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Kehittyneillä markkinoilla Euroopassa torstai oli loiva laskupäivä (Eurostoxx -0,1 %), ja myös USA:ssa 
pääindeksit sulkivat 0,2-0,4 % miinuksella. Epätietoisuus koronaviruksen talousvaikutuksista painoi vaihteeksi 
osakkeita. USA:ssa tulosjulkistajista AIG ja Kraft Heinz painuivat tulospettymyksen myötä.

Aasian markkinoilla aloitettiin aamu vaihtelevissa tunnelmissa. Japanin Nikkei oli aamukahdeksalta 0,8 % 
miinuksella, mutta Kiinan Shanghai Composite 0,2 % plussalla. Japanissa todettiin ensimmäinen 
koronavirukseen kuollut uhri, mikä lisäsi hermoilua osakemarkkinallakin. Toisaalta usko keskuspankkien 
elvyttämiseen pysyy vahvana ja antaa tukea osakkeille.

Valuuttamarkkinoilla euron kurssi dollaria vastaan heikentyi aamulla kolmen vuoden pohjiin dollaria vastaan 
ennen päivällä julkistettavia euroalueen BKT-lukuja.

Raaka-ainemarkkinalla öljyn hinta tasaantui aamulla, ja WTI-futuurit liikkuivat 51,46 dollarissa/bbl. Koko viikon 
osalta WTI-laadun hinta on 2,2 % plussalla tuotantoleikkauksiin liittyvien odotuksia toimittua ajurina 
öljymarkkinalla.
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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

Selvään tulosparannukseen vielä vaikea nojata
14.02.2020  |  Aspo  |  Vähennä

Vuoden 2020 tuloskasvu on peruttu
14.02.2020  |  Bittium  |  Vähennä

2020 menee perustan vahvistamisessa
14.02.2020  |  Raute  |  Vähennä

Roikumme mukana trendikäänteessä
14.02.2020  |  Ahlstrom-Munksjö  |  Lisää

Odotamme tilannekuvan selkiytymistä
14.02.2020  |  Endomines  |  Myy

Korkea arvostus edellyttää hyvien suoritusten 
jatkumista
14.02.2020  |  Marimekko  |  Lisää

Otamme riskin ja luotamme yritysostojen 
arvonluontiin
14.02.2020  |  Aallon Group  |  Lisää

Kasvuspurtin jälkeen taas sulatteluvaihe
13.02.2020  |  Nixu  |  Vähennä

Syklin taite on lähellä, mutta silti niin kaukana
13.02.2020  |  Teleste  |  Vähennä

Aika odottaa arvostusmittarien tasaantumista
13.02.2020  |  Terveystalo  |  Vähennä
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Verkkokauppa.com Q4'19: Profiilikuva muuttumassa

Hyvää ystävänpäivää (ja relevanttia asiaa 
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Marimekko Q4'19: Nyt on kasvupanostuksien aika
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Makrotapahtumat, 14.2.2020

09:00 Saksa: BKT alustava QQ % , Q4 , ennuste 
(Reuters) 0,1 /edellinen 0,1  
09:00 Saksa: BKT alustava YY % , Q4 , ennuste 
(Reuters) - /edellinen 1,0  
12:00 Euroalue: BKT alustava QQ (%) , Q4 , 
ennuste (Reuters) 0,1 /edellinen 0,1  
12:00 Euroalue: BKT alustava YY (%) , Q4 , ennuste 
(Reuters) 1,0 /edellinen 1,0  
15:30 USA: Tuontihinnat (%) , tammi , ennuste 
(Reuters) -0,2 /edellinen 0,3  
15:30 USA: Vähittäismyynti MM (%) , tammi , 
ennuste (Reuters) 0,3 /edellinen 0,3  
16:15 USA: Teollisuustuotanto MM (%) , tammi , 
ennuste (Reuters) -0,1 /edellinen -0,3  
17:00 USA: Yritysvarastot MM (%) , joulu , ennuste 
(Reuters) 0,1 /edellinen -0,2  
17:00 USA: Michigan-luottamusindeksi, alustava , 
helmi , ennuste (Reuters) 99,7 /edellinen 99,8

https://www.inderes.fi/node/134444
https://www.inderes.fi/node/134322
https://www.inderes.fi/node/134168
https://fi-fi.facebook.com/inderes/
https://www.youtube.com/channel/UCA8t6FufzhadZJZBXiYW8jQ
https://twitter.com/Inderes
https://keskustelut.inderes.fi/
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V-tyyli vai L-romahdus? Talousennusteet edelleen optimismin 
puolella koronan suhteen
Tuoreimmissa konsensusennusteissa arviot koronaviruksen vaikutuksista Kiinan talouteen ovat edelleen 
varovaisia. Reutersin ajanjaksolla 7.-13.2. toteutetussa kyselyssä odotetaan edelleen laajasti, että 
koronaviruksen suurimmat talousvaikutukset rajoittuvat Q1:lle, jolloin talouskasvu hidastuisi vuodentakaisesta 
4,5 %:iin Q4:n 6,0 %:sta. Vastaavasti elpyminen olisi V-kirjaimen mallista ja nopeaa, ja Q2:lla kasvu kiihtyisi 5,7 
%:iin. Koko vuoden kasvulukemia virustartunta painaisi 5,5 %:iin (oli vuonna 2019 6,1 %), eli viruksesta jäisi 
jossain määrin myös pysyvämpiä vaikutuksia. Näkemys on realistinen, sillä vaikka virusepidemia talttuisi pian ja 
teollisuuden tuotantoa saataisiin kurottua kiinni, palvelualojen menetykset jäisivät pysyvän laatuisiksi. 
Mielenkiintoista kyselyssä on se, että kiinalaisekonomistit suhtautuivat positiivisimmin talousvaikutuksiin.

Marianne Palmu
Ekonomisti, Aamukatsauksen 
tuottaja
+358 50 339 1521
marianne.palmu@inderes.fi
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Vaikutukset ovat vielä laajalti hämärän peitossa, sillä talouslukuja virusepidemian kärjistymisen jälkeen ei ole 
vielä saatu. Kiinan tehtaat pyörivät edelleen vajaalla kapasiteetilla (n. 20-30 %) normaalista, sillä 
tehdasteollisuuden lomia pidennettiin viikolla 17. päivästä 24. päivään helmikuuta. Tämä ei vielä yksinään tee 
merkittävää lovea Kiinan talouteen, mutta riski vajaan tuotannon jatkumiselle on suuri. Kiinan työvoimasta 
kolmasosa asuu maaseudulla, jonne työntekijät suuntasivat tapaamaan perheitään uuden vuoden lomilla. Jos 
virusepidemia jatkaa leviämistään, toiveet työntekijöiden paluusta hupenevat eivätkä tehtaat pyöri ilman 
tekijöitään.

Koronavirus jatkoi eilenkin leviämistään, sillä Kiina ilmoitti yli 5000 uudesta tapauksesta ja 121 uudesta 
kuolemasta ja Japani kertoi ensimmäisestä viruksen uhrista. Tämä murensi hieman luottamusta siihen, että 
epidemian huiput olisivat lähellä. Muutoin osakemarkkinalla virukseen on suhtauduttu melko maltillisesti kuten 
konsensusennusteissakin. Tartuntojen lisääntyessä ja Kiinan pysyessä suljettuna ennusteissa on kuitenkin 
merkittävää painetta alaspäin ja V-tyylin elpymisen sijaan edessä voi olla L-kirjaimen muotoinen pysyvämpi 
haitta. Toisaalta Kiina on jo kertonut mittavista elvvytystoimista viruksen tuottamien taloushaittojen 
selättämiseksi, mikä tasaa kuoppaa. Viisaampia koronaviruksen vaikutuksien suhteen ollaan helmi-maaliskuun 
talouslukujen tultua julki.

Marianne Palmu
Ekonomisti, Aamukatsauksen 
tuottaja
+358 50 339 1521
marianne.palmu@inderes.fi
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Aktia Q4: Vahva ja odotukset ylittänyt tulos

Aktia Pankki julkaisi tänään aamulla vahvan ja konsensusodotuksia paremman Q4-tuloksen. Vertailukausi oli 
heikko, mutta Q4-ylitys oli selvästi odotuksia parempi. Henkivakuutus ja Varainhoito tekivät erinomaiset 
tulokset, minkä lisäksi yhtiön vertailukelpoiset kulut laskivat selvästi. Myönteistä Q4-raportissa oli myös 
antolainauksen kasvu. Osinkoehdotus 0,63 euroa oli konsensusodotusten mukainen ja uusi ohjeistus vuodelle 
2020 oli arviomme mukaan neutraali. Seuraa tänään klo 10 alkavan tiedotustilaisuuden webcast-lähetystä 
täältä. Viime tiistaina julkaisemamme laaja analyysiraportti Aktiasta on luettavissa täältä.

Q4-korkokate laski odotetusti vertailukaudesta, minkä taustalla olivat pääasiassa korkojohdannaisilla tehtyjen 
suojaustoimien laskeneet korkotuotot. Korkokate jäi hieman ennusteestamme, mutta antolainaus yleisölle 
kasvoi voimakkaasti edelliskvartaalista noin 2,5 %:lla noin 6,4 miljardiin euroon ylittäen oman ennusteemme. 
Näin ollen aikaisempiin korkokatteen lähivuosien ennusteisiimme saattaa kohdistua nousupaineita.

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

Aktia | Kurssi: 10.90
Lisää | Tavoitehinta: 11.00
Tilinpäätöstiedote: 14.2.2020

https://www.inderes.fi/fi/videot/aktia-q419-1422020-kello-1000-alkaen
https://www.inderes.fi/fi/rannikolla-tuulee
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Henkivakuutusnetto kasvoi 62 % vertailukaudesta 8,3 MEUR:oon ja ylitti oman ennusteemme selvästi. Tämän 
taustalla olivat mm. sijoitussalkun arvonmuutokset. Nettopalkkiotuotot kasvoivat odotustemme mukaisesti 11 % 
vertailukaudesta, minkä taustalla oli Varainhoidon vahva kehitys. Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat 
(AUM) kasvoivat 18 % vuodentakaisesta 9,9 miljardiin euroon. Taso ylitti hieman oman ennusteemme ollen 
lähellä edelliskvartaalin tasoa. Varainhoidon osalta yhtiö kertoi, että se aloittaa vuoden 2020 alussa 
strukturoitujen tuotteiden myynnin ja aikoo lanseerata uusia institutionaalisille asiakkaille suunnattuja private 
debt -ratkaisuja.

Myönteistä Q4-raportissa olivat liiketoiminnan kulut. Vertailukelpoiset kulut laskivat toiminnan tehostamisen 
takia 8 % vuodentakaisesta ja olivat selvästi ennustamaamme matalampia. Tammi-syyskuussa 2019 kulut olivat 
koholla, mutta nyt nähtiin selkeä parannus. Kustannustehokkuutta kuvaava vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde 
laski vuositasolla vuonna 2019 noin 66 %:iin (2018: 69 %). Tämä kasvatti luottamusta yhtiön strategian mukaista 
kulutehokkuustasoa kohtaan (tavoite alle 60 % 2023).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,63 osakekohtaista osinkoa tilikaudelta 2019 jaettavaksi. Taso vastasi 
konsensusodotuksia ja oli hieman omaa ennustettamme korkeampi. Osinkotuotoksi muodostuu eilisellä 
päätöskurssilla siten noin 5,8 %.

Aktia antoi uuden ohjeistuksen, jonka mukaan epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen 
liikevoiton 2020 odotetaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2019. Ohjeistus vastasi odotustamme ja oli 
meille neutraali. Aktia on historiassa ollut arviomme mukaan konservatiivinen ohjeistaja ja Q4-tulosta 
edeltäneiden ennusteidemme mukaisesti odotimme itse vertailukelpoisen 2020 liikevoiton kasvavan noin 9 
%:lla.

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

Aktia | Kurssi: 10.90
Lisää | Tavoitehinta: 11.00
Tilinpäätöstiedote: 14.2.2020
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Remedy H2: Tulos jäi alle odotusten, näkymät lupaavat 
odotetusti vahvaa vuotta 2020

Remedy raportoi aamulla numeroiden osalta jonkin verran odotuksiamme heikomman H2-raportin. Näkymien 
perusteella tästä vuodesta on tulossa parempi, mikä oli odotustemme mukaista. Kokonaisuutena H2-raportti oli 
tärkeä välietappi ja ensimmäinen osoitus Remedyn strategian kyvystä tuottaa tulosta. Yhtiön strategia etenee 
jatkuvasti oikeaan suuntaan ja tulevien vuosien kasvunäkymät ovat edelleen erittäin hyvät. Odotukset yhtiötä 
kohtaan ovat kuitenkin nousseet viime aikojen kurssinousun myötä ja arvioimme osakkeessa olevan tänään 
laskupainetta, kun raportti jäi aavistuksen pehmeäksi näihin odotuksiin nähden.

Atte Riikola
Analyytikko
+358 44 593 4500
atte.riikola@inderes.fi

Remedy | Kurssi: 14.50
Lisää | Tavoitehinta: 11.50
Tilinpäätöstiedote: 14.2.2020
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Remedyn H2-liikevaihto kasvoi 63 % 17,8 MEUR:oon alittaen ennusteemme (19,7 MEUR). Liikevaihto koostui 
pääosin Controlin pelimyynnistä tuloutetuista rojalteista sekä Control- ja Crossfire-peliprojektien julkaisijoilta 
saaduista kehitysmaksuista. Yhtiö ei eritellyt tarkemmin Controlista tuloutunutta liikevaihtoa tai antanut viitteitä 
pelin myyntimääristä. Yhtiö kommentoi pelin markkinointibudjetin olleen huomattavasti pienempi kuin monilla 
AAA-peleillä ja tällä on ollut vaikutusta alkuvaiheen pelimyyntiin, mikä ei tullut meille yllätyksenä. Yhtiö vaikutti 
luottavaiselta pelin myynnin hyvään kehitykseen tänä vuonna, kun tietoisuus pelistä ja sen korkeasta laadusta 
leviää edelleen saatujen palkintojen ansiosta.

H2-liikevoitto kasvoi Controlin myynnin ansiosta vahvasti ja oli 5,1 MEUR, mikä vastaa 28 %:n 
liikevoittomarginaalia. Tulos jäi silti alle 6,3 MEUR:n liikevoittoa odottaneen ennusteemme. Kehitysmenojen 
aktivointien positiivinen tulosvaikutus oli noin 1,1 MEUR H2:lla, mikä oli hieman odotuksiamme (0,5 MEUR) 
enemmän. Remedyn vuoden 2019 osakekohtainen tulos kohosi 0,43 euroon (2018: 0,04 EUR). Osinkoehdotus 
oli 0,11 euroa osakkeelta (2018: 0,10 EUR), kun ennustimme 0,25 euron osinkoa. Remedyn nettokassa (2019 
lopussa 15,9 MEUR) mahdollistaa osingonjaon. Nettokassa heikkeni vuoden 2019 aikana heikon kassavirran (-
3,5 MEUR) takia, joka johtuu pääosin Controlin rojaltimaksujen ajoituksista ja arviomme kassavirran olevan 
selvästi parempi tänä vuonna.

Näkymissään Remedy odottaa liikevaihtonsa ja liiketuloksensa kasvavan tänä vuonna, mikä oli odotustemme 
mukaista. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta valtaosan odotetaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla, joten 
H2’20 tulee olemaan näillä näkymin vahva. Näkymien perusteella Vanguardin/3.projektin julkaisu voisi ajoittua 
odotetusti vuodelle 2021 ja tänä vuonna liikevaihdon kasvua ajaa arviomme mukaan Controlin ja Crossfire-
projektin lisäksi näiden projektien julkaisusopimukset/kehitysmaksut. Yhtiö ei vielä kertonut juurikaan lisätietoja 
tulevista projekteista, vaan totesi niiden valmistautuvan esituotantovaiheeseen. Ennustimme ennen H2-raporttia 
tälle vuodelle 37,3 MEUR:n liikevaihtoa ja 11,7 MEUR:n liikevoittoa. H2-raportin perusteella tämän tason 
saavuttaminen on mahdollista, mutta epävarmuus tulosparannuksen kulmakertoimeen pysyy korkeana.

Atte Riikola
Analyytikko
+358 44 593 4500
atte.riikola@inderes.fi

Remedy | Kurssi: 14.50
Lisää | Tavoitehinta: 11.50
Tilinpäätöstiedote: 14.2.2020
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Qt Group Q4: Kasvu onnistui yllättämään positiivisesta 
tulosvaroituksesta huolimatta

Qt Group onnistui yllättämään tänään aamulla kovilla kasvuluvuilla siitäkin huolimatta, että positiivisen 
tulosvaroituksen myötä viimeisen neljänneksen piti olla selvä peli. Yhtiö löi tauluun jopa 52 % liikevaihdon 
kasvulukeman ja huomautti samalla, ettei neljännekselle on osunut merkittäviä yksittäisiä lisenssikauppoja. 
Vuoden 2020 näkymät olivat linjassa odotuksiimme.

Qt:n Q4-liikevaihto oli 16,9 MEUR ylittäen 15,5 MEUR ennusteemme. Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 72,5 % 
ja ylläpitotuotot kasvoivat 16,2 %. Yhtiön mukaan ennätysliikevaihto syntyi useista kaupoista kaikilla 
maantieteellisillä alueilla ja useilla eri toimialoilla.

Liikevoitto oli positiivisen tulosvaroituksen jälkeen jo tiedossa ollen Q4:llä nollatasolla (Q4’18: -1,7 MEUR). Yhtiön 
kulut kasvoivat tuntuvasti hyvän kasvun myötä kasvaneiden kannustinpalkkioiden seurauksena. Lisäksi yhtiö on 
arviomme mukaan kiihdyttänyt tuotekehityspanostuksia muun muassa MCU-tuotteen kehitykseen, mikä näkyy 
alihankintakulujen kasvuna. Yhtiö ei odotetusti jaa osinkoa.

Mikael Rautanen
CEO, analyytikko
+358 50 346 0321
mikael.rautanen@inderes.fi

Qt | Kurssi: 22.40
Vähennä | Tavoitehinta: 22.00
Tilinpäätöstiedote: 14.2.2020
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Koko vuoden liikevaihto kasvoi 28,0 % 58,4 MEUR:oon ja vertailukelpoisin valuutoin 23,8 %. Myynnistä kaksi 
kolmasosaa on dollaripohjaista. Osana lisenssimyyntiä ja konsultointia raportoitu jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 
21,4 % 14,6 MEUR:oon. Luvun perusteella yhtiön kasvu syntyy edelleen vahvasti kehittäjälisenssien myynnistä, 
mitä asiakkaan lopputuotteiden myyntiin perustuva jakelulisenssimyynti seuraa viiveellä. Yhtiö arvioi, että 
sulautettujen järjestelmien myynnistä saatavien volyymipohjaisten jakelulisenssitulojen kasvu kiihtyy 
merkittävämmin vuodesta 2020 alkaen.

Näkymissään yhtiö arvioi koko vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 20 prosenttia 
edellisvuodesta ja koko vuoden 2020 liiketuloksen olevan voitollinen. Ennusteemme vuoden 2020 kasvulle oli 
30 % ja liikevoitolle 10,6 MEUR. Ennusteisiimme ei todennäköisesti kohdistu olennaista muutospainetta 
huomioiden yhtiön tyypillisesti konservatiivinen tapa ohjeistaa.

Qt tavoittelee strategiassaan 100 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 15 %:n liikevoittoa vuonna 2021. 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tältä ja ensi vuodelta noin 30 %:n liikevaihdon kasvua. Strategiakauden 
lähestyessä loppuaan odotamme yhtiön päivittävän strategiaansa kuluvan vuoden aikana.

Mikael Rautanen
CEO, analyytikko
+358 50 346 0321
mikael.rautanen@inderes.fi

Qt | Kurssi: 22.40
Vähennä | Tavoitehinta: 22.00
Tilinpäätöstiedote: 14.2.2020
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Marimekko: Korkea arvostus edellyttää hyvien suoritusten 
jatkumista
Marimekon Q4 oli liikevaihdon osalta odotuksiamme parempi ja liikevoitto oli tarkan ohjeistuksen takia 
odotetun hyvä. Yhtiö antoi mielestämme vahvoihin tuloskasvunäkymiin peilattuna konservatiivisen 2020-
ohjeistuksen ja arvioimme sen vielä tänä vuonna nousevan. Liikevaihto on päässyt hyvään kasvuvauhtiin ja 
yhtiö tekee merkittäviä panostuksia pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuuskehitykseen etenkin 
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Mielestämme Marimekko-brändin vahva vetovoima kuluttajien keskuudessa 
ja houkuttelevat uudet mallistot tukevat yhtiön tuloskasvunäkymiä sekä Suomessa että ulkomailla. Teimme Q4-
raportin jälkeen pieniä positiivisia muutoksia lähivuosien ennusteisiimme. Tarkistamme tavoitehintamme 42,0 
euroon (aik. 40,0) ja toistamme lisää-suosituksen.

Liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi vertailukaudesta ja osuivat lähelle markkinaodotuksia

Q4-liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 34,7 MEUR (konsensus 34,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi mm. onnistuneen 
joulusesongin ansiosta ja etenkin Suomen hyvän vähittäis- ja tukkumyynnin vetämänä (+20 %). Kansainvälinen 
myynti kasvoi 12 % ja sitä tukivat etenkin tukkumyynti ja kasvaneet lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella. 
Oikaistu liikevoitto lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta 3,0 MEUR:oon (Q4’18: 1,6MEUR) ja osui täsmälleen 
meidän ennusteeseemme. Tuloskasvua tukivat myynnin kasvu ja suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. 
Yhtiö ohjeisti lokakuun positiivisessa tulosvaroituksessa, että vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa 
edellisvuodesta ja on arviolta 17 MEUR. Koko vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto osui 17,1 MEUR:oon (+40 
%), joten tulokseen ei tällä kertaa liittynyt erityistä jännitystä.
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Vuoden 2020 ohjeistus oli melko konservatiivinen ja odotamme sen vielä tänä vuonna nouseva

Marimekko ohjeistaa, että liikevaihto on edellisvuotta korkeampi (2019: 125 MEUR) ja vertailukelpoinen 
liikevoitto on suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi (2019 17,1 MEUR). Meidän mielestämme ohjeistus 
on konservatiivinen. Odotamme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan 10 % edellisvuodesta. Yhtiön hyvin 
skaalautuvasta liiketoimintamallista kertoo se, että Marimekon liikevaihdon kasvaessa vuosien 2018-2019 
aikana noin 10 % vuodessa, on molempina vuosina oikaistu liikevoitto kasvanut noin 40 %. Tänä vuonna emme 
usko skaalautumisen olevan näin vahvaa, sillä yhtiö panostaa vahvasti kansainvälisen liiketoiminnan 
kasvattamiseen vaativiin henkilöstöresursseihin, globaalin bränditunnettuuden parantamiseen, 
myymäläverkostoon ja digitaaliseen liiketoimintaan. Mielestämme Marimekko-brändillä on tällä hetkellä erittäin 
hyvä vetovoima kuluttajien keskuudessa sekä Suomessa että ulkomailla, mikä tarjoaa vahvat liikevaihdon 
kasvunäkymät ja tilaisuuden tehdä panostuksia pitkän aikavälin kasvuun. Meidän ennusteissamme Marimekon 
liikevaihto kasvaa noin 9 % vuodessa (2020-2022) ja liikevoittomarginaali on ~14 %:n tasolla (2019: 13,6 %). 
Ennusteemme ovat hieman yhtiön omien pitkän aikavälin tavoitteiden alapuolella (kasvu 10 % ja EBIT-marginaali 
15 %).

Osakkeen nykyinen arvostus edellyttää todella hyvin suoritusten jatkumista

Ennusteidemme mukaiset 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat 22x ja 20x. EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x ja 10x. 
Arvostus on yhtiön oman historiallisen tason yläpuolella ja hieman kansainvälisistä muotitaloista koostuvan 
verrokkiryhmän alapuolella. Tällainen arvostustaso edellyttää yhtiöltä jo todella hyvien suoritusten jatkumista. 
Jos/kun näytöt pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa lisääntyvät, antaa se osakkeelle 
positiivisten ennustemuutosten kautta lisää nousuvaraa. Marimekko tekee lähivuosina vahvan tuloskasvun 
ohella hyvää kassavirtaa. Yhtiöllä on vahva tase, pieni vuotuinen investointitarve ja hyvin skaalautuva 
liiketoimintamalli. Vakaa kassavirta yhdessä vahvan taseen kanssa puoltavat hyvää osingonmaksukykyä ja 
ennusteemme osingonjakosuhteesta ovat noin 70 %:n tasolla. Marimekon osake tarjoaa lähivuosien 
osinkoennusteillamme 3,0 %:n ja 3,5 %:n osinkotuottoa.
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Verkkokauppa.com Q4: Tulos ja ohjeistus jäivät odotuksista

Verkkokauppa.com julkisti vaisun Q4-raportin aamulla. Yhtiön kasvu oli linjassa mataliin odotuksiimme, mutta 
tulos alitti odotuksemme myyntikatteen laskettua selvästi. Myös 2020-ohjeistus jäi odotuksistamme ja näemme 
erityisesti liikevaihdon kasvuennusteissamme laskupainetta. Yhtiön arvostus oli jo aiemmilla ennusteillamme 
koholla ja odotukset alittaneen raportin myötä odotamme kurssireaktion olevan tänään selvästi negatiivinen. 
Kvartaaleittain kasvuaan jatkava osinko osui kuitenkin odotuksiin ja osakkeen profiili vaikuttaa siirtyvän yhä 
enemmän kasvuosakkeesta osinko-osakkeeksi.
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Verkkokauppa.comin Q4:n liikevaihto kasvoi 2,7 % 161 MEUR:oon ollen linjassa odotustemme kanssa. Yhtiön 
kasvu alitti kodinelektroniikan markkinan kasvun 4,4 % (Gfk), mikä on poikkeuksellista, sillä historiassaan yhtiö 
on kasvanut selvästi markkinaa nopeammin. Verkkokauppa.com kertoi kasvaneensa markkinoita nopeammin 
pienemmissä tuotealueissa, mutta myynti suurissa tuotekategorioissa laski tiukan markkinatilanteen takia, mikä 
oli linjassa odotustemme kanssa, sillä muun muassa teleoperaattorien laitemyynti kasvoi 7 %:lla. Tukkukaupasta 
ei raportissa yllättäen ollut mainintaa, mikä tarkoittaa sen olleen vertailukauden tasolla ja siitä ei koitunut siten 
odottamaamme selvää vastatuulta. Muutokset veronpalautusten aikatauluissa sekä postin lakko vaikuttivat 
kuitenkin odotustemme mukaan selvästi negatiivisesti kuluttajien käyttäytymiseen joulun myyntisesongin 
aikana.

Yhtiön myyntikate laski selvästi 13,9 %:iin (Q4’19: 14,7 %) alittaen selvästi ennusteemme (15,1 %) johtuen 
erityisesti Black Fridayn merkityksen korostumisesta. Myyntimixin suotuisampi kehitys ei Q3:n tapaan 
merkittävästi tukenut myyntikatetta, sillä yhtiö joutui olemaan myös pienempien kategorioiden hinnoittelussa 
aggressiivinen kasvattaakseen niitä. Yhtiö kertoi jälleen kasvattaneensa markkinointipanostuksiaan, mutta 
kokonaisuutena muut kulut laskivat 0,4 %:lla 7,5 MEUR:oon alittaen selvästi ennustamamme 8,4 MEUR. 
Henkilöstökulujen 9,1 %:n kasvu 9,1 MEUR:oon (ennuste 8,8 MEUR) ylitti puolestaan odotuksemme. Edellisten 
seikkojen seurauksena liikevoitto laski Q4:llä 4,5 MEUR:oon (Q4’18: 5,9 MEUR) alittaen odotuksemme 5,9 
MEUR selvästi. Osakekohtainen tulos jäi 0,07 euroon (ennuste 0,10 euroa). Osinko osui (0,21 euroa/osake) 
odotuksiin ja yhtiö jatkaa kvartaaleittain nousevaa osinkopolitiikkaansa.

Yhtiö ohjeisti liikevaihdon olevan vuonna 2020 510-530 MEUR:n välillä (2019 504 MEUR) ja vertailukelpoisen 
liiketuloksen olevan 12-15 MEUR:n välillä (2019: 11,3 MEUR) vuonna 2020. Haarukat jäivät odotuksistamme, sillä 
ennusteemme odottivat yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 5 %:lla 532 MEUR:oon ja liikevoiton 9 %:lla 
13,9 MEUR:oon. Näemmekin ennusteissamme, erityisesti liikevaihtoennusteessamme, laskupainetta 
lähemmäksi haarukan keskikohtia. Ohjeistuksesta voi päätellä myös, että yhtiön strategiset prioriteetit 
painottavat aiempaa enemmän kannattavuutta ja tulosinfossa odotamme kuulevamme tästä lisää. Yhtiö kertoi 
myös aikovansa siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana parantaakseen osakkeen 
likviditeettiä ja tunnettavuutta. Tämä oli odotettu liike, sillä yhtiö siirtyi jo vuosi sitten IFRS-raportointiin.
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TietoEVRY Q4: Tulos jäi hieman odotuksista ja TietoEVRY-
yhdistyminen etenee suunnitellusti

TietoEVRY julkaisi tänään aamulla markkinaodotuksia hieman heikomman Q4-tuloksen. Fokus raportissa oli 
kuitenkin yhdistymiseen liittyvissä kommenteissa, joiden myötä yhdistymisen aikataulu tarkentui hieman, mutta 
ei vielä tarjonnut strategisesti tai taloudellisten tavoitteiden osalta suurempaa uutta. TietoEVRYn näkymät olivat 
linjassa markkinaodotuksiin ja luo nousupainetta meidän ennusteisiimme. Hallituksen osinkoehdotus jäi 
hienoisesti markkinaodotuksista.
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TietoEVRYn Q4-liikevaihto kasvoi 29 % 543 MEUR:oon, kun oma ennusteemme oli 547 MEUR ja konsensuksen 
odotus oli 546 MEUR. Itsenäisinä yhtiöinä Tiedon kasvu oli 2 % ja EVRYn 4 %. Kertaeristä oikaistu liikevoitto oli 
Q4:llä 71 MEUR (Q4’18: 51 MEUR), mikä oli hieman yli meidän (67 MEUR) ja konsensuksen ennusteen (68 MEUR). 
Raportoitua liikevoittoa painoivat suuret 40 MEUR:n kertaluonteiset kulut liittyen erityisesti yhdistymiseen, mutta 
myös uudelleenjärjestelyihin, PPA-poistoihin ja IBM-sopimukseen, kun oma ennusteemme kertaluontoisista 
kuluista oli 26 MEUR. Nettorahoituskustannukset olivat odotuksia suuremmat johtuen valuuttaposition 
suojaamisesta Tiedon ja EVRY:n sulautumissopimukseen liittyen ja painoivat tulosta ennen veroja. 
Osakekohtainen tulos oikaistuna kertaeristä oli 50 senttiä ja jäi 57 sentin markkinaodotuksista. Hallitus ehdotti 
1,27 euron osakekohtaista osinkoa, joka vastaa noin 4 %:n osinkotuottoa.

Yhdistymiseen liittyen TietoEVRY kertoi sen etenevän suunnitellusti ja yhdistetyn yhtiön toimintamallin sekä 
rakenteiden toimeenpanon alkaneen tammikuussa ja yhtiö arvio saavansa suurimman osan rakenteellisesta 
integraatiosta päätökseen H1:n aikana. Strategisesti raportti ei alustavasti tarjonnut juurikaan uutta 
tarttumapintaa. Yhtiö arvioi, että hyvä vapaan kassavirran kehitys mahdollistaa ”hyvän osingon” ja velkaisuuden 
vähentämisen ja odottaa saavuttavansa tavoitetason (eli alle 2,0) kahdessa tai kolmessa vuodessa. Yhtiö 
uudelleenarvioi taloudelliset tavoitteensa myöhemmin. Yhtiö tarkensi hieman kustannussäästöjen, 
integraatiokulujen ja IBM-kumppanuuden vaikutuksia vuodelle 2020, mikä ei vaikuta isoon kuvaan, vaan 
tarkentaa vuosien 2020-2021 ennusteita hieman.

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu liikevoitto paranee edellisvuoden tasosta 
(Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli 343,1 MEUR vuonna 2019). Ennen Q4-raporttia konsensus 
odotti 356 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Omat odotuksemme olivat vuoden 2020 oikaistun liikevoiton osalta 
333 MEUR:ssa. Ennusteisiimme kohdistuu näin ollen maltillista nostopainetta. Tuloskasvua ajavat lähivuosien 
ajan synergiaodotukset, joiden ennustamme olevan linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa.
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Fellow Finance H2: Vuosi 2020 vaatii omistajilta 
kärsivällisyyttä

Fellow Financen H2-raportti oli liikevaihdon osalta odotettu, mutta tulosrivit jäivät alle ennusteemme pääosin 
kertaerien takia. Yhtiön näkymät ennakoivat tälle vuodelle odotetusti kasvavaa liikevaihtoa, mutta liiketuloksen 
heikkeneminen tänä vuonna on ennusteisiimme nähden pieni pettymys. Yhtiö odottaa vuosina 2021-2022 
kiihtyvää kansainvälistä kasvua ja omistajilta vaaditaan tänä vuonna kärsivällisyyttä sietää heikompaa kehitystä 
ennen kasvustrategian ensimmäisten hedelmien kypsymistä.
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Fellow Financen H2-liikevaihto kasvoi joulukuun ohjeistuslaskun mukaisesti 9 % 7,0 MEUR:oon. Liikevaihdosta 
4,7 MEUR oli lainapalkkioita, jotka pysyivät suunnilleen vertailukauden tasolla. Lainapalkkioiden osuus 
välitetystä volyymista (H2’19: 92 MEUR) oli noin 5,1 %. Lainapalkkio-% parani hieman alkuvuoden tasosta (H1’19: 
4,9 %), mikä on positiivista, kun huomioidaan H2:lla voimaanastunut korkokattosääntely sekä sen myötä 
kiristynyt kilpailutilanne Suomessa. Vuonna 2019 lainavolyymista 25,6 % tuli yritysrahoituksesta ja 7 % 
ulkomailta heijastellen kansainvälistymisen olevan vielä alkutekijöissään. Lainaamon korkotuotot olivat 2,2 
MEUR (H2’18: 1,5 MEUR), kun ennusteemme oli 2,1 MEUR. Korkotuotot kasvoivat odotetusti Lainaamon 
kasvaneen lainakannan myötä. Lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 28,7 MEUR (2018 lopussa: 21,3 MEUR).

Liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 0,3 MEUR (H2’18: 1,7 MEUR), mikä jäi alle 0,8 MEUR:n ennusteemme. H2-
ennusteemme ei sisältänyt täysimääräisesti vuonna 2019 kannustinpalkkiosta maksettua kertaluonteiseksi 
tulkittavaa kustannusta ja tästä oikaistuna H2-liiketulos oli 1,0 MEUR. Tähän peilattuna operatiivinen 
tuloskehitys oli pitkälti linjassa odotustemme kanssa. Yhtiön kulut kasvoivat selvästi vertailukaudesta 
rekrytointien, kv-panostusten sekä Lainaamon kasvaneen lainakannan myötä kasvaneiden luottotappioiden 
vuoksi. Raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa, kun ennusteemme oli 0,02 euroa. Yhtiö jättää 
osingonmaksun tänä keväänä välistä, kun odotimme edelliskevään tavoin pientä 0,04 euron osakekohtaista 
osinkoa.

Näkymissään yhtiö odottaa tänä vuonna liikevaihdon kasvavan (2019: 14,2 MEUR), mutta liiketuloksen (2019: 1,6 
MEUR) laskevan yhtiön tekemien kasvupanostusten vuoksi. Yhtiö on valmistellut ja tehnyt panostuksia uusille 
markkinoille, joiden odotetaan kiihdyttävän kasvua vuosina 2021-2022. Ennusteemme ennen H2-raporttia 
odotti yhtiöltä 15,8 MEUR:n liikevaihtoa 2,3 MEUR:n liikevoittoa, ja niissä on nyt laskupainetta. Näyttää siis siltä, 
että omistajien on oltava valmiita katsomaan vielä tämä vuosi heikkoa tuloskehitystä ennen kuin 
kasvustrategian ensimmäisiä hedelmiä päästään mahdollisesti poimimaan.
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Pihlajalinna Q4: Odotuksia heikompi tulos ja osinko nollaan 
Mehiläisen ostotarjouksen takia

Pihlajalinna julkisti aamulla hieman odotuksiamme heikomman Q4-tuloksen. Yhtiön julkistamat tulosraportit 
jäävät kuitenkin tällä hetkellä sijoittajien näkökulmasta sivurooliin, sillä Pihlajalinnasta on käynnissä Mehiläisen 
tekemä ostotarjous hintaan 16,0 euroa per osake. Pidämme Mehiläisen tekemää ostotarjousta Pihlajalinnan 
omistajien kannalta hyvänä ja myös Pihlajalinnan hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä. Odotamme 
tarjouksen menevän läpi Q2-Q3:n aikana. Tämän takia tulosraporteilla ei ole enää erityistä merkitystä 
osakekurssin kannalta ja arvioimme Pihlajalinnan poistuvan pian pörssistä.
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Pihlajalinnan Q4-liikevaihto kasvoi 5 % vertailukaudesta ja oli 134 MEUR. Meidän ennusteemme liikevaihdolle oli 
133 MEUR ja konsensusennuste 134 MEUR. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 % ja erityisesti 
työterveyspalveluiden ja vakuutusyhtiömyynnin volyymit kehittyivät positiivisesti Q4:llä. Liikevaihdon kasvuun 
vaikuttivat myös mm. Forever-liikuntakeskuksen laajentuminen, sote-ulkoistussopimusten hinnantarkistukset ja 
vuoden 2018 lopussa tehty Terveyspalvelu Verson hankinta.

Oikaistu liikevoitto laski 5,6 MEUR:oon (Q4’18: 6,5 MEUR), mikä tarkoittaa 4,2 %:n EBIT-marginaalia (Q4’18: 5,1 
%). Meidän ennusteemme oikaistulle liikevoitolle oli 7,3 MEUR ja konsensusennuste oli 9,3 MEUR. 
Kannattavuutta heikensi julkisen erikoissairaanhoidon kustannusten painottuminen loppuvuoteen. Yhtiön 
mukaan myös voimakas panostaminen ikäihmisten asumispalveluiden laadun varmistamiseen 
viranomaisvaatimusten kasvaessa lisäsi henkilöstökustannuksia. Pysyvät muutokset viranomaisvaatimuksissa 
vaikuttavat Pihlajalinnan sopimushintoihin, mutta arvioimme näiden vaikuttavan vasta viiveellä, minkä takia 
tuloskunto kärsii nyt ainakin lyhyellä aikavälillä henkilöstökustannusten noususta.

Pihlajalinnan hallitus ehdotti, ettei tilikaudelta 2019 jaeta osinkoa (2018: 0,10 euroa). Osingonjakoehdotus oli 
oikeastaan yhdentekevä, sillä Mehiläisen ostotarjouksen mukaan, käteisostotarjouksen hintaa (16,0 euroa per 
osake) olisi laskettu euro-eurosta -periaatteella, jos yhtiö olisi jakanut osinkoa ennen ostotarjouksen 
toteutumista. Meidän ennusteemme osingolle oli 0,15 euroa ja konsensusennuste oli 0,13 euroa.

Ohjeistus vuodelle 2020 oli odotetun positiivinen. Yhtiö odottaa liikevaihdon vuonna 2020 kasvavan 
edellisvuodesta (2019: 519 MEUR). Oikaistun liikevoiton odotetaan myös kasvavan edellisvuodesta (2019: 20,8 
MEUR). Ennen Q4-raporttia meidän ennusteemme vuoden 2020 liikevaihdolle oli 543 MEUR (kasvu 5 %) ja 
oikaistulle liikevoitolle 27 MEUR (EBIT 4,9 %). Liikevaihdon osalta emme näe ennusteessamme muutospainetta, 
mutta heikon Q4-tuloksen ja raportin kommenttien perusteella näemme tulosennusteessamme lievää 
laskupainetta.
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Alma Media Q4: Tulos suunnilleen odotettu, mutta 
ohjeistuksen varovaisuus lievä pettymys

Alma Media raportoi aamulla Q4:ltä pitkälti odotuksien mukaisen operatiivisen tuloksen. Marketsin tuloskasvu 
jatkui hieman odotuksia loivempana, mutta mediatoiminnot yllättivät positiivisesti. Osinkoon ehdotettiin selvää 
korotusta, mutta ehdotus jäi lopulta aiemmin ennustamallemme tasolle, eikä ennakkokommentissa huomioitu 
selvempi korotus toteutunut. Yhtiö antoi odotuksiamme vaisumman ohjeistuksen jatkuvien liiketoimintojen 
osalta ennakoiden vakaata liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kehitystä.
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Alma Median kokonaisliikevaihdon kehitys oli Q4:llä suunnilleen odotuksiemme mukaista, kun liikevaihto laski 
vertailukaudesta noin 3 % 89 MEUR:oon (enn. -2,2 % ja 90 MEUR). Jatkuvien liiketoimintojen digitaalisten 
liiketoimintojen kasvu jatkui Q4:llä positiivisena (+1 %), mutta jäi kuitenkin odotuksistamme lähinnä Marketsin 
vaisuksi jääneen kasvun myötä (+1 %). Painetun median tuotot olivat odotuksiemme mukaisesti Q4:llä 
voimakkaassa laskussa, mikä johtui sekä Talentin heikosta painetun sisältöliikevaihdon myynnistä että 
heikkona jatkuneesta painetun mainosmyynnin kehityksestä.

Oikaistu liikevoitto laski Q4:llä vahvan vertailukauden tasolta 16,2 MEUR:oon, mikä oli lievähkö pettymys 
vakaampaa kehitystä ennakoineisiin ennusteisiin nähden (16,8 MEUR). Segmenttitasolta katsottuna 
kannattavuuden positiivinen kehitys oli ennakoidusti Marketsin (oik. EBIT +5 % v/v) varassa, mutta myöskään 
Marketsin tuloskasvu ei yltänyt aivan ennusteisiimme. Talentin ja Consumerin liikevoitot laskivat 
vertailukaudesta selvästi (-14 % ja -10 %), mikä oli odotettua. Raportoituun liikevoittoon sisältyi tällä kertaa 
yhteensä 0,2 MEUR:n positiiviset kertaerät, kun odotimme että yhtiö raportoi kertaeriä -0,2 MEUR:lla Q4:lle. 
Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa, mikä vastasi tismalleen ennustettamme ja konsensusta. Yhtiö ehdottaa 
vahvan taseaseman, kassavirran ja positiivisen tuloskehityksen myötä 0,40 euron osinkoa (+14 %:n v/v), mikä oli 
linjassa konsensuksen 0,43 euron ennusteeseen, mutta alitti selvästi ennakkokommentissa 
liiketoimintajärjestelyjen myötä 0,50 euron tasolle nostamamme ennusteen. Eilisen päätöskurssilla osake 
tarjoaa 4,5 %:n osinkotuoton.

Raportin selkeästi heikoin kohta on, että yhtiön ohjeistus vuodelle 2020 oli vaisu. Alma Media arvioi vuoden 
2020 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla (2019: 250 MEUR) ja myös oikaistun 
liikevoiton säilyvän vakaana (2019: 49 MEUR). Liikevaihdon osalta ohjeistus ei ole ylitsepääsemätön pettymys, 
sillä median rakennemurroksen ja liiketoimintakauppojen takia erityisesti Talentin liikevaihdon kehitysnäkymät 
ovat vaisut. Oikaistun liikevoiton jääminen vertailukauden tasolle on sen sijaan meille isompi pettymys, sillä 
ennakoimme Marketsin vedolla lievää kasvua oikaistuun liikevoittoon. Markkinanäkymien ja Q4:n heikon 
kasvun perusteella näyttää siltä, että yhtiössä lähdetään Marketsin osalta varovaisin odotuksin vuoteen 2020.
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Raute Q4: 2020 menee perustan vahvistamisessa

Raute julkisti eilen Q4-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi. Leikkasimme Rauten 
kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi johtuen tänä vuonna tulosta rasittavista kehittyvien markkinoiden 
panostuksista. Lähivuosien osalta ennustemuutokset jäivät pienemmiksi. Toistamme Rauten vähennä-
suosituksemme ja laskemme tavoitehintamme 24,00 euroon (aik. 26,00 euroa). Osakkeen arvostus on lyhyellä 
tähtäimellä korkea, mutta emme näe yksittäisen ja sinänsä välttämättömän tuloksellisen välivuoden ajavan 
osaketta merkittävästi alaspäin.
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Q4 heijasteli koko vuoden 2019 kokonaiskuvaa

Raute raportoi tehneensä Q4:llä 39 MEUR:n liikevaihdolla 1,8 MEUR:n liiketuloksen. Liikevaihto putosi 
väkivahvasta viime vuodesta 28 %, mutta ylitti silti ennusteemme, kun projekteja tilauskannasta ajoittui Q4:lle 
hieman arviotamme enemmän. Rauten liiketulos oli hyvästä liikevaihdosta huolimatta vain 1,8 MEUR, mikä alitti 
ennusteemme reilusti. Kannattavuus jäi Q4:llä kauaksi Rauten perustasosta, mikä johtui arvioimme mukaan 
koko vuotta 2019 riivanneiden projektihaasteiden pitkittyminen Q4:lle ja tiettyihin projekteihin tehdyt varaukset. 
Alariveillä rahoituskulut olivat ennusteitamme enemmän positiiviset (positiivisten rahoituskulujen 
pääkomponentti oli PHP Holdingin osinko) ja verot olivat odotuksiamme matalammat. Siten Rauten Q4:n 0,53 
euron EPS jäi ennusteestamme operatiivista tulosta vähemmän. Osinkoa yhtiö aikoo nostaa lievästi ja 
täsmälleen ennusteidemme mukaisesti 1,45 euroon tänä keväänä.

Tilauskanta on hyvällä tasolla, vaikka tilausvirta olikin pehmeää loppuvuodesta

Raute sai Q4:llä uusia tilauksia 17 MEUR:lla. Taso oli Rautelle vaisu ja uudet tilaukset alittivat myös 
ennusteemme noin 5 MEUR:lla. Kommentit kysynnän osalta vaikuttivat kuitenkin vielä siedettäviltä ja melko 
vakailta suhteessa Q3:een, mikä oli sinänsä täysin ennusteidemme mukaista. Q4:n lopun tilauskanta oli 
karkeasti vertailukauden tasolla 88 MEUR:ssa, joten Rautella on tilauskannan puitteissa hyvä näkyvyys tähän 
vuoteen. Tilauskantaa dominoi kuitenkin suuri Venäjän projekti, joten kannan rakenne ei ole välttämättä 
optimaalinen ajoituksen ja kateprofiilin suhteen.
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Ohjeistus oli pettymys ja 2020 ennusteet laskivat selvästi

Raute antoi Q4-raportissa kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihto on tänä vuonna 
vuoden 2019 tasolla ja liiketulos heikkenee viime vuodesta (2019: liikevaihto 151 MEUR, liiketulos 8,5 MEUR). 
Tuloksen laskua ajavat yhtiön arvion mukaan etenkin kasvavat tuotekehitys-, markkinointi- ja 
myyntipanostukset, joita yhtiö korottaa ensi vuonna etenkin kehittyvien markkinoiden liiketoimintoihin liittyen. 
Odotimme panostuksia, kun huomioidaan jo jonkun aikaa sitten alkanut kysynnän painopisteen siirtyminen 
kohti kehittyviä markkinoita, mutta niiden tulosrasitus on odotuksiamme suurempi. Siten leikkasimme selvästi 
kuluvan vuoden tulosennusteitamme. Näin ollen kuluvasta vuodesta tulee Rautelle tuloksellisesti välivuosi, 
mutta pitkän tähtäimen kilpailukyvyn perspektiivistä tämä on välttämättömyys ja luotamme myös Rauten 
saavuttavan panostuksillaan näkyviä tuloksia. Lähivuosia emme usko panostusten rasittavan vastaavassa 
skaalassa ja vuosien 2021-2022 ennustemuutokset jäivät selvästi pienemmiksi.

Emme usko yksittäisen ja hyvästä syystä johtuvan välivuoden ajavan kurssia tuntuvasti alas

Rauten ennusteidemme mukainen P/E-luku ja EV/EBIT-kerroin kuluvalle vuodelle on 20x ja 12x. Kertoimet ovat 
selvästi yli yhtiön 5 vuoden mediaanitasojen ja ne ovat mielestämme korkeita tasoja Rautelle. Vuoden 2021 
ennusteillamme kertoimet painuvat mielestämme yhtiölle hyväksyttävien haarukoiden sisään. Näin ollen 
arvostuksen kokonaiskuva ei mielestämme puolla ostoja, mutta toisaalta emme usko yksittäisen ja pitkän ajan 
kilpailukyvyn vahvistamisesta johtuvan vaisun tuloksen painavan osaketta merkittävästi alaspäin. Myös 6 %:n 
osinkotuotto rajaa kurssin laskuvaraa.
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Teleste: Syklin taite on lähellä, mutta silti niin kaukana

Toistamme Telesten vähennä-suosituksen ja 5,0 euron tavoitehinnan yhtiön heikon Q4-raportin jälkeen. 
Telesten tulostaso jää tänä vuonna aiempia odotuksia vaatimattomaksi palveluliiketoiminnan jatkuvan 
heikkouden ja tilaajaverkkolaitteissa hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen pitäessä 
tuloskasvunäkymän sumuisena. Arviomme mukaan Teleste on yhtiönä palveluliiketoimintaa lukuun ottamatta 
hyvässä kunnossa, mutta tilaajaverkkotuotteiden markkinoilta tarvittaisiin nyt vetoapua, jotta osakkeen arvostus 
(2020e-2021e P/E 16x-11x) alkaisi houkuttaa riskinottoon.

Q4-raportista jäi pettymyksen maku suuhun

Telesten Q4-liikevaihto laski 12 % 58,5 MEUR:oon, mikä jäi alle 63,0 MEUR:n ennusteemme. Oikaistu liikevoitto 
laski selvästi odotuksiamme (2,1 MEUR) enemmän ja oli 0,9 MEUR. Osinkoehdotus oli odotetusti 0,10 euroa 
(2018: 0,20 EUR). Kuluvan vuoden näkymät olivat meille raportin suurin pettymys. Teleste ei odota liikevaihdon 
poikkeavan oleellisesti vuoden 2019 liikevaihdon tasosta (235,5 MEUR). Oikaistun liiketuloksen yhtiö arvioi 
olevan 6-10 MEUR (2019: 7,7 MEUR). Lähivuosien liikevoittoennusteemme laskivat merkittävästi (18-28 %) 
raportin jäljiltä ja ennusteemme on nyt kuluvan vuoden osalta ohjeistushaarukan keskikohdassa 8,0 MEUR:ssa 
(aik. 11,2 MEUR).
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Tilaajaverkkolaitteissa odotellaan edelleen hajautetun arkkitehtuurin investointien käynnistymistä

VBS-segmentin liikevaihto laski 1,5 % 36,1 MEUR:oon ja liikevoitto oli 1,3 MEUR (Q4’18: 1,9 MEUR). Hajautetun 
arkkitehtuurin teknologiamurros heikensi tilaajaverkkolaitteiden kysyntää Q4:llä, mikä heijastui tulosriveille. 
Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa loppuvuosi sujui hyvin, mikä paikkasi tilannetta. Teleste odottaa 
tilaajaverkkotuotteiden liikevaihdon pysyvän koko vuoden tasolla vakaana, olettaen hajautetun arkkitehtuurin 
investointien käynnistyvän loppuvuodesta. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen liikevaihdon odotetaan 
kasvavan tänä vuonna vahvan tilauskannan turvin. Q4-raportin perusteella hajautetun arkkitehtuurin 
investointien käynnistyminen näyttää jälleen lykkääntyneen hieman kauemmas, mikä pitää näkyvyyden 
heikkona.

Palveluliiketoiminnan korpivaellus jatkuu

Palveluliiketoiminnan eli Network Service (NS) -segmentin liikevaihto laski 25 % 22,3 MEUR:oon pääosin 
Saksassa viime vuoden lopussa päättyneen projektin takia sekä Saksan pääasiakkaan volyymien laskun vuoksi. 
Liikevoitto painui 0,4 MEUR tappiolle MEUR (Q4’18: 0,3 MEUR), kun odotimme 0,3 MEUR:n positiivista tulosta. 
Yhtiöllä on edelleen isoja haasteita palveluliiketoiminnan kannattavuuden suhteen ja yhtiö jatkaa sen 
operatiivisen toiminnan kehittämistä. Esimerkiksi Saksassa alihankintaa on pyritty korvaamaan omilla 
resursseilla, jonka lisäksi yhtiö pyrkii keskittymään korkeamman lisäarvon palveluihin.

Vielä ei ole aika hypätä Telesten osakkeen kyytiin

Telesten vuosien 2020e-2021e oikaistut P/E-kertoimet ovat 16x ja 11x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet 14x ja 10x. 
Arvostus ei vielä houkuttele huomioiden tulokasvunäkymä ja siihen liittyvä epävarmuus. Näkyvyys 
markkinakäänteeseen ja Telesten onnistumiseen uudessa teknologiasukupolvessa on yhä rajallinen, minkä 
takia ajoitus Telesten ostoille ei ole vielä optimaalinen. Lisäksi palveluliiketoiminnan jatkuvat ongelmat painavat 
yhtiön hyväksyttävää arvostustasoa. Hajautettu verkkoarkkitehtuuri sekä USA:n laajentuminen voivat tarjota 
Telestelle pitkäaikaisen tuloskasvuveturin vuoden 2020 jälkeen, mutta ensin tarvitaan parempaa näkyvyyttä.
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Terveystalo Q4: Aika odottaa arvostusmittarien 
tasaantumista

Tarkistamme tavoitehintamme 12,2 euroon (aik. 12,9 euroa) ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. 
lisää). Yhtiön orgaaninen kasvu jatkui Q4:llä erinomaisena, mutta kulujen skaalautumisen oltua odotuksiamme 
hitaampaa tulosparannus jäi odotuksistamme. Laskimme hieman lähivuosille ennustamamme tuloskasvun 
kulmakerrointa. Ennustelaskujen myötä yhtiön positiiviset näkymät on jo hinnoiteltu osakekurssiin 12 
kuukauden tähtäimellä. Vaikka vahvojen kysyntäajurien ja yhtiön laadun myötä pitkän ajan sijoitustarina on 
edelleen houkutteleva, siirrymme odottelemaan paremman tuotto-odotuksen tarjoavaa ostopaikkaa.
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Myynti oli jälleen erinomainen, tulosparannus jäi kuitenkin hieman odotuksista

Terveystalon liikevaihto kasvoi Q4:llä 270 MEUR:oon (+37 %) ollen lähellä odotuksiamme. Kasvu oli jälleen laaja-
alaista, sillä yritysasiakkaiden myynti kasvoi 6 %:lla, yksityisasiakkaiden myynti 18 %:lla sekä julkisen puolen 
myynti 247 %:lla. Näistä viimeisin selittyi pitkälti Attendo-yritysostolla sekä kuntien työterveyksien ostoilla. 
Myynnin jakauma heikkeni vahvaan vertailukauteen nähden sen painotuttua vastaanottotoimintaan ja myös 
yhtiön digipanostukset toivat odotuksiamme enemmän kuluja. Oikaistu EBITA nousi 32,3 MEUR:oon (Q4’18: 27,1 
MEUR), mutta alitti ennustamamme 34,7 MEUR. Raportoitu osakekohtainen tulos nousi 0,13 euroon (Q4’18: 0,08 
euroa) alittaen hieman ennusteemme 0,14 euroa. Kahdessa erässä maksettava osinko 0,26 euroa/osake ylitti 
puolestaan 0,20 euron/osake ennusteemme.

Laskimme hieman ennustamamme tuloskasvun kulmakerrointa

Yksityis- ja yritysasiakkaiden myynnin ennustamme kasvavan 2020 edelleen vahvasti noin 5-6 %:lla, mutta 
ennustamme julkisten asiakkuuksien liikevaihdon laskevan 2 %:lla johtuen vuoden alussa päättyneistä Iisalmen 
sairaalan päiväkirurgian (3 MEUR), Tohmajärven (19 MEUR) ja Puolangan (14 MEUR) ulkoistussopimuksista. Osa 
näistä ulkoistuksista korvautuu ennusteessamme pienemmillä sopimuksilla, sillä kuntien tarve kumppanuuksille 
on edelleen vahvana olemassa. Olemme laskeneet lähivuosien tulosennusteitamme noin 4 %:lla, sillä yhtiön 
tulosvipu ei Q4:llä yltänyt enää kohonneisiin odotuksiimme. Päivitetyillä ennusteillamme 2020 liikevaihto 
kasvaa 4 % 1067 MEUR:oon ja EBITA-% nousee 11,7 %:iin (2019: 11,1 %) ja EPS 0,50 euroon (2019 0,46 euroa). 
Vuonna 2021 liikevaihto kasvaa ennusteessamme 5 % 1118 MEUR:oon, EBITA-% 12,2 %:iin ja EPS 0,57 euroon.
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Pitkän ajan sijoitustarina edelleen houkutteleva, mutta arvioimamme 12 kk nousuvara on syöty loppuun

Päivitetyillä ennusteillamme Terveystalon 2020e ja 2021e P/E-luvut 24x ja 21x ovat absoluuttisesti hyvin 
korkeita. Toisaalta korkean velkavivun sekä kassavirtaan vaikuttamattomat korkeat PPA-poistot huomioivat 
2020e ja 2021e EV/EBITDA-kertoimet 11x ja 10x ovat mielestämme edelleen lähellä neutraaleja tasoja. 
Kokonaisuutena yhtiön arvostus suhteessa laskeneisiin tuloskasvuennusteisiimme on noussut hieman yli 
hyväksymämme tason. Sijoittajan seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus rajoittuu arviomme mukaan pitkälti 
osinkoon, sillä normalisoituvat arvostuskertoimet hautaavat alleen odottamamme noin 10 %:n tuloskasvun. 
Vaikka lyhyen aikavälin tuotto-odotus jääkin arviomme mukaan laimeaksi, pidämme yhtiön pitkän ajan 
sijoitustarinaa edelleen houkuttelevana, sillä yhtiö kuuluu eittämättä sektorin eliittiin. Suhteessa 
verrokkiryhmään pidämme nykyisiä noin 20 %:n preemiota P/E-kertoimilla sekä 10 %:n preemiota EV/EBITDA-
kertoimilla perusteltuna, mutta emme näe niissä nousuvaraa.
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Aallon Group H2: Otamme riskin ja luotamme yritysostojen 
arvonluontiin

Aallon Groupin vuosi 2019 oli kasvustrategian perustan rakentamisen aikaa ja konsernin vahvistaminen 
heikensi yhtiön kannattavuutta. Tänä vuonna odotuksissa on kannattavuuden elpyminen lähemmäs normaalia 
hyvää tasoa. Yhtiö teki ensimmäiset avaukset yritysostorintamalla maltillisin arvostustasoin ja uuden 
toimitusjohtajan myötä olemme aiempaa luottavaisempia yritysostostrategiassa onnistumiseen. Vaikka 
osakkeen arvostus kiristää lyhyellä tähtäimellä, arvioimme yrityskauppojen myötä kiihtyvän kasvun tukevan 
osakkeen arvostusta tänä vuonna. Nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 11,0 
euroon (aik. 9,9 euroa).
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H2-liikevaihto jäi odotuksista, mutta kasvunäkymä on hyvä

Aallon Groupin H2-liikevaihto kasvoi 5,6 % 7,8 MEUR:oon, mikä jäi alle ennusteemme (8,2 MEUR), joka odotti 
H1:n vahvan 10 %:n kasvuvauhdin jatkuneen. Kasvu oli pääosin orgaanista ja loppuvuoden yritysostojen 
vaikutus oli arviomme mukaan vajaan prosenttiyksikön. Kasvua syntyi sekä uusasiakashankinnasta että 
nykyisten asiakkaiden kasvun johdosta. Liikevaihdosta valtaosa oli jatkuvaluonteista, mikä heijastelee yhtiön 
liiketoimintamallin defensiivistä luonnetta. Yhtiö on vuonna 2019 vahvistanut organisaatiotaan sekä HR- ja 
toiminnanohjausjärjestelmiään ja nyt perusta hyvän orgaanisen kasvun jatkamiselle on entistä vankempi. Myös 
läpiviety brändiuudistus tukee myyntiä.

Panostukset organisaatioon painoivat kannattavuutta

Aallon Groupin käyttökate oli H2:lla 0,4 MEUR (H2’18: 1,0 MEUR), mikä alitti odotuksemme (0,7 MEUR) 
heijastellen odotuksia alhaisempaa liikevaihtoa. Kannattavuutta painoivat odotetusti etupainotteiset 
rekrytoinnit, johtoryhmän kasvu sekä toimitusjohtajan vaihdoksesta aiheutuneet kustannukset. Käyttökate-% oli 
5,4 % (H2’18: 13,4 %) ja toimitusjohtajan vaihdoksesta ja muilla kertaerillä oikaistu marginaali oli 7,6 %. Koko 
vuoden liikevoittomarginaali oli 9 %. Lähivuosien tulosennusteemme laskivat H2-raportin jälkeen ja rima on 
kannattavuuden osalta nyt kohtuullisen matala (2020e-2021e oik. EBIT-% 11,4-12,7 %), kun yhtiö ylsi vuonna 
2018 13,6 %:n marginaaliin.
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Tänä vuonna luvassa lisää yritysostoja

Aallon Group ei antanut kuluvalle vuodelle erikseen näkymiä, vaan toisti keskipitkän aikavälin tavoitteensa. 
Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä keskimäärin 15-20 %:n vuosittaista liikevaihdon kasvua markkinaa 
nopeammalla orgaanisella kasvulla ja yritysostoin. Yhtiö avasi pelin yritysostorintamalla viime vuoden lopussa 
ostamalla kaksi pientä tilitoimistoa maltillisin arvostuskertoimin. Yhtiö kartoittaa aktiivisesti uusia ostokohteita ja 
uusista kaupoista kuullaan hyvin todennäköisesti tämän vuoden aikana. Aallon Groupin uuden toimitusjohtajan 
tapaaminen vahvisti luottamustamme yhtiön yritysostostrategiaa kohtaan ja uskomme tulevien kauppojen 
luovan omistaja-arvoa.

Arvostustaso kiristää, mutta onnistuneilla yritysostoilla osakkeessa on nousuvaraa

Aallon Groupin vuosien 2020-2021 oikaistut P/E-kertoimet ovat 22x-18x ja vastaavat vahvan nettokassan 
huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat 14x-12x. Vaikka yhtiön defensiivinen liiketoimintamalli nykyisessä 
nollakorkoympäristössä tukee yhtiölle hyväksyttäviä arvostuskertoimia, emme näe nykyisissä kertoimissa 
juurikaan perusteltua nousuvaraa. Kohollaan olevan arvostustason vuoksi onnistuneiden yritysostojen merkitys 
korostuu osakkeen arvoajurina ja turvamarginaali epäonnistumisten varalle on melko kapea. Olemme silti 
valmiita ottamaan riskin ja haluamme katsoa yhtiön seuraavat askelmerkit yritysostorintamalla osakkeen 
kyydissä.

Atte Riikola
Analyytikko
+358 44 593 4500
atte.riikola@inderes.fi

Aallon Group | Kurssi: 10.45
Lisää | Tavoitehinta: 11.00



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Ahlstrom-Munksjö: Roikumme mukana trendikäänteessä

Ahlstrom-Munksjön Q4-numerot olivat odotuksiamme heikommat kautta linjan. Ennustemuutokset jäivät 
raportin jälkeen melko vähäisiksi operatiivisten odotusten osalta ja strategisesti yhtiö tekee asioita vauhdilla 
edetäkseen kohti 2020-luvun puolella häämöttävää tulospotentiaalia. Keskipitkän ajan potentiaaliinsa nähden 
osake on mielestämme edullinen ja tulostrendin käänne häämöttää mielestämme viivästyksistä huolimatta tänä 
vuonna. Siten toistamme Ahlstrom-Munksjön lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 15,00 
euroon (aik. 14,50 euroa).

Q4:n numerot olivat selvästi odotuksiamme heikompia

Ahlstrom-Munksjö teki kausiluonteisesti melko hiljaisella Q4:llä 699 MEUR:n liikevaihdolla 70,5 MEUR:n 
oikaistun käyttökatteen. Numerot alittivat ennusteemme ja konsensusodotukset melko selvästi. Liikevaihto 
supistui noin 5 % vertailukaudesta, kun Q4’18:sta alkanut volyymien laskuputki jatkui lievänä ja joissakin 
liiketoiminnoissa hinnat laskivat raaka-ainekulujen laskua heijastellen. Operatiivinen tulos ylsi vertailukauden 
tasolle ja oikaistu käyttökatemarginaali oli yhtiölle välttävä 10,1 % (vrt. taloudellinen tavoite yli 14 %:n oikaistu 
EBITDA-% yli syklin). Q4:llä yhtiön tuloksen muodostumista hidastivat volyymit ja hieman yllättäen 
säästötoimista huolimatta nousseet kiinteät kulut (taustalla oli myös kertaluonteisia tapahtumia). Tonnikohtaiset 
bruttokatteet pysyivät korkeina, kun raaka-aineiden (sellu) hinnat laskivat myyntihintoja nopeammin. Positiivista 
raportissa oli 68 MEUR:n tasolle kohonnut rahavirta (Q4’18: 31 MEUR).
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Ohjeistus ylsi odotuksiin, teimme lieviä negatiivisia tarkastuksia operatiivisiin tulosennusteisiimme

Ahlstrom-Munksjö kertoi näkymissään odottavansa vuoden 2020 oikaistun käyttökatteen olevan korkeampi 
kuin vuonna 2019 (2019: oik. EBITDA 313 MEUR). Lisäksi yhtiö kertoi nähneensä vuoden 2020 alussa 
ensimmäisiä merkkejä koko vuotta 2019 riivanneen pehmeän kysynnän piristymisestä. Myös myyntihintojen ja 
muuttuvien kulujen suhde on alkuvuodesta hyvällä tasolla ja yhtiön kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät 
säästö- ja tehostustoimet jatkuvat. Näin ollen näkymät täyttivät mielestämme odotukset, vaikka vertailutaso jäi 
toki odotuksia alemmas. Leikkasimme odotuksiamme heikomman raportin jälkeen Ahlstrom-Munksjön oikaistun 
käyttökatteen ennusteitamme vuosille 2020 ja 2021 lievästi. Odotamme kuitenkin yhtiöltä yhä merkittävää 
tulosparannusta lähivuosina, mitä ajaa arviomme mukaan positiiviseksi kääntyvä volyymikasvu, yhtiön vuosien 
2017-2019 orgaanisen investointiohjelman asteittain vahvistuvat hyödyt (vaikutus vuoden 2018 oikaistuun 
käyttökatteeseen nollatasoa) ja lievä kustannustason alentuminen säästöjen sekä sellun hinnan laskun kautta. 
Lähivuosien kannattavuusennusteemme ovat kuitenkin yhtiön tavoitetason alapuolella 12-14 %:n EBITDA-
marginaalissa.

Arvostus on vielä varsin kohtuullinen, kunhan yhtiö pääsee selkeälle tuloskasvu-uralle

Ahlstrom-Munksjön vuosien 2020 ja 2021 ennusteidemme mukaiset kertaerillä oikaistut, mutta merkittäviä ei-
kassavaikutteisia PPA-poistoja sisältävät P/E-luvut ovat 17x ja 12x. Vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 6x. 
Mielestämme Ahlstrom-Munksjön tulospohjainen arvostus on kuluvalle vuodelle kohtuullinen, kun taas 
paremmin yhtiön kannattavuuspotentiaalia heijastelevilla vuoden 2021 kertoimilla osake on mielestämme 
edullinen. Siten näemme arvostuksessa vielä lievää nousuvaraa, kunhan tälle vuodelle ennustamamme 
tulosparannus toteutuu. Arviomme mukaan vajaan 10 %:n tasolle 12 kuukauden tähtäimellä asettuva tuotto-
odotus muodostuu tuloskasvusta, kertoimien laskuvarasta sekä 4 %:n osinkotuotosta. Näkemystämme 
osakkeen kohtuullisesta hinnoittelusta tukee selvä alennus suhteessa pääverrokki Neenah Paperiin sekä yhtiön 
pitkän tähtäimen ennusteisiin nojaava DCF-malli.
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Aspo Q4: Selvään tulosparannukseen vielä vaikea nojata

Aspon Q4-tulos jäi jälleen odotuksistamme ja nyt syntipukkina oli Telko, joka joutui siivoamaan paisuneita 
varastotasojaan erittäin matalilla katteilla. Myös Aspon antama ohjeistus oli odotuksiamme selvästi 
varovaisempi, eikä siitä saatu selkänojaa vuoden 2020 tuloskasvuodotuksillemme. Yhtiön arvostus olisi 
perusteltavissa ESL:n selvään tasonnostoon nojaavilla tuloskasvuennusteillamme, mutta pitkään jatkuneet 
pettymykset pitävät meidät edelleen varpaillamme. Toistamme Aspon tavoitehintamme 7,5 euroa ja vähennä-
suosituksemme.
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Aspon liikevoitto laski vertailukauteen nähden

Aspon liikevaihto laski 6 %:lla 147 MEUR:oon ollen linjassa ennusteemme kanssa. Yhtiön liikevoitto (oik.) laski 
5,4 MEUR:oon (Q4’18: 7,4 MEUR) jääden 6,0 MEUR:n ennusteestamme. Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa ja 
jäi myös ennustamastamme 0,12 eurosta. Yhtiön osinkoehdotus 0,45 euroa/osake oli linjassa odotustemme 
kanssa. ESL:n liikevoitto nousi 4,4 MEUR:oon (Q4’18: 4,2 MEUR) ja ylitti 4,0 MEUR:n ennusteemme. Haastavaan 
markkinatilanteeseen nähden ESL:n Q4-liikevoitto oli mielestämme torjuntavoitto, sillä yhtiö kärsi kvartaalilla 
voimakkaasti laskeneista terästeollisuuden kuljetusmääristä ja myös jonkin verran teollisuuden lakoista.

Telkon tuloskehitys kärsi voimakkaasti varastojen tyhjennysmyynneistä

Telkon kannattavuus laski vertailukauteen nähden rajusti ollen 0,9 MEUR (Q4’18: 3,4 MEUR) ja jäi 
odottamastamme 2,4 MEUR:sta selvästi ollen raportin selkein pettymys. Syynä olivat jälleen raaka-aineiden 
hintojen laskut ja ruplan vahvistuminen, joiden yhteenlaskettua tulosvaikutusta Aspo avasi tarkemmin (noin -0,9 
MEUR). Telko joutui myös purkamaan kohonneita varastotasoja myymällä niitä hyvin matalilla katteilla (vaikutus 
myös noin -0,9 MEUR). Leipurin liikevoitto nousi 1,1 MEUR (Q4:18: 0,8 MEUR) ja se ylitti pitkästä aikaa 
ennusteemme (0,8 MEUR). Raaka-aineiden myynti kehittyi idässä edelleen hyvin, mutta konekauppa oli 
edelleen tappiolla.

Ohjeistus oli yllättävän varovainen

Aspo ohjeisti sen liikevoiton vuonna 2020 olevan suurempi kuin vuonna 2019 (21,1 MEUR). Aspon antama 
ohjeistus oli odotuksiamme selvästi varovaisempi, eikä aiemmilta vuosilta tutuksi tullutta haarukkaa tällä kertaa 
annettu. Laskimme kokonaisuutena lievästi ennusteitamme Q4:n kehityksen perusteella. Päivitetty 2020-
liikevoittoennusteemme on 27,8 MEUR (aik. 28,7 MEUR) ja siten selvästi ohjeistuksen alalaitaa korkeammalla. 
Odotamme ESL:n mittavien alusinvestointien vihdoin alkavan näkyä kunnolla myös liikevoittorivillä ja myös 
Telkolta odotamme tuloskasvua sen käyttöpääomaongelmien helpottaessa Q2’20:sta lähtien.
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Tuloskasvuun liittyvä epävarmuus pitää tuotto/riskisuhteen negatiivisena

Aspon hinnoittelu on toteutuneella tuloksella hyvin korkea (2019 P/E 18x). Mielestämme myös Aspon eteenpäin 
katsovat arvostuskertoimet 2020e P/E 14x ja EV/EBIT 17x ovat koholla, sillä tuloskasvuennusteisiimme liittyy 
korkeaa epävarmuutta jatkuvien pettymysten seurauksena. Sijoittajan tulisikin mielestämme saada osakkeessa 
nykyistä enemmän turvamarginaalia, jonka seurauksena näemme kertoimissa selvää laskuvaraa. Terve 5,5 %::n 
osinkotuotto antaa kuitenkin tukea osakkeelle ja rajaa osakkeen laskuvaraa.
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Bittium: Vuoden 2020 tuloskasvu on peruttu

Laskemme Bittiumin tavoitehinnan 6,5 euroon (aik. 7,2 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. H2-tulos 
oli hyvä, mutta ohjeistus vuodelle 2020 oli suuri pettymys ja siirsi tuloskasvuodotuksia kauemmas epävarmaan 
tulevaisuuteen. Olemme leikanneet lähivuosien tulosennusteita voimakkaasti (2020e tulos lähes -40 %), minkä 
jälkeen osakkeen arvostustaso on jälleen todella haastava (2020e P/E 35x). Vaikka pitkän aikavälin 
sijoitustarina on pitkälti ennallaan, lyhyen tähtäimen ajurit ovat heikkoja ja seuraamme tuloskasvutarinan 
kehitystä toistaiseksi sivusta.

H2-tulos oli hyvä ja myös kassavirta alkoi parantumaan

Bittiumin H2-tulos oli pitkälti odotuksiemme mukainen. Liikevaihdon kasvu (22 %) oli lievä pettymys, mutta 
toisaalta mielestämme arvokkaamman tuotepohjaisen liikevaihdon kasvu (+62 %) ylitti odotuksemme. H2-
liikevoitto (4,6 MEUR) oli käytännössä linjassa ennusteemme (4,5 MEUR) kanssa, mikä tarkoittaa selkeää 
tulosparannusta (H2’18: 3,7 MEUR) ja hyvää kannattavuutta (liikevoitto 10,9 %). H2’19:n osakekohtaista tulosta 
(0,17 euroa) nosti +1,7 MEUR:n verokirjaus, joka ei ole kassavirtavaikutteinen eikä operatiivinen. Näin ollen se 
kannattaa erottaa liiketoiminnallisesta tuloksesta, joka oli odotettu 0,12 euroa. H2:n nettokassavirta oli 1,7 
MEUR (H2’18: 0,3 MEUR), mikä on tärkeä edistysaskel suuren nettokassan kuihduttua aiemmin nopeasti. 
Osinkoehdotus oli 0,10 euroa/osake, eli osinkoa laskettiin viime vuoden 0,15 euron tasosta. Tase on kuitenkin 
edelleen vahva ja nettokassa oli vuoden lopussa 12,6 MEUR.
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Ohjeistus johti ennusteiden rajuun leikkaamiseen

Bittium ohjeisti vuoden 2020 liikevoiton olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna, mikä oli suuri pettymys 
voimakkaiden tuloskasvuodotuksiemme takia. Yhtiön kulurakenne vaikuttaisi kasvavan selvästi odotuksia 
enemmän, lähtökohtaisesti kestävästi, ja poistotasot nousevat jopa aiempia odotuksiamme enemmän. Lisäksi 
Bittium on ilmeisesti joutunut tinkimään strategisesti tärkeiden tilausten (kuten Tough SDR ja Itävallan TAC WIN) 
katetasoista. Yhdessä nämä asiat tarkoittavat, että liikevaihdon täytyy kasvaa yhä korkeammalle tasolle ennen 
kannattavuuden skaalautuvuutta, vaikka yhtiö on jo valtaosin tuoteyhtiö. Samalla tuloskasvuodotukset siirtyvät 
jälleen eteenpäin, ja lähivuosien ennusteista leikkaantui suuri osa. Olemme laskeneet 2020 
liikevoittoennusteemme nyt 6,8 MEUR:n tasolle (aik. 11,0 MEUR), mikä tarkoittaa prosentuaalisesti lähes 40 %:n 
laskua. Olemme laskeneet merkittävästi myös 2021-ennusteita myyntisyklien todennäköisen venymisen sekä 
jatkuvien tulospettymysten jäljiltä lisäämämme turvamarginaalin takia. Odotamme yhä Bittiumilta voimakasta 
tuloskasvua ja kohtuullisesti skaalautuvaa kannattavuutta vuoden 2020 jälkeen, mutta epävarmuus tämänkin 
suhteen on kasvanut jälleen.

Arvostustaso on ennustemuutoksien jälkeen erittäin korkea

Bittiumin vuoden 2020 tuloskasvuennusteiden romahtaminen vei osakkeelta kriittisen arvoajurin sekä pohjan 
arvostuskertoimilta. Tällä hetkellä osakkeen oikaistu 2020e P/E on korkea 35x, mutta vuoden 2021 odotetulla 
vahvalla tuloskasvulla P/E olisi kohtuullisempi 18x. Kasvavalle ja oletettavasti jossain määrin skaalautuvalle 
kasvuyhtiölle tämä olisi normaalisti houkutteleva taso, mutta viime vuosien lukuisat tulospettymykset tekevät 
ensi vuoden kertoimiin nojaamisen tässä vaiheessa mahdottomaksi. Näkyvyyttä erityisesti kannattavuuden 
kehitykseen ei tällä hetkellä ole. Mielestämme pitkän aikavälin sijoitustarina on kuitenkin pitkälti ennallaan, 
mutta lyhyen aikavälin ajurit ovat lähtökohtaisesti vaisut ja pidemmän aikavälin tuloskasvuun pääsee 
todennäköisesti mukaan myöhemmin. Tässä vaiheessa täytyy huomioida myös riski siitä, että suuri osa 
Bittiumissa näkemästämme potentiaalista jää realisoitumatta myös pidemmällä aikavälillä.
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Nixu: Kasvuspurtin jälkeen taas sulatteluvaihe

Toistamme Nixun vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaamme 11,0 euroon (aik. 10,5 euroa) yhtiön 
tilanteen näyttäessä vakautuvan vaikean H2’19:n jälkeen. Nixu siirtyy arviomme mukaan jälleen pieneen 
sulatteluvaiheeseen viimeisimpien yrityskauppojen jälkeen. Arviomme mukaan yhtiö on 12 kuukauden sisällä 
palannut urilleen ja valmiina siirtämään jalan jälleen kaasupolkimelle yritysostovetoisessa kasvussa. Nixun 
pitkän aikavälin kasvutarina tarjoaa edelleen houkuttelevan tuottopotentiaalin osakkeelle, mutta tämän 
potentiaalin mukana tulee tällä hetkellä turhan reilu annos riskiä johtuen etenkin yritysostovetoisen 
kansainvälistymisen kasvukivuista sekä kasvaneesta velkavivusta.

Kun monta negatiivista asiaa kasaantuu yhdelle vuosipuoliskolle

Nixun H2-tulos oli kahden tulosvaroituksen jäljiltä odotetun heikko, kun vuosipuoliskoon osui kerralla useita 
toisistaan riippumattomia haasteita. H2-liikevaihto kasvoi 23 % ja orgaanisesti vain 1 %:n ollen kuitenkin hieman 
ennusteemme yläpuolella. Haasteita oli etenkin myynnin suorituksessa. Matalan liikevaihtotason myötä 
käyttökate painui -0,9 MEUR:oon (H2’18: 0,4 MEUR) ylittäen lievästi -1,1 MEUR:n ennusteemme. Tulosta rasitti 2 
MEUR:n edestä kertaerät sekä alaskirjaukset, minkä takia raportoitu nettotulos painui tuntuvasti miinukselle niin 
toisen puoliskon kuin koko vuoden osalta. Heikko kannattavuus (käyttökate 2019: 2 %) yhdistettynä 
kohonneeseen velkavipuun (gearing 45 %) kohottaa osakkeen riskitasoa tällä hetkellä.
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Haasteiden pitäisi olla lyhytaikaisia ja käänteen tapahtua alkuvuonna

Nixun ydintoiminnan kilpailukyvyn pitäisi olla edelleen kunnossa ja yhtiön haasteiden lyhytaikaisia. Käännettä 
parempaan jo alkuvuodesta pitäisi tukea viime vuoden lopulta lykkääntyneiden suurten digitaalisen identiteetin 
sekä teknologian jälleenmyynnin kauppojen realisoituminen. Yhtiö oli kuitenkin ohjeistuksessaan äärimmäisen 
varovainen ja arvioi ainoastaan liikevaihdon kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen kasvavan vuonna 2020. 
Siten ohjeistus ei vielä antanut tukea ennakoimallemme käänteelle parempaan. Arviomme mukaan kuluvan 
vuoden fokus menee kannattavan kasvupohjan rakentamiseen (kasvu 11 %, EBITDA-% 5 %) etenkin 
ulkomaantoiminnoissa ja vuodesta 2021 yhtiö on jälleen paremmassa iskukunnossa (kasvu 15 %, EBITDA-% 8 
%).

Kasvupolku on pomppuinen nyt ja tulevaisuudessa

Nixu on verrattain nuorella markkinalla toimiva kasvuyhtiö, minkä takia kyyti on epätasaista ja haasteita varmasti 
ilmaantuu tulevinakin vuosina. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiön panostukset kansainvälistymiseen, laaja-
alaiseen kyberuhkaosaamiseen, omaan digitaaliseen alustaan sekä jatkuvien, skaalautuvien palvelumallien 
kehitykseen ovat kuitenkin luoneet selvää arvoa. Siten näemme yhtiön valitseman, samaa kasvureseptiä 
toteuttavan strategian edelleen relevanttina vuoteen 2024 ulottuvaa strategiakautta tarkasteltaessa. Lyhyellä 
tähtäimellä yhtiön on kuitenkin laitettava sisäisesti tehokkuus kuntoon, ennen kuin sillä on edellytyksiä uusiin 
yrityskauppoihin ja kasvun kiihdyttämiseen. Riskinä nykytilanteessa on ongelmien pitkittyminen tai uusien 
ongelmien ilmaantuminen.
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Heikko kasvun ja kannattavuuden yhdistelmä heijastuu arvostukseen

Ennusteillamme Nixun 2020e-2021e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,5x ja 1,3x. Kertoimet ovat yhtiölle historiaan 
nähden matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmäkin tällä hetkellä. 
Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. Nixun pitkän aikavälin 
tavoitteet ovat edelleen kunnianhimoisia ja yhtiö tavoittelee 100 MEUR:n liikevaihtotasoa vuoden 2021 lopussa 
(2019: 51 MEUR) sekä 15-25 % orgaanista kasvua vuosina 2020-2024. Käyttökatteen tavoitteena on yli 15 %:n 
taso vuonna 2024. Mikäli yhtiö etenee tällä strategiapolulla, on osakkeen tuotto-odotus tulevina vuosina hyvä, 
kunhan ensin saadaan varmuus sille, että nykyiset haasteet jäävät tilapäisiksi.
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Endomines Q4: Odotamme tilannekuvan selkiytymistä

Endominesin Q4-raportti ei tarjonnut oleellisia yllätyksiä tai merkittävää uutta tietoa. Yhtiön rahoitustilanne 
tarvitsee jo nopeasti vahvistamista, jotta Endomines pystyy jatkamaan tuotannon ylösajoa Fridayssä sekä 
muutenkin erittäin kunnianhimoista kehitysohjelmaansa. Osake on hinnoiteltu yhä osien summa -mallimme 
yläpuolelle konsensuksen kullan hintaskenaariolla. Siten toistamme Endominesin myy-suosituksemme ja 
tarkastamme tavoitehintamme 5,10 Ruotsin kruunuun (aik. 4,10 Ruotsin kruunua) osien summa -malliimme 
tekemiämme muutosten takia.
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Kassa kaipaa jo kipeästi vahvistamista

Endominesin Q4:n negatiivinen liikevoitto vastasi jokseenkin odotuksiamme, kun huomioidaan yhtiön juokseva 
kulurakenne ja sinänsä odotetusti lähes nollatasolle jäänyt liikevaihto. Näin ollen raportin numeroista tärkein 
olikin poikkeuksellisesti kassa, joka oli pudonnut Q4:llä negatiivisen tuloksen ja Fridayn starttivaiheen 
investointien takia vain 15 MSEK:iin. Arviomme mukaan kassa kaipaa jo pikaisesti vahvistusta, kun huomioidaan 
yhtiön 1) juoksevat kulut 2) Fridayn starttivaiheen sitomat pääomat 3) yhtiön malminetsintähankkeet etenkin 
Idahossa ja 4) suunnitteilla oleva Transatlantic-järjestelyn vaatimat käteissijoitukset. Rahoituksesta yhtiöllä ei 
ollut vielä Q4-raportissa uutta kerrottavaa eikä raportti avannut myöskään lyhyen ja keskipitkän ajan 
rahoitustarvetta. Etenkin yhtiön väläyttämä mahdollisuus yltää jo 24-36 kuukauden päästä jopa 100 000 unssin 
kultatuotantoon (liikevaihto yli 1000 MSEK) on erittäin kunnianhimoinen ja tämän tuotantotason saavuttaminen 
vaatii Endominesin mittakaavassa merkittäviä pääomia. Kasvurahoituksen hinta ja muut ehdot ovat 
mielestämme yksi yhtiön keskeisiä riskejä, vaikka sinällään pidämmekin Endominesin investointisuunnitelmia 
lupaavina (etenkin suunniteltu Transatlantic-järjestely vaikuttaa alustavasti houkuttelevalta) ja kultamarkkinan 
vahva tilanne tukee tuotantotason nostoon tehtäviä panostuksia.
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Fridayn kuluvan vuoden tuotantovolyymistä ei saatu vielä ohjeistusta

Endomines ei Q4-raportissa antanut tuotanto-ohjeistusta kuluvalle vuodelle, vaikka Fridayn kaupallisen 
tuotannon pitäisi alkaa maaliskuussa (joulukuussa ja tammikuussa yhtiö on jo rikastanut pieniä määriä 
heikkolaatuista malmia). Yhtiö jatkaa yhä Fridayn kaivoksen elinkaariarvion päivittämistä päätettyjen 
louhintamenetelmien ja rikastamon käyttöönoton perusteella ja tuotanto-ohjeistus julkaistaan arvion 
valmistumisen jälkeen. Siten tietty epävarmuus jatkuu, mutta arviomme mukaan Endominesilla on silti hyvät 
edellytykset saavuttaa ennusteidemme mukainen reilun 8000 unssin tuotantotaso tänä vuonna jopa ylittää 
hieman yli 9000 unssissa olevat lähivuosien ennusteemme (nopeampi tuotanto tosin lyhentäisi kaivoksen 
elinkaarta, jos uusia varantoja ei löydy). Fridayn kaivoksen kassavirran käynnistyminen helpottaisi ylösajon 
jälkeen myös yhtiön rahoitustilannetta, mutta yksin Fridayn kassavirta ei tietenkään riitä yhtiön erittäin 
kunnianhimoisten suunnitelmien rahoittamiseen.

Endominesin osake hinnoiteltu mielestämme osien summansa yläpuolelle

Päivitimme Endominesin tavoitehintamme taustalle olevan osien summa -mallin raportin jälkeen. Mallin 
osakkeelle indikoimaa arvoa tukivat etenkin nousseet kullan lähiaikojen konsensusennusteet (2020e: kullan 
hinta 1597 USD/oz vs. spot 1572 USD/oz). Myös diskonttauskorkoja laskimme lievästi (taustalla pitkien korkojen 
lasku). Yhtiön osakekurssi on yhä osien summan yläpuolella ja konsensuksen ennusteiden mukaisella kullan 
hintaskenaariolla pidämme siten osaketta korkealle arvostettuna. Emme ole huomioineet vielä mallissamme 
sinänsä lupaavalta vaikuttavaa Transatlantic-järjestelyä, sillä hankkeesta julkaistut tiedot ovat hyvin puutteellisia. 
Myös suhteellisella mineraalivarantopohjaisella arvostuksella osake on hinnoiteltu verrokkiryhmää ylemmäs.
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Yhdysvallat antaa Huaweille lisäaikaa ja lataa uusia syytteitä

Yhdysvallat on antanut Huaweille jälleen 45 päivää lisäaikaa jatkaa komponenttien hankkimista 
yhdysvaltalaisilta teknologiayrityksiltä. Viimeisimmän lisäajan oli määrä päättyä helmikuun 16. päivä.

Huawei asetettiin toukokuussa Yhdysvaltojen mustalle listalle, mikä rajoittaa sen mahdollisuuksia hankkia 
yhdysvaltalaista teknologiaa. Huaweille on kuitenkin annettu toistuvasti lisäaikaa, jotta rajoitteista ei aiheutuisi 
haittoja yhdysvaltalaisille yrityksille. Komponenttirajoite saattaisi vaikeuttaa tuntuvasti Huawein kykyä toimittaa 
sen verkkolaitteita, mihin yhtiö on pyrkinyt varautumaan omavaraisuutta lisäämällä.

Samaan aikaan kuitenkin panokset kovenevat Yhdysvaltojen ja maailman suurimman verkkolaitevalmistajan 
välisessä kamppailussa, kun syyttäjä nosti eilen uusia syytteitä Huaweita vastaan. Syyttäjän mukaan Huawei on 
varastanut liikesalaisuuksia sekä auttanut Iranin hallintoa jäljittämään protestoijia verkkolaitteidensa avulla.

Yhdysvallat on toistuvasti pyrkinyt lobbaamaan liittolaisvaltioitaan sulkemaan Huawein ulos 
verkkoinfrastruktuuristaan sillä perusteella, että Kiinan hallitus saattaa ryhtyä käyttämään laitteita vakoiluun. 
Huawein mukaan syytteissä on kyse Yhdysvaltojen pyrkimyksestä vaurioittaa sen mainetta ja kilpailukykyä.
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Lehto Q4 torstaina: Parannustoimenpiteet mielenkiinnon 
kohteena 

Lehto Group julkistaa Q4-raporttinsa torstaina 20.2.2020. Yhtiön loppuvuoden ja koko vuoden tulos on 
suhteellisen hyvin tiedossa yhtiön antaessa tulosvaroituksen 3.2.2020. Samalla yhtiö antoi myös näkymät 
vuoden 2020 liikevaihdolle ja tuloskehitykselle. Emme odota näkymiin tai ohjeistukseen muutoksia, mutta 
seuraamme tarkasti yhtiön toimenpiteitä saavuttaa luvattu tulosparannus. Tämän lisäksi yhtiön loppuvuoden 
taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius ovat yhtiön kohdalla vielä keskiössä, vaikka näemme loppuvuoden 
tuovankin tähän helpotusta. Emme tee muutoksia näkemykseemme tai ennusteisiimme ennen Q4-tulosta.
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Odotamme yhtiöltä selvää liikevaihdon nousua, mutta selvästi vertailukautta heikompaa oikaistua liikevoittoa. 
Tuloksen pitäisi kuitenkin olla jo alkuvuotta selvästi parempaa, kun ongelmaprojektit ovat käsityksemme 
mukaan pääosin valmistuneet ja asuntoja valmistuu merkittävästi Q4:llä. Raportissa huomio kiinnittyy 
projektikannan kuntoon, Ruotsin kehitykseen ja mahdollisiin markkinakommentteihin etenkin yhtiön Toimitilat ja 
Asunnot -liiketoiminnoissa.

Ennustamme Lehdon liikevaihdon nousseen Q4:llä noin 16,5 % vertailukaudesta 270 MEUR:oon pääosin 
asuntorakentamisen liikevaihdon nousun myötä. Toimitiloissa näemme alkuvuonna viivästyneiden projektien 
tukeneen liikevaihtoa. Hyvinvointitiloissa tapahtuvat omaperusteisten kohteiden myyntien ajoittuminen Q4:lle 
tukee myös liikevaihtoa. Odotamme Q4:n liikevoiton olevan nollassa yhtiön tulosvaroituksen mukaisesti. 
Vertailukaudella liikevoitto oli vielä noin 15,3 MEUR (EBIT-%: 6,6 %). Liikevoittoa pitäisi tukea valmistuneiden 
ongelmaprojektien päättyminen, vaikka näistä voi olla jälkikäteen tullut jotain korvauksia tai lisämaksuja. 
Kannattavuuden tasoon on kuitenkin heikentävästi arviomme mukaan vaikuttanut käynnissä olevien projektien 
heikko katetaso, asuntojen myyntihintojen lasku sekä pahasti tappiolle ajautunut Ruotsin liiketoiminta.

Odotamme yhtiön pitävän ohjeistuksensa ennallaan Q4-katsauksessaan. Yhtiö odottaa nyt liikevaihdon vuonna 
2020 olevan noin 10 % alhaisempi kuin vuonna 2019 (2019e: 667 MEUR) ja liikevoiton olevan positiivinen. 
Aikaisemmin yhtiö on antanut kannattavuuden osalta tarkemman liikevoittomarginaalin haarukan ja nykyisessä 
ohjeistuksessa jätetään selvästi liikkumavaraa. Yhtiö haluaa varmasti viimeiseen asti välttää uudet 
tulosvaroitukset, sillä sijoittajien luottamus on tällä hetkellä alhaisella tasolla. Seurattava asia Lehdossa on, että 
mihin yhtiön tulos lähtee kehittymään, kun tappiolliset projektit ovat valmiita. Nyt tilinpäätöksessä pitäisi saada 
lisätietoja, mistä nollatulos kvartaalille muodostuu ja millä tasolla muiden palvelualueiden kannattavuus on. 
Tulosparannus on myös kriittistä yhtiön taloudellisen tilanteen parantamiseksi, jotta yhtiö pystyy lähivuosien 
aikana nostamaan suorituksensa tavoitetasoille.
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Tallinkin kilpailija Viking Line menettänyt markkinaosuuttaan 

Tallinkin pääkilpailija Viking Line raportoi tilinpäätöksensä torstaiaamuna. Neljännellä kvartaalilla yhtiön 
liikevaihto laski noin 3,5 % ja liikevoitto oli nollan tuntumassa -0,1 MEUR:ssa (Q4’18: 1,6 MEUR). Liikevaihdon 
laskuun yhtiöllä vaikuttivat vähäisemmät matkustajamäärät. Vuonna 2019 yhtiön matkustajavolyymit ylsivät noin 
6,3 miljoonaan ja laskua vertailukauteen oli noin 2 %. Huomioon otettavaa on, että Tallinkin matkustajavolyymit 
nousivat samanaikaisesti koko vuonna noin 0,1 %. Tallink on selvästi näin ottanut jälleen markkinaosuutta 
vahvan kilpailukykynsä ansiosta. Pitää kuitenkin muistaa, että Tallinkilla isossa osassa on Viro-Suomi -reitti, 
missä Viking Linen liikehdintä on vähäisempää. Kuitenkin, jos Tallinkin osalta katsoo pelkästään Suomi-Ruotsi -
reittiä (Viking Linen tärkein), nousivat Tallinkin matkustajavolyymit siellä jopa 1,7 %. Tästä voi päätellä Tallinkin 
lisänneen selvästi markkinaosuuttaan. Viking Line kertookin raportissaan, että yhtiön kokonaismarkkinaosuus 
reiteillä laski 31,9 %:iin (2018: 32,4 %).

Viking Linen liikevoitto laski Q4:llä tappiolle ja yhtiön mukaan syynä heikkoon kannattavuuteen olivat 
merimiesunionin lakot. Osaltaan myös alhaisemmat volyymit ovat heikentäneet kannattavuutta arviomme 
mukaan. Tallinkilla taas matkustajavolyymit nousivat Q4:llä vertailukaudesta 1,5 % ja ennustamme tämän sekä 
vertailukauden kertaluonteisten kulujen myötä Tallinkin kannattavuuden nousseen viimeisellä kvartaalilla. Koko 
vuonna yhtiön liikevaihto oli vertailukauden tasolla 496 MEUR:ssa, mutta liiketulos nousi 86 % noin 17,3 
MEUR:oon. Osasyynä tähän mielestämme oli matkustajien keskiostoksen nousu ja parempikatteiset tuotteet 
sekä polttoaineiden hintojen lasku.
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Näkymissään Viking Line odottaa, että matkustajamäärien kehitys on vakaata ja että matkustajakohtainen 
myynti kasvaisi hieman. Kilpailusta yhtiö mainitsi sen jatkuvan edelleen kovana yhtiön markkinoilla. Yhtiö myös 
totesi pelkäävänsä koronaviruksen pysäyttävän Aasian markkinoilta tulevan kasvun. Tallinkille Aasian 
markkinoiden hidastuminen tai matkustajamäärien lasku on tietenkin lähtökohtaisesti negatiivista, mutta 
arviomme mukaan yhtiön kokonaismatkustajamääristä Aasia tai eritoten Kiina edustaa vain muutamia 
prosentteja. Näin ollen isoa vaikutusta ei tästä pitäisi tulla. Jos matkustuskiellot jatkuvat pitkälle vuoden 
puoleen väliin tai muut rajoitukset pitkittyvät, voi matkustajavolyymien ennusteissamme olla hieman paineita 
alaspäin. Olemme kuitenkin viimeisessä päivityksessämme hieman osanneet jo huomioida koronavirusta ja sen 
vaikutuksia, eikä nykytilanteen jatkuessa niihin pitäisi olla merkittäviä muutospaineita.
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Henkilöstöpalvelumarkkinalla vahva vire joulukuussa

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli 
joulukuussa 127 MEUR ja se kasvoi 7,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilman 
yritysostoja liikevaihto kasvoi 6,7 %. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden 
kehitykseen, joka vastasi 84 %:sta alan liikevaihdosta joulukuussa. Joulukuussa henkilöstövuokrauspalveluiden 
liikevaihto oli 107 MEUR ja kasvoi siten 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
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Kuukausitasolla liikevaihdon kasvu ei ole muun muassa tiettyjen kausiluonteisuus tekijöiden vuoksi vakaata, 
kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata pidemmällä aikavälillä, sillä 
mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kokonaiskehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden 
edellisen 12 kuukauden liikevaihto kiihdytti kasvuvauhtia joulukuussa hieman, ja se kasvoi 0,8 % 
edelliskuukaudesta 1 332 MEUR:oon. 20 suurimman toimijan liikevaihto oli 1 332 MEUR vuonna 2019, ja se 
kasvoi 5,4 % vuoden 2018 tasosta.
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20 suurimman yhtiön joulukuun liikevaihdon luvut olivat rohkaisevia, mutta kuukauden kehityksen perusteella ei 
vielä voi tehdä suuria johtopäätöksiä. Positiivista on kuitenkin se, että joulukuun luvut tukevat alan toimijoiden 
kommentteja siitä, että markkinanäkymä elpyi vuoden 2019 lopulla syksyn notkahduksen jälkeen. 
Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä Eezylle ja Enersenselle, jotka 
ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. Markkinan kasvu on alan toimijoille keskeistä, mutta 
arvioimme, että toimialan sisällä yhtiötason kasvu voi eriytyä kokonaismarkkinasta. Lisäksi alan toimijoiden 
suhteellisen vilkas yrityskauppa-aktiviteetti tukee tiettyjen toimijoiden liikevaihdon kasvua.
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Eezy siirtyy IFRS-raportointiin ja selvittää siirtymistä 
päälistalle
Henkilöstöpalvelualan yhtiö Eezy tiedotti torstaina siirtyvänsä suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) 
kansainväliseen IFRS-raportointiin. Yhtiö raportoi 5.3. julkistettavan vuoden 2019 konsernitilinpäätöksensä 
IFRS-standardien mukaisesti. Eezyn mukaan yhtiö on kasvanut sellaiseen kokoluokkaan, että se näkee 
siirtymisen IFRS-raportointiin perustelluksi. Yhtiön johto arvioi sen lisäävän lukujen vertailukelpoisuutta toimialan 
muihin yhtiöihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti, minkä uskotaan tuottavan lisäarvoa osakkeenomistajille. 
Yhtiö tiedotti myös käynnistäneensä selvitystyön koskien mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle 
vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sijoittajien kannalta huomioitavaa on, että FAS:sta IFRS-raportointiin siirtyessä yhtiön raportoimat luvut tulevat 
muuttumaan. Muutos heijastuu voimakkaimmin yhtiön liikevaihtoon, koska kevytyrittäjäpalveluiden 
liikevaihdossa huomioidaan IFRS:ssä vain Eezyn palkkio-osuus. Q1-Q3’19 ajanjaksolla tämän vaikutus yhtiön 
liikevaihtoon ja henkilöstökuluihin on noin 34 MEUR. Lisäksi liikearvoa ei enää jatkossa poisteta 
tuloslaskelmassa, jolloin raportoidut luvut antavat paremman kuvan yhtiön operatiivisesta tuloskehityksestä. 
Tätä ja IFRS 16 -standardia heijastellen raportointitavan muutoksella on myös jossain määrin vaikutusta yhtiön 
kannattavuuslukuihin (EBITDA-% ja EBIT-%).

Tulemme päivittämään ennusteemme heijastelemaan raportointistandardin muutosta Q4-tulosennakon 
yhteydessä. Näkemyksemme mukaan historiallisesti markkina ei ole antanut merkittävää painoarvoa Eezyn 
liikearvonpoistoista oikaistulle tulokselle (ja tästä lasketulle P/E-kertoimelle), joka olisi kuvastanut yhtiön 
kehitystä raportoitua tulosta paremmin. Arviomme mukaan tämän pitäisi korjaantua IFRS-kirjanpitoon 
siirtymisen myötä.
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Odotamme yhtiön myös päivittävän taloudelliset tavoitteensa lähiaikoina heijastelemaan raportointitavan 
muutosta. Arviomme mukaan yhtiöltä voidaan odottaa voimakasta kasvua indikoivia tavoitteita, jotta yhtiö yltää 
strategiapäivityksessä annettuun markkinajohtajuus tavoitteeseen vuoteen 2022 mennessä. Tavoitteiden 
päivittämisen myötä odotamme myös lisää näkyvyyttä yhtiön arvonkehityksen kannalta tärkeimpään mittariin eli 
yhtiön lähivuosien tuloskasvuun.
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Innofactorille kaksi lisätilausta tukemaan kasvua

Innofactor tiedotti eilen Oikeusrekisterikeskuksen valinneen Innofactorin hallinto- ja erityistuomioistuinten 
toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA-hanke) 
jatkokehitysvaiheen toimittajaksi. Järjestelmäkokonaisuus pohjautuu Innofactorin Dynasty-tuoteperheeseen, 
jolla toteutettiin myös HAIPA-hankkeen ensimmäinen vaihe. Arviomme mukaan Innofactorilla on jo ennestään 
hyvä tilauskanta Dynasty-tuotealueella. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on maaliskuu 2020 ja sen 
kesto vuoden 2020 loppuun. Lisäksi asiakas varaa oikeuden kahteen erikseen päätettävään optioon vuosille 
2021 sekä 2022. Asiakkaan hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo 
on 2,2 MEUR.

Yhtiö tiedotti eilen myös Ullensakerin kunnan Norjassa valinneen Innofactorin ICT-konsultointipalveluiden 
toimittajaksi. Konsultointipalvelut sisältävät arkkitehtuuri- ja järjestelmäkehitystä, ylläpitopalveluita sekä muita 
palveluita, joiden arvo yhteensä on noin 1 MEUR, ja jotka toimitetaan arviolta vuosien 2020 ja 2021 aikana. 
Asiakas varaa itselleen lisäksi option palvelun laajentamisesta kahdelle lisävuodelle.

Eiliset kaksi tilausta ja toissapäiväinen HUS tilaus (luettavissa tästä) antavat lisää luottamusta vuosien 2020-
2021 odottamaamme Innofactorin liikevaihdon maltilliseen 3-4 %:n kasvuun (2020 liikevaihtoennuste 66 
MEUR). Innofactorin tilauskanta kasvoi vahvasti vuoden 2018 lopulla ja 2019 aikana. Tilauskanta on osin 
monivuotista ja painottuu vaihtelevasti eri osa-alueille (Dynasty-tuotteella ollut vahva tilauskanta), joten se ei 
suoraan heijastu rajuna kasvuna ja olennaista on myös yhtiön kyky toimittaa tilaukset.

Joni Grönqvist
Analyytikko
+358 40 515 3113
joni.gronqvist@inderes.fi

Innofactor | Kurssi: 0.81
Lisää | Tavoitehinta: 0.80
Tilinpäätöstiedote: 25.2.2020

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/innofactor-husin-terveyskylan-ict-toimittajaksi
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Finnair peruu Kiinan lennot maaliskuun loppuun asti

Finnair tiedotti tänään aamulla, että yhtiö peruu lentonsa Pekingin Capital-lentoasemalle ja Shanghaihin 1.-
28.3.2020 eli talvikauden loppuun asti, koska koronavirustilanne vaikuttaa tilapäisesti lentomatkustuksen 
kysyntään Kiinan ja Euroopan välillä. Finnair myös peruu Hong Kongin reitiltään yhden päivittäisen vuoron 1.-
28.3.2020 väliseltä ajalta, ja lentää siis tuona aikana Hong Kongiin päivittäin yhden vuoron normaalin kahden 
vuoron sijaan.

Finnair on jo aiemmin kertonut Nanjingin, Peking Daxing-lentoaseman ja Guangzhoun lentojensa perumisesta 
maaliskuulta vähentyneen kiinalaisten ryhmämatkakysynnän vuoksi.

Kuten Finnair kertoi Q4-raportinsa julkaisemisen yhteydessä, koronaviruksesta johtuneen kysynnän 
heikentymisen ja peruutusten suora taloudellinen vaikutus Q1’20:llä suhteellisen rajallinen, vaikka Manner-
Kiinan lentoperuutukset jatkuisivat Q1:n loppuun asti.

Lisäperuutukset eivät olleet virukseen viime aikoina liittynyt uutisvirta huomioiden yllättäviä ja olimme jo Q4-
raportin yhteydessä laatimissa ennusteissamme odottaneet Manner-Kiinan peruutusten jatkuvan maaliskuun 
loppuun. Siten Hong Kongin toisen vuoron peruutus maaliskuulta luo vain lievää laskupainetta Q1:n 
kapasiteetin, liikevaihdon ja tuloksen ennusteisiimme. Yhtiön kommentti Q1:lle koronaviruksen aiheuttamista 
rajallisista suorista taloudellisista vaikutuksista on mielestämme uskottava, kun huomioidaan Q1:n 
kausiluonteisestikin heikko kysyntä (Finnairin Q1:n tulos on normaaleissakin olosuhteissa tappiollinen) ja 
kustannusten tietty sopeutusvara (ml. esim. yhtiö aloitti eilen yt-neuvottelut kaukoliikennelentäjien 
lomautuksista). Toisaalta koronaviruksen leviämisvauhtia, tartuntojen mittakaavaa ja viruksen vaarallisuutta 
terveydelle on vielä erittäin vaikea arvioida. Näin ollen Finnairiin viruksesta tänä vuonna kohdistuvien tuntuvien 
negatiivisten tulos- ja kassavirtavaikutusten mahdollisuutta ei mielestämme voida sulkea vielä pois. Emme 
kuitenkaan lähtökohtaisesti pidä virusta Finnairin tai toimialan perspektiivistä rakenteellisena tekijänä, joka 
vaikuttaisi lentoliikenteen pitkän ajan kysyntään tai Finnairin markkinaosuuksiin.

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

Finnair | Kurssi: 6.17
Lisää | Tavoitehinta: 6.25
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Vaikka Finnairin suosituksemme on yhtiön vahvan Q4-tuloksen ja strategian onnistumisessa mielestämme 
piilevän keskipitkän aikavälin potentiaalin takia positiivinen, suosittelemme sijoittajille tiettyä varovaisuutta (ml. 
esim. ajallinen hajautus) osakkeen suhteen lyhyellä tähtäimellä vallitsevan poikkeustilanteen takia. Lyhyellä 
tähtäimellä osakkeen pääajuri on viruksen leviäminen ja siihen liittyvä uutisointi, kun taas muut tekijät saavat 
markkinoilta arviomme mukaan rajallista painoa ennen kuin tilanne viruksen suhteen helpottaa.

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

Finnair | Kurssi: 6.17
Lisää | Tavoitehinta: 6.25
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Yhtiö Kurssi Muutos 2020 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 20 EV/EBIT 20 P/E 21 EV/EBIT 21 P/B 20 Osinko 20e Tuotto-% MCAP

Aallon Group 10.45 -12.9 % -1.9 % Lisää 11.00 5.3 % 21.5 14.8 18.2 11.9 4.0 0.25 2.4 % 37

Admicom 88.60 5.0 % 37.6 % Vähennä 68.00 -23.3 % 59.9 45.7 45.9 34.5 21.6 1.00 1.1 % 432

Ahlstrom-Munksjö 14.30 -6.5 % -0.1 % Lisää 15.00 4.9 % 17.3 13.1 12.4 10.4 1.2 0.55 3.8 % 1648

Aktia Bank 10.90 0.2 % 16.7 % Lisää 11.00 0.9 % 13.7 11.0 12.8 10.2 1.2 0.63 5.8 % 760

Alma Media 8.94 -0.4 % 12.3 % Lisää 8.60 -3.8 % 16.1 11.5 15.1 12.2 3.9 0.50 5.6 % 734

Apetit 8.80 -0.5 % 12.2 % Vähennä 7.50 -14.8 % 19.0 16.5 17.4 14.4 0.6 0.40 4.5 % 54

Aspo 8.46 1.0 % 11.0 % Vähennä 7.50 -11.3 % 13.6 17.2 11.1 14.3 2.1 0.46 5.4 % 265

Aspocomp Group 5.48 0.0 % 4.2 % Vähennä 5.60 2.2 % 10.9 11.1 10.1 9.7 1.8 0.16 2.9 % 36

Avidly 6.30 4.7 % 25.5 % Vähennä 5.00 -20.6 % 109.7 53.2 32.0 28.4 1.7 0.00 0.0 % 15

Basware 27.75 -0.9 % 16.8 % Lisää 28.00 0.9 % neg. 377.7 neg. 77.5 4.7 0.00 0.0 % 399

Bittium 6.50 -7.0 % 0.0 % Vähennä 6.50 0.0 % 35.3 32.5 18.3 16.4 2.0 0.15 2.3 % 231

CapMan 2.75 -0.7 % 16.6 % Osta 2.75 0.2 % 14.0 11.0 13.0 10.0 3.3 0.15 5.5 % 420

Cargotec 33.02 -1.6 % 9.2 % Lisää 35.00 6.0 % 12.3 14.1 11.4 9.9 1.4 1.20 3.6 % 2126

Caverion 7.23 -0.3 % 0.6 % Lisää 8.00 10.7 % 18.8 15.1 13.3 11.1 3.6 0.30 4.1 % 983

Cibus Nordic Real Estate 
(SEK)

156.50 1.3 % 7.6 % Myy 130.00 -16.9 % 14.6 20.8 14.0 20.4 1.4 0.93 6.2 % 463

Citycon 9.60 -0.6 % 2.5 % Vähennä 9.70 1.1 % 12.3 18.1 12.1 18.1 0.7 0.65 6.8 % 1707

Consti Yhtiöt 8.00 0.0 % 25.0 % Lisää 8.50 6.3 % 11.4 9.3 8.4 7.0 1.8 0.35 4.4 % 61

Cramo 13.75 0.1 % 3.9 % n.a. 13.75 0.0 % 12.4 12.4 11.2 11.3 1.4 0.65 4.7 % 614

Detection Technology 24.90 1.2 % -2.7 % Vähennä 24.00 -3.6 % 24.7 18.1 20.4 14.6 5.3 0.44 1.8 % 358

Digia 4.88 -2.2 % 22.3 % Lisää 5.20 6.6 % 13.7 11.6 11.9 9.6 2.2 0.13 2.7 % 130

EAB Group 3.06 -1.9 % 10.1 % Myy 2.10 -31.4 % 20.8 17.3 16.3 13.1 2.0 0.10 3.3 % 42

Eezy Oyj 7.10 1.4 % 11.8 % Osta 7.00 -1.4 % 8.9 24.1 8.7 20.1 1.8 0.22 3.1 % 176

Efecte 6.12 1.7 % 13.3 % Lisää 5.20 -15.0 % neg. neg. neg. neg. 37.0 0.00 0.0 % 37

Efore 0.05 0.0 % -3.8 % Myy 0.05 0.0 % 49.6 26.3 20.0 16.0 2.5 0.00 0.0 % 20

Elisa 56.10 0.6 % 13.9 % Myy 42.00 -25.1 % 28.0 24.3 27.5 23.5 7.6 1.85 3.3 % 8964

Endomines (SEK) 6.50 -1.2 % 15.2 % Myy 5.10 -21.5 % 212.0 45.7 26.7 20.0 1.4 0.00 0.0 % 737
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Yhtiö Kurssi Muutos 2020 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 20 EV/EBIT 20 P/E 21 EV/EBIT 21 P/B 20 Osinko 20e Tuotto-% MCAP

Enersense International 1.93 -4.5 % 8.4 % Lisää 1.75 -9.3 % 21.1 10.2 16.5 8.3 1.4 0.00 0.0 % 11

eQ 14.70 -0.3 % 18.1 % Vähennä 13.50 -8.2 % 20.0 14.8 20.9 15.5 8.2 0.73 5.0 % 570

Etteplan 10.45 -2.3 % 3.0 % Vähennä 10.50 0.5 % 14.6 13.2 13.8 12.0 3.0 0.36 3.4 % 260

Evli Pankki 11.70 0.4 % 12.5 % Lisää 12.50 6.8 % 13.0 9.5 11.3 8.6 3.3 0.80 6.8 % 280

Exel Composites 6.34 0.6 % -2.2 % Lisää 6.30 -0.6 % 12.7 11.1 11.7 10.0 2.4 0.25 3.9 % 75

F-Secure 3.16 -2.8 % 3.8 % Vähennä 3.10 -1.9 % 44.1 40.7 29.1 24.7 5.9 0.03 0.9 % 498

Fellow Finance 3.86 0.5 % -7.0 % Lisää 4.60 19.2 % 26.3 18.4 16.8 13.4 1.8 0.05 1.3 % 27

Finnair 6.17 -4.5 % 4.8 % Lisää 6.25 1.4 % 14.5 8.7 7.7 6.5 0.8 0.20 3.2 % 789

Fiskars 12.24 -0.5 % 8.7 % Vähennä 11.50 -6.0 % 14.5 18.9 12.9 15.6 1.3 0.58 4.7 % 998

Fodelia 6.75 -1.0 % 10.7 % Myy 5.80 -14.1 % 20.3 15.8 15.4 12.4 5.9 0.11 1.6 % 47

Fondia 8.70 -1.1 % -16.3 % Vähennä 9.20 5.7 % 19.0 11.5 13.1 7.7 5.2 0.41 4.7 % 34

Fortum 22.02 0.4 % 0.1 % Lisää 23.00 4.5 % 16.1 11.4 14.9 14.8 1.4 1.10 5.0 % 19561

Glaston 1.14 -0.9 % -9.2 % Lisää 1.30 14.0 % 15.1 17.3 11.0 9.0 1.3 0.05 4.4 % 96

Gofore 7.56 0.0 % 0.8 % Vähennä 7.80 3.2 % 12.7 11.3 10.8 8.6 3.3 0.30 4.0 % 105

Harvia 10.95 0.5 % 4.8 % Lisää 12.00 9.6 % 17.9 14.9 16.5 13.5 2.8 0.42 3.8 % 204

Heeros 2.60 -0.8 % 12.1 % Vähennä 2.50 -3.8 % 116.0 61.6 34.7 29.4 6.0 0.00 0.0 % 11

Huhtamäki 43.33 3.7 % 4.7 % Vähennä 37.50 -13.5 % 21.1 16.8 19.5 15.4 3.1 0.98 2.3 % 4505

Incap 20.00 -0.5 % 18.3 % Lisää 21.00 5.0 % 9.4 8.1 8.7 6.7 2.8 0.60 3.0 % 87

Innofactor 0.81 8.3 % 13.1 % Lisää 0.80 -1.5 % 12.0 26.1 9.6 16.3 1.4 0.00 0.0 % 30

Investors House 6.65 0.0 % 3.1 % Lisää 6.90 3.8 % 8.5 10.3 8.2 10.8 0.8 0.27 4.1 % 39

Kamux 8.56 0.7 % 15.7 % Osta 9.00 5.1 % 15.6 11.8 13.6 10.2 3.6 0.26 3.0 % 342

Kemira 13.03 -1.1 % -1.7 % Vähennä 14.00 7.4 % 14.3 12.2 13.6 11.7 1.6 0.56 4.3 % 1987

Kesko 68.64 0.9 % 8.8 % Lisää 65.00 -5.3 % 21.6 19.8 20.8 18.7 3.3 2.65 3.9 % 6809

Kesla 4.56 -1.7 % -6.2 % Vähennä 4.50 -1.3 % 10.3 12.5 8.8 10.3 1.1 0.15 3.3 % 15

Kone 57.44 0.8 % -1.4 % Myy 45.00 -21.7 % 27.7 21.0 27.1 19.6 8.9 1.75 3.0 % 29642

Konecranes 32.38 0.0 % 18.2 % Vähennä 31.00 -4.3 % 15.8 13.5 14.2 11.4 2.0 1.35 4.2 % 2555
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Yhtiö Kurssi Muutos 2020 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 20 EV/EBIT 20 P/E 21 EV/EBIT 21 P/B 20 Osinko 20e Tuotto-% MCAP

LeadDesk 15.20 -2.6 % 38.2 % Vähennä 13.10 -13.8 % 48.3 43.6 30.7 25.7 7.5 0.00 0.0 % 72

Lehto Group 2.21 -4.0 % -6.2 % Vähennä 2.05 -7.2 % 11.6 18.0 6.2 9.7 1.0 0.08 3.6 % 128

Loudspring 0.40 0.0 % 20.1 % Vähennä 0.32 -20.0 % neg. neg. neg. neg. 1.4 0.00 0.0 % 10

Marimekko 40.00 -5.0 % 11.7 % Lisää 42.00 5.0 % 22.0 17.6 20.2 15.8 7.0 1.20 3.0 % 325

Martela 3.08 -0.6 % -8.3 % Vähennä 3.20 3.9 % 11.0 7.3 8.7 5.5 0.8 0.10 3.2 % 12

Metso 33.19 -3.2 % -5.7 % Vähennä 34.00 2.4 % 15.1 10.9 14.4 10.5 3.1 1.50 4.5 % 4990

Metsä Board 5.69 -0.7 % -5.1 % Vähennä 5.70 0.2 % 15.8 14.6 13.3 12.1 1.5 0.24 4.2 % 2023

Neo Industrial 2.92 -4.6 % 43.1 % Vähennä 2.50 -14.4 % 3552.3 18.6 165.0 17.1 2.9 0.00 0.0 % 17

Neste 38.83 0.6 % 25.2 % Vähennä 38.00 -2.1 % 20.3 16.2 17.3 13.6 4.5 1.05 2.7 % 29809

Next Games 0.88 4.3 % -0.9 % Vähennä 0.82 -7.0 % neg. neg. neg. neg. 1.3 0.00 0.0 % 24

Nixu 10.80 -2.7 % 2.9 % Vähennä 11.00 1.9 % 115.6 90.8 32.0 27.4 5.1 0.00 0.0 % 80

NoHo Partners 11.35 0.0 % 10.2 % Osta 11.00 -3.1 % 13.9 20.7 11.8 18.2 1.6 0.48 4.2 % 218

Nokia Corporation 4.02 -1.3 % 21.8 % Vähennä 3.60 -10.4 % 14.9 15.3 12.2 9.5 1.4 0.15 3.7 % 22512

Nokian Renkaat 27.09 2.1 % 5.7 % Vähennä 22.00 -18.8 % 17.7 13.4 17.2 12.8 2.2 1.58 5.8 % 3763

Nurminen Logistics 0.29 0.0 % 8.3 % Myy 0.25 -13.2 % neg. neg. neg. neg. 4.0 0.00 0.0 % 12

Oriola 2.06 -0.7 % 1.7 % Vähennä 2.10 1.9 % 16.5 15.2 12.7 11.9 2.3 0.11 5.3 % 373

Orion 39.09 0.7 % -5.3 % Myy 35.00 -10.5 % 30.5 23.4 26.1 20.1 7.3 1.50 3.8 % 5499

Outokumpu 4.32 -2.3 % 53.8 % Lisää 4.50 4.3 % 36.3 22.3 11.6 10.7 0.7 0.15 3.5 % 1775

Outotec 5.36 -3.4 % -6.9 % Lisää 6.40 19.4 % 12.2 7.6 10.3 6.5 2.2 0.14 2.6 % 974

Ovaro Kiinteistösijoitus 4.38 0.7 % 4.5 % Vähennä 4.20 -4.1 % neg. neg. 79.5 40.4 0.5 0.00 0.0 % 38

Panostaja 0.87 -2.7 % -4.2 % Myy 0.80 -8.3 % 24.1 14.9 15.5 13.5 0.9 0.05 5.7 % 45

Pihlajalinna 15.30 -0.1 % 0.1 % Vähennä 16.00 4.6 % 21.6 18.1 19.0 15.7 2.6 0.20 1.3 % 346

Piippo 3.98 4.2 % 26.8 % Vähennä 3.00 -24.6 % 18.0 22.0 15.6 18.9 0.7 0.00 0.0 % 5

Ponsse 32.65 1.4 % 5.3 % Lisää 29.50 -9.6 % 14.8 10.9 13.5 9.7 3.4 1.05 3.2 % 914

Privanet Group 0.40 -8.9 % 11.7 % Myy 0.30 -25.2 % neg. neg. 23.3 145.2 1.8 0.00 0.0 % 8

PunaMusta Media 6.45 0.0 % -0.8 % Myy 5.60 -13.2 % 17.6 17.8 17.1 15.5 1.6 0.40 6.2 % 80
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Yhtiö Kurssi Muutos 2020 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 20 EV/EBIT 20 P/E 21 EV/EBIT 21 P/B 20 Osinko 20e Tuotto-% MCAP

Qt Group 22.40 -0.4 % 6.7 % Vähennä 22.00 -1.8 % 60.1 49.7 26.7 21.9 16.7 0.15 0.7 % 555

Rapala VMC 2.86 -2.7 % 3.2 % Lisää 3.10 8.4 % 16.0 14.9 9.9 11.7 0.7 0.06 2.1 % 110

Raute 25.60 -4.8 % 2.4 % Vähennä 24.00 -6.3 % 20.1 12.4 14.3 8.8 2.1 1.50 5.9 % 109

Relais Group 9.00 0.1 % 9.1 % Osta 9.00 0.0 % 12.1 15.4 10.8 12.9 2.1 0.29 3.2 % 146

Remedy Entertainment 14.50 2.8 % 26.6 % Lisää 11.50 -20.7 % 18.6 12.5 18.9 12.3 5.2 0.35 2.4 % 175

Revenio Group 29.60 -0.3 % 12.8 % Vähennä 24.50 -17.2 % 43.6 36.2 35.3 28.3 11.1 0.46 1.6 % 781

Rush Factory Plc 2.60 1.6 % -11.0 % Vähennä 3.00 15.4 % 7.7 4.5 6.3 2.9 2.3 0.00 0.0 % 6

Sampo 41.40 -0.0 % 6.4 % Lisää 42.50 2.7 % 15.1 12.8 14.2 12.0 1.9 2.30 5.6 % 22991

Sanoma 11.26 -1.0 % 19.2 % Vähennä 11.60 3.0 % 16.9 14.8 16.0 13.3 3.1 0.52 4.6 % 1829

Scanfil 5.16 0.0 % 5.5 % Lisää 5.25 1.7 % 10.6 8.6 10.4 7.7 1.8 0.17 3.3 % 333

Sievi Capital 1.18 0.0 % -7.5 % Vähennä 1.25 5.9 % 9.5 5.5 8.6 5.9 0.9 0.04 3.4 % 68

Siili Solutions 9.76 1.0 % 7.0 % Lisää 10.00 2.5 % 11.4 10.4 10.0 8.2 2.8 0.48 4.9 % 68

Solteq 1.45 -2.0 % -2.7 % Vähennä 1.45 0.0 % 11.2 11.0 9.4 9.6 1.1 0.04 2.8 % 27

Sotkamo Silver (SEK) 4.40 -0.1 % 8.9 % Lisää 4.55 3.4 % 9.5 10.1 10.9 10.0 1.7 0.00 0.0 % 593

SRV Group 1.22 -0.4 % -10.7 % Vähennä 1.25 2.9 % 426.2 23.9 34.6 18.5 1.2 0.00 0.0 % 184

SSH Communications 
Security

1.08 -4.8 % 4.8 % Myy 1.00 -7.8 % neg. 66.5 neg. 36.0 3.9 0.00 0.0 % 42

Stora Enso 12.41 -0.5 % -4.3 % Vähennä 11.50 -7.3 % 17.8 15.7 15.2 13.1 1.3 0.50 4.0 % 9786

Suominen 2.36 -0.4 % 2.2 % Vähennä 2.35 -0.4 % 17.7 12.5 12.2 9.6 1.0 0.08 3.4 % 135

Taaleri 9.24 9.0 % 9.7 % Osta 10.00 8.2 % 11.9 8.7 12.5 9.6 1.7 0.38 4.1 % 266

Talenom 41.60 -0.7 % -7.6 % Vähennä 42.00 1.0 % 28.9 23.9 23.9 19.7 10.3 0.86 2.1 % 291

Tallink Grupp 1.00 0.4 % 2.0 % Lisää 1.10 10.4 % 13.6 17.2 14.1 18.4 0.8 0.05 5.0 % 667

Teleste 5.10 -7.3 % -4.5 % Vähennä 5.00 -2.0 % 16.1 14.3 11.4 10.1 1.2 0.15 2.9 % 92

Telia Company (SEK) 41.00 -0.6 % 1.9 % Vähennä 42.00 2.4 % 17.0 19.8 15.5 18.3 1.9 2.47 6.0 % 168619

Terveystalo 11.94 -2.9 % 6.8 % Vähennä 12.20 2.2 % 23.8 21.1 20.8 18.4 2.6 0.28 2.3 % 1528

TietoEVRY 31.20 -0.1 % 12.6 % Vähennä 27.00 -13.5 % 15.6 34.0 14.3 24.5 2.4 1.47 4.7 % 3695

Tikkurila 15.64 -0.4 % 8.9 % Vähennä 15.00 -4.1 % 18.2 14.7 17.3 13.5 3.7 0.60 3.8 % 689
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Yhtiö Kurssi Muutos 2020 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 20 EV/EBIT 20 P/E 21 EV/EBIT 21 P/B 20 Osinko 20e Tuotto-% MCAP

Titanium 10.85 1.4 % 15.4 % Vähennä 9.70 -10.6 % 12.4 10.9 11.1 9.4 5.2 0.80 7.4 % 110

United Bankers 9.20 0.0 % 4.5 % Vähennä 9.00 -2.2 % 15.6 10.2 13.0 8.6 2.9 0.55 6.0 % 96

UPM-Kymmene 30.03 -1.2 % -2.8 % Vähennä 28.00 -6.8 % 17.1 13.5 16.0 13.4 1.5 1.30 4.3 % 16021

Uutechnic Group 0.35 0.0 % 5.5 % Vähennä 0.36 4.0 % 13.6 11.5 10.6 8.1 1.6 0.01 2.9 % 19

Vaisala 35.00 -4.1 % 10.2 % Vähennä 35.00 0.0 % 28.5 26.5 26.7 24.3 6.0 0.63 1.8 % 1275

Valmet 23.98 -2.0 % 12.3 % Lisää 25.00 4.3 % 15.9 10.9 14.4 9.7 3.1 0.95 4.0 % 3587

Verkkokauppa.com 3.98 -1.5 % 12.7 % Vähennä 3.40 -14.6 % 18.3 11.4 17.1 10.6 4.8 0.23 5.8 % 179

Viafin Service 11.10 -0.9 % 30.6 % Vähennä 12.50 12.6 % 15.6 10.8 14.7 8.5 2.1 0.26 2.3 % 40

Vincit 4.70 -1.9 % -6.0 % Lisää 5.20 10.6 % 17.5 19.0 13.8 13.3 2.7 0.15 3.2 % 56

Wulff Group 2.02 2.5 % 14.1 % Vähennä 1.85 -8.4 % 11.2 10.5 10.3 9.2 1.1 0.12 5.9 % 13

Wärtsilä 11.17 -2.7 % 13.4 % Lisää 12.50 11.9 % 14.7 12.4 14.9 11.1 2.6 0.50 4.5 % 6609

YIT Corporation 7.04 0.0 % 18.0 % Lisää 6.90 -1.9 % 14.3 12.0 11.6 10.4 1.3 0.30 4.3 % 1468



Palkinnot

Inderes on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. 
Toimintaamme ohjaavat viisi periaatetta: riippumattomuus, laadukas analyysi, 
intohimo osakemarkkinoita kohtaan, pääomamarkkinoiden avoimuuden 
parantaminen sekä toiminta yhteisönä. Tavoitteemme on vaikuttaa positiivisesti 
yhteiskuntaan edistämällä kotimaista omistajuutta ja sijoittamista. Yhteisöömme 
kuuluvat sijoittajat oppivat tuntemaan kohdeyhtiöt paremmin, ymmärtävät 
omistajuuden merkityksen ja voivat kehittyä paremmiksi sijoittajiksi. Pörssiyhtiöille 
varmistamme, että yhtiöstä on jatkuvasti sijoittajien ja omistajien saatavilla 
laadukasta tietoa päätöksentekoon. Inderes-yhteisöön kuuluu yli 50 000 aktiivista 
sijoittajaa ja yli 120 kotimaista pörssiyhtiötä, jotka haluavat pitää omistajiensa 
tietotarpeista huolta. Palvelemme yhteisöämme yli 25 työntekijän tiimillä 
intohimosta osakesijoittamiseen.
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Yhteystiedot

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

Atte Riikola
Analyytikko
atte.riikola@inderes.fi
+358 44 593 4500

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

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

Joni Grönqvist
Analyytikko
joni.gronqvist@inderes.fi
+358 40 515 3113

Joonas Korkiakoski
Analyytikko
joonas.korkiakoski@inderes.fi
+358 40 182 8660

Juha Kinnunen
Strategi, seniorianalyytikko
juha.kinnunen@inderes.fi
+358 40 778 1368

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

Matias Arola
Analyytikko
matias.arola@inderes.fi
+358 40 935 3632

Mikael Rautanen
CEO, analyytikko
mikael.rautanen@inderes.fi
+358 50 346 0321

Minna Avellan
Business Director
minna.avellan@inderes.fi
+358 40 533 7932

Olli Koponen
Analyytikko
olli.koponen@inderes.fi
+358 44 274 9560

Olli Vilppo
Analyytikko
olli.vilppo@inderes.fi
+358 40 761 9380

Petri Aho
Analyytikko
petri.aho@inderes.fi
+358 50 340 2986

Petri Gostowski
Analyytikko
petri.gostowski@inderes.fi
+358 40 821 5982

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

Sauli Vilén
Pääanalyytikko
sauli.vilen@inderes.fi
+358 44 025 8908


