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Indeksit

Kehittyneillä markkinoilla Euroopassa torstai oli lievä laskupäivä (Eurostoxx -0,1 %), mutta pääindeksit sulkivat 
0,5-1,6 %:n nousuun USA:ssa. EKP:n korkopäätös oli odotettu ja keskuspankki pidätteli elvytyksen lisäämisessä. 
USA:ssa talousdata oli odotettua vahvempaa ja antoi tukea osakkeille. Isot teknologiayhtiöt julkistivat 
tuloksensa pörssin sulkeuduttua ja saivat ristiriitaisen vastaanoton jälkimarkkinalla.

Aasian markkinoilla aloitettiin aamu laskutunnelmissa. Japanin Nikkei oli 1,3 % ja Kiinan Shanghai Composite 
1,0 % pakkasella. Osakeindeksit ovat koko viikon osalta laskussa ensimmäistä kertaa lokakuun lopun jälkeen 
epävarmuuden maailmantalouden kehityksestä ja USA:n vaalituloksesta lisäännyttyä markkinoilla.

Valuuttamarkkinoilla euron kurssi dollaria vastaan tasaantui aamulla 1,169 dollariin.

Raaka-ainemarkkinalla öljyn hinta oli aamulla hienoisessa nousussa, ja WTI-futuurit liikkuivat 36,36 
dollarissa/bbl (+0,3 %). Öljyn hinta laski eilen yli 3 %, kun Euroopan rajoitustoimet heikensivät raaka-aineen 
kysyntäkuvaa.
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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

Kannattava perusta kasvulle
30.10.2020  |  Heeros  |  Lisää

Tuotto-odotus kipuaa niukasti riman yli
30.10.2020  |  Metsä Board  |  Lisää

Annetaan virran viedä
30.10.2020  |  Qt  |  Lisää

Näkymät eivät vielä riitä vakuuttamaan
30.10.2020  |  Raute  |  Vähennä

Kannattavuus kesti edelleen erittäin hyvin
30.10.2020  |  Etteplan  |  Vähennä
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Paluu huippukuntoon hyvällä matkalla
30.10.2020  |  Vincit  |  Osta
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InderesTV

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Q3'20 pe 30.10, kello 11:00 EET

Rovio Q3'20 pe 30.10. kello 14.00 Aspo Q3'20: Tuloskäänne horisontissa

Makrotapahtumat, 30.10.2020

09:00 Saksa: BKT alustava QQ % , Q3 , ennuste 
(Reuters) 7 /edellinen -10  
09:00 Saksa: BKT alustava YY % , Q3 , ennuste 
(Reuters) - /edellinen -11  
09:00 Saksa: Tuontihinnat (%) , syys , ennuste 
(Reuters) - /edellinen 0,1  
09:00 Saksa: Tuontihinnat, YY (%) , syys , ennuste 
(Reuters) - /edellinen -4,0  
09:00 Saksa: Vähittäismyynti, MM (%) , syys , 
ennuste (Reuters) -0,5 /edellinen 3,1  
09:00 Saksa: Vähittäismyynti, YY (%) , syys , 
ennuste (Reuters) - /edellinen 3,7  
12:00 Euroalue: HICP-inflaatio, alustava YY (%) , 
loka , ennuste (Reuters) -0,4 /edellinen -0,3  
12:00 Euroalue: HICP-pohjainflaatio, alustava YY 
(%) , loka , ennuste (Reuters) - /edellinen 0  
12:00 Euroalue: BKT alustava YY (%) , Q3 , ennuste 
(Reuters) - /edellinen -14,7  
12:00 Euroalue: BKT alustava QQ (%) , Q3 , 
ennuste (Reuters) 7,8 /edellinen -11,8  
12:00 Euroalue: Työttömyysaste (%) , syys , 
ennuste (Reuters) 8 /edellinen 8  
14:30 USA: Yksityiset tulot MM (%) , syys , ennuste 
(Reuters) 0,5 /edellinen -2,7  
14:30 USA: Yksityinen kulutus MM (%) , syys , 
ennuste (Reuters) - /edellinen 0,7  
14:30 USA: Yksityinen kulutus oik., MM (%) , syys , 
ennuste (Reuters) 1,0 /edellinen 1,0  
14:30 USA: PCE pohjahintaindeksi MM (%) syys , 
ennuste (Reuters) - /edellinen 0,3  
15:45 USA: Chicagon ostopäällikköindeksi loka , 
ennuste (Reuters) - /edellinen 62,4  
16:00 USA: Michigan-luottamusindeksi 
lopullinen loka , ennuste (Reuters) - /edellinen 81,2

https://www.inderes.fi/node/194843
https://www.inderes.fi/node/194844
https://www.inderes.fi/node/196436
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EKP lisäsi päätökseensä kappaleen riskeistä, USA:n 
talouskasvu yllätti

Euroopan keskuspankin torstainen korkopäätös ei tuonut rahapolitiikan linjan osalta uutta: ohjauskorko ja 
talletuskorko pysyvät ennallaan 0,00 %:ssa ja -0,5 %:ssa, samoin elvytysohjelmat pidetään käynnissä jo 
aikaisemmin määriteltyyn tahtiin. Ainoa muutos syyskuun kokouksen tiedotteeseen verrattuna oli tiedotteen 
ensimmäinen kappale, jossa tuotiin esille heti alkuunsa nykytilanteen riskit, jotka ”painottuvat selvästi odotettua 
heikomman kehityksen suuntaan”. Kerroimme jo aamun kokousennakossa, että markkinaodotukset ovat jo 
kohdistuneet joulukuulle, ja yllätyksettömän kokouspäätöksen anti oli sen mukainen.

Marianne Palmu
Ekonomisti, Aamukatsauksen 
tuottaja
+358 50 339 1521
marianne.palmu@inderes.fi
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EKP:ssa rahapolitiikan suuntaa näyttävät nyt koronapandemian eteneminen, rokotteiden saatavuus ja 
valuuttakurssikehitys, ja etenkin ensimmäisen osalta kehitys on mennyt epäsuotuisaan suuntaan viime viikkojen 
aikana. Kokousten välisenä aikana ehtii kuudessa viikossa tapahtua paljon, ja riskien kasvaessa lisäelvytyksen 
todennäköisyys luonnollisesti kasvaa. Etänä pidetyssä lehdistötilaisuudessa keskuspankin pääjohtaja Christine 
Lagarde summasi talouskehityksen siten, että Q3:lla talouskasvuun oli odotettavissa positiivinen yllätys, mutta 
negatiiviseen suuntaan käännytään taas Q4:llä. Kolmannen kvartaalin alustavat bkt-luvut julkaistaan tänään, 
joten on mielenkiintoista nähdä, ovatko ne linjassa Lagarden sanojen kanssa. Reutersin konsensusennusteessa 
odotetaan -7,0 %:n lukemaa vuodentakaisesta (Q2:n lukema -14,7 %). Torstaina ennen kokouspäätöstä julkaistut 
Euroopan komission luottamusindikaattorit lokakuulta näyttivät kehityksen tasaantuneen kokonaisindeksissä. 
Kuluttajien ja palvelualojen luottamus kääntyi uuteen laskuun, mutta teollisuuden ja vähittäismyynnin luottamus 
vahvistui kertoen jakautuneesta kehityksestä.

Koronapandemia pyritään saamaan hallintaan nyt tiukoin rajoitustoimin etenkin Saksassa ja Ranskassa, mikä 
tarkoittaa etenkin palvelualojen kannalta hiljaista loppuvuotta. Siksi näyttääkin siltä, ettei EKP:lla ole kuuden 
viikon kuluttua juuri muuta vaihtoehtoa kuin ladata lisää lääkettä elvytysruiskeeseensa, mille Lagardekin antoi 
vahvan signaalin. Lagarden mukaan keskuspankki uudelleenarvioi elvytystyökalujaan laajalti, joten vihjeitä 
työkalujen käytöstä odotellaan keskuspankkiirien kommenteista lähiviikkoina. On mahdollista, että 
elvytysvälineinä ei käytettäisi ainoastaan pandemiahätärahastoa, vaan joustoa lisättäisiin myös muihin ohjelmiin.

Marianne Palmu
Ekonomisti, Aamukatsauksen 
tuottaja
+358 50 339 1521
marianne.palmu@inderes.fi
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USA:ssa kasvu elpyi reipasta tahtia Q3:lla

USA:n talous näyttää selvinneen koronaviruksen ensimmäisestä aallosta yllättävän hyvin. Eilen julkaistut 
alustavat talouskasvuluvut Q3:lta näyttivät bkt:n kasvaneen 7,4 % edellisestä kvartaalista ja 33,1 % 
annualisoituna ylittäen samalla markkinaennusteet. Etenkin kuluttajakysynnän elpyminen tuki talouskasvua, 
mutta myös investoinnit kasvoivat. Lukujen pompusta huolimatta bkt on 3,5 % pandemiaa edeltävän tason 
alapuolella. Tummanpuhuvana mörkönä huoneessa on kuitenkin työmarkkina, jossa nähtiin eilisten lukujen 
perusteella jälleen kehitystä oikeaan suuntaan, mutta tuskaisen hitaasti ja 7,7 miljoonaa amerikkalaista sai viime 
viikollakin työttömyyskorvauksia. Lisäksi kauhunväristyksiä talouden selkäpiihin lisää koronapandemia, joka 
pahenee kovaa vauhtia myös Yhdysvalloissa.

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

Marianne Palmu
Ekonomisti, Aamukatsauksen 
tuottaja
+358 50 339 1521
marianne.palmu@inderes.fi
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Nokia: Nyt alkaa tapahtua

Nostamme Nokian suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja tarkistamme tavoitehintaamme 3,4 euroon (aik. 3,6 
euroa) ennustelaskujen mukana. Nokiassa alkaa nyt tapahtua näkemyksemme mukaan täysin oikeita asioita ja 
uusi johto toteuttaa juuri odottamiamme rohkeita uudistuksia. Yhtiössä nyt käynnistyvä iso remontti tulee 
viemään aikaa vähintään 1-2 vuotta ja epäonnistumisen riski on korkea. Näemme tästä huolimatta hyvän hetken 
ostoille, koska sijoittajien luottamus yhtiötä kohtaan on nyt totaalisen menetetty ja osakkeen arvostus poljettu 
pohjiin, vaikka ongelmat on nyt viimein lausuttu ääneen ja oikeita toimenpiteitä on laitettu käyntiin niiden 
ratkomiseksi.

Paluu perusasioiden äärelle end-to-end -visioinneista

Nokian uudessa strategiassa palataan perusasioiden äärelle ja toimimattomaksi osoittautunut end-to-end -
strategia hylätään. Yhtiö organisoituu neljään tulosvastuulliseen liiketoimintayksikköön, millä rakenteisiin 
tuodaan yksinkertaisuutta ja tehokkuutta, joka aiemmasta strategiasta puuttui. Myös aiemmin puuttunut fokus 
palautetaan, eli investoinnit kohdennetaan alueille, joissa pääomalle saadaan riittävä tuotto ja Nokia voi olla 
teknologiajohtaja. Muilta alueilta odotettavissa on vetäytymisiä, ja näitä ovat arviomme mukaan ainakin Optical, 
Fixed ja Submarine.

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

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

Nokia | Kurssi: 2.81
Osta | Tavoitehinta: 3.40
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Ongelmat ovat syviä, mutta korjattavissa

Uuden strategiajulkistuksen rivien välistä oli luettavissa, että Nokialla on ollut jo vuosia isoja rakenteellisia 
ongelmia. End-to-end -strategian varjolla on investoitu kannattamattomiin alueisiin, organisaatiota ei olla 
rakennettu vastaamaan asiakkaiden ostokäyttäytymistä, tuotekehitys on ollut liian kaukana asiakkaista ja 
organisaatiorakenteet ovat olleet tehottomia ja monimutkaisia. Nämä näkyvät nyt tietenkin kilpailukyvyn 
heikkoutena, mistä Q3-raportti antoi jälleen lisää huolestuttavia merkkejä. Edessä on siten mittava remontti 
sekä merkittäviä lisäinvestointeja kilpailukyvyn palauttamiseen, minkä odotamme painavan tuntuvasti ensi 
vuoden tuloskuntoa ja kassavirtaa. Lyhyen aikavälin tuloksen optimoinnin sijaan nyt tehtävillä muutoksilla Nokia 
kuitenkin rakentaa mielestämme täysin oikein perustaa pitkän aikavälin menestykselle.

Uusi johto putsasi pöydän

Nokian uuden johdon oli helppo laittaa eilen kerrotut ongelmat aiempien valintojen piikkiin, mutta 
seuraavista pettymyksistä johto joutuu itse ottamaan vastuun. Siten oli johdolta taktisesti järkevää tuoda kaikki 
ongelmat esiin nyt kerralla ja asettaa samalla ensi vuoden tulosohjeistus hyvin varovaiselle tasolle. Eilisen 
suurin pettymys markkinoille oli 7-10 %:n oikaistun liikevoiton ohjeistus vuodelle 2021, sillä markkinaodotukset 
olivat 11 %:ssa. Arviomme mukaan pöytä on nyt putsattu eikä odotuksiin nähden massiivisia rimanalituksia enää 
nähdä. Tämä siitäkin huolimatta, että Nokia tulee väistämättä kohtaamaan merkittäviä haasteita vielä ensi 
vuonna.

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

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

Nokia | Kurssi: 2.81
Osta | Tavoitehinta: 3.40
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Sijoittajat ovat heittäneet pyyhkeen kehään, vaikka uusi johto vasta aloitti pelin

Leikkasimme ensi vuoden tulosodotuksiamme kolmanneksella ja arvioimme nyt Nokian pääsevän elpyvän 
tuloksen urille vuodesta 2022 alkaen. Vaikka markkinat murehtivat nyt vanhoista synneistä johtuvaa lyhyen 
aikavälin ennusteiden laskua, on Nokiassa nyt olennaisempaa keskittyä tuleviin järjestelyihin, joilla on 
käänteelle ratkaiseva merkitys. Nokian nykyinen arvostus (velaton arvo 14 mrd. EUR) huokuu täydellistä 
epäluottamusta yhtiötä kohtaan, minkä näemme ostopaikkana. Nykyisellä tasolla näemme 
yritysostospekulaatioiden kannattelevan kurssia, kun taas uuden johdon onnistuessa on osakkeessa 
lähivuosille merkittävä nousupotentiaalia.

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

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

Nokia | Kurssi: 2.81
Osta | Tavoitehinta: 3.40
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Metsä Board Q3: Tuotto-odotus kipuaa niukasti riman yli

Metsä Boardin Q3-raportti oli kokonaisuutena odotuksiamme parempi etenkin Q4:n vahvan ohjeistuksen 
ansiosta. Toistamme Metsä Boardin 7,25 euron tavoitehintamme, mutta nostamme osakkeen suosituksemme 
lisää-tasolle (aik. vähennä) arvostuksen laskettua hieman. Mielestämme Metsä Boardin 4 %:n osingosta, 
marginaalisesta tuloskasvusta ja lievästä kertoimien nousuvarasta muodostuva 12 kk:n tuotto-odotus kiipeää 
juuri ja juuri houkuttelevaksi ja korona-aikana osoitettu haponkestävyys on laskenut myös osakkeen riskejä 
piirun verran.

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

Metsä Board | Kurssi: 6.96
Lisää | Tavoitehinta: 7.25
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Q3:n tulos oli jo tiedossa, kartonkiliiketoiminta on vahvassa iskussa

Metsä Boardin liikevaihto putosi Q3:lla 4 % 471 MEUR:oon, mikä alitti ennusteemme mutta osui konsensuksen 
odotuksiin. Taivekartonkitoimitukset (+4 % y-on-y) olivat yhtiön historian toiseksi korkeimmat, kun etenkin 
defensiivisten loppukäyttöjen kysyntä pysyi vahvana. Lainerimyynti ja yhtiön omat selluvolyymit jäivät 
ennusteistamme hieman. Oikaistua liikevoittoa Metsä Board teki Q3:lla 63 MEUR, mikä oli tiedossa etukäteen 
lokakuussa annetun positiivisen tulosvaroituksen takia. Vahva tulos syntyi odotustemme mukaisesti etenkin 
kartonkiliiketoiminnasta, kun taas osakkuusyhtiö Metsä Fibren tulososuus jäi hieman odotuksiamme alemmaksi 
matalien sellutoimitusten takia. Etenkin kartonkiliiketoiminnan kulut pysyivät alhaalla, minkä mahdollisti raaka-
aineiden hintojen lasku, pääosin korkea kapasiteetin käyttöaste ja hyvin onnistuneet vuosihuollot. Alariveillä 
rahoituskulut olivat jokseenkin normaalit ja veroaste ylitti odotetusti normaalin tason Metsä Fibren alahaista 
tulososuutta heijastellen. Siten 0,13 euroon asettunut Q3:n EPS oli niin ikään linjassa ennusteiden kanssa. 
Positiivista raportissa oli vahvalle tasolle 74 MEUR:oon (Q3’19: 44 MEUR) hyvän tuloksen, käyttöpääoman 
suotuisan kehityksen ja Metsä Fibren tulososuuden laskun takia noussut liiketoiminnan rahavirta .

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

Metsä Board | Kurssi: 6.96
Lisää | Tavoitehinta: 7.25
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Ohjeistus kausiluonteisesti hiljaisemmalle loppuvuodelle oli odotettua vahvempi

Metsä Board ohjeisti oikaistun liiketuloksensa olevan Q4:llä jokseenkin samalla tasolla kuin Q3:lla. Ohjeistus 
kartonkiliiketoiminnassa hiljaisemmalle Q4:lle oli meidän ja konsensuksen ennusteita parempi. Q4:llä yhtiö 
odottaa odotetusti kartonkitoimitusten laskevan hieman Q3:sta, mutta myös oma sellumyynti kasvaa. Huoltojen 
tulosrasitus taas pienenee, mutta valuutoista ei vastatuulta vielä Q4:lle ehdi suojausten takia tulla. Kartonkien 
hintojen ja tuotantokustannusten yhtiö arvioi pysyvän vakaina Q4:llä. Jopa ohjeistusta enemmän raportissa 
kiinnostivat kommentit taivekartonkien ensi vuoden näkymistä ja Metsä Board kiisti odotustemme mukaisesti 
Stora Enson väläyttämien hintapaineiden olemassaolon. Nostimme raportin jälkeen Q4:n ennusteemme 
ohjeistuksen tasolle ja teimme lieviä positiivisia tarkastuksia myös lähivuosien ennusteisiimme lähinnä 
kartonkien tuotantokustannuksiin ja tuotemixiin liittyen. Odotamme nyt Metsä Boardin oikaistun liikevoiton 
kohoavan tänä vuonna 17 % 216 MEUR:oon. Ensi vuonna odotamme yhtiön oikaistun liikevoiton nousevan 2 % 
221 MEUR:oon, kun Suomen lakkojen tulosrasitusten poistuminen kompensoi valuutoista näillä näkymin 
syntyvän rasitteen ja muut keskeiset hinta-, volyymi- ja kustannusparametrit kehittyvän marginaalisesti oikeaan 
suuntaan.

Tuotto-odotus nousee niukasti houkuttelevan puolelle

Metsä Boardin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat kohonneet nyt tasolle 15x, kun 
taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 9x Tulosarvostus ei ole halpa ja se on pienellä preemiolla 
verrokkiryhmään nähden, mutta näemme lievästi yhtiön 5 vuoden mediaaneja alemmissa kertoimissa hienoista 
nousuvaraa. Tämä nousuvara, marginaalinen tuloskasvu ja hyvä 4 %:n osinkotuotto muodostavatkin jo 
mielestämme juuri ja juuri ostoihin kannustavan tuotto-odotuksen seuraavalle 12 kuukaudelle. Näkemystämme 
tukee myös hieman osakkeen nykykurssin yläpuolelle yltävä pitkän tähtäimen DCF-malli.
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Fiskars Q3: Järisyttävän vahva tulos

Fiskars julkisti tänään aamulla Q3-raportin, joka piti meidän ja konsensuksen tulosennusteita pilkkanaan. 
Raportti oli niin selvästi markkinaodotuksia parempi, että odotamme osakkeelle positiivista kurssireaktiota 
tänään.

Liikevaihto kasvoi Q3:lla 7 % % ja oli 267 MEUR. Liikevaihto ylitti sekä meidän ennusteemme (255 MEUR) että 
konsensusennusteen (252 MEUR). Kasvu tuli Terra- ja Crea-segmenteistä, jossa puutarha- ja kastelukategoriat 
sekä saksi- ja askartelukategoriat tukivat positiivista kehitystä. Molemmissa segmenteissä liikevaihdon kasvu oli 
19 % ja ylitti ennusteemme. Vita-segmentissä ilmeni yhtiön mukaan edelleen haasteita ja liikevaihto laski 
odotustemme mukaisesti.
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Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 35,7 MEUR:oon (Q3’19: 10,3 MEUR). Meidän ennusteemme oli 14,0 MEUR ja 
konsensusennuste 11,4 MEUR. Fiskarsin kannattavuus oli selvästi odotuksiamme parempi ja yhtiön 
historialliseen tasoon nähden myös erinomainen. Tuloskasvua vetivät erityisesti Terra- ja Crea-segmentit, mutta 
myös Vita-segmentin tulos parani kustannussäästötoimenpiteiden ja positiivisen tuotemixin ansiosta. Yhtiö 
kertoi alkuvuonna pyrkivänsä lieventämään Covid-19 -pandemian negatiivisia vaikutuksia nopeilla ja 
määrätietoisilla toimenpiteillä ja nämä ovat purreet selvästi odotuksiamme paremmin. Kannattavuus on tällä 
hetkellä erittäin hyvä, mutta valtaosa tästä johtuu säästötoimenpiteistä, jotka ovat väliaikaisia (myynti-, 
markkinointi-, matka- ja hallintokulut). Käsityksemme mukaan yhtiö ei kykene pitämään kulurakennettaan näin 
matalalla tasolla pidempään ilman, että liiketoiminnan pidempiaikainen kehitys kärsii. Tästä johtuen Q3:n 
kaltaista tuloskuntoa ei kannata ekstrapoloida tästä ikuisuuteen. Parantuneen kannattavuuden taustalla ovat 
osaltaan myös yhtiön käynnissä olevat merkittäviin kustannussäästöihin tähtäävät muutos- ja 
uudelleenjärjestelyohjelmat, jotka ovat johdon mukaan jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Fiskarsilla on käynnissä kaksi merkittävää samanaikaista uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmaa, jotka 
päättyvät vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhtiö on kertonut odottavansa niistä yhteensä 37 MEUR:n vuotuisia 
kustannussäästöjä, joiden odotetaan toteutuvan vaiheittain ohjelmien etenemisen aikana. Olimme odottaneet 
yhtiön kirjaavan tälle vuodelle noin 25 MEUR kertaluonteisia kuluja näihin ohjelmiin liittyen, mutta yhtiö on 
kirjannut näitä kuluja tammi-syyskuussa yhteensä vain 8,6 MEUR. Selvästi odotuksiamme suurempi osa näistä 
kuluista on siten ilmeisesti siirtymässä vuodelle 2021 ja sijoittajien kannattaa huomata, että ohjelmiin liittyviä 
kertaluonteisia kuluja tullaan nykyisten tietojen valossa kirjaamaan vielä yhteensä noin 40 MEUR seuraavan 
viiden kvartaalin aikana.

Fiskars päivitti vuoden 2020 ohjeistuksensa vasta kaksi viikkoa sitten, joten tähän ei tullut odotetusti 
muutoksia. Yhtiö odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITA:n kasvavan vuodesta 2019 (2019: 90,6 MEUR). 
Loppuvuoteen liittyy yhtä merkittävää epävarmuutta ja Q4 on tyypillisesti yhtiölle sesonkiluonteisesti tärkein. 
Fiskarsin liikevaihto on tammi-syyskuussa kasvanut 2,6 % tasolle 803 MEUR ja vertailukelpoinen EBITA on 
kasvanut 56 % tasolle 87 MEUR. Meidän ennusteemme vuoden 2020 liikevaihdolle ennen Q3-raporttia oli 1098 
MEUR (kasvu 1 %) ja vertailukelpoiselle EBITA:lle 99 MEUR (kasvu 10 %). Ennakoitua selvästi paremman Q3-
raportin jälkeen koemme tämän vuoden ennusteissamme olevan nousupainetta.
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Qt: Annetaan virran viedä

Nostamme Qt Groupin tavoitehinnan 45,0 euroon (aik. 35,0 euroa) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. 
vähennä). Qt:n kasvu- ja kannattavuuspotentiaali ovat jälleen osoittautumassa aiempia rohkeitakin arvioitamme 
suuremmiksi, minkä johdosta jouduimme tarkastelemaan arvostusta uudestaan. Yhtiön kehitys oli erittäin 
vahvaa Q3:lla koronan hidasteista huolimatta. Qt:n seuraava iso versiojulkaisu sekä uusi hinnoittelumallin 
muutos tukevat arviomme mukaan kehittäjälisenssien kasvua, minkä lisäksi jakelulisensseissä kasvun 
kiihtyminen on vielä edessä. Osakkeen korkea arvostus pitää pitkän aikavälin tuotto-odotuksen matalana, 
mutta riskit huomioiden meille riittävänä.

Uskomattomia lukuja koronan hidasteista huolimatta

Qt:n liikevaihto kasvoi Q3:lla 36 % valuuttaoikaistuna ja liikevaihto oli 19,2 MEUR ylittäen selvästi 17,2 MEUR:n 
ennusteemme. Yhtiön mukaan jakelulisenssimyynti jäi koronan takia odotuksista ja rekrytointi sekä myynti ovat 
vaikeutuneet. Luvut olivat tästä huolimatta erinomaisia, mikä viestii Qt:n iskukunnosta. Odotuksia vahvemman 
liikevaihdon lisäksi kulurivit olivat ennusteitamme pienemmät, mikä johti rajuun tulosylitykseen. Liikevoitto nousi 
5,1 MEUR:oon (Q3’19: 0,1 MEUR), kun ennusteemme oli 2,1 MEUR. Luku vastaa jopa 26,5 %:n 
liikevoittomarginaalia.

Jakelulisenssien tuoma kiihdytys vielä näkemättä

Käsityksemme mukaan Qt:n kasvuajurina tällä hetkellä on ohjelmiston kehittäjälisenssien myynti, eikä 
jakelulisenssien kasvu ole koronan hidasteista johtuen vielä kiihtynyt. Kehittäjälisenssien myynti toimii 
ennakoivana indikaattorina jakelulisenssien myynnille, joka realisoituu asiakkaan tuotteen tullessa markkinoille. 
Siten arvioimme, että jakelulisenssien merkittävä kasvun kiihtyminen on edessä vasta tulevina vuosina tarjoten 
yhtiölle erittäin vahvan kasvunäkymän pitkälle tulevaisuuteen.

Mikael Rautanen
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Hinnoittelumallin muutos ajaa kasvun kiihtymistä

Qt kertoi siirtyvänsä toistuvaislaskutteisen kehittäjälisenssin myyntiin, minkä pitäisi tukea kasvua niin lyhyellä 
kuin pitkällä aikavälillä. Käytännössä hinnoittelumallin muutos tarkoittaa hintojen nostamista sekä siirtymää 
luonteeltaan toistuvampaan liikevaihtoon, mitkä molemmat ovat sijoittajan näkökulmasta hyviä uutisia. Aiemmin 
asiakkaat ostivat kehittäjälisenssin ja pystyivät pitämään lisenssiä voimassa maksamalla suhteellisen pieniä 
ylläpitomaksuja. Nyt lisenssin voimassa pitäminen edellyttää jatkuvaa tilausta. Muutos on otettu käyttöön uusille 
asiakkaille ja vanhoja asiakkaita yhtiö houkuttelee siirtymään malliin uudella Qt 6.0 -versiolla, joka on saatavissa 
ainoastaan jatkuvan tilauksen lisenssillä.

Kasvu- ja tulospotentiaali aiempia arvioitamme suurempi

Nostimme tuntuvasti ennusteitamme Q3-raportin jälkeen. Yhtiön strategisena tavoitteena on edelleen 100 
MEUR liikevaihto vuonna 2021 (uusi ennusteemme 95 MEUR), mikä viestii luottamusta vahvaan kasvuun myös 
ensi vuonna. Arvioimme nyt yhtiön liikevaihdon kasvavan 200 MEUR:oon strategiakauden lopulla vuonna 2025 
(aik. 180 MEUR) liikevoitto-%:n ollessa 34 % (aik. 29 %). Näemme osakkeessa rajallisesti negatiivisia ajureita 
yhtiön takoessa toistuvasti erinomaisia kasvulukuja. Lisäksi tulospohjaiset kertoimet alkavat antaa arvostukselle 
tukea (2022e EV/EBIT 27x). Päivitetyn ennusteemme mukaisella kehityksellä arvioimme osakkeen tarjoavan 
noin 8 %:n vuotuisen tuotto-odotuksen vuoteen 2025.
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CapMan: Ensi vuonna paljon pelissä

Toistamme CapManin 2,1 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen. Q3-tulos jäi ennusteistamme 
Palveluliiketoiminnan odotettua vaisumman kehityksen myötä. Olemme tehneet ennusteisiimme vain pieniä 
tarkistuksia ja odotamme yhtiöltä edelleen merkittävää tulosparannusta ensi vuonna. Tulosparannuksen 
realisoituessa tuotto-odotus on edelleen hyvällä tasolla, jota tukee vahva noin 7 %:n osinkotuotto.

Hallinnointiliiketoiminnalta hyvä suoritus, Palvelut pettymys

CapManin Q3-liikevoitto oli 4,5 MEUR, mikä jäi 5,0 MEUR:n ennusteestamme. Tulosalituksen taustalla oli 
Palvelut, jonka tulos jäi selvästi ennusteistamme (Q3’20: 0,6 MEUR vs. Q3’20e: 1,1 MEUR) Scalan 
uudelleenjärjestelystä sekä CaPSin volyymisidonnaisen liikevaihdon laskusta johtuen. Hallinnointiliiketoiminnan 
Q3-liikevoitto oli 2,1 MEUR, mikä ylitti 1,9 MEUR:n ennusteemme pienistä voitonjako-osuustuotoista johtuen. 
Segmentin liikevoittomarginaali oli voitonjako-osuustuotoista oikaistunakin hyvällä lähes 30 %:n tasolla, mikä 
yhdessä jatkuvien tuottojen kasvun ja etenevien varainkeruuhankkeiden kanssa oli raportin positiivisinta antia. 
Sijoitustuotot ja konsernikulut olivat Q3:lla linjassa ennusteidemme kanssa ja EPS oli lopulta ennusteidemme 
mukaisesti 0,02 euroa.

Ennusteissa iso kuva ennallaan

Teimme Q3-raportin jäljilä ennusteisiimme useita pieniä tarkistuksia. Palveluiden osalta tarkistimme ennusteita 
selvästi alaspäin, sillä Scalan uudelleenjärjestely on näkemyksemme segmentille lyhyellä aikavälillä 
tulosmielessä selkeä takaisku, ja vaikka suhtaudumme uuteen Wealth Services-palvelualueeseen varovaisen 
positiivisesti, tulee liiketoiminnan ylösajo arviomme mukaan viemää aikaa. Hallinnointiliiketoiminnan osalta 
tulosennusteemme ovat nousseet ensi vuoden osalta noin 14 %:lla, kun tiedotetut ja käynnissä olevat 
varainkeruuhankkeet heijastuvat positiivisesti jatkuviin hallinnointipalkkioihin.
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Ensi vuonna on paljon pelissä

Odotamme CapManilta edelleen merkittävää tulosparannusta ensi vuodesta alkaen ja ennustamme liikevoiton 
kasvavan ensi vuonna 39,5 MEUR:oon (aik. 36,3 MEUR) ja EPS:n 0,19 euroon (aik. 0,17 euroa). 
Tulosparannuksen taustalla on Hallinnointiliiketoiminta, jonka tuloskasvua ajaa hallinnoitavien pääomien vahva 
kasvu ja ennustamamme NRE1-rahaston merkittävät voitonjako-osuustuotot. Konsernitasolla tuloskehitys saa 
tukea myös selvästi elpyvistä sijoitustuotoista. Heikosta 2020 tuloksesta huolimatta CapManin johto viestitti 
tulosinfossa varsin selkeästi, että osinko tulee pysymään kasvussa myös ensi keväänä. Vuonna 2021 yhtiö 
joutuu kuitenkin ilman tulosparannusta kiusalliseen tilanteeseen, sillä vaikka yhtiöllä olisi taseensa puolesta 
varaa ylläpitää kasvavaa osinkoa, ei se olisi viime vuosien avokätisen osingonjaon jälkeen ilman 
tulosparannusta mielestämme enää osakkeenomistajien etujen mukaista.

Tuotto-odotus edelleen houkuttelevalla tasolla

2021 ennustamallamme voimakkaalla tulosparannuksella CapManin P/E-kerroin laskee houkuttelevalle noin 10x 
tasolle, mikä on selvästi alle yhtiölle hyväksyvämme tason (~14-15x). Tulosparannuksen realisoituessa 
näemmekin osakkeessa huomattavaa nousuvaraa ja osakkeen kokonaistuotto-odotusta tukee myös vahva 
noin 7 %:n osinkotuotto. Vaikka kokonaistuotto-odotus riittäisikin perustelemaan myös vahvemman 
näkemyksen, puoltaa tulosparannukseen liittyvä epävarmuus mielestämme varovaisempaa näkemystä. 
CapMania hinnoitellaan 2021 ennusteilla tulospohjaisesti selvällä noin 17 %:n alennuksella verrokkiryhmään 
nähden ja osinkotuotto (~7 %) on sektorin korkeimpia. Näin ollen arvostusta voidaan pitää houkuttelevana myös 
verrokkeihin nähden.
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Bittium Q3: Toimitukset jäivät jaksolla alhaisiksi

Bittiumin aamulla julkaisema Q3-tulos oli odotuksiimme nähden selkeä pettymys, mutta ennusteisiin liittyi 
poikkeuksellisen paljon epävarmuutta kvartaaliraportointiin siirtymisen takia. Kuten olemme aiemmin 
korostaneet, Bittiumin kvartaalitulokset voivat vaihdella voimakkaasti muun muassa merkittävien 
tuotetoimituksien mukaisesti, eikä niistä pidä tehdä liian suuria johtopäätöksiä. Yhtiö piti kasvaneesta 
epävarmuudesta huolimatta vuoden 2020 ohjeistuksensa voimassa, eikä pelkäämäämme ohjeistuksen laskua 
tullut. Näin ollen kuluvan vuoden tulosennusteisiin tuskin tulee oleellisia muutoksia. Ensi vuoden näkymiä 
Bittium ei juuri kommentoinut, mutta kertoi tilauskannan rakentamisen olleen haastavaa pandemiasta 
seuranneista poikkeusoloista johtuen. Kokonaisuudessaan Q3-katsauksen anti vahvisti ainakin osittain aiempia 
huolenaiheitamme.
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Bittiumin liikevaihto oli Q3:lla vain 14,0 MEUR, kun ennusteemme oli korkea 18,6 MEUR. Osa erosta selittynee 
sillä, että olimme arvioineet kausivaihtelun väärin: myös Q3’19-vertailukauden liikevaihtotaso (15,2 MEUR) oli 
varsin matala. Toisaalta tuotepohjainen liikevaihto oli vain 8,6 MEUR (Q3’19: 10,7 MEUR), eli jakso oli hiljainen 
merkittävien tuotetoimituksien osalta. Tähän vaikuttivat osin pandemiasta johtuneet projektien ja uusien 
hankkeiden viivästymiset ja siirtymiset. Positiivista oli kuitenkin 20 %:n kasvu tuotekehityspalveluissa, vaikka 
yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit kiinnittivät edelleen osaajia omien tuotteiden tuotekehitykseen. 
Kuten tulosennakossamme totesimme, ennusteisiin liittyvä epävarmuus on poikkeuksellisen korkea, koska 
liikevaihto ja sitä kautta tulos määräytyy paljon tuotetoimitusten aikataulujen kautta eikä meillä ole tietoa 
tarkemmista toimitusaikatauluista. Bittium muutti raportointikäytäntöään vuodelle 2020 ja alkoi julkaisemaan 
liiketoimintakatsauksia ”välineljänneksinä” (Q1/Q3). Q3’19-vertailulukuja ei ole julkaistu, joten erityisesti 
kausiluontoisuuteen liittyy epävarmuutta. Käyttökate oli Q3:lla 1,8 MEUR ja liiketulos -1,0 MEUR, kun 
liiketulosennusteemme oli 0,7 MEUR. Poikkeama johtuu käsityksemme mukaan valtaosin ennakoitua 
alhaisemmasta liikevaihtotasosta. Silti vaisu Q3-tulos asettaa lisäpaineita vuoden lopulle.

Näkymissä Bittium piti voimassa vuoden 2020 ohjeistuksensa pitkittyneen pandemiatilanteen aiheuttamista 
epävarmuuksista huolimatta. Yhtiön mukaan merkittävimmät riskit loppuvuoden näkymissä koskevat 
tuotetoimitusten ajoittumisiin liittyviä epävarmuuksia. Käsityksemme mukaan suurin epävarmuus liittyy Mexsat-
tuotetoimituksiin sekä Tough SDR -ajoneuvoradioiden tuotekehityksen valmistumiseen ja ensimmäisiin 
toimituksiin, joita yhtiö tavoittelee edelleen loppuvuoden aikana. Yhtiön mukaan aktiiviset neuvottelut Mexsat-
tuotetoimituksista ovat jatkuneet Meksikon valtion kanssa, mutta poikkeusolot ovat hidastaneet projektien 
etenemistä. Bittium tavoitteli edelleen tuotetoimituksia loppuvuoden aikana, mutta näki riskinä sen, että 
toimitukset päästään aloittamaan vasta ensi vuoden aikana.

Bittium kertoi, että näkymien muuttuessa yhtiö voi joutua arvioimaan tilannetta nopeastikin uudelleen. 
Vaikuttaisi siltä, etteivät huolemme ohjeistuksen kestävyydestä ole perusteettomia. Nyt ohjeistus oli joka 
tapauksessa ennallaan: Bittium arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 MEUR) ja 
liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 MEUR). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa 
rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista.

Juha Kinnunen
Osakestrategi, analyytikko
+358 40 778 1368
juha.kinnunen@inderes.fi

Bittium | Kurssi: 6.83
Vähennä | Tavoitehinta: 7.00



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Markkinatilanteeseen liittyneet kommentit olivat mielestämme synkempiä kuin aikaisemmin, ja yhtiön mukaan 
tilauskannan rakentaminen on selvästi haastavaa, mikä on alkanut vaikuttamaan uusien asiakkaiden saamiseen 
ja kauppojen syntyyn. Yhtiön mukaan globaalin pandemiatilanteen pitkittyessä sen negatiiviset vaikutukset 
Bittiumin taloudelliseen kehitykseen ovat alkaneet hiljalleen näkyä kaikilla yhtiön tuote- ja palvelualueilla. 
Olemme olleet huolestuneita Bittiumin myyntiputken (”sales funnel”) kehityksestä pandemian pitkittyessä, ja 
ainakin osittain huolemme vaikuttaa perustellulta. Erityisesti defense-puolella Bittiumin uusmyynti vaatii 
asiakkaan kanssa järjestettäviä testejä, kehitystä ja esittelytilaisuuksia, joita ei ole tänä vuonna pystytty 
järjestämään normaalisti. Toki näkyvyys on edelleen suhteellisen heikko.

Huolimatta globaaleista epävarmuuksista Bittium uskoo, että koronaviruspandemian vaikutukset ovat 
väliaikaisia ja että pitkällä aikavälillä yhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun. Yhtiön 
tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintä- ja liitettävyysratkaisujen 
toimittaja erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoille sekä erityisesti sairaalan ulkopuolella tapahtuvan 
biosignaalien mittaamisen ja analytiikan ratkaisuissa.
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Kesko Q3: Odotettu ennätystulos sekä näkymät

Kesko julkisti eilen ennätyksellisen Q3:n tuloksen, joka oli hyvin linjassa odotustemme kanssa. Myös näkymät 
olivat odotetut, vaikka lievänä positiivisena yllätyksenä näemme sen, että ohjeistushaarukan alareunaa 
nostettiin oikaistun liikevoiton osalta 20 MEUR:lla 530-570 MEUR:oon. Iso kuva on ennallaan ja Kesko etenee 
poikkeusoloissa todella vahvasti, mutta samalla myös arvostus on korkea. Avainkysymys on edelleen se, 
kykeneekö yhtiö jatkamaan tulosparannustaan myös lähivuosina. Päivitämme ennusteemme ja näkemyksemme 
Keskosta viimeistään maanantaiksi.

Keskon Q3:n raportoitu myynti laski 5 %:lla 2652 MEUR:oon. Raportoitu myynnin lasku johtui lähinnä Senukain 
kirjanpitotavan muutoksesta, sillä sitä ei enää yhdistetä Keskon tuloslaskelmaan rivi riviltä. Kaikkien 
segmenttien eli Päivittäistavarakaupan (+4 %), Rakentamisen ja talotekniikan (+4 %) ja Autokaupan (+10 %) 
vertailukelpoiset myyntiluvut olivat odotetusti vahvassa kasvussa. Keskon myynnin kasvu valui pitkälti kiinteästä 
kulurakenteesta johtuen myös hyvällä suhteella liikevoittoriville. Kesko onnistui myös edelleen tehostamaan 
kuluja mm. panostamalla automaatioon. Yhtiö on myös onnistunut edelleen parantamaan myyntikatteitaan mm. 
omien tuotemerkkien kasvaessa.
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Segmenttitarkastelussa ruokakaupan poikkeuksellisen vahvana jatkunut 7 %:n markkinan kasvu (vrt. K-
ruokakaupat 7,2 %) siivitti Päivittäistavarakaupan (PT) 16 %:n liikevoiton parannukseen 108,7 MEUR:oon (ennuste 
106,2 MEUR). Kesko kertoi myös, että segmenttiin sisältyvän Kespron tulos oli tyydyttävä ja hieman positiivinen 
huolimatta sen myynnin 9 %:n laskusta. Rakentamisessa ja talotekniikassa (R&T) Keskon B2B-myynti on 
toistaiseksi säilynyt hyvällä tasolla aktiviteetin säilyttyä hyvänä Pohjois-Euroopan rakennustyömailla. Samalla 
B2C-markkina on jatkanut edelleen poikkeuksellisen vahvassa kasvussa. Niiden myötä R&T:n liikevoitto kohosi 
vahvasti 21 %:lla 73,2 MEUR:oon (ennuste 73,7 MEUR:oon). Myös Autokaupan myynnin piristyttyä kvartaalin 
aikana sen liikevoitto kohosi 7,4 MEUR:oon (Q3’19: 5,0 MEUR) ollen lähellä ennustamaamme 8,7 MEUR:a. 
Kokonaisuutena Keskon vertailukelpoinen liikevoitto nousi kaikkien aikojen ennätystasolle 182 MEUR:oon (+19 
%) selvällä marginaalilla (ennuste 180 MEUR). Oikaistu osakekohtainen tulos oli linjassa ennusteemme kanssa ja 
se nousi 0,33 euroon (Q3’19: 0,25 euroa/osake).

Keskon 2020 vertailukelpoisen liikevoiton ohjeistushaarukkaa tarkennettiin 530-570 MEUR:oon (aik. 510-570 
MEUR), mikä kertoo positiivisen kehityksen jatkumisesta myös lokakuussa. Haarukka on edelleen melko leveä, 
kun huomioidaan, että vuotta on jäljellä enää reilut 2kk. Keskon odotukset loppuvuoden osalta ovat 
päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvät muun muassa kotitalouksien 
kulutuksen suuntautuessa aikaisemmin arvioitua enemmän kotimaahan. Tulevaisuuden näkymät perustuvat 
epidemiatilanteen pysymiseen hallinnassa Keskon toimintamaissa. Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja 
yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri. Epidemian pahentuminen vaikuttaisi 
Keskon mukaan negatiivisesti liiketoimintoihin ja muuan muassa joulumyyntiin. Ennen tulosta oikaistun 
liikevoiton ennusteemme oli 540 MEUR, emmekä näe siinä alustavasti suuria muutospaineita.
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Terveystalo Q3: Yhtiö teki vahvan come-backin 
koronaottelussa

Nostamme tavoitehintamme 10,9 euroon (aik. 10,7 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Q3 oli lopulta 
yhtiön historian paras kolmoskvartaali ylittäen odotuksemme selvästi, eikä kevään heikkoudesta nähty 
merkkejä. Tummat pilvet vaikuttavat väistyneen toistaiseksi, sillä etenkin koronatestien ja julkisen puolen 
jonojen kasvu ovat tukeneet Terveystalon yksityistä puolta. Näkymä on silti edelleen sumea, mikäli tautitilanne 
pahentuu, mutta mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde nousee etenkin pidemmällä perspektiivillä jo 
selvästi positiiviseksi.
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Korona laski palvelujen käyttöasteita voimakkaasti, mutta kustannussäästöt ylittivät odotuksemme

Terveystalon Q3-liikevaihto kasvoi 2,6 %:lla 240 MEUR:oon ylittäen selvästi ennustamamme 229 MEUR. 
Yksityisasiakkaiden liikevaihtoa kasvoi 9 %, ja yritysasiakkaiden liikevaihto 5 %:lla. Julkisen puolen liikevaihto 
laski 7 %, mutta tämä johtui pitkälti päättyneistä isoista ulkoistuksista. Kasvaneet koronatestimäärät tukivat 
yksityisasiakkaiden myyntiä laskelmiemme mukaan 5 % ja yritysasiakkaiden myyntiä 10 %, joten niiden vaikutus 
oli odotustemme mukaisesti jo merkittävä. Myös kannattavuus oli odotuksiamme parempi kustannussäästöjen 
ylitettyä odotuksemme. Oikaistu EBITA kasvoi 27 % 30,9 MEUR:oon, kun olimme odottaneet sen olevan 
vertailukauden tasolla. Raportoitu osakekohtainen tulos nousi 0,13 euroon ylittäen myös ennusteemme 0,09 
euroa. Digivastaanotot nelinkertaistuivat Q3:n aikana ja asiakastyytyväisyys on kriisissä jatkanut ennätystasoilla. 
Myös työntekijöiden tyytyväisyys on lomautuksista huolimatta pysynyt hyvällä tasolla.

Nostimme 2020 ja 2021 tulosennusteitamme

Yhtiön päivittämissä markkinanäkymissä se ennakoi edelleen, että Terveyspalveluiden kokonaiskysynnän 
normalisoituminen edellyttää, ettei uusiin merkittäviin rajoitustoimiin jouduta. Positiivista on, että etenkin 
yksityisasiakkaissa pelko tartuntariskistä toimipisteissä vierailtaessa on helpottanut. Terveystalon tärkeimmässä 
segmentissä yritysasiakkaissa lakisääteiset ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat normalisoituneet (käsityksemme 
mukaan 50 % segmentin myynnistä), mutta akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen 
on edelleen epävarmaa pandemian jatkuessa. Tätä tasapainottaa kuitenkin testausmäärien nousu. Päivitetty 
ennusteemme 2020 liikevaihdolle on 970 MEUR (myynnin lasku 6 %) ja oikaistulle EBITA:lle 94 MEUR (2019: 115 
MEUR). Nykyennusteillamme liikevaihto kasvaa 4 %.n ensi vuonna yksityisen puolen kysynnän elpyessä, mutta 
julkisella puolella laskua koituu päättyvien Attendo-ulkoistussopimusten päättyessä. 2021e tulostaso jää vielä 
noin 5 % alle vahvan 2019 tason. 2021e tuloskasvunäkymää tukee poikkeusolojen aikana patoutunut kysyntä, 
mutta laskee talouden taantuman aiheuttama asiakkaiden maksukyvyn heikkeneminen.
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Tuotto/riski-suhde mielestämme jo selvästi positiivinen pidemmällä perspektiivillä

2020e P/E-luku (oik.) 28x on korkea, mutta EV/EBITDA 12x lievemmin koholla. 2021e-kertoimilla P/E 22x ja 
EV/EBITDA 10x laskevat nopeasti edullisiksi kysyntäkuvan normalisoituessa, mutta pandemian pitkittyminen voi 
siirtää tuloskasvunäkymää myös eteenpäin. Uskomme yhtiön arvon kasvavan pitkällä aikavälillä hyvästä 
historiallisesta suoriutumisesta, vahvasta markkina-asemasta, kilpailueduista sekä suotuisista kysyntäajureista 
johtuen. Välille 2019-2023e ennustamamme noin 14 %:n (CAGR) tuloskasvu toimii osakkeen tuotto-odotuksen 
keskeisenä ajurina. Vaikka epävarmuus ennusteiden realisoitumista kohtaan säilyy korkeana, on 
tuotto/riskisuhde mielestämme noussut jo selvästi positiiviseksi, sillä ennusteemme ovat nousseet ja 
osakekurssi on laskenut.
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Tikkurila Q3: Arvostus houkuttelee taas kurssilaskun jälkeen

Tikkurilan Q3-luvut ylittivät sekä vertailukauden että meidän ennusteemme ja tuloskasvua indikoiva ohjeistus 
toistettiin. Teimme ennusteisiimme vain pieniä positiivisia muutoksia, joten toistamme 15,5 euron 
tavoitehintamme. Viime viikkojen kurssilasku teki arvostuksesta selvästi houkuttelevamman, minkä takia 
nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä).
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Q3-luvut olivat odotuksiamme paremmat ja vuoden 2020 ohjeistus toistettiin

Tikkurilan Q3-liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 164 MEUR (konsensus 158 MEUR). Vertailukelpoisin valuutoin 
liikevaihto kasvoi peräti 10 %, mutta heikko Venäjän rupla rokotti euromääräistä liikevaihtoa. Kasvu tuli kauppa-
ja rakennusmaaleista, kun kuluttajien into remontoida jatkui Q3:lla. Teollisuusmaaleissa liikevaihto laski 
edellisvuodesta. Oikaistu liikevoitto kasvoi 21 % ja oli 27,3 MEUR (konsensus 26,0 MEUR). Tikkurilan 
päämarkkinoilla myyntimix parani edelleen ja premium-tuotteiden osuus myynnistä kasvoi. Volyymit olivat myös 
harvinaisen kovassa 5 %:n kasvussa. Yhtiö on jatkanut toimintansa tehostamista kaikilla osa-alueilla ja pitänyt 
kulut kurissa. Lisäksi kuluttajille suunnatuissa (premium) kauppa- ja rakennusmaaleissa kysyntä on jatkunut 
vahvana, mikä on vaikuttanut positiivisesti myyntimixiin ja sitä kautta kannattavuuteen. Tikkurila toisti vuoden 
2020 ohjeistuksen, jonka mukaan oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuodesta (2019: 46,4 
MEUR). Tikkurila ei ohjeista liikevaihtoa, koska kysynnän odotetaan heilahtelevan kaikissa asiakasryhmissä. 
Nostimme ennakoitua paremman Q3-raportin jälkeen vuoden 2020 liikevaihtoennustettamme 1 %:lla 577 
MEUR:oon (kasvu 2 % edellisvuodesta) ja oikaistua liikevoittoennustettamme 6 %:lla 63 MEUR:oon (EBIT 10,9 
%), mikä tarkoittaa 35 %:n kasvua edellisvuodesta. Vuosien 2021-2022 tulosennusteemme nousivat 4-5 %.
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Kasvun puuttuminen on yhtiön suurin haaste

Tikkurilan liikevaihdosta yli 80 % tulee neljästä maasta (Suomi, Ruotsi, Venäjä ja Puola), missä BKT:t laskevat ~4 
% vuonna 2020. Tämän uskotaan vaikuttavan negatiivisesti ainakin ammattilais- ja teollisuusmaalien kysyntään. 
Vaikka kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä on tänä vuonna ollut koronapandemiasta johtuvan 
kodinparannusbuumin takia voimakasta, on mielestämme Tikkurilan suurin haaste pitkän aikavälin 
kasvunäkymien puute. Globaalin maalimarkkinan vuosikasvu on arviolta 3-5 % (2017-2022), mutta Tikkurilan 
ydinmarkkinoilla Pohjois-Euroopassa kasvunäkymä on maltillisempi (~ 1-2 %). Odotamme Tikkurilan lähivuosien 
kasvun jäävän 2 %:n tasolle (kasvuvetureina Venäjä ja Puola) ja EBIT-marginaalin pysyvän lähellä nykytasoa 
(2020e: 10,9 %). Yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu markkinoita nopeampi kasvu ja yli 12 %:n EBIT-
marginaali. Kasvu on ollut jo pitkään Tikkurilalle iso haaste ja 2020 ennusteillamme liikevaihto jää jopa alle 
vuoden 2010 tason. Yhtiö ei ole kasvanut 10 vuoteen ja EBIT-marginaali on pörssitaipaleen aikana käynyt 
parhaimmillaan 11 %:ssa. Kannattavuus alkaa olla mielestämme jo lähellä potentiaalin ylärajoja, joten tuloskasvu 
nojaa yhä enemmän liikevaihdon kasvuun. Jotta voisimme nostaa ennusteitamme lähemmäs yhtiön taloudellisia 
tavoitteita, tarvitsemme lisää näyttöjä kasvusta, sillä kulurakennetta trimmaamalla ja myyntimixia parantamalla ei 
voi tulosta kasvattaa ikuisesti.

Matalaksi laskenut tulospohjainen arvostus ja hyvä osinkotuotto puoltavat positiiviselle puolelle 
kääntymistä

Tikkurilan osake on laskenut 12 % viikon aikana, kun tulosennusteemme ovat pysyneet ennallaan tai hieman 
nousseet. Arvostus näyttää kurssilaskun jälkeen mielestämme jälleen houkuttelevalta sekä absoluuttisesti että 
yhtiön historialliseen tasoon verrattuna. Vuosien 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat noin 13x ja EV/EBITDA-kertoimet 
noin 7x. Matalien liikevaihdon kasvunäkymien ja jo valmiiksi hyvälle tasolle nousseen kannattavuuden takia 
pidämme yhtiön tuloskasvunäkymiä jatkossa maltillisina. Osakkeen tuotto-odotus nojaakin mielestämme tällä 
hetkellä vakaan tuloksentekokyvyn ja vahvan taseen turvin maksettavaan 5-6 %:n osinkotuottoon ja 
arvostuskertoimien lievään nousuvaraan.
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Sanoma: Vahvaa kehitystä kautta linjan

Sanoma raportoi odotuksiamme vahvemmat Q3-luvut, minkä taustalla oli etenkin Media Finlandin 
ennusteitamme parempi kehitys. Ohjeistuksensa Sanoma toisti odotuksiemme mukaisesti ja tätä heijastellen 
kuluvan vuoden sekä lähivuosien ennusteisiimme tuli suhteellisen pieniä positiivisia muutoksia (2-5 %). 
Ennallaan säilynyttä kokonaiskuvaa ja osakkeen neutraalia arvostusta peilaten toistamme Sanoman 12,5 euron 
tavoitehintamme sekä vähennä-suosituksemme.

Ennusteylityksen taustalla etenkin Media Finlandin odotuksia parempi kehitys

Sanoman liikevaihto kasvoi Q3:lla 41 % 401 MEUR:oon ylittäen odotukset. Liikevaihdon voimakkaan kasvun 
taustalla oli etenkin Learningin epäorgaaninen kasvu, mutta myös Puolan opetussuunnitelman uudistuksen 
tuoma kasvu. Suuremman osan liikevaihdon ennusteiden ylityksestä toi kuitenkin Media Finland, joka kärsi 
hieman odotuksiamme vähemmän mainosmarkkinan laskusta sekä sai tukea tilausmyynnin hyvästä 
kehityksestä. Q3:n operatiivinen liikevoitto (ilman PPA-poistoja) oli 111 MEUR ylittäen meidän ennusteet 11 %:lla. 
Media Finlandin operatiivinen liikevoitto ylitti odotuksemme kirkkaasti ennusteitamme maltillisemmin laskeneen 
liikevaihdon sekä odotuksiamme vahvemman kannattavuuden ansiosta. Segmentin kannattavuutta tukivat 
hyvin onnistuneet kulusäästöt useista pienistä kokonaisuuksista. Myös Learning ylitti odotuksemme hieman 
korkeamman liikevaihtotason ja kannattavuuden ansiosta. Raportoitua tulosta tuki odotetusti Oikotien 
myynnistä saatu kertaluonteinen 165 MEUR:n myyntivoitto. Tätä taustaa vasten operatiivinen osakekohtainen 
tulos (0,50 euroa) ylitti ennusteet ja raportoitu osakekohtainen tulos nousi 1,49 euroon osakkeelta.

Vuositason ennustemuutokset jäivät pieniksi

Ohjeistus toistettiin odotetusti ja vuonna 2020 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan noin
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1 050 MEUR (2019: 913). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja yhtiö 
odottaa olevan noin 14 % (2019: 14,8 %). Kuluvan vuoden ennusteitamme tuki odotuksiamme vahvemmat Q3-
luvut, mutta loppuvuoden ennusteisiimme teimme vain marginaalisia tarkennuksia. Odotamme Sanomalta 
vuodelta 2020 1053 MEUR:n liikevaihtoa ja 157 MEUR:n operatiivista liikevoittoa (ilman PPA-poistoja), mikä 
vastaa 14,9 %:n marginaalia. Olemmekin ennusteillamme Sanoman ohjeistuksen ylälaidalla. Siten tyypillisesti 
konservatiivisesti ohjeistavalta Sanomalta positiivinen ohjeistuksen tarkistus vuoden 2020 osalta ei olisi 
mielestämme yllätys, vaikkakin loppuvuoden markkinakehitykseen Media Finlandissa liittyy pandemian myötä 
epävarmuutta.

Osake on neutraalisti hinnoiteltu useilla eri mittareilla

Sanoman arvostustaso on näkemyksemme mukaan tulospohjaisesti koholla lyhyellä tähtäimellä (2020e P/E oik. 
21x ja EV/EBIT 18x), mutta odottamamme lähivuosien tuloskasvun painavan arvostuskertoimet suhteellisen 
neutraalille tasolle vuoteen 2021 katsottaessa. Neutraalia arvostuskuvaa tukevat osien summa sekä 
kassavirtalaskelmamme (12-13,2 euroa/osake). Arvostuksen kokonaiskuvan ollessa neutraali on seuraavan 12 
kuukauden tuotto-odotus näkemyksemme mukaan hyvälle reilun 4 %:n tasolle nousevan osinkotuoton varassa, 
mikä ei riitä mielestämme kuitenkaan perusteeksi lisäostoille. Näin ollen jäämme odottamaan parempia 
ostopaikkoja neutraalisti arvostetussa Sanomassa.
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Loudspring Q3: Pandemian jälki näkyy edelleen portfolion 
kehityksessä
Loudspring julkisti aamulla Q3-katsauksensa. Portfolioyhtiöiden kehitys jäi kokonaisuutena odotuksistamme, 
mutta ResQ:n kehitys jatkui raiteillaan. Pandemian vaikutukset portfolioyhtiöiden liiketoimintaan säilyivät 
kokonaisuudessaan merkittävinä. Loudspringin sijoittajilta vaaditaan edelleen kärsivällisyyttä portfolioyhtiöiden 
läpimurtoa odottaessa.

Q3:lla Eaglen maskien myynti ei vielä lähtenyt odotustemme mukaan käyntiin. Vuoden 2020 liikevaihto ja 
tilaukset olivat 2,55 MEUR, minkä lisäksi yhtiöllä oli vahvistusta odottamassa voitettuja tarjouksia ja 
hankintamääräyksiä 0,4 MEUR:n edestä. Yhtiön tavoitteeseen nähden (2020 liikevaihto yli 5 MEUR) myynti 
näyttää tässä vaiheessa vuotta hyvin matalalta, ja raportissa todettiin Eaglen olevan 2020 myyntitavoitettaan 
jäljessä. Yhtiön mukaan tärkeää olisi saada CE-merkintä, jotta potentiaalinen asiakaskunta laajenisi. 
Tavoitteeseen pääsemiseksi loppuvuodesta täytyisi tapahtua selvä tasoparannus.

ResQ oli jälleen linjassa ennusteemme kanssa välitetyn kuukausittaisen ateriavolyymin (GMV) oltua 0,849 
MEUR Q3:n lopussa, mikä on hyvä vauhti suhteessa 2020 tavoitteisiin (GMV: 8,0-9,0 MEUR). Katsauksessa 
kommentoitiin ResQ:n palautuneen Q2:lla nähdystä hidastumisesta, ja Q3:n GMV oli ResQ:n korkein tähän 
mennessä. Kansainvälisen laajentumisstrategian osalta ei vielä tässä vaiheessa saatu lisätietoa.

Sofin liiketoiminta oli Q3:lla edelleen lähes pysähdyksissä pandemiasta johtuen. Toteutuneen 3 MEUR:on 
rahoituskierroksen valuaatiota ei voida tässä vaiheessa laskea, sillä Loudspringin nettokassan tilannetta ei 
kerrottu, jotta sitä kautta Sofin osakeostoihin käytettyjä pääomia olisi voinut arvioida. Sofin näkymien osalta Q3-
raportissa kommentoitiin liikevaihdon kasvattamisen olevan loppuvuonna 2020 epävarmaa, ja vuoden 2021 
tilauskannan olevan 1,3 MEUR koostuen lähinnä yhdestä jäissä olevasta projektista.
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Nuuka kasvoi odotuksia hitaammin Q3:lla, kun sen kuukausittainen SaaS-kanta (MRR) kasvoi 140 TEUR:oon 
odottaessamme kannan olevan 155 TEUR:oa. Raportissa kommentoitiin markkinoiden kiinnostuksen kasvaneen 
pandemian myötä turvallisuuteen, sisäilman laatuun ja kiinteistöjen digitalisaatioon. Kiinnostus ei kuitenkaan 
vielä ole realisoitunut vahvana kasvuna. Yhtiöllä on viimeistelyssä 2,5 MEUR:on rahoituskierros, jonka osalta 
odotamme lähiaikoina lisätietoa.

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

Antti Luiro
Analyytikko
+358 50 571 4893 
antti.luiro@inderes.fi

Loudspring | Kurssi: 0.29
Vähennä | Tavoitehinta: 0.36
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Solteq: Suoritus jatkuu hyvänä ja arvostus on hyvin 
houkutteleva
Nostamme tavoitehinnan 2,0 euroon (aik. 1,6 euroa) heijastellen ennustemuutoksia ja nostamme suosituksen 
osta-tasolle (aik. lisää) heijastellen hyvin maltillista arvostusta. Solteqin Q3-raportti oli jälleen hyvä, ja erityisesti 
tuoteliiketoiminnan trendi on vahva. Useamman vaikean vuoden jälkeen Solteqin sijoittajatarina on 
muuttumassa mielenkiintoisempaan suuntaan asteittain kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan, jota nyt 
myös numerot tukevat. Lisäksi parantuneen tulostason myötä kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja 
riskiprofiili laskenut. Nousseilla ennusteillamme arvostus (2021e P/E 9x) näyttää hyvin maltilliselta useammasta 
näkökulmasta katsottuna. Toimitusjohtajan videohaastattelu, jossa käsittelimme monia aiheita syvällisemmin on 
katsottavissa tästä.

Q3 jatkui vahvana

Solteqin Q3-liikevaihto kasvoi 2 % 13,3 MEUR:oon, mikä oli hieman yli odotuksemme. Orgaaninen kasvu (ilman 
SAP-myyntiä) oli 8,5 %. Yhtiö kommentoi, että pandemialla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön 
suoriutumiseen kokonaisuutena tähän saakka, mikä lisää luottamusta hyvän suorittamisen jatkumiseen myös 
tulevina neljänneksinä. Q3:n liikevoitto oli 1,4 MEUR ja selvästi yli 1,0 MEUR:n ennusteemme sekä loikka 
vertailukauden 0,3 MEUR:sta. Solteqin tulosta tukivat yleisesti alkuvuodesta tehdyt tehostamistoimet ja niiden 
tuomat kustannussäästöt. Parantuneen tulostason myötä kassavirta on ollut hyvää ja tase vahvistunut.

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

Solteq | Kurssi: 1.59
Osta | Tavoitehinta: 2.00

https://www.inderes.fi/fi/videot/solteq-q320-vahva-esitys-poikkeuksellisina-aikoina
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Solteq Software ja Utlilies-liiketoiminta hyvässä vireessä

Segmenteittäin katsottuna erityisen positiivista on Solteq Softwaren läpi vuoden kiihtynyt liikevaihdon kasvu ja 
parantunut kannattavuus . Yhtiö on viime vuosina panostanut voimakkaasti juuri kyseiseen segmenttiin. Kuluvan 
vuoden aikana erityisesti Utilities-liiketoiminta on tukenut segmentin kasvua ja yhtiö on vuonna 2020 solminut 
yhteensä noin 22 MEUR:n arvosta sopimuksia. Solteqilla on kyseisellä alueella vahva asema jo Suomessa, 
jossa potentiaalia edelleen löytyy, mutta erityisesti Ruotsissa yhtiöllä on merkittävää potentiaalia.

Nostimme tulosennusteita noin 20 %

Ennustamme liikevaihdon kasvavan 3 % (orgaanisesti 8 %) ja liikevoiton olevan 5,3 MEUR tai 9 % liikevaihdosta 
vuonna 2020. Odotamme Solteqin liikevaihdon kasvavan vuosina 2021-2023 5-7 % ja liikevoitto-%:n nousevan 
vuosina 2021-2023 vajaaseen 11 %:iin (2019 oik.: 6 %) toiminnan tehostumisen ja pääosin oman ohjelmisto- ja 
tuoteliiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden ajamana. Uusien tuotteiden kaupallistamisen onnistuessa tulisi 
kasvun skaalautua hyvin tulokseen ja Solteq Softwaren pitkän aikavälin tavoitteet (kasvu 20 % ja EBIT % ≥25 %) 
olla saavutettavissa. Lisäksi vahvistunut tase ja kassavirta antaa strategian toteutukseen liikkumavaraa.

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

Solteq | Kurssi: 1.59
Osta | Tavoitehinta: 2.00
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Potentiaali alkaa realisoitumaan, mikä tekee arvostuksesta hyvin houkuttelevan

Solteqin osakkeessa on nykytasoilla merkittävää potentiaalia pitkän aikavälin tuotestrategian jatkaessa nykyistä 
trendiä. Uusien tuotteiden osalta kaupallistaminen on vielä kesken, vaikka näyttöjä on saatu kuluvana vuonna. 
Nykyinen arvostus (2021e P/E 9x ja EV/EBIT 9x) yhdistettynä lähivuosien ennustettuun ~15 %:n tuloskasvuun, 3-
4 %:n osinkotuottoon ja arvostuskertoimien nousuvaraan tarjoavat riskeihin nähden nyt hyvin houkuttelevan 
tuotto-odotuksen, erityisesti huomioiden transformaatio, tuotteiden hyvät näkymät ja sektorin vahvistuneet 
kysyntäfundamentit. Olemme tarkastelleet Solteqin arvostusta myös osien summan kautta, mikä indikoi 
osakkeelle nykyistä korkeampaa 2,5 euron arvostusta. Kokonaisuutena pidämme arvostusta nyt hyvin 
houkuttelevana useasta näkökulmasta katsottuna. Yhtiön päästessä pysyvästi sektorin hyvälle 
kannattavuustasolle palveluliiketoiminnassa (EBIT ~10 %) ja erityisesti ohjelmistoliiketoiminnan kasvun ja 
kannattavuustavoitteiden (20 % ja >25 %) realisoituessa on osakkeessa huomattavaa nousuvaraa.

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

Solteq | Kurssi: 1.59
Osta | Tavoitehinta: 2.00
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Teleste: Arvostus on maltillinen syklin käänteen valossa

Toistamme Telesten lisää-suosituksen ja 4,5 euron tavoitehinnan. Telesten Q3-tulos ylitti matalalle asetetut 
odotuksemme ja vahvisti luottamusta yhtiön kyvystä selvitä koronapandemiasta korjattavissa olevilla vaurioilla. 
Hajautetun arkkitehtuurin teknologiasykli näyttäisi viivästyneen aavistuksen Q3:n aikana, mutta investointien 
odotetaan edelleen käynnistyvän ensi vuoden aikana. Syklin käänteen valossa osakkeen arvostus näyttää 
maltilliselta, vaikka käänteen ajoitukseen ja Telesten onnistumiseen uudessa teknologiasyklissä liittyy yhä 
riskejä.

Odotuksia parempi Q3-tulos

Telesten Q3-tulos ylitti ennusteemme ja jatkuvien toimintojen liikevaihto (-11 %) ja liiketulos (2,2 MEUR vs. Q3’19: 
3,1 MEUR) laskivat vertailukaudesta pelättyä vähemmän. Yhtiön näkymien perusteella tilaajaverkkotuotteiden 
teknologiasykli on edelleen käynnistymässä ensi vuoden aikana, mutta korona on hieman viivästyttänyt uusien 
laitteiden kenttätestauksia aiemmasta aikataulusta. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa kuluvan vuoden 
näkymä on vakaa, vaikka korona vaikeuttaa projektien toimituksia. Ensi vuoteen katsottaessa näkymä näyttää 
paremmalta, ellei koronan toinen aalto lyö merkittävästi kapuloita rattaisiin. Epävarmuudesta huolimatta Q3-
raportti vahvisti pykälällä luottamustamme Telesten VBS-segmentin ensi vuoden tulosparannuksen suhteen.

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

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

Teleste | Kurssi: 4.04
Lisää | Tavoitehinta: 4.50
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Palveluliiketoiminnassa hyvä kannattavuus pienemmällä volyymilla

Palveluliiketoiminnan eli Network Service (NS) -segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 9 % 5,1 
MEUR:oon ja liikevoitto oli 0,47 MEUR. Kannattavuus (EBIT-% 9,2 %) oli erittäin hyvällä tasolla ja osoittaa 
keskittymisen korkeamman lisäarvon palveluihin tuottavan tuloksia. Matalamman katteen projektipalveluiden 
karsimisen ja Saksan palveluliiketoiminnan irtaantumisen myötä liiketoiminnan volyymit ovat kuitenkin 
merkittävästi aiempaa pienemmät. Saksan toimintojen myynti ollaan edelleen saamassa päätökseen Q4:n 
aikana ja se vaatii vielä Saksan kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Irtautumisen myötä Telesten kannattavuus 
paranee, profiili terävöityy ja liiketoiminnan fokus paranee alueille, joissa yhtiöllä on kilpailuetua.

Arvostus on maltillinen syklin käänteen valossa

Kuluvan vuoden tulosennusteemme nousi Q3:n ylityksen myötä, mutta lähivuosien ennusteemme ovat pitkälti 
ennallaan. Teleste näyttäisi selviytyvän koronasta suhteellisen pienin vaurioin ja siten osakkeen hinnoittelussa 
katseet voidaan pitää ensi vuodessa, jolloin yhtiön tärkeimmän tulosajurin eli hajautetun verkkoarkkitehtuurin 
investointien pitäisi vihdoin käynnistyä vuosien odotuksen jälkeen. Telesten tulospotentiaaliin nähden 
varovaisilla ennusteillamme osakkeen vuosien 2021-2022 P/E-kertoimet ovat 12x ja 10x. Kertoimet näyttävät 
matalilta ja heijastelevat vielä osaltaan koronatilanteeseen ja verkkolaitteiden markkinakäänteeseen liittyviä 
riskejä. Mielestämme kohtalainenkin suoritus lähivuosina riittää kuitenkin jo perustelemaan nykyisen 
kurssitason. Hyvässä skenaariossa hajautetusta verkkoarkkitehtuurista sekä USA:n laajentumista voi 
muodostua ennusteitamme vahvempi tulosajuri, jolloin osakkeessa olisi selvää nousuvaraa.

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

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

Teleste | Kurssi: 4.04
Lisää | Tavoitehinta: 4.50
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SRV: Hyvä kehitys jatkuu

Tarkistamme SRV:n tavoitehinnan 0,58 euroon (aik. 0,60 euroa) pienen ennustelaskun seurauksena ja 
laskemme suosituksemme vähennä-puolelle (aik. lisää). SRV:n Q3-tulos oli operatiivisen kannattavuuden osalta 
hieman odotuksiamme parempi, mikä vahvisti osin luottoamme ennustamaamme tulosparannusta kohtaan. 
Liikevaihto jäi ennusteistamme kuitenkin selvemmin, mikä yhdessä näkymien ja kommenttien kanssa laski 
hieman liikevaihdon että myös tätä kautta tuloksen ennusteitamme lähivuosille. Odotamme edelleen 
merkittävää tulosparannusta ensi vuodelle, mutta mm. asuntojen myyntiin, rakennusprojektien hallintaan sekä 
Venäjän kauppakeskusten vuokratuottoihin tai tasearvoihin liittyy vielä omat epävarmuutensa. Arvostus ei ole 
käänteen potentiaali huomioiden kohtuuton, mutta riskit huomioiden tuotto-odotus ei ole meille tällä hetkellä 
riittävä.

Hyvä Q3-tulos kertoo yhtiön olevan oikealla tiellä

SRV:n liikevaihto laski vastoin odotuksia noin 8 % vertailukaudesta 210 MEUR:oon ollen selvästi meidän 
ennusteidemme (243 MEUR) alapuolella. Liikevaihdon odotusten vastaisen laskun taustalla oli sekä asunto- että 
toimitilarakentamisen vertailukautta pienempi liikevaihto Rakentaminen-segmentissä. Q3:n operatiivinen 
(oikaistu) liikevoitto parani odotetusti vertailukauden tappioista 7,1 MEUR:oon ollen selvästi meidän (3,1 MEUR) 
sekä markkinoiden (2,9 MEUR) ennustetta korkeampi. Operatiivinen liikevoittomarginaali oli selvästi 
odotuksiamme parempi 3,4 % (ennuste: 1,3 %). Työmaiden positiivinen tuloskehitys on jatkunut odotuksien 
mukaisesti ja odotuksien ylitys selittyy osin kertaluonteisella 3,1 MEUR:n kuluvarauksen purulla. Ilman tätäkin 
operatiivinen tulos (4 MEUR) olisi ollut kuitenkin odotuksia selvästi suurempi etenkin marginaalin (1,9 %) osalta.

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

SRV Yhtiöt | Kurssi: 0.55
Vähennä | Tavoitehinta: 0.58
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Ennusteissa ei isoja muutoksia

Kuluvalle vuodelle tulosennusteemme hieman nousivat, mutta liikevaihtotason osalta ennusteemme lähivuosille 
hieman laskivat. Kommenttien ja raportin sisällön perusteella yhtiön asuntorakentamisessa omaperusteisten 
asuntojen valmistumiset tulevat olemaan vielä ensi vuonna alhaisella tasolla. Tilauskanta on kuitenkin 
suhteellisen vahvalla tasolla ja näkymät yhtiön päämarkkinoilla ovat muuta markkinaa vahvemmat. 
Asuntomyynti on myös sujunut hyvin, mutta mielestämme isojen kohteiden myyntiin liittyy vielä omat 
epävarmuustekijänsä mm. taloustilanteen kehityksen suhteen. Sijoittaminen-segmentin vuokratuottojen kehitys 
on myös ollut vielä hidasta ja kauppakeskusten mahdollisiin myyntiajankohtiin korona on tuonut viivästyksiä. 
Odotamme nyt vuoden 2020 liikevaihdon laskevan 9 %:lla 968 MEUR:oon ja edelleen ensi vuonna 2 %:lla 949 
MEUR:oon. Oikaistun liikevoiton odotamme nousevan vuonna 2020 19,5 MEUR:oon (EBIT-%: 2,0 %) ja edelleen 
ensi vuonna 26,0 MEUR:oon (EBIT-%: 2,7 %).

Arvostus on kohtuullinen

Osakkeen vuoden 2021 arvostustaso ei ole kohtuuton (21e EV/EBIT (oik.): 14x) yhtiön tuloskäänteen 
potentiaaliin nähden, mutta laskeneilla ennusteillamme jättää se vähän turvamarginaalia riskitekijöiden 
realisoitumisen varalta. Selkeää laskuvaraa rajoittaa historiallisen vaihteluvälinsä alapäässä oleva EV/S-kerroin 
(20e EV/S: 0,4x). DCF-laskelman arvo (0,70 euroa) on myös nykyistä kurssia korkeammalla tukien osaketta. 
Yhtiön kestävään käänteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi nykyistä isompi 
nousuvara vaatii joko riskitekijöiden laantumista tai odotuksiamme parempia näkymiä tuloksen tai kysynnän 
suhteen.

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

SRV Yhtiöt | Kurssi: 0.55
Vähennä | Tavoitehinta: 0.58



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Aspo Q3: Tuloskäänne horisontissa

Tarkistamme Aspon tavoitehintamme 7,0 euroon (aik. 6,5 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Q3-tulos 
oli odotuksiamme parempi ja se vahvisti luottamustamme etenkin Telkon tulospotentiaalin realisoitumista 
kohtaan. Iso kuva Aspossa pysyy ennallaan, tulospotentiaali on merkittävä ja sen realisoituessa osakkeen 
tuotto-odotus on erittäin hyvä. Epävarmuus potentiaalin realisoitumisen aikataulun suhteen on kuitenkin 
edelleen suurta. Nykyisellä kurssitasolla rima on kuitenkin varsin matalalla ja jo kohtuulliseen suoritukseen 
yltäminen riittää hyvään tuotto-odotukseen. Näin ollen osakkeen riski-/tuottosuhde onkin mielestämme erittäin 
hyvä.

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

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

Aspo | Kurssi: 6.02
Lisää | Tavoitehinta: 7.00
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Selvästi odotuksia parempi Q3-tulos

Aspon Q3-tulos oli 3,6 MEUR ylittäen kirkkaasti meidän 0,5 MEUR:n ennusteemme. Ennusteylityksen taustalla 
oli ESL:n odotuksiamme pienempi tappio sekä Telkon erinomainen kannattavuus. Telkon kannattavuus nousi 
raportin kohokohdaksi ja yhtiöllä on nyt takanaan historiansa kaksi parasta kvartaalia. Erittäin hankalassa 
ympäristössä ja matalalla volyymillä saavutettu kannattavuus on luonnollisesti omiaan lisäämään luottamusta 
Telkon näkymiä kohtaan. ESL:n toiminta on syyskuussa elpynyt selvästi odotuksia vahvemmin ja tappio jäi 
lopulta selvästi yhtiön aiempia odotuksia pienemmäksi. Leipurin kehitys oli Q3:lla heikkoa, mutta sen merkitys 
konsernille on tällä hetkellä hyvin rajallinen. Kokonaisuutena Aspolla pahin koronakriisistä onkin nyt takana ja 
tätä taustaa vasten yhtiön päivitetty ohjeistus vaikuttaa edelleen varovaiselta. Pidämmekin hyvin mahdollisena, 
että yhtiö tarkistaa ohjeistustaan vielä ylös, jos markkina ei oleellisesti heikkene nykyisestä.

Ennusteita tarkistettu ylöspäin, tuloksen pitäisi alkaa elpyä voimakkaasti ensi vuonna

Olemme tarkistaneet lähivuosien tulosennusteitamme ylös 6-9 %:lla. Odotamme Aspon tuloksen elpyvän 
merkittävästi 2021, kun ESL:n kuljetusvolyymit normalisoituvat asteittain ja Telko jatkaa vahvaa suorittamistaan. 
Telkon erinomaisen suorittamisen myötä luottamuksemme Telkon tulostasoa kohtaan onkin noussut selvästi ja 
suurin epävarmuus ennusteissamme kohdistuu ESL:ään ja sen markkinan elpymiseen. 2021 ennustamamme 
liikevoitto 25,1 MEUR on hyvä suhteessa 2020 tasoon, mutta edelleen selvästi alle Aspon täyden potentiaalin. 
Näkemyksemme mukaan Aspo ei tarvitsekaan 2021 ennusteeseemme yltääkseen taakseen merkittävästi 
nykyistä parempaa markkinatilannetta. 2022 ennusteemme 32 MEUR kuvastaa mielestämme jo kohtuullisen 
hyvin Aspon nykyisen koneen täyttä tulospotentiaalia.

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

Olli Vilppo
Analyytikko
+358 40 761 9380
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Aspo | Kurssi: 6.02
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Riski-/tuottosuhde on houkutteleva

2020 heikolla tuloksella Aspon arvostus on korkea (P/E 22x) ja selvästi yli yhtiölle hyväksymämme tason. 
Tuloksen vahvan elpymisen myötä 2021 arvostus laskee houkuttelevaksi (P/E 11x) ja suhteessa pidemmän 
aikavälin potentiaaliin (2022 P/E 9x) osake on selvästä aliarvostettu. Osakkeessa onkin mielestämme selkeää 
nousuvaraa, kunhan ennustamamme tulosparannus realisoituu. Myös terveellä tasolla oleva osinkotuotto tukee 
osakkeen kokonaistuottoa. Nykyiset kertoimet puoltaisivat myös voimakkaamman näkemyksen ottamista, 
mutta pidempään jatkuneista tuloshaasteista johtuen haluamme nähdä lisää konkretiaa tulosparannuksen 
realisoitumisesta ennen voimakkaamman näkemyksen ottamista.

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

Olli Vilppo
Analyytikko
+358 40 761 9380
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Vincit Q3: Paluu huippukuntoon hyvällä matkalla

Nostamme Vincitin tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 6,2 euroa) heijastellen ennustemuutoksia ja toistamme osta-
suosituksen. Q3:n tuloskunto ylitti jälleen selvästi odotuksemme ja yhtiön näkymät ovat edelleen suotuisat. 
Vincit on saanut palveluliiketoiminnan jälleen hyvin kannattavaksi ja tuoteliiketoimintaa alkaa tulevina vuosina 
tukemaan tuloskasvua. Nousseilla ennusteillamme osakkeen arvostus (2021e EV/EBITA: 8x) on edelleen hyvin 
houkutteleva. Lisäksi vahva tase ja kassa antavat turvaa epävarmuudessa ja liikkumavaraa yritysostoille.

Q3-tulos ylitti jälleen ennusteemme

Liikevaihto kasvoi Q3:lla 4 % 11,1 MEUR:oon ja jäi 11,8 MEUR:n ennusteestamme. Palveluliiketoiminta kasvoi 6 % 
ja tuoteliiketoiminta 3 % ja oikaistuna VincitSign-myynnistä arviolta reilut 30 %. Yhtiö kommentoi alkuvuoden 
rekrytointien jäädyttämisen hidastaneen orgaanista kasvua neljänneksellä. Q3:lla EBITA oli vahva 2,0 MEUR tai 
18 % liikevaihdosta. Kannattavuutta veti palveluliiketoiminnan vahva kannattavuus (EBITA 19 %) ja painoivat 
edelleen tuoteliiketoiminnan investoinnit. Yhtiön viime vuonna tekemän organisaation uudistuksen myötä 
nykyinen rakenne pystyy kantamaan noin 100 uutta työntekijää, mikä antaa tilaa edelleen parantaa 
kannattavuutta. Vincit alkoi Q3:lla jälleen rekrytoimaan ja odottaa orgaanisen kasvuvauhdin kiihtyvän talvea 
kohti.

Joni Grönqvist
Analyytikko
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VincitEAM-tuotteella hyvää kysyntää

VincitEAM-tuotteen kysyntä on ollut vahvaa Q3:lla ja yhtiö on solminut sopimuksia muun muassa Caverionin 
(merkittävä), HSY:n, Laanilan Voiman ja Alholmens Kraftin kanssa. Kuukausittainen toistuva lisenssitulo on 
noussut ja ylittänee 100 tuhatta euroa nykyisellä sopimuskannalla H1’21:lla. Lisäksi EAM:n myyntiputki on vahva, 
mikä tukee kasvun jatkumista ja tulisi alkaa heijastua arvostukseen. LaaS-tuote on yhtiön tuotteista vielä 
aikaisemmassa kaupallistamisvaiheessa ja tuotteen kasvua on hidastanut korona. Ennustamme 
Tuoteliiketoiminnan kasvavan 35 % 3,6 MEUR:oon ja EBIT-% nousevan 2 %:iin (2019: -26 %) vuonna 2021 ja 
alkavan tukea tuloskasvua lähivuosina.

Nostimme tulosennusteita noin 20 %

Ennustamme liikevaihdon kasvavan 8 % 52 MEUR:oon sekä EBITAn kasvavan 116 % ja olevan 14 % 
liikevaihdosta (2019: 7,2 %) vuonna 2020. Vuosina 2021-2023 ennustamme liikevaihdon kasvavan 7-9 % ja 
EBITA-%:n pysyvän noin 14 %:ssa. Ennusteissamme kasvua ja kannattavuutta tukee tuoteliiketoiminta, kun 
varovaiset ennusteemme odottavat palveluliiketoiminnan kannattavuuden hieman laskevan tulevina vuosina. 
Vincit vahvisti myös maksavansa osinkoa 7 senttiä vuodelta 2019.

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

Vincit | Kurssi: 6.28
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Arvostus on edelleen hyvin houkutteleva useasta näkökulmasta katsottuna

Vincitin osakkeen arvostus oli pitkään paineessa, mutta kuluvana vuonna positiivinen tuloskehitys ja parantunut 
läpinäkyvyys ovat tukeneet osaketta. Odotamme aliarvostuksen edelleen purkautuvan, kun palveluliiketoiminta 
jatkaa kestävästi vahvaa kannattavuuskehitystään ja tuoteliiketoimintojen kasvu ja kannattavuuspotentiaali 
tulee selkeämmin läpi. Vuoden 2021 P/E- ja EV/EBITA-kertoimet ovat 12x ja 8x, vaikka tuoteliiketoiminta 
edelleen painaa kannattavuutta. Tavoitehintamme vastaa 10x EV/EBITA kerrointa vuodelle 2021. Osien summan 
kautta tarkastelu on myös perusteltua, sillä tuoteliiketoiminnoista irtautuminen on realistinen vaihtoehto yhtiön 
työkalupakissa. Osien summa -laskelmassamme Vincitin osakkeen arvo on noin 7,7 euroa. Näkemyksemme 
mukaan nykyinen arvostus antaa hyvin turvamarginaalia mahdollisille riskeille.

Joni Grönqvist
Analyytikko
+358 40 515 3113
joni.gronqvist@inderes.fi
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Etteplan Q3: Kannattavuus kesti edelleen erittäin hyvin

Tarkistamme Etteplanin tavoitehinnan 10,0 euroon (aik. 9,5 €) hyvän Q3-tuloksen jälkeen, mutta laskemme 
samalla suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Q3-tulos ylitti odotukset vahvana pysyneen kannattavuuden 
ansiosta ja yhtiön tarkentama 2020 ohjeistus indikoi myös kohtuullisen hyvää Q4-tulosta. Ensi vuodelta 
odotettua markkinatilanteen elpymistä varjostaa kuitenkin koronapandemian toinen aalto, joka on lisännyt 
epävarmuutta erityisesti alkuvuoden suhteen. Osakkeen arvostus on tällä hetkellä mielestämme neutraali 
suhteessa riskeihin.

Juha Kinnunen
Osakestrategi, analyytikko
+358 40 778 1368
juha.kinnunen@inderes.fi

Etteplan | Kurssi: 9.80
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Kannattavuutta puolustettiin jälleen ansiokkaasti

Etteplanin Q3-tulos oli olosuhteisiin nähden erittäin hyvä, sillä odotimme tuloksen olevan pahasti paineessa 
koronapandemian jälkeisellä ja kausiluontoisesti heikolla jaksolla. Liikevaihto laskikin odotuksiemme mukaisesti 
noin 10 %, mutta kannattavuus kesti liikevaihdon laskun selvästi ennakoitua paremmin. Q3-liikevoittomarginaali 
oli 7,7 % ja ylitti selvästi noin 6 %:n tasolla olleet odotukset. Tätä kautta sekä liikevoitto (4,3 MEUR vs. ennuste 
3,3 MEUR) sekä osakekohtainen tulos (0,13 euroa vs. ennuste 0,10 euroa) ylittivät selvästi analyytikoiden 
odotukset. Kaikki kolme palvelualuetta pystyivät harvinaisen ehjiin ja hyviin suorituksiin erityisesti 
kannattavuuden osalta. Kokonaisuutena Etteplanin puolustustaistelu on ollut koronapandemian keskellä 
vakuuttavaa.

Juha Kinnunen
Osakestrategi, analyytikko
+358 40 778 1368
juha.kinnunen@inderes.fi
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Markkinatilanteen elpymisnopeus huolestuttaa, mutta yhtiön tuloskunto kestää silti

Etteplan tarkensi 2020 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi nyt liikevoiton laskevan selvästi vuodesta 2019. Uutta 
ohjeistuksessa oli ”selvästi” sana, mikä tulkittiin mielestämme virheellisesti ohjeistuksen laskuksi. Kyseessä oli 
kuitenkin odotettu tarkennus, joka oli meille positiivinen, koska aiemmin todennäköiset vaihtoehdot olivat 
laskee selvästi tai laskee merkittävästi. Näistä ensimmäinen on pienempi paha, ja Etteplan on mielestämme 
selvinnyt koronan värittämästä vuodesta 2020 hyvin vähin vaurioin. Arviomme mukaan ohjeistuksessa 
”selvästi” tarkoittaa noin 10 % (+/- 5 %) laskua, ja ennustamme tällä hetkellä 2020 liikevoiton olevan 20,5 MEUR 
(-10 %). Tämä tarkoitti ennusteessamme noin 8 %:n nousua aiemmasta. Sen sijaan markkinanäkymät olivat 
mielestämme sävyltään hieman synkempiä koronan toisen aallon kasvatettua epävarmuutta, mutta suuri yllätys 
tämä ei ollut. Ensi vuoden tulosennusteemme nousivat aavistuksen vahvan kannattavuuskehityksen ansiosta. 
Kasvuennusteissamme ei tapahtunut oleellisia muutoksia, koska Etteplanin aiemmin tekemän Tegema-
yritysoston huomioiminen kumosi ennusteissa alkuvuoden kasvunäkymän heikentymisen vaikutukset. Pidämme 
tällä hetkellä todennäköisenä, että haastava markkinatilanne jatkuu myös alkuvuonna 2021 erityisesti 
investointivetoisissa asiakkaissa, ellei koronapandemiaan löydetä nopeasti ratkaisua (eli tehokasta rokotetta).

Osake on mielestämme suunnilleen oikein hinnoiteltu

Etteplanin arvostustaso on mielestämme kohtuullinen (2021e P/E 15x, EV/EBIT 12x ja EV/EBITDA 7x) nykyisessä 
poikkeuksellisen epävarmassa talous- ja markkinatilanteessa. Osake on myös hieman aliarvostettu suhteessa 
verrokkiryhmäänsä, jonka arvostus on tällä hetkellä repaleinen ja tukee mielestämme erityisesti mahdollisesta 
infrastruktuurielvytyksestä hyötyviä yhtiöitä. Pidämme Etteplania edelleen hieman aliarvostettuna erityisesti 
suhteessa verrokkeihin, mutta näkemämme nousuvara jää kuitenkin ohueksi suhteessa riskeihin. Jäämme 
toistaiseksi odottamaan vahvempia merkkejä markkinatilanteen elpymisestä ja uskomme, että Etteplanin 
vahvaan pitkän aikavälin tarinaan pääsee mukaan myöhemmin paremmalla riski/tuotto-suhteella.

Juha Kinnunen
Osakestrategi, analyytikko
+358 40 778 1368
juha.kinnunen@inderes.fi

Etteplan | Kurssi: 9.80
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F-Secure: Korona on virittänyt tuloskonetta parempaan 
iskuun
Nostamme F-Securen tavoitehinnan 3,5 euroon (aik. 3,0 EUR) ja toistamme vähennä-suosituksen. Q3:n vahvan 
tuloskehityksen perusteella olemme nostaneet selvästi lähivuosien tulosennusteitamme. Samalla viimeisen 
kuukauden aikana sentimentti teknologiayhtiöiden ympärillä on piristynyt entisestään, mikä tukee myös 
verrokkeihin nähden matalalla liikevaihtokertoimella (2020e: EV/S 2,5x) hinnoitellun F-Securen arvostusta. 
Tuloskertoimilla (2020e P/E 34x) arvostus näyttää kuitenkin edelleen kireältä ja mielestämme yhtiön vakaa 
kasvunäkymä on jo hinnoiteltu osakkeeseen.

Vakaa liikevaihto, odotuksia parempi kannattavuus

F-Securen Q3-liikevaihto pysytteli odotetusti suunnilleen vertailukauden tasolla ja oli 54,5 MEUR. Oikaistu 
käyttökate kasvoi vahvasti vertailukaudesta ja oli 11,0 MEUR (Q3’19: 6,8 MEUR), mikä ylitti selvästi 8,8 MEUR:n 
ennusteemme. Kannattavuutta (oik. EBIT-% 14 %) tukivat Q2:n tavoin hyvän kulukurin lisäksi koronan vuoksi 
pienentyneet myynnin ja markkinoinnin kulut sekä matkakulut. Lisäksi kuluttajatietoturvan hyvä kasvu näkyi 
tuloksessa. Yhtiön kommenttien perusteella kulutaso nousee tulevina neljänneksinä, mutta pysyy jatkossakin 
pandemiaa edeltävän tason alapuolella. Odotimme aiemmin kulutason voimakkaampaa normalisoitumista ja 
tulosennusteemme ovat nousseet selvästi.

Korona jarruttaa yritystietoturvan kasvua ja erityisesti konsultointia

Yritystietoturvan liikevaihto laski 3 % 29,5 MEUR:oon (enn. -2 %), kun koronatilanne painoi odotetusti edelleen 
konsultointiliiketoimintaa (-8 %) ja tuoteliiketoiminnan liikevaihto (Q3’20: 18,5 MEUR) pysytteli vakaana. 
Päätelaitteiden suojaustuotteiden myynti (EPP) jatkoi odotetusti vakaata kehitystä ja strategisesti tärkeiden 
havainnointi- ja reagointiratkaisujen (MDR) myynti oli kasvussa, vaikka korona vaikeuttaa edelleen 
uusasiakashankintaa. F-Securen mukaan yritystietoturvan uusien tilausten määrä on kasvanut viime 
neljänneksinä selvästi liikevaihtoa nopeammin, minkä pitäisi arviomme mukaan heijastua myös parempana 
kasvuna tulevina neljänneksinä.

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

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja, analyytikko
+358 50 346 0321
mikael.rautanen@inderes.fi
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Kuluttajatietoturvassa vahva neljännes ja näkymä on hyvä

Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 7 % 25 MEUR:oon, mikä ylitti odotuksemme (3 %). Raportoitu kasvu 
sisältää yhtiön mukaan kuitenkin hienoisen positiivisen vaikutuksen kertaluonteisista eristä johtuen. Sekä 
operaattorikanavan että suoramyynnin liikevaihto kasvoi neljänneksellä, eikä korona näytä juurikaan 
vaikuttavan kuluttajatietoturvaan. Näkemyksemme mukaan kuluttajatietoturva on viime neljänneksinä nostanut 
profiiliaan F-Securen arvonmuodostuksen kannalta, sillä koronaepävarmuuden keskellä vakaasti kasvavat 
kassavirrat ovat aiempaa arvokkaampia.

Vakaa kasvunäkymä on jo osakkeen hinnassa

F-Securen osakkeen arvostus on liikevaihtokertoimella (2020e-2021e EV/S 2,5x-2,3x) kyberturvasektorin 
arvostustason (2020e mediaani EV/S 7,4x) valossa matala. Lähivuosien tuloskertoimien (2020e-2021e oik. P/E 
34x-30x) valossa arvostus on kireä. Emme näe kertoimissa lyhyellä tähtäimellä perusteltua nousuvaraa, sillä F-
Securen liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu vielä hitaammin kasvavilta tuotealueilta (EPP ja kuluttajat) 
sekä heikommin skaalautuvasta konsultoinnista. Mielestämme yhtiön arvonluonti nojaa kasvuun uusissa 
MDR/EDR-tuotteissa, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on arviomme mukaan vielä melko pieni, mutta kasvaa 
nopeasti. Nykyisellä kasvunäkymällä osakkeen arvostus näyttää neutraalilta myös osien summa -laskelmamme 
valossa.

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

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja, analyytikko
+358 50 346 0321
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F-Secure | Kurssi: 3.56
Vähennä | Tavoitehinta: 3.50



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Heeros Q3: Kannattava perusta kasvulle 

Toistamme Heeroksen lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 4,2 euroon (aik. 3,10 euroa). Heeroksen 
kasvuvauhti pysyi odotetusti heikkona koronan vaikutusten myötä, mutta kannattavuudessa tehtiin huomattava 
loikka parempaan. Uusi johto on lyhyessä ajassa ja hankalassa ympäristössä tasapainottanut yhtiön perustan, 
mikä laskee osakkeen riskiprofiilia ja pitää tuotto-odotuksen edelleen kohtuullisena.

Liikevaihdon kehitys oli odotetusti vaisua Q3:lla, mutta kannattavuus otti ison loikan eteenpäin

Heeroksen liikevaihto kasvoi Q3:lla vertailukaudesta 4 % 2,14 MEUR:oon (Q3’19 2,05 MEUR), mikä on SaaS-
mallilla toimivalle ohjelmistoyhtiölle heikko taso. Kasvua hidasti Q3:lla pandemiaa edeltävää tasoa matalammat 
transaktiovolyymit, mutta tukea antoi myynninedistämiskampanjan ohella Ostolaskut-ratkaisun lanseeraus. 
Jatkuva liikevaihto kasvoi 6 % 2,09 MEUR:oon (Q3’19 1,96 MEUR). Heeroksen käyttökate parani Q3:lla selvästi 
0,7 MEUR:oon (Q3’19 0,3 MEUR), mikä ylitti ennusteemme (0,4 MEUR) reilusti. Kannattavuusparannusta ajoivat 
alkuvuodesta toteutettu organisaatiomuutos ja muut liiketoiminnan tehostamistoimet.

Antti Luiro
Analyytikko
+358 50 571 4893 
antti.luiro@inderes.fi

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja, analyytikko
+358 50 346 0321
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Perusta on kunnossa ja riskiprofiili selvästi laskenut

Yhtiön kannattavuusparannus kääntää koko vuoden 2020 liikevoiton ja tuloksen ennusteissamme 
positiiviseksi, ja parannuksen kestävien elementtien johdosta teimme lähivuosien kannattavuuden ennusteisiin 
tasokorotukset. Alkuvuonna toteutetut organisaatiomuutokset ja tehostustoimet ovat tulleet läpi Heeroksen 
kannattavuuteen ja rahavirtaan, mikä yhdistettynä liikevaihdon jatkuvaan luonteeseen laskee selvästi yhtiön 
riskiprofiilia. Yhtiön vahvistuva rahoitusasema antaa jatkossa selvästi enemmän liikkumavaraa myös 
kasvuinvestointien suhteen, joskin näemme edelleen riskejä yhtiön pitkän aikavälin kilpailukykyyn ja resurssien 
riittävyyteen liittyen taistelussa huomattavasti suurempia kilpailijoita vastaan.

Julkaistu strategia on kunnianhimoinen, mutta kasvun osalta näytöt vielä puuttuvat

Heeroksen uuden strategian kulmakivenä on kannattavan kasvun vahvistaminen ja markkina-aseman 
kasvattaminen Suomessa, jossa tavoitteena on saavuttaa asema kolmen suurimman taloushallinnon 
ohjelmistopalveluiden tarjoajan joukossa. Lisäksi Heeros hakee asteittain laajentumista ja kasvua myös muualla 
Euroopassa. Yhtiö tähtää vuosina 2021-2023 kohti 50 %:a nousevaa liikevaihdon kasvuprosentin ja 
käyttökatemarginaalin summaa. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen huomioiden nykyisen 9 prosentin 
kannattavuuden ja liikevaihdon kasvun summan. Kannattavuuden osalta johto on näyttänyt kyntensä tehdä 
parannuksia, mutta aiempaa vahvempi kasvu ja sen myötä skaalautuva kannattavuus lepäävät vielä toistaiseksi 
toiveiden varassa, emmekä vielä näe riittävästi perusteita siihen nojaamiseksi. Vuodelle 2023 ennustamme 
strategian tavoitteita konservatiivisemmin 35 %:n käyttökatteen (26 %) ja liikevaihdon kasvun (9 %) summaa.
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Yhtiön arvostus tarjoaa riskiprofiiliin nähden edelleen kohtuullisen riskikorjatun tuotto-odotuksen

Heeroksen arvostus näyttää SaaS-mallin jatkuvuuteen ja skaalautuvaan kasvupotentiaaliin nähden 
tulospohjaisesti kohtuulliselta (2020e oik. EV/EBIT 24,5x). Vuosien 2020 ja 2021 EV/Liikevaihto-kertoimet 2,1x 
ja 1,8x yhdistettynä lähivuosien ennustettuun vahvistuvan kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) yhdistelmään 
(2022e 22 %) tarjoavat mielestämme osakkeelle kohtuullisen riskikorjatun tuotto-odotuksen. DCF-arvostus 
tukee näkemystämme.
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Raute Q3: Näkymät eivät vielä riitä vakuuttamaan

Raute julkisti eilen Q3-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi, mutta lokakuun puolella 
kotiutettu iso tilaus on jo paikannut tilanteen. Toistamme Rauten vähennä-suosituksemme, mutta tarkastamme 
isosta tilauksesta vuodelle 2021 aiheutuneita positiivisia heijasteita peilaten yhtiön tavoitehintamme 19,00 
euroon (aik. 18,00 euroa). Rauten arvostus on lyhyellä tähtäimellä korkeahko eikä arviomme mukaan alle 3 %:iin 
putoava osinkotuotto ja matalalta tasolta pian käynnistyvä tuloskasvu riitä nostamaan 12 kuukauden tuotto-
odotusta houkuttelevaksi.

Antti Viljakainen
Pääanalyytikko
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Korona rassaa edelleen pahasti, mutta kulurakenne jousti Q3:lla kohtuullisesti

Raute raportoi tehneensä Q3:lla 27,9 MEUR:n liikevaihdolla 1,3 MEUR:n liikevoiton. Liikevaihto ja tulos laskivat 
odotetusti selvästi kohtuullisesta vertailukaudesta, mutta molemmat luvut jäivät myös alle ennusteidemme. 
Liikevaihtokehitystä rokottivat edelleen koronapandemia ja sen rajoitustoimet, sillä asennuksien ja tiettyjen 
palveluiden toteuttaminen vaatii paikan päälle tehtaille matkustavia asiantuntijoita. Tulos jäi vaisuksi etenkin 
alhaisen liikevaihdon takia, mutta kulurakenne jousti kuitenkin kohtuullisesti ja yhtiö ennusteista jääneestä 
liikevaihdosta huolimatta kannattavuusodotuksiin. Q3:lla tulosta nostivat arviomme mukaan myös valtioiden 
tuet (ml. 0,5 MEUR kustannustuki Suomesta). Alariveillä rahoituserät olivat nollatasolla ja veroaste nousi lievästi 
koholleen. Siten Rauten Q3:n 0,18 euron EPS alitti ennusteemme pääosin operatiivista tulosta peilaten.

Lokakuussa tiedotettu Venäjän suuri projektikauppa tuli kreivin aikaan

Raute sai Q2:lla uusia tilauksia 11 MEUR:lla, mikä alitti ennusteemme melko selvästi. Projektikauppa oli 
käytännössä jäissä, sillä uusista tilauksista 9 MEUR oli palveluita. Kommenttien perusteella Rautella on putkessa 
kohtuullinen määrä lupaaviakin projektiaihioita, mutta hankkeiden etenemisaikatauluihin liittyvä epävarmuus on 
korkea. Q3:n lopun tilauskanta oli Rauten nykyrakenteeseen peilattuna jo matalahkolla tasolla 62 MEUR:ssa, 
mutta lokakuussa tiedotetun Venäjän suuren vaneriprojektin (arvo 55 MEUR) takia tilauskanta on kohonnut 
todellisuudessa jo hyväksi. Hyvälle tulostasolle tilauskanta ja palveluliiketoiminnan vakaat tilausvirrat eivät 
arviomme mukaan riitä Rautea kuitenkaan ensi vuonna nostamaan, joten projektien ja modernisoinnin 
uusmyynnin pitäisi piristyä lähiaikoina selvästi viime kvartaaleille tyypillisestä vauhdista.
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Nostimme ensi vuoden ennusteitamme lokakuussa tiedotetun suuren Venäjän tilauksen takia

Raute toisti odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiö arvioi liikevaihdon laskevan vuonna 2020 edellisen 
vuoden tasosta ja liiketuloksen heikkenevän selvästi edellisestä vuodesta. Tämä oli odotustemme mukaista ja 
kuluvan vuoden ennustemuutokset jäivät pieniksi. Odotamme yhtiön kuluvan vuoden tuloksen jäävän 
loppuvuotta kohti paranevasta vauhdista huolimatta pienelle tappiolle. Sen sijaan vuoden 2021 ennusteitamme 
nostimme selvästi lokakuussa kotiutetun ison kaupan ansiosta, mutta vuodelle 2022 ennustemuutokset olivat 
taas pieniä. Ensi vuonna emme odota Rauten tuloksen nousevan vielä absoluuttisesti hyvälle tasolle, vaikka 
ennustammekin selvää parannusta tästä vuodesta nousuun kääntyvän liikevaihdon ja tiettyjen 
marginaalirasitusten poistumisen ansiosta. Vuoteen 2022 näkyvyys on Rauten osalta tällä hetkellä vielä erittäin 
heikko.

Jatkamme paremman tuotto/riski-profiilin odottelua

Rauten ennusteidemme mukaiset P/E-luku ja EV/EBIT-kerroin vuodelle 2020 ovat negatiivisia. Vuoden 2021 
ennusteillamme vastaavat kertoimet ovat 16x ja 10x. Ensi vuoden kertoimetkin ovat selvästi Rauten keskipitkän 
ajan tasojen yläpuolella. Viiden vuoden mediaaninsa tasolla oleva Rauten tasepohjainen P/B-luku 1,9x ei ole 
mielestämme huomattavan houkutteleva yhtiön 2010-luvun keskimääräiseen 14 %:n oman pääoman tuottoon 
peilattuna. 3-4 %:n osingosta huolimatta osakkeen tuotto-odotus on mielestämme ohut, sillä kertoimien 
laskuvara syö lähiaikoina alhaiselta tasolta ylämäkeen kääntyvän tulostrendin tuen. Kestävät kilpailuedut 
omaava Raute on kiinnostava pitkän ajan sijoitus, mutta arvioimme parempaa tuotto/riski-profiilia olevan vielä 
tarjolla, vaikka ensi vuoden vahvistunut tilauskanta onkin tuonut osakkeen riskiprofiilia jo lokakuussa alaspäin.

Antti Viljakainen
Pääanalyytikko
+358 44 591 2216
antti.viljakainen@inderes.fi
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Sievi Capital Q3: Hyvä kehitys ei näy arvostuksessa

Nostamme Sievi Capitalin tavoitehintamme 1,15 euroon (aik. 1,10 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää). 
Nostimme Q3-väliaikatietojen perusteella hieman arviotamme Indoor Groupin arvosta. Sievi kertoi myös 
uudesta logistiikka-alan yritysostosta, jonka arvioimme omistaja-arvoa luovaksi edullisen kauppahinnan 
perusteella. Arvioimamme nousuvara sekä turvallinen osinkotuotto nostavat tuotto-odotuksen jo erittäin 
houkuttelevaksi.

Indoorin suoritus jatkui vahvana ja sen näkymät olivat odotuksiamme paremmat

Indoorin liikevaihto kasvoi hieman Q3:lla suhteessa vahvaan vertailukauteen etenkin verkkomyynnin kasvaessa. 
Myös kannattavuus kehittyi odotustemme mukaisesti positiivisesti ja bruttokate-%:n paranemisen myötä. 
Näkymät säilyivät odotuksiamme parempana ja nostimme 2020 käyttökate-ennustettamme noin 7 %:lla 14,6 
MEUR:oon (2019: 11,4 MEUR). Nostimme samalla hieman arviotamme Sievin Indoor-omistuksen arvosta 40,7 
MEUR:oon (aik. 39,7 MEUR), vaikka yhtiön generoimaa vahvaa rahavirtaa jaettiin kvartaalin aikana myös 
omistajille osinkoina, josta Sievin osuus oli 2,0 MEUR.

Uusi enemmistösijoitus (70 %) Logistikas Oy:sta ja Logistikas Hankinta Oy:sta muodostettavaan konserniin

Uudet ostokohteet toimivat hajanaisella logistiikka-alan kasvumarkkinalla. Pidämme todennäköisenä, että 
yhtiörypästä vahvistetaan Sievin tukemana yritysostoin myös tulevaisuudessa logistiikan ollessa pitkälti 
volyymiliiketoimintaa. Ostokohteiden pro-forma kannattavuus on jo nykyiselläänkin vahva (liikevoittomarginaali 
9 %), mikä kertoo mielestämme laadukkaasta ostokohteesta. Velaton kauppahinta on 11 MEUR ja suhteessa 
2020 käyttökate-ennusteeseemme (2,0 MEUR) EV/EBITDA-kerroin 5,5x jää hyvin maltilliseksi. Olemme 
arvottaneet yhtiön osien summa-laskelmassamme 2020e EV/EBITDA-kertoimella 6,5x, jolloin Sievin omistuksen 
arvo uudesta yhtiöstä nousee 6,8 MEUR:oon (vrt. Sievin sijoitus 5,6 MEUR).

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

Sauli Vilén
Pääanalyytikko
+358 44 025 8908
sauli.vilen@inderes.fi
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KH-Koneiden (15,4 MEUR) NRG:n (9,6 MEUR) ja Suvannon (1,0 MEUR) omistusten arvot pidimme ennallaan

KH-Koneiden Q3-liikevaihto kasvoi odotetusti Ruotsissa tehtyjen yritysostojen ajamana ja sen käyttökate parani 
hieman edellisvuodesta, kun Ruotsin liiketoiminnan kannattavuus kehittyi myönteisesti. Nordic Rescue Groupin 
Q3:lle ajoittui selvästi viimevuotista vähemmän toimituksia, mikä oli lievä pettymys, mutta tätä paikkasi yhtiön 
tilauskannan selvä kasvu Q3:n aikana. Suvanto jäi jälleen hieman odotuksistamme, mutta sen rahavirta pysyi 
sentään positiivisena, kun varastoa saatiin liikkeelle. Emme tehneet muutoksia näiden kolmen yhtiön arvoihin 
osien summassamme. Sievin nettokassa laski uuden yritysoston myötä 7,6 MEUR:oon. Konsernikulujen 
diskontattu nykyarvo säilyi laskelmassamme -10,8 MEUR:ssa ja verovelat nousivat lievästi -3,5 MEUR:oon.

Tuotto-odotus nousee jo erittäin hyväksi kun nousuvara ja osinko huomioidaan

Päivitetty Sievi Capitalille laskemamme osien summa on 66,7 MEUR tai 1,15 euroa per osake, johon 
suhteutettuna osake on selvästi aliarvostettu. Taseen osakekohtainen substanssi nousi Q3-raportissa 1,25 
euroon (aik. 1,13 euroa) johdon nostettua reippaasti arvioitaan Indoorin käyvästä arvoista ja se on nyt 
lähempänä omaa näkemystämme. Nykyinen P/B 0,8x on yhtiölle historiallisiin tasoihin verrattuna hyvin matala. 
Pidämme yhtiön nykyistä 4 %:n osinkotuottoa myös ensi keväälle realistisena tasona omistusten tuottaessa 
positiivista kassavirtaa myös heikomman taloustilanteen aikana, mikä tukee 12 kk tuotto-odotusta.
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Enersense Q3 maanantaina: Tarkistuspiste 
kannattavuuskäänteen etenemiselle

Enersense julkaisee historiansa ensimmäisen Q3-liiketoimintakatsauksen ensi viikon maanantaina iltapäivällä. 
Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen selvästi vertailukaudesta Empower-yrityskaupan myötä, minkä 
yhdessä projektikannan katetason tervehtymisen kanssa odotamme tukeneen operatiivista tulosta. Yhtiö on 
ennakoinut sen käyttökatteen, ilman integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, olevan 6–8 miljoonaa 
euroa vuonna 2020 ja odotamme ohjeistuksen toistoa raportilla. Raportin yhteydessä suurin mielenkiinto 
kohdistuu kysyntänäkymiin, integraation ja etenkin kannattavuuskäänteen etenemiseen uudella kokoonpanolla.

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

Enersense | Kurssi: 4.84
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Enersensen ei ole julkaissut vertailukauden (Q3’19) lukuja, minkä taustalla on arviomme mukaan se, että yhtiö 
selvittää siirtymistä päälistalle ja sitä myöten myös IFRS-standardin mukaiseen kirjanpitoon. Odotamme yhtiön 
liikevaihdon kasvaneen voimakkaasti Q3:lla ja nousseen noin 43 MEUR:oon Empower-yrityskaupan myötä, 
mikä heijastuu lukuihin elokuusta alkaen. Näin ollen odotamme uusista Power, Smart Industry ja Connectivity-
segmenteistä selvää vetoapua liikevaihdolla.

Ennusteemme Q3:n oikaistuksi käyttökatteeksi on 1,6 MEUR (oik. käyttökate-% 3,8 %), mikä vastaa lievää 
parannusta H1:n tasosta, mutta tuntuvaa parannusta H2’19 noin nollatason käyttökatemarginaalista. Odotamme 
kannattavuuden saaneen tukea vanhan Enersensen projektikannan tervehtymisestä sekä Empowerin 
kannattavuudesta. Olemme lisänneet Q3-ennusteeseen 0,5 MEUR:n negatiivisen kertaerän, mikä heijastelee 
arviotamme yritysjärjestelystä syntyneistä kertaeristä Q3:lla. Lisäksi alempia rivejä painaa arviomme mukaan 
selvästi kasvaneet aineettomat poistot ja odotammekin raportoidun osakekohtaisen tuloksen painuvan 
tappiolle näitä peilaten. Yhtiön kannattavuuskäänteen ja yrityskaupan integraation kehityskaaren nykyisessä 
vaiheessa sekä FAS-kirjanpitostandardin vuoksi suosittelemme sijoittajia seuraamaan etenkin oikaistua 
käyttökatetta, sillä se antaa mielestämme parhaan kuvan kehityksestä.

Enersense on ohjeistanut sen käyttökatteen, ilman integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, olevan 6–8 
miljoonaa euroa vuonna 2020. Odotamme yhtiön toistavan tämän ohjeistuksen ja vuoden 2020 ennusteemme 
(oik. EBITDA 5,8 MEUR) on haarukan sisällä. Raportissa ja johdon kommenteissa mielenkiintomme kohteena 
ovat etenkin kommentit markkinatilanteesta ja -näkymistä, integraation etenemisestä sekä 
kannattavuuskäänteen etenemisen kulmakerroin

Petri Gostowski
Analyytikko
+358 40 821 5982
petri.gostowski@inderes.fi
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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 9.30 0.9 % -12.7 % Lisää 11.00 18.3 % 28.3 22.3 17.5 12.8 3.9 0.19 2.0 % 33

Admicom 100.00 2.2 % 55.3 % Lisää 100.00 0.0 % 64.9 56.2 47.3 40.1 22.0 1.00 1.0 % 493

Ahlstrom-Munksjö 17.94 0.1 % 25.3 % Vähennä 17.97 0.2 % 27.8 16.9 18.9 14.0 1.6 0.52 2.9 % 2068

Aktia Bank 8.91 -1.8 % -4.6 % Lisää 9.70 8.9 % 14.4 11.5 10.5 8.4 0.9 0.49 5.5 % 622

Alma Media 7.42 -1.9 % -6.8 % Lisää 8.50 14.6 % 19.2 13.8 17.7 12.5 2.6 0.40 5.4 % 610

Apetit 9.16 3.6 % 16.8 % Vähennä 9.00 -1.7 % 25.2 16.4 13.2 10.6 0.6 0.45 4.9 % 56

Aspo 6.02 0.3 % -21.0 % Lisää 7.00 16.3 % 21.5 24.0 10.9 14.9 1.6 0.28 4.7 % 189

Aspocomp Group 4.00 0.0 % -24.0 % Vähennä 3.80 -5.0 % 74.5 52.5 10.5 10.3 1.5 0.10 2.5 % 27

Avidly 2.96 2.8 % -41.0 % Lisää 2.80 -5.4 % neg. neg. 72.0 32.7 1.7 0.00 0.0 % 15

Basware 37.15 2.1 % 56.4 % Vähennä 38.00 2.3 % neg. 139.9 neg. 92.8 6.2 0.00 0.0 % 534

Bilot 6.52 -1.5 % 2.8 % Vähennä 6.90 5.8 % 36.1 36.5 17.7 13.7 1.8 0.08 1.2 % 32

Bittium 6.83 -1.0 % 5.1 % Vähennä 7.00 2.5 % 40.9 37.0 22.5 20.1 2.1 0.10 1.5 % 243

CapMan 1.93 -2.2 % -18.2 % Lisää 2.10 9.0 % 160.4 40.0 10.3 8.5 2.8 0.14 7.3 % 301

Cargotec 28.34 1.4 % -6.3 % Vähennä 33.00 16.4 % 17.0 24.4 12.0 10.4 1.3 0.90 3.2 % 1825

Caverion 5.50 -0.4 % -23.5 % Lisää 6.80 23.6 % 24.9 17.5 14.8 11.6 3.4 0.14 2.5 % 748

Cibus Nordic Real Estate 
(SEK)

148.80 -0.3 % 2.3 % Vähennä 160.00 7.5 % 14.8 22.2 13.7 20.3 1.3 0.93 6.5 % 531

Citycon 6.50 0.6 % -30.6 % Lisää 7.00 7.7 % 9.5 16.9 9.2 16.7 0.5 0.50 7.7 % 1157

Consti Plc 8.70 0.9 % 35.9 % Lisää 9.30 6.9 % 12.9 10.4 10.0 8.2 2.0 0.30 3.4 % 66

Detection Technology 20.00 -2.4 % -21.9 % Vähennä 20.00 0.0 % 40.6 27.6 26.9 18.8 4.8 0.29 1.4 % 287

Digia 6.92 4.8 % 73.4 % Lisää 6.40 -7.5 % 16.1 15.9 15.1 14.2 3.1 0.13 1.9 % 185

EAB Group 3.04 -0.7 % 9.4 % Myy 2.10 -30.9 % neg. 210.6 18.6 14.6 2.2 0.00 0.0 % 42

Eezy Oyj 4.00 -5.7 % -37.0 % Lisää 5.00 25.0 % 43.8 34.8 15.5 14.4 1.0 0.00 0.0 % 99

Efecte 8.00 0.6 % 48.1 % Lisää 9.20 15.0 % neg. neg. 607.3 779.5 30.9 0.00 0.0 % 49

Elisa 42.68 -1.4 % -13.3 % Vähennä 45.00 5.4 % 20.9 19.1 20.3 18.5 5.8 1.90 4.5 % 6820

Endomines (SEK) 4.21 -3.4 % -25.4 % Vähennä 5.30 25.9 % neg. neg. neg. neg. 1.3 0.00 0.0 % 537

Enedo 0.96 4.1 % -63.4 % Myy 1.00 4.2 % neg. neg. 259.6 60.3 -23.8 0.00 0.0 % 8
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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 4.84 -6.0 % 171.9 % Lisää 5.00 3.3 % 14.0 31.7 10.1 34.2 3.3 0.03 0.6 % 46

eQ 13.90 4.1 % 11.6 % Osta 15.00 7.9 % 22.8 17.1 17.6 12.9 8.3 0.61 4.4 % 539

Etteplan 9.80 -1.0 % -3.4 % Vähennä 10.00 2.0 % 16.0 13.7 14.7 12.3 3.0 0.31 3.2 % 244

Evli Pankki 9.82 -1.0 % -5.6 % Lisää 11.50 17.1 % 14.3 10.2 12.0 8.2 2.9 0.69 7.0 % 235

Exel Composites 6.34 2.3 % -2.2 % Lisää 6.00 -5.4 % 14.1 13.8 13.2 12.1 2.6 0.20 3.2 % 75

F-Secure 3.56 -1.0 % 17.1 % Vähennä 3.50 -1.8 % 33.8 24.1 30.1 23.4 6.2 0.00 0.0 % 563

Fellow Finance 2.57 1.2 % -38.1 % Lisää 3.00 16.7 % neg. 202.0 neg. 56.2 1.4 0.00 0.0 % 18

Finnair 0.39 5.2 % -93.5 % Vähennä 0.36 -6.5 % neg. neg. neg. neg. 0.6 0.00 0.0 % 541

Fiskars 11.86 -2.1 % 5.3 % Lisää 13.00 9.6 % 15.5 19.5 13.8 18.2 1.3 0.56 4.7 % 967

Fodelia 7.07 1.3 % 15.9 % Vähennä 7.00 -1.0 % 50.8 38.0 25.4 20.2 6.8 0.08 1.1 % 49

Fondia 7.20 -1.6 % -30.8 % Lisää 8.00 11.1 % 23.1 12.9 16.5 9.5 4.4 0.25 3.5 % 28

Fortum 16.02 -0.9 % -27.2 % Osta 20.00 24.9 % 13.0 8.9 13.1 10.9 1.0 1.10 6.9 % 14227

Glaston 0.60 -0.3 % -52.4 % Vähennä 0.65 8.7 % 246.6 69.1 12.5 9.9 0.7 0.00 0.0 % 50

Gofore 13.15 -0.8 % 75.3 % Lisää 13.50 2.7 % 21.0 21.6 17.8 16.7 5.3 0.25 1.9 % 184

Harvia 17.15 4.3 % 64.1 % Lisää 16.00 -6.7 % 21.6 20.7 19.5 16.8 4.3 0.46 2.7 % 320

Heeros 3.74 16.1 % 61.2 % Lisää 4.20 12.3 % 26.1 62.6 23.4 20.8 8.4 0.00 0.0 % 16

Huhtamäki 41.44 -0.5 % 0.1 % Vähennä 41.00 -1.1 % 21.2 17.4 19.2 15.1 3.0 0.94 2.3 % 4324

Ilkka-Yhtymä 3.26 0.0 % -6.6 % Osta 3.75 15.0 % 18.2 neg. 16.5 26.1 0.6 0.20 6.1 % 82

Incap 13.70 -0.7 % -18.9 % Lisää 17.50 27.7 % 11.9 7.9 9.5 6.1 2.0 0.30 2.2 % 79

Innofactor 1.19 -1.2 % 65.0 % Lisää 1.40 18.1 % 11.4 18.4 10.4 13.7 1.8 0.03 2.5 % 44

Investors House 5.55 0.9 % -14.0 % Lisää 6.00 8.1 % 14.2 11.1 10.8 11.7 0.7 0.27 4.9 % 33

Kamux 9.08 -0.2 % 22.7 % Lisää 10.00 10.1 % 20.6 14.7 14.6 10.9 4.0 0.23 2.5 % 363

Kemira 10.66 1.0 % -19.6 % Lisää 13.00 22.0 % 12.0 10.9 12.3 11.0 1.3 0.56 5.3 % 1630

Kesko 21.72 0.9 % 37.7 % Vähennä 21.00 -3.3 % 24.2 21.6 24.8 22.1 4.0 0.66 3.0 % 8609

Kesla 3.90 -3.0 % -19.8 % Lisää 4.60 17.9 % 54.1 43.6 11.8 16.1 1.1 0.05 1.3 % 13

Kone 68.66 0.2 % 17.8 % Myy 61.00 -11.2 % 36.1 27.1 33.6 24.5 10.9 1.60 2.3 % 35592
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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

Konecranes 25.70 0.2 % -6.2 % Lisää 29.00 12.8 % 13.4 14.1 13.3 10.5 1.6 1.00 3.9 % 2028

LeadDesk 21.80 7.9 % 98.2 % Lisää 20.00 -8.3 % 159.0 150.6 90.0 117.5 10.5 0.00 0.0 % 103

Lehto Group 1.32 -0.5 % -43.9 % Vähennä 1.50 13.6 % 26.2 24.9 8.2 10.7 0.7 0.00 0.0 % 76

Loudspring 0.29 -7.1 % -13.5 % Vähennä 0.36 25.0 % neg. neg. neg. neg. 1.5 0.00 0.0 % 9

Marimekko 35.00 3.7 % -2.2 % Lisää 40.00 14.3 % 23.7 17.1 21.2 15.9 5.6 1.00 2.9 % 284

Martela 2.08 0.0 % -38.1 % Vähennä 2.30 10.6 % neg. neg. 24.3 13.1 0.7 0.00 0.0 % 8

Metso Outotec 5.82 -1.4 % 1.0 % Osta 7.10 22.1 % 22.5 23.3 15.7 13.1 2.2 0.12 2.1 % 4812

Metsä Board 6.96 2.6 % 16.1 % Lisää 7.25 4.2 % 15.4 12.6 14.9 12.8 1.7 0.28 4.0 % 2474

Musti Group 19.86 4.5 % 92.8 % Vähennä 18.80 -5.3 % 44.9 39.6 32.4 25.4 4.5 0.27 1.4 % 666

Neo Industrial 2.49 2.5 % 22.1 % Vähennä 2.50 0.4 % 41.0 17.1 17.4 11.4 2.1 0.00 0.0 % 15

Neste 44.56 0.8 % 43.6 % Vähennä 50.00 12.2 % 27.9 28.2 25.6 21.3 5.6 1.05 2.4 % 34207

Next Games 1.63 3.2 % 82.6 % Myy 1.10 -32.3 % neg. neg. neg. neg. 2.3 0.00 0.0 % 45

Nixu 8.94 -0.9 % -14.9 % Lisää 9.50 6.3 % 540.4 neg. 72.6 68.9 4.6 0.00 0.0 % 66

NoHo Partners 4.60 -2.1 % -55.3 % Lisää 6.00 30.4 % neg. neg. 50.1 36.4 1.1 0.00 0.0 % 89

Nokia Corporation 2.81 -18.5 % -14.7 % Osta 3.40 21.0 % 12.4 12.7 14.7 19.0 1.0 0.00 0.0 % 15765

Nokian Renkaat 25.77 -2.8 % 0.5 % Vähennä 26.00 0.9 % 24.4 27.5 15.3 12.0 2.2 1.30 5.0 % 3579

Nurminen Logistics 0.41 5.1 % 54.1 % Myy 0.25 -39.0 % neg. neg. neg. 53.8 -3.9 0.00 0.0 % 18

Oriola 1.76 1.3 % -13.1 % Lisää 2.00 13.6 % 25.9 20.2 14.5 13.7 2.1 0.07 4.0 % 319

Orion 37.01 -0.3 % -10.3 % Lisää 42.00 13.5 % 21.9 16.7 23.3 17.7 6.5 1.50 4.1 % 5207

Outokumpu 2.14 -3.2 % -23.9 % Lisää 2.30 7.7 % neg. neg. 26.0 17.4 0.4 0.00 0.0 % 878

Ovaro Kiinteistösijoitus 3.97 1.0 % -5.3 % Vähennä 4.00 0.8 % neg. neg. neg. 73.1 0.6 0.00 0.0 % 36

Panostaja 0.69 0.0 % -24.0 % Lisää 0.75 8.4 % neg. neg. 52.7 30.2 0.8 0.03 4.3 % 36

Pihlajalinna 8.86 0.0 % -42.0 % Vähennä 11.00 24.2 % 27.7 20.3 14.7 10.8 1.9 0.00 0.0 % 200

Piippo 2.86 -2.7 % -8.9 % Vähennä 3.00 4.9 % 19.3 28.6 11.0 16.4 0.5 0.00 0.0 % 3

Ponsse 27.40 4.2 % -11.6 % Lisää 29.00 5.8 % 18.1 11.8 14.3 10.5 3.2 0.60 2.2 % 767

PunaMusta Media 5.75 0.0 % -11.5 % Vähennä 5.30 -7.8 % neg. neg. 28.5 32.2 1.7 0.10 1.7 % 71



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI MAKRO YHTIÖT TUNNUSLUVUT
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Qt Group 41.50 12.2 % 97.6 % Lisää 45.00 8.4 % 85.8 66.5 53.4 45.6 31.8 0.00 0.0 % 1002

Raisio Vaihto-osake 3.06 -0.5 % -9.9 % Lisää 3.30 7.7 % 21.3 14.5 19.8 14.6 1.8 0.14 4.6 % 482

Rapala VMC 2.70 -0.4 % -2.5 % Lisää 2.80 3.7 % neg. neg. 13.3 15.5 0.8 0.00 0.0 % 104

Raute 19.00 -3.6 % -24.0 % Vähennä 19.00 0.0 % neg. neg. 15.8 10.7 1.9 0.60 3.2 % 80

Relais Group 9.24 -0.2 % 12.0 % Lisää 9.50 2.8 % 12.9 19.7 10.9 15.1 2.3 0.25 2.7 % 155

Remedy Entertainment 31.10 6.1 % 171.6 % Lisää 33.00 6.1 % 38.0 28.3 31.5 23.3 10.7 0.20 0.6 % 375

Revenio Group 34.65 2.2 % 32.0 % Vähennä 36.00 3.9 % 59.6 58.1 46.5 37.3 13.4 0.37 1.1 % 919

Rush Factory Plc 1.04 -4.6 % -64.4 % Lisää 1.30 25.0 % neg. neg. 6.1 5.2 15.3 0.00 0.0 % 2

Sampo 32.54 -1.1 % -16.4 % Osta 38.00 16.8 % 15.2 13.0 12.6 10.7 1.5 1.70 5.2 % 18071

Sanoma 12.48 4.0 % 32.1 % Vähennä 12.50 0.2 % 20.5 8.2 18.6 15.3 2.9 0.52 4.2 % 2034

Scanfil 5.08 -0.8 % 3.9 % Osta 6.00 18.1 % 10.5 7.7 10.9 8.1 1.7 0.17 3.3 % 328

Sievi Capital 1.01 1.0 % -20.8 % Osta 1.15 13.9 % 8.0 4.9 8.1 6.1 0.8 0.04 4.0 % 58

Siili Solutions 11.20 1.4 % 22.8 % Lisää 12.50 11.6 % 17.5 14.8 13.6 11.1 3.2 0.36 3.2 % 78

Solteq 1.59 -3.0 % 6.7 % Osta 2.00 25.8 % 12.6 10.4 9.4 9.0 1.2 0.03 1.9 % 30

Soprano 0.28 0.7 % 4.4 % Vähennä 0.26 -7.8 % neg. neg. 55.4 46.8 1.4 0.00 0.0 % 5

Sotkamo Silver (SEK) 2.72 -1.1 % -32.7 % Lisää 3.85 41.5 % neg. 31.9 10.7 9.1 1.9 0.00 0.0 % 489

SRV Group 0.55 -1.4 % -59.4 % Vähennä 0.58 5.1 % neg. 22.9 17.3 13.9 0.6 0.00 0.0 % 144

SSH Communications 
Security

1.22 -1.2 % 17.9 % Myy 0.80 -34.4 % neg. neg. neg. neg. 5.7 0.00 0.0 % 47

Stora Enso 12.34 0.5 % -4.8 % Vähennä 13.00 5.3 % 24.8 16.6 17.3 14.2 1.1 0.30 2.4 % 9731

Suominen 4.82 1.0 % 108.7 % Lisää 5.40 12.0 % 9.7 8.1 12.3 8.8 1.8 0.15 3.1 % 277

Taaleri 6.68 0.0 % -20.7 % Lisää 8.00 19.8 % 16.3 12.4 10.8 9.4 1.3 0.33 4.9 % 191

Talenom 10.00 -1.5 % 33.3 % Vähennä 10.00 0.0 % 44.0 34.3 36.1 28.8 14.1 0.15 1.5 % 434

Tallink Grupp 0.61 -1.9 % -37.3 % Vähennä 0.65 6.2 % neg. neg. 20.5 24.4 0.6 0.00 0.0 % 409

Teleste 4.04 8.9 % -24.3 % Lisää 4.50 11.4 % 24.8 20.6 12.1 11.5 1.2 0.00 0.0 % 73

Telia Company (SEK) 34.14 -0.2 % -15.2 % Lisää 38.00 11.3 % 19.0 22.6 16.9 11.9 1.7 2.45 7.2 % 139619

Terveystalo 9.75 -0.9 % -12.8 % Lisää 10.90 11.8 % 28.4 29.1 22.0 20.6 2.1 0.20 2.1 % 1248
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TietoEVRY 21.66 -2.5 % -21.9 % Osta 30.00 38.5 % 10.0 24.7 9.1 12.0 1.5 1.20 5.5 % 2565

Tikkurila 13.38 -5.1 % -6.8 % Lisää 15.50 15.8 % 13.1 10.5 12.9 10.2 3.1 0.70 5.2 % 590

Titanium 11.00 -2.2 % 17.0 % Lisää 12.00 9.1 % 11.7 10.0 10.4 8.7 5.0 0.81 7.4 % 112

United Bankers 8.80 -1.7 % 0.0 % Vähennä 9.00 2.3 % 12.5 8.2 13.7 8.7 2.3 0.55 6.3 % 92

UPM-Kymmene 23.93 -1.4 % -22.6 % Lisää 27.50 14.9 % 18.4 18.1 16.4 14.1 1.3 1.30 5.4 % 12766

Uutechnic Group 0.42 -1.4 % 28.0 % Vähennä 0.44 4.8 % 24.6 19.3 12.9 9.6 2.0 0.01 2.4 % 23

Vaisala 35.05 -2.0 % 10.4 % Myy 30.00 -14.4 % 30.3 26.7 28.3 25.6 6.0 0.63 1.8 % 1277

Valmet 19.93 -0.9 % -6.7 % Lisää 23.00 15.4 % 13.5 11.1 12.3 9.4 2.6 0.85 4.3 % 2981

Verkkokauppa.com 5.06 1.2 % 43.3 % Lisää 5.70 12.6 % 15.1 10.8 18.1 11.9 5.5 0.23 4.5 % 228

Viafin Service 14.00 1.4 % 64.7 % Osta 14.00 0.0 % 19.7 13.8 19.2 13.4 2.6 0.26 1.9 % 50

Vincit 6.28 4.0 % 25.6 % Osta 7.50 19.4 % 13.5 11.9 12.5 10.3 3.1 0.14 2.2 % 75

Wulff Group 2.58 -2.3 % 45.8 % Lisää 3.20 24.0 % 10.4 7.7 9.8 8.1 1.3 0.10 3.9 % 17

Wärtsilä 6.75 0.3 % -31.5 % Lisää 8.00 18.6 % 29.3 22.8 16.7 12.2 1.8 0.20 3.0 % 3992

YIT Corporation 4.51 0.5 % -24.3 % Lisää 5.50 21.8 % 15.8 32.1 10.0 10.4 0.9 0.25 5.5 % 942

Yleiselektroniikka Oyj 17.50 4.8 % 65.1 % Lisää 18.00 2.9 % 17.6 21.1 11.7 10.1 2.7 0.36 2.1 % 44
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