavan tulostaan noin 10 MEUR:lla etenkin Fresk-yritysoston ansiosta. Onnisen ennakoimme parantavan 
noin 2 MEUR:lla tappiollisen Ruotsin LVI-liiketoiminnan divestoinnin tukemana. Q3:n aikana R&T:n 
vertailukelpoinen myynti on myös kasvanut 4 %, mikä tukee tulosparannusta. Uudisrakentamisen hidastuminen 
ei ainakaan vielä ole näkynyt myynnissä ja Keskon mukaan sen pitäisi siirtää myyntimixiä kannattavampaan 
korjausrakentamiseen. R&T:n näkymät ovat jälleen keskeisimpiä seurattavia asioita raportissa, sillä segmenttiin 
kohdistuu edelleen tuloskasvuodotuksia.

Kesko on ohjeistanut seuraavan 12 kk:n vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ylittävän 
edeltävän 12 kk:n tason. Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa. Ennustamamme yhtiön liikevoiton kasvu 
seuraavalle 12 kk:lle on 9 %. Nykyinen korkea arvostustaso (2019e P/E 21 x ja 2020 P/E 20x) on perusteltavissa 
Keskon vahvalla tuloskasvunäkymällä, mutta ennusteidemme rima on jälleen korkealla ja pettymyksille ei 
tulevina kvartaaleina ole sijaa talouskasvun hidastuessa.

Olli Vilppo
Analyytikko
+358 40 761 9380
olli.vilppo@inderes.fi
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Tieto Q3 torstaina: odotamme tehostamistoimien tukeneen 
tulosta 

Tieto julkaisee Q3-raporttinsa torstaina kello 8.00. Odotamme liikevaihdon kääntyneen maltillisen kasvuun 
suotuisan markkinatilanteen ja useampien työpäivien vetämänä, vaikka valuuttakurssit hidastavat edelleen 
kasvua. Odotamme Q2:n tehostamistoimien tukeneen hieman kannattavuutta Q3:lla. Tuloksen lisäksi 
mielenkiinnon kohteena ovat kommentit liittyen Evry-yhdistymiseen.

Ennustamme Tiedon liikevaihdon nousseen 2 % 375 MEUR:oon (Q3’18: 367 MEUR) suotuisan kysyntätilanteen, 
useampien työpäivien ja pienen positiivisen yrityskauppavaikutuksen myötä (1 MEUR). Arvioimme kuitenkin 
valuuttakurssien (heikentynyt Ruotsin kruunu) edelleen hidastaneen liikevaihdon kasvua 5 MEUR:n verran.

Joni Grönqvist
Analyytikko
+358 40 515 3113
joni.gronqvist@inderes.fi
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Odotamme kertaeristä oikaistun liikevoiton olleen 49,6 MEUR Q3:lla (Q3’18: 42,9 MEUR), kun konsensus 
odottaa 44,0 MEUR:n liikevoittotasoa. Tuloskasvua ajaa pääasiassa Q2:lla aloitettu tehostamisohjelma 
(kulusäästö Q3:lla arviolta noin 7 MEUR ja H2:lla 15 MEUR) ja hieman liikevaihdon kasvu. Kannattavuuskehitystä 
hidastaa edelleen palkkainflaatio ja valuuttakurssien vastatuuli sekä palveluiden kehittämiskustannukset 
(investoinnit). Kasvavilla palvelualueilla osaajakilpailu on arviomme mukaan edelleen kovaa, vaikka se on 
hieman helpottunut lyhyellä tähtäimellä. Odotamme oikaistun liikevoitto-%:n nousseen 13,2 %:iin vertailukauden 
11,7 %:sta. Ennustamme osakekohtaisen tuloksen oikaistuna kertaeristä nousseen kolmella sentillä 0,52 euroon 
vertailukaudesta.

Yhteensä olemme oikaisseet liikevoittoa 6,2 MEUR:lla (konsensus 5,9 MEUR) Q2:n alussa julkaistuun 
tehostamisohjelmaan liittyvillä uudelleenjärjestelykuluilla ja yrityskauppoihin liittyvillä PPA-poistoilla. Näin ollen 
arvioimme raportoidun liikevoiton nousseen maltillisemmin 43,4 MEUR:oon edellisvuoden 40,4 MEUR:sta 
kertaerien takia. Konsensuksen tulosodotukset ovat selvästi meidän ennusteiden alapuolella ja odottavat 
raportoidun tuloksen laskeneen hieman vertailukaudesta. Konsensusennusteet perustuvat vain viiden 
analyytikon ennusteeseen, kun kokonaislukumäärä on 12, eikä se sisällä meidän ennustettamme.

Arvioimme Tiedon toistavan ohjeistuksensa, jonka mukaan koko 2019 vuoden oikaistu liikevoitto paranee 
vuodesta 2018. Ennustamme vuoden 2019 oikaistun liikevoiton kasvavan 3 %, kun konsensusennuste 
tuloskasvulle on 1 % (ennen Q2:a 5 %).

Tiedon osakkeen arvonmääritys on muuttunut Evry-julkistuksen jälkeen hieman monimutkaisemmaksi. Yhtiön 
arvostusta ajavat lyhyellä aikavälillä tuloskehityksen lisäksi yhdistymiseen liittyvät uutiset. Yhtiöt odottavat 
kaupan toteutuvan Q4’19-Q1’20 aikana.

Joni Grönqvist
Analyytikko
+358 40 515 3113
joni.gronqvist@inderes.fi
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Vaisala Q3 torstaina: yrityskaupat vetävät edelleen kasvua

Vaisala julkistaa Q3-raporttinsa torstaina noin kello 14.00. Ennustamme Vaisalan liikevaihdon kasvaneen 
yrityskauppojen vetämänä ja kannattavuuden olleen vertailukauden tasolla. Lisäksi pidämme mahdollisena, että 
yhtiö tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdon ja/tai liikevoiton osalta haarukoiden ylälaitaan. Julkaisimme 
syyskuussa myös laajan raportin, joka on edelleen ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Joni Grönqvist
Analyytikko
+358 40 515 3113
joni.gronqvist@inderes.fi
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Vuoden toinen puolisko on Vaisalalle kausiluonteisesti vahvempi. Ennustamme Vaisalan Q3-liikevaihdon 
kasvaneen 18 % vertailukaudesta 99 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvun taustalla ovat pääasiassa viime vuonna 
tehdyt Leosphere- ja K-patents-yrityskaupat. Liiketoiminta-alueittain odotamme Sää- ja ympäristöliiketoiminta-
alueen kasvaneen 16 % ja Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kasvaneen 21 %. Arvioimme 
bruttokateprosentin jatkaneen nousua jo yli vuoden ja nousseen 57 %:iin Q3:lla vertailukauden 56 %:sta (Q2’19: 
54 %). Bruttokate-%:n nousua ajaa arviomme mukaan suotuisa tuotemix (tuotteiden ja palveluiden hyvä kasvu) 
molemmissa liiketoiminta-alueissa. Vaisala on ohjeistanut yhtiöllä olevan kuluvana vuonna 10-12 MEUR 
yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja vuokrasopimukseen liittyviä kertaluonteisia kuluja. 
Odotamme Q3:lle kohdistuvan 3 MEUR kyseisistä kuluista, jotka olemme oikaisseet tuloksesta. Ennustamme 
oikaistun liikevoitto-%:n olevan vertailukauden tasolla 17 %:ssa. Raportoidun tuloksen ennustamme laskeneen 
13,3 MEUR:oon vertailukauden 14,5 MEUR:sta. Odotamme raportoidun osakekohtaisen tuloksen laskeneen 
0,28 euroon Q3’18:n 0,30 eurosta.

Pidämme mahdollisena, että yhtiö tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdon ja/tai liikevoiton osalta haarukoiden 
yläpäähän. Nykyinen ohjeistus arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380-400 MEUR ja oik. liiketuloksen 35-
47 MEUR. Liikevaihtoennusteemme on ohjeistushaarukan ylälaidassa 394 MEUR:ssa ja liikevoittoennuste 45 
MEUR:ssa. Kuluvana vuonna kasvua (13 %) vetävät yrityskaupat. Investointien ja yrityskauppoihin liittyvien 
aineettomien oikeuksien poistojen myötä kannattavuudessa on kuluvana vuonna painetta (oik. EBIT-% 2019e 
11,5 % vs 2018 12,2 %).

Vaisalan osakekurssi on edelleen noussut syyskuussa julkaisemamme laajan raportin jälkeen. Kurssinousun 
jälkeen osakkeen absoluuttinen 2019e P/E-kerroin on 27x. Suhteellisessa arvostuksessa EV-pohjaiset kertoimet 
huomioivat paremmin Vaisalan vahvan taseen ja yhtiön 2019 EV/EBIT-kerroin on 21x tai 50 % yli verrokkien. 
Näkemyksemme mukaan absoluuttinen ja suhteellinen arvostus on entistä haastavampi eikä jätä varaa 
tulospettymyksille Q3:lla.

Joni Grönqvist
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Fondia sopi työsuhderiitansa kahden perustajan kanssa

Fondia tiedotti eilen sopineensa yhtiön ja sen kahden perustajan välisen työsuhderiidan, josta yhtiö oli 
tiedottanut 28.5.2019. Fondian kaksi perustajaa Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson olivat 
toukokuussa jättäneet haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeudelle työsuhteidensa päättämistä koskien. 
Olimme kommentoineet riitaa aikaisemmin mm. täällä. Tämä riita on nyt saatu sovittua ja osana sovintoa Fondia 
on sitoutunut maksamaan Marianne Saarikko Jansonille ja Mårten Jansonille korvauksena yhteensä 170 TEUR 
(alkuperäiset kannevaatimukset olivat noin 410 TEUR). Muilta osin osapuolet ovat sopineet, että sovinnon 
sisältöä ei julkisteta. Sovinnolla ei Fondian mukaan ole merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen 
tilanteeseen.

Fondian hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman mukaan riitaan johtaneissa syissä ei ollut kysymys 
väärinkäytöksistä. Kyse oli monista tekijöistä eikä yhdestä yksittäisestä asiasta. Yhtiö ja kantajat kävivät 
keskusteluja, jotka Sarsaman mukaan lisäsivät ymmärrystä irtisanomisiin johtuneista syistä.

Korvauksena maksettava 170 TEUR vastaa noin 11 % yhtiön koko viime vuoden nettotuloksesta. Fondian tase on 
kuitenkin erittäin vahva ja nettovelaton ja yhtiö pystyy maksamaan korvauksen kassavaroista (H1’19 lopussa 5,4 
MEUR). Kertaluonteisella 170 TEUR korvauksella ei ole suurta vaikutusta näkemykseemme Fondian osakkeen 
käyvästä arvosta.

Merkittävin riitaan liittyvä riski oli näkemyksemme mukaan maineriski. Mikäli Fondia olisi tuomittu syyllistyneen 
perusteettomaan irtisanomiseen, olisi tällä hyvin todennäköisesti ollut heikentävä vaikutus yhtiön maineeseen 
ja uskottavuuteen asiakkaiden ja myös henkilöstön näkökulmasta. Tämä merkittävin riski nyt poistui, mikä on 
myönteistä. Kahden perustajan irtisanominen, riita ja maksettava korvaus jättivät kuitenkin mielestämme pienen 
kolhun yhtiön tarinaan.

Jesse Kinnunen
Analyytikko
+358 50 373 8027
jesse.kinnunen@inderes.fi

Fondia | Kurssi: 7.88
Vähennä | Tavoitehinta: 8.50

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/fondiaa-vastaan-nostettu-kanteet-tyosuhdeasiassa


ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Yhtiö Kurssi Muutos 2019 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 19 EV/EBIT 19 P/E 20 EV/EBIT 20 P/B 19 Osinko 19e Tuotto-% MCAP

Aallon Group 9.52 1.5 % 7.3 % Vähennä 9.00 -5.5 % 24.3 15.2 16.4 10.0 4.0 0.22 2.3 % 34

Admicom 53.40 -1.1 % 159.2 % Vähennä 48.00 -10.1 % 49.2 37.3 38.3 28.5 18.2 0.75 1.4 % 258

Ahlstrom-Munksjö 14.26 4.1 % 17.7 % Vähennä 14.50 1.7 % 19.2 18.4 13.4 12.3 1.4 0.52 3.6 % 1644

Aktia Bank 8.53 -0.2 % -5.2 % Vähennä 8.60 0.8 % 11.4 7.9 11.3 9.0 1.0 0.63 7.4 % 588

Alma Media 6.90 0.0 % 24.5 % Lisää 7.00 1.4 % 13.2 10.2 12.5 8.1 3.3 0.38 5.5 % 567

Apetit 7.80 -0.3 % -13.3 % Vähennä 7.90 1.3 % neg. 72.6 14.8 8.7 0.5 0.40 5.1 % 48

Aspo 8.70 -0.9 % 9.3 % Vähennä 8.10 -6.9 % 13.9 19.5 10.9 14.2 2.2 0.45 5.2 % 273

Aspocomp Group 6.72 0.3 % 81.6 % Myy 5.20 -22.6 % 13.9 12.6 15.3 12.7 2.5 0.14 2.1 % 45

Avidly 4.89 -0.2 % -5.2 % Vähennä 5.00 2.2 % neg. neg. 85.2 42.9 1.3 0.00 0.0 % 12

Basware 20.10 4.7 % -49.1 % Lisää 23.00 14.4 % neg. neg. neg. 234.5 3.2 0.00 0.0 % 289

Bittium 6.27 -0.3 % -17.6 % Lisää 7.50 19.6 % 32.8 30.4 19.9 18.5 2.0 0.15 2.4 % 223

CapMan 1.94 0.0 % 31.8 % Lisää 2.00 3.1 % 14.1 11.1 9.7 8.0 2.4 0.13 6.7 % 295

Cargotec 29.60 -1.8 % 10.8 % Vähennä 31.00 4.7 % 10.8 12.4 11.6 9.4 1.3 1.20 4.1 % 1906

Caverion 5.65 2.0 % 11.0 % Lisää 6.60 16.8 % 21.7 20.0 13.3 11.3 3.2 0.13 2.3 % 784

Cibus Nordic Real Estate 
(SEK)

139.50 -2.1 % 34.8 % Vähennä 130.00 -6.8 % 12.1 20.2 12.1 19.0 1.2 0.88 6.8 % 403

Citycon 9.64 -0.5 % 19.4 % Lisää 9.70 0.6 % 11.8 20.0 11.8 19.8 0.8 0.65 6.7 % 1715

Consti Yhtiöt 4.88 -0.4 % -11.3 % Vähennä 5.20 6.6 % 13.8 11.7 8.1 7.4 1.3 0.00 0.0 % 37

Cramo 9.67 0.6 % -35.2 % Lisää 10.20 5.5 % 10.3 12.0 9.0 10.7 1.1 0.60 6.2 % 431

Detection Technology 20.40 0.7 % 24.8 % Vähennä 20.00 -2.0 % 20.0 14.5 17.3 12.3 4.8 0.39 1.9 % 293

Digia 3.64 -1.1 % 27.7 % Vähennä 4.00 9.9 % 12.4 11.5 10.3 9.0 1.8 0.10 2.7 % 97

EAB Group 2.82 0.0 % 0.7 % Myy 2.00 -29.1 % neg. neg. 23.6 19.9 1.9 0.05 1.8 % 39

Efecte 4.60 0.0 % 19.2 % Lisää 5.20 13.0 % neg. neg. neg. neg. 14.2 0.00 0.0 % 27

Efore 0.06 1.8 % 52.6 % Myy 0.05 -13.8 % neg. neg. 57.5 29.2 3.0 0.00 0.0 % 24

Elisa 49.37 2.0 % 36.8 % Myy 37.00 -25.1 % 25.6 22.1 24.7 21.2 6.1 1.80 3.6 % 7885

Endomines (SEK) 5.28 -1.1 % -11.4 % Vähennä 5.30 0.4 % neg. neg. neg. 229.3 1.2 0.00 0.0 % 422

Enersense International 1.30 0.0 % -60.0 % Vähennä 1.65 26.9 % neg. neg. 22.1 8.7 1.0 0.00 0.0 % 7



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Yhtiö Kurssi Muutos 2019 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 19 EV/EBIT 19 P/E 20 EV/EBIT 20 P/B 19 Osinko 19e Tuotto-% MCAP

eQ 11.05 3.8 % 45.4 % Lisää 10.00 -9.5 % 20.2 15.2 16.7 12.3 6.8 0.55 5.0 % 427

Etteplan 8.78 0.7 % 10.6 % Lisää 9.40 7.1 % 12.5 10.7 11.8 9.5 2.8 0.35 4.0 % 219

Evli Pankki 8.72 1.9 % 19.8 % Lisää 8.50 -2.5 % 13.0 10.1 11.3 8.7 2.7 0.62 7.1 % 209

Exel Composites 4.76 0.0 % 19.0 % Lisää 5.00 5.0 % 12.1 13.1 10.5 9.7 2.1 0.20 4.2 % 56

F-Secure 2.77 0.0 % 19.9 % Lisää 2.90 4.5 % 78.5 58.0 35.9 32.2 6.2 0.00 0.0 % 437

Fellow Finance 3.37 -4.3 % -48.2 % Vähennä 4.20 24.6 % 45.7 18.5 20.9 16.0 1.6 0.04 1.2 % 24

Finnair 6.21 -7.7 % -12.4 % Vähennä 6.40 3.1 % 24.2 13.1 16.7 12.1 0.8 0.20 3.2 % 795

Fiskars 12.40 -1.6 % -17.6 % Lisää 13.20 6.5 % 13.9 15.0 13.6 12.5 1.3 0.56 4.5 % 1011

Fondia 7.88 -1.3 % -38.7 % Vähennä 8.50 7.9 % 25.6 15.0 14.8 8.6 4.5 0.39 4.9 % 30

Fortum 21.95 2.2 % 14.9 % Vähennä 21.00 -4.3 % 12.7 18.9 15.6 16.7 1.5 1.10 5.0 % 19499

Glaston 1.10 0.0 % -44.8 % Lisää 1.30 17.6 % 18.3 neg. 11.9 14.4 1.1 0.04 3.6 % 93

Gofore 7.66 1.6 % -9.3 % Vähennä 7.80 1.8 % 15.5 14.7 12.6 11.1 3.7 0.25 3.3 % 107

Harvia 6.98 0.3 % 29.9 % Lisää 7.50 7.4 % 14.6 12.9 13.5 11.8 1.9 0.39 5.6 % 130

Heeros 2.20 1.9 % 8.9 % Vähennä 2.10 -4.5 % neg. neg. 436.9 88.5 5.8 0.00 0.0 % 9

Hoivatilat 12.85 0.8 % 62.7 % Lisää 12.00 -6.6 % 11.3 15.2 9.7 14.5 1.8 0.20 1.6 % 326

Huhtamäki 37.73 -0.1 % 39.4 % Vähennä 34.00 -9.9 % 20.0 16.8 18.2 15.1 3.0 0.90 2.4 % 3923

Incap 18.55 1.4 % 155.5 % Lisää 20.50 10.5 % 9.1 6.7 8.8 5.9 3.2 0.55 3.0 % 81

Innofactor 0.67 1.5 % 85.6 % Lisää 0.68 1.2 % 11.5 61.4 11.7 31.6 1.1 0.00 0.0 % 24

Investors House 6.15 -1.6 % 2.5 % Vähennä 6.80 10.6 % 18.9 19.4 9.2 12.7 0.8 0.25 4.1 % 36

Kamux 5.94 1.0 % 9.2 % Osta 6.70 12.8 % 13.4 11.5 11.6 10.0 3.0 0.22 3.7 % 237

Kemira 13.74 0.0 % 39.5 % Vähennä 13.00 -5.4 % 14.2 13.0 14.2 12.6 1.7 0.53 3.9 % 2095

Kesko 56.64 -0.3 % 20.3 % Vähennä 54.00 -4.7 % 20.7 19.0 19.7 17.3 2.9 2.50 4.4 % 5623

Kesla 5.30 0.0 % 35.9 % Vähennä 5.20 -1.9 % 7.6 8.0 9.3 10.3 1.3 0.20 3.8 % 17

Kone 53.44 0.7 % 28.3 % Myy 41.00 -23.3 % 29.0 21.5 26.3 19.4 8.8 1.70 3.2 % 27578

Konecranes 27.10 -2.0 % 2.7 % Vähennä 30.00 10.7 % 12.0 12.5 12.6 10.3 1.6 1.25 4.6 % 2134

LeadDesk 10.40 0.0 % 34.2 % Vähennä 10.80 3.8 % 48.1 40.4 28.2 23.4 7.6 0.00 0.0 % 49
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Yhtiö Kurssi Muutos 2019 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 19 EV/EBIT 19 P/E 20 EV/EBIT 20 P/B 19 Osinko 19e Tuotto-% MCAP

Lehto Group 2.08 -1.9 % -51.1 % Vähennä 1.90 -8.6 % neg. neg. 7.8 12.6 0.9 0.00 0.0 % 121

Loudspring 0.36 0.8 % 6.5 % Vähennä 0.35 -2.2 % neg. neg. neg. neg. 1.1 0.00 0.0 % 9

Marimekko 31.20 2.3 % 50.0 % Lisää 33.00 5.8 % 20.0 15.6 18.2 14.6 6.7 1.20 3.8 % 253

Martela 2.77 1.5 % -6.4 % Vähennä 2.80 1.1 % neg. neg. 14.2 10.5 0.7 0.10 3.6 % 11

Metso 33.00 -2.0 % 44.1 % Vähennä 33.00 0.0 % 16.6 12.4 15.1 10.6 3.2 1.35 4.1 % 4950

Metsä Board 5.88 -0.3 % 14.8 % Vähennä 5.00 -15.0 % 14.3 11.7 14.8 12.7 1.5 0.29 4.9 % 2090

Neo Industrial 1.99 -2.0 % -2.0 % Myy 1.80 -9.5 % 364.5 neg. neg. 24.1 2.0 0.00 0.0 % 11

Neste 29.76 2.1 % 32.5 % Lisää 31.00 4.2 % 18.8 14.8 16.5 12.9 4.3 0.90 3.0 % 22840

Next Games 0.94 0.9 % -11.8 % Vähennä 0.88 -6.2 % neg. neg. neg. neg. 1.1 0.00 0.0 % 26

Nixu 12.30 0.0 % 61.8 % Lisää 13.00 5.7 % 60.1 43.0 32.6 27.0 5.0 0.00 0.0 % 91

NoHo Partners 10.25 3.5 % 18.4 % Lisää 10.00 -2.4 % 3.7 21.4 13.2 20.8 1.7 0.40 3.9 % 194

Nokia Corporation 4.71 0.1 % -6.3 % Lisää 5.50 16.7 % 19.2 36.8 12.1 10.8 1.8 0.21 4.5 % 26487

Nokian Renkaat 28.38 -0.7 % 5.8 % Vähennä 27.00 -4.9 % 15.6 11.3 15.3 11.2 2.4 1.58 5.6 % 3942

Nurminen Logistics 0.28 -3.4 % 12.4 % Myy 0.25 -10.7 % neg. neg. neg. neg. 2.0 0.00 0.0 % 12

Oriola 1.97 -0.4 % -0.3 % Lisää 2.10 6.4 % 16.3 15.1 11.5 9.4 2.0 0.10 5.1 % 358

Orion 33.78 -0.8 % 11.6 % Myy 29.00 -14.2 % 24.2 18.5 22.1 17.0 6.3 1.40 4.1 % 4752

Outokumpu 2.70 -0.8 % -15.4 % Vähennä 2.60 -3.8 % neg. 25.0 16.0 14.7 0.4 0.05 1.9 % 1111

Outotec 5.30 -2.5 % 72.4 % Lisää 6.00 13.2 % 20.5 13.2 13.4 9.2 2.3 0.11 2.1 % 963

Ovaro Kiinteistösijoitus 4.14 1.0 % -13.8 % Vähennä 4.00 -3.4 % neg. neg. neg. 439.2 0.5 0.00 0.0 % 39

Panostaja 0.79 1.0 % -17.7 % Vähennä 0.78 -1.0 % 17.4 24.5 27.1 16.4 0.8 0.05 6.3 % 41

Pihlajalinna 10.48 0.6 % 21.6 % Lisää 11.00 5.0 % 25.2 41.9 16.3 15.4 2.0 0.15 1.4 % 237

Piippo 3.50 5.4 % 1.7 % Myy 3.00 -14.3 % 47.5 35.2 16.5 21.6 0.7 0.00 0.0 % 4

Ponsse 29.30 0.2 % 18.4 % Vähennä 27.00 -7.8 % 14.9 11.0 13.4 9.8 3.5 0.95 3.2 % 819

Privanet Group 0.75 -4.3 % -5.1 % Vähennä 0.82 9.3 % neg. neg. 11.3 11.9 1.0 0.00 0.0 % 15

PunaMusta Media 6.25 0.0 % 0.8 % Vähennä 5.90 -5.6 % 24.1 28.5 14.8 14.1 1.6 0.26 4.2 % 78

Qt Group 14.45 0.3 % 82.9 % Lisää 14.00 -3.1 % 348.8 261.9 38.3 31.4 15.8 0.00 0.0 % 350



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Yhtiö Kurssi Muutos 2019 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 19 EV/EBIT 19 P/E 20 EV/EBIT 20 P/B 19 Osinko 19e Tuotto-% MCAP

Ramirent 8.75 -0.6 % 60.6 % Pidä 9.00 2.9 % 13.5 14.0 18.0 17.5 3.0 0.46 5.3 % 941

Rapala VMC 2.76 0.0 % -9.5 % Vähennä 3.10 12.3 % 15.9 14.3 12.7 11.9 0.7 0.06 2.2 % 105

Raute 24.60 0.4 % 15.5 % Lisää 26.00 5.7 % 13.8 9.3 13.0 8.2 2.2 1.45 5.9 % 104

Relais Group 7.40 0.0 % 0.7 % Osta 9.00 21.6 % 13.1 20.3 10.1 13.1 1.8 0.13 1.8 % 119

Remedy Entertainment 9.84 4.9 % 46.9 % Lisää 11.50 16.9 % 13.8 8.6 14.9 9.1 4.0 0.30 3.0 % 118

Revenio Group 20.05 -1.0 % 59.6 % Lisää 21.00 4.7 % 42.3 49.7 31.8 26.6 8.6 0.34 1.7 % 529

Rush Factory Plc 3.52 -3.8 % 8.3 % Lisää 3.70 5.1 % 9.8 6.2 9.1 5.4 3.8 0.00 0.0 % 8

Sampo 36.10 -0.1 % -6.0 % Lisää 41.00 13.6 % 14.0 12.4 12.9 11.5 1.6 2.95 8.2 % 20048

Sanoma 10.28 2.3 % 21.2 % Lisää 10.00 -2.7 % 12.7 12.7 12.1 11.5 2.5 0.48 4.7 % 1670

Scanfil 4.50 3.0 % 20.0 % Lisää 4.50 0.0 % 9.5 9.5 9.3 7.4 1.7 0.15 3.3 % 288

Sievi Capital 1.28 -0.8 % 5.3 % Vähennä 1.25 -2.7 % 11.4 9.4 10.3 9.1 1.0 0.04 3.1 % 74

Siili Solutions 8.10 -2.2 % 0.0 % Lisää 9.60 18.5 % 12.3 12.8 9.5 8.6 2.6 0.34 4.2 % 56

Silmäasema 6.02 -0.7 % 38.4 % Vähennä 6.20 3.0 % 22.1 18.4 17.9 15.2 1.9 0.13 2.2 % 85

Solteq 1.49 4.9 % 14.6 % Vähennä 1.50 0.7 % 12.9 11.7 11.1 10.8 1.2 0.03 2.0 % 28

Sotkamo Silver (SEK) 3.95 -2.5 % 1.3 % Vähennä 3.90 -1.3 % neg. neg. 6.1 7.4 1.9 0.00 0.0 % 533

SRV Group 1.29 -1.5 % -24.1 % Vähennä 1.25 -3.1 % neg. neg. 127.1 16.8 0.3 0.00 0.0 % 76

SSAB (SEK) 25.63 -1.0 % 2.8 % Lisää 28.00 9.2 % 9.8 9.9 10.7 9.5 0.4 1.40 5.5 % 26395

SSH Communications 
Security

1.44 1.4 % -14.3 % Myy 1.10 -23.6 % neg. 65.1 79.6 55.2 4.2 0.00 0.0 % 55

Stora Enso 11.96 -0.7 % 18.6 % Lisää 10.50 -12.2 % 13.0 14.1 12.8 11.5 1.4 0.53 4.4 % 9435

Suominen 2.33 -3.7 % 13.7 % Vähennä 2.25 -3.4 % 65.7 23.0 14.9 11.1 1.0 0.03 1.3 % 133

Taaleri 7.28 0.0 % 2.5 % Lisää 7.70 5.8 % 12.0 9.8 11.3 9.2 1.6 0.33 4.5 % 210

Talenom 34.70 2.1 % 82.2 % Lisää 38.00 9.5 % 29.2 23.3 22.1 18.3 9.5 0.71 2.0 % 241

Tallink Grupp 0.94 0.2 % -7.6 % Vähennä 1.00 6.6 % 16.8 18.0 16.0 17.8 0.8 0.05 5.3 % 628

Teleste 5.86 -0.7 % 11.4 % Vähennä 5.50 -6.1 % 14.3 39.7 10.3 8.5 1.5 0.20 3.4 % 106

Telia Company (SEK) 43.52 1.2 % 3.7 % Vähennä 42.00 -3.5 % 18.7 21.5 18.9 21.4 1.9 2.40 5.5 % 178865

Terveystalo 9.33 1.3 % 16.3 % Lisää 10.00 7.2 % 21.1 21.3 18.2 17.4 2.2 0.20 2.1 % 1194
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Tieto 25.16 -0.1 % 6.7 % Lisää 26.00 3.3 % 13.1 14.0 13.2 13.5 3.8 1.47 5.8 % 1864

Tikkurila 12.60 0.0 % 4.8 % Vähennä 13.50 7.1 % 15.7 14.2 15.2 12.2 3.3 0.60 4.8 % 555

Titanium 9.40 0.4 % 31.5 % Lisää 9.20 -2.1 % 10.9 10.9 11.0 9.5 4.2 0.75 8.0 % 94

United Bankers 8.80 1.1 % 33.3 % Vähennä 7.50 -14.8 % 17.1 24.4 13.3 15.6 2.9 0.45 5.1 % 90

UPM-Kymmene 28.21 -1.3 % 27.4 % Vähennä 24.00 -14.9 % 14.0 11.1 14.7 11.3 1.5 1.45 5.1 % 15050

Uutechnic Group 0.35 0.0 % 6.1 % Vähennä 0.38 8.6 % 30.7 22.0 12.2 10.4 1.8 0.00 0.0 % 19

Vaisala 25.75 -0.4 % 56.1 % Vähennä 22.00 -14.6 % 27.2 28.5 24.3 21.6 5.2 0.60 2.3 % 938

Valmet 18.15 0.2 % 1.1 % Lisää 18.00 -0.8 % 14.0 10.3 13.0 9.2 2.6 0.75 4.1 % 2715

Verkkokauppa.com 3.16 0.0 % -22.9 % Vähennä 3.10 -1.9 % 19.2 11.1 16.2 9.4 4.0 0.20 6.3 % 142

Viafin Service 6.84 1.8 % 34.1 % Lisää 7.60 11.1 % 9.6 7.2 12.5 8.8 1.4 0.22 3.2 % 24

Vincit Oyj 5.12 -1.5 % -0.4 % Lisää 5.60 9.4 % 20.7 23.6 14.5 14.2 3.3 0.15 2.9 % 61

VMP Group 5.30 1.9 % 61.6 % Lisää 5.75 8.5 % 8.2 31.7 6.5 14.2 1.3 0.20 3.8 % 131

Wulff Group 1.77 -3.3 % 4.7 % Lisää 1.85 4.5 % 8.4 10.7 7.8 7.4 1.0 0.11 6.2 % 12

Wärtsilä 10.53 -1.7 % -24.2 % Vähennä 10.50 -0.3 % 18.8 15.3 14.7 11.7 2.6 0.40 3.8 % 6230

YIT Corporation 5.40 -1.0 % 5.8 % Vähennä 5.10 -5.6 % 11.7 18.5 11.8 20.0 1.1 0.30 5.6 % 1135



Palkinnot

Inderes on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. 
Toimintaamme ohjaavat viisi periaatetta: riippumattomuus, laadukas analyysi, 
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tuntemaan kohdeyhtiöt paremmin, ymmärtävät omistajuuden merkityksen ja 
voivat kehittyä paremmiksi sijoittajiksi. Pörssiyhtiöille varmistamme, että yhtiöstä 
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Palvelemme yhteisöämme yli 20 työntekijän tiimillä intohimosta 
osakesijoittamiseen.
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