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Qt Q2: Vatsahappoja siedettävä

• Outokumpu Q2: Koillisesta kaakkoon

• Revenio Q2: Poikkeuksellisen komeat luvut 
taalan tukemana

• Bittium Q2-aamutulos: Kohtuullinen suoritus, 
mutta epävarmuus pysyy

• Caverion: Suoritukseen nähden arvostus on 
alhainen

• Aktia Q2-aamutulos: Odotusten mukaista 
kehitystä

• Tecnotree Q2: Tuloksenteko ei näy tällä 
hetkellä kassavirrassa

• Scanfil Q2-aamutulos: Marginaali jäi 
ennusteista osin kertaluonteistakin tekijöistä 
johtuen

• Capman: Suurin osa aliarvostuksesta 
purkautunut

• Glaston: Marginaalien ylämäki jatkuu

• Optomed Q2: Odotellaan vielä viranomaisia

• Lehto: Projektikantaa urakalla uusiksi

• Nurminen Logistics H1: Takaisin liikkuvaan 
junaan
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Indeksit

Kehittyneillä markkinoilla Euroopassa nähtiin torstaina kevyt nousupäivä (Eurostoxx 600 +0,2 %). Myös Wall 
Streetillä taisteltiin lähellää nollaa (Nasdaq +0,4 %, Dow Jones -0,3 %, S&P 500 -0,1 %).

Aasian markkinoilla aloitettiin päivä nousutunnelmissa. Japanin Nikkei oli aamukahdeksalta 0,8 % ja Kiinan 
Shanghai Composite 0,3 % plussalla.

Valuuttamarkkinalla euron kurssi dollaria vastaan liikkui aamulla 1,02 dollarissa.

Raaka-ainemarkkinalla öljyn hinta oli eilistä selkeästi matalammalla tasolla, mutta aamulla pienoisessa 
nousussa ja Brent-futuurit liikkuivat 94,4 dollarissa/bbl (+0,3 %).
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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

Takaisin liikkuvaan junaan
05.08.2022  |  Nurminen Logistics  |  Lisää

Paisuvat saamiset varjostavat kasvutarinaa
05.08.2022  |  Tecnotree  |  Lisää

Koillisesta kaakkoon
05.08.2022  |  Outokumpu  |  Lisää

Projektikantaa urakalla uusiksi
05.08.2022  |  Lehto  |  Vähennä

Odotellaan vielä viranomaisia
05.08.2022  |  Optomed  |  Lisää

Suoritukseen nähden arvostus on alhainen
05.08.2022  |  Caverion  |  Osta

Poikkeuksellisen komeat luvut taalan tukemana
05.08.2022  |  Revenio Group  |  Vähennä

Marginaalien ylämäki jatkuu
04.08.2022  |  Glaston  |  Osta

Ankara toimintaympäristö kuritti alkuvuonna
04.08.2022  |  Enersense  |  Myy

Kamppailu kustannusinflaation kanssa jatkui 
tasaisena
04.08.2022  |  Reka Industrial  |  Vähennä
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InderesTV

Scanfil Q2'22 pe 5.8. klo 10:00

Bittium Q2'22 pe 5.8. klo 9:00 Outokumpu Q2'22: Tuloshuipulla

Makrotapahtumat, 5.8.2022

09.00 Saksa: Teollisuustuotanto MM , kesä , 
ennuste (Reuters) -0,4 /edellinen 0,2  
09.00 Saksa: #N/A , kesä , ennuste (Reuters) -
/edellinen -1,4  
15.30 USA: Maatalouden ulkopuoliset työpaikat , 
heinä , ennuste (Reuters) 250 000 /edellinen 372 
000  
15.30 USA: Yksityiset työpaikat , heinä , ennuste 
(Reuters) 230 000 /edellinen 381 000  
15.30 USA: Työttömyysaste (%) , heinä , ennuste 
(Reuters) 3,6 /edellinen 3,6  
15.30 USA: Keskimääräiset tulot, MM (%) , heinä , 
ennuste (Reuters) 0,3 /edellinen 0,3  
15.30 USA: Keskimääräinen työviikko, tuntia , 
heinä , ennuste (Reuters) 34,5 /edellinen 34,5  
22.00 USA: Kulutusluotot, $ , kesä , ennuste 
(Reuters) 24 000 000 000 /edellinen 22 350 000 
000

Seuraa meitä somessa

Facebook
> 20t seuraajaa

YouTube

Twitter

Inderes
Sijoitusfoorumi

https://www.inderes.fi/node/369473
https://www.inderes.fi/node/370218
https://www.inderes.fi/node/370524
https://fi-fi.facebook.com/inderes/
https://www.youtube.com/channel/UCA8t6FufzhadZJZBXiYW8jQ
https://twitter.com/Inderes
https://keskustelut.inderes.fi/
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Qt Q2: Vatsahappoja siedettävä

Qt:n kasvun ennustettavuus on lähitulevaisuudessa heikko ja yhtiön omistajalta vaaditaan valmiutta sietää vielä 
uusia yllätyksiä. Lyhyen tähtäimen haasteiden yli näemme yhtiön kilpailukyvyn sekä kasvunäkymän kuitenkin 
edelleen vahvana, mitä Q2-raportin yhteydessä yhtiöltä saadut kommentit myös vahvistivat. Pidämme 
osakkeen arvostusta yhtiön tuloskasvunäkymä huomioiden edelleen hyvin houkuttelevana (2024e oik. EV/EBIT 
17x). Toistamme 80 euron tavoitehintamme ja Osta-suosituksen.

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

Qt | Kurssi: 59.94
Osta | Tavoitehinta: 80.00
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Q2-luvut olivat aiemman tulosvaroituksen ja ennakkotietojen myötä odotetut

Qt tiedotti jo alkuviikosta ennen Q2-raporttia odotuksiamme heikommista alustavista Q2-kasvuluvuista (Inderes 
ennuste: +17 %, toteuma: +9 % ja valuuttaoikaistuna vain +1 %) ja laski ohjeistustaan valuuttaoikaistusta 
liikevaihdon kasvusta vuodelle 2022 (uusi 20-30 %, aik. 30-40 %). Vahvan vertailukauden lisäksi kasvua hidasti 
toimintaympäristön haasteista aiheutunut asiakkaiden varovaisuus erityisesti APAC-alueella, sekä tätä 
seurannut pehmeys varsinkin kehittäjälisenssien ja konsultoinnin myynnissä. Yhtiön mukaan sen myyntiputki 
näyttää loppuvuodelle vahvalta, mutta epävarmuus tekee kauppojen ennustamisesta haastavaa. Q2-
liikevoittomarginaali pysyi silti hyvällä 24 % tasolla.

Vahvan kasvun edellytykset ovat mielestämme edelleen kunnossa

Qt on investoinut etenkin sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitystyökalujen markkinaan, joka on 
nähdäksemme vahvassa kasvussa graafisten käyttöliittymien yleistyessä arkisissa laitteissa. Edelleen jatkuva 
komponenttipula on nähdäksemme yksi oire tästä kasvusta. Qt on nähdäksemme näyttänyt aiemmalla vahvalla 
kehittäjälisenssien kasvulla kilpailukykynsä. Vaikka uusien kehittäjälisenssejä vaativien tuotekehitysprojektien 
aloitukset näyttävät lyhyellä tähtäimellä hidastuvan, emme näe markkinan kasvutrendien tai yhtiön 
kilpailuaseman heikentyneen. Q2-raportin yhteydessä yhtiöltä saadut viestit tukivat tätä näkemystä. Odotamme 
jakelulisensseistä edelleen merkittävää kasvuajuria, kun Qt:n teknologiaa sisältäviä tuotteita siirtyy kasvavissa 
määrin loppuasiakkaille myytäväksi.

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

Qt | Kurssi: 59.94
Osta | Tavoitehinta: 80.00
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Pidimme tulosvaroituksen jälkeen päivitetyt ennusteemme varsin ennallaan, heiluntaan on vielä hyvä 
varautua

Ennusteemme kuluvan vuoden liikevaihdon kasvusta on alkuviikosta päivitetyn ohjeistuksen alareunan 
tuntumassa (+30 %, valuuttaoikaistuna noin +23 %). Oikaistun liikevoittomarginaalin ennustamme pysyttelevän 
noin 26 %:n tasolla. Vuosille 2022-2025 odotamme noin 31 %:n vuosittaista liikevaihdon kasvua ja kasvun 
skaalautuessa suhteellisen liikevoiton nousevan 31 %:n tasolle vuonna 2025. Odotamme kehittäjälisenssien 
kasvuvauhdin hiipuvan lähivuosina ja jakelulisenssien vaihtuvan Qt:n tärkeimmäksi kasvuajuriksi vuodesta 2024 
alkaen. Ennusteriskit ovat kuitenkin koholla toimintaympäristön epävarmuuden jatkuessa, joten lyhyellä 
tähtäimellä yllätyksiä voi olla vielä edessä.

Arvostus on epävarmuuksista huolimatta mielestämme edelleen hyvin houkutteleva

Lyhyen tähtäimen hidasteista huolimatta luotamme Qt:n kykyyn jatkaa vahvaa tuloskasvua, joka ajan kuluessa 
korjaa yhtiön arvostustasoa nopeasti hyvin houkuttelevaksi (2024e EV/EBIT 17x). Päivitetyn ennusteemme 
mukaisella perusskenaariolla arvioimme osakkeen tarjoavan hyvin houkuttelevan noin 17 %:n vuotuisen tuotto-
odotuksen vuoteen 2025, jolloin arvioimme yhtiön saavuttavan kypsän kehitysvaiheen ja 358 MEUR 
liikevaihdon sekä 106 MEUR liikevoiton. Yhtiötä hinnoitellaan ennusteillamme olennaisesti alle kansainvälisten 
verrokkien. Päivitetty DCF-arvo 99,1 euroa osakkeelta tukee myös näkemystämme yhtiön hinnoittelun 
houkuttelevuudesta pidemmän tähtäimen potentiaalin kautta tarkasteltuna. Arvostuksen houkuttelevuus on 
kuitenkin hyvin herkkä kasvuvauhdin muutoksille.

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

Qt | Kurssi: 59.94
Osta | Tavoitehinta: 80.00
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Outokumpu Q2: Koillisesta kaakkoon

Outokummun Q2-tulos ylitti odotuksemme, kun taas lyhyen tähtäimen ohjeistus Q3:lle oli odotetun 
mollivoittoinen. Lähiajan näkymät ovat heikentyneet viime aikoina voimakkaasti ruostumattoman teräksen 
hintojen suunnattua ripeästi kaakkoon pitkään jatkuneen nousun jälkeen, mikä heijastelee kysynnän jarrutusta. 
Tämä asetti painetta etenkin ensi vuoden ennusteillemme. Osakkeen arvostus on yli syklin katsovaan 
tulostasoon nähden varsin maltillinen ja siten toistamme lisää-suosituksemme, vaikka toimintaympäristöstä 
kumpuavat lyhyen tähtäimen epävarmuustekijät ovat koholla. Laskemme tavoitehintamme 4,8 euroon (aik. 5,5 
euroa). Johdon Q2-haastattelu on katsottavissa täällä.

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

Outokumpu | Kurssi: 4.20
Lisää | Tavoitehinta: 4.80

https://www.inderes.fi/fi/videot/outokumpu-q222-tuloshuipulla
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Odotettua kovempi vauhti jatkui Q2:lla

Outokumpu teki Q2’22:lla 547 MEUR oikaistua käyttökatetta, mikä ylitti sekä meidän että konsensuksen 
odotukset. Tulosta vahvisti selvästi (86 MEUR) raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot, jotka 
olivat odotuksiamme suuremmat. Myös näistä puhdistettuna tulos oli odotuksiamme parempi, minkä taustalla 
oli etenkin odotuksiamme enemmän kohonneet keskihinnat. Segmenteittäin katsottuna etenkin Europen, mutta 
myös Americasin tulos ylitti ennusteemme. Myös hiljattain myydyn Long Productsin tulos kohosi huomattavasti, 
mutta tästä huomattava osa linkittyy varasto- ja johdannaisvoittoihin, eikä liiketoiminnan pitkän aikavälin 
tuloksentekokyky ole arviomme mukaan merkittävästi vahvistunut yli syklin. Siten pidämme sen myyntiä 
oikeana ratkaisuna ja saavutettua hintatasoa varsin hyvänä. Ennakkovaroituksien mukaisesti Q2 oli rahavirran 
osalta haastava, minkä taustalla oli huomattava käyttöpääoman sitoutuminen. Kausiluonteisuutta, 
toimitusmäärien ja hintojen H2:n näkymää heijastellen osan tästä tulisi vapautua, mikä yhdessä Long 
Productsin myynnin kanssa vie yhtiötä kohti nettovelatonta tasetta vuoden edetessä.

Kuluvan vuoden ennusteet kohosivat Q2:n ajamana, mutta odotamme tulostahdin kääntyvän voimakkaasti

Outokumpu ohjeisti sen Q3:n jatkuvien toimintojen toimituksien laskevan 10-20 % suhteessa Q2:n tasoon ja 
myös jatkuvien toimintojen oikaistun käyttökatteen yhtiö odottaa laskevan Q2:n tasosta. Toimituksien tai 
tulostason suunta ei ollut lainkaan yllättävä, mutta Q2:n toimituksien taso huomioiden lyhyen tähtäimen 
terästoimituksien ennusteemme laskivat. Tämä kuitenkin kompensoitui vielä keskihintojen ennusteiden 
nousulla H2:n osalta. Poistimme myydyn Long Productsin jatkuvien toimintojen ennusteistamme, mutta 
kokonaisuutena vuoden 2022 ennusteemme kohosivat lievästi Q2:n ajamana. Sen sijaan ensi vuoden 
ennusteitamme leikkasimme reippaasti hintojen laskun ja odottamamme ruostumattoman teräksen toimituksien 
laskun seurauksena. Odotammekin tulostason korjaavan selvästi alaspäin ennätyksellisen ja tuloksellisesti 
poikkeuksellisen vuoden 2022 jälkeen.

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

Outokumpu | Kurssi: 4.20
Lisää | Tavoitehinta: 4.80

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/outokumpu-myy-valtaosan-long-products-divisioonastaan
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Arvostus on matala myös yli syklin katsottaessa

Osakkeen kuluvan vuoden tulospohjainen arvostus on poljettu pohjiin (P/E ja EV/EBITDA 2x), mutta 
historiallisen hyvän tulostason ansiosta pidämme lyhyen tähtäimen arvostuskertoimia käyttökelvottomina. 
Suhteessa arvioimaamme pidemmän aikavälin tulostasoon, historialliseen vapaan rahavirran tuottokykyyn ja 
tasearvoon suhteutettuna arvostus on kuitenkin myös matala. Yli syklin perspektiivin omaavat 
arvostusmenetelmät eivät tavanomaisesti toimi ostojen ajoituksen mittarina hyvin, mutta useamman vuoden 
sihdillä operoivan sijoittajan näkökulmasta pidämme arvostusta houkuttelevana. Syklin happanemisen ja 
tulevan tulostason laskun mittakaavan epävarmuudesta johtuen hyvän tuotto-odotuksen realisoituminen voi 
kuitenkin vaatia aikaa.

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

Outokumpu | Kurssi: 4.20
Lisää | Tavoitehinta: 4.80
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Revenio Q2: Poikkeuksellisen komeat luvut taalan tukemana

Toistamme Reveniolle vähennä-suosituksen, mutta tarkistamme tavoitehintamme 52,0 euroon (aik. 48,0 €) 
erinomaisen Q2-tuloksen jälkeen. Revenio eteni Q2:lle itselleen tyypillisellä tavalla tehden erinomaisen 
tuloksen, mutta valtaosa tulosylityksestä tuli kuitenkin valuuttakurssivaikutuksista. Kuluvan vuoden ennusteet 
nousivat EUR/USD-suhteen tukemana tuloslukuja, mutta ensi vuoden ennusteisiin tällä ei ollut vaikutusta. 
Revenio kuuluu Helsingin pörssin eliittiin jatkuvassa arvonluonnissa, mutta osakkeen arvostus on myös 
supertähtitasoa (2023e P/E noin 50x). Tämän takia tuotto-odotus jää varsin vaisuksi, emmekä näe lisäostoja 
perusteltuina.

Q2:n avainluvut näyttivät turhankin kirkkailta

Revenion liikevaihto oli Q2:lla 24,4 MEUR kasvaen hurjat 29,3 % vertailukaudesta. Valuuttakurssien 
vaikutuksella oikaistu kasvu oli kuitenkin ”vain” 18,1 %, mikä kuvaa paremmin varsinaista liiketoiminnan kasvua. 
Lukujen välillä on aina poikkeamia, mutta nyt ero oli peräti +11 %-yksikköä, minkä takia avainluvut näyttivät 
turhankin kirkkailta. Omassa kasvuennusteessamme (+19,5 %) emme olleet huomioineet valuuttakurssien 
viimeaikaista kehitystä (kuten ennakkokommentissa kerroimme), ja tässä mielessä kasvu oli odotuksien 
mukaista. Q2-liiketulos oli 7,1 MEUR, joten liikevoittomarginaali oli erinomaisella 29,2 %:n tasolla (Q2’21: 23,4 %). 
Myös kannattavuuteen valuuttakursseilla on merkittävä positiivinen vaikutus, mitä on hankalampi määrittää 
tarkasti. Käsityksemme mukaan ennustamamme noin 25 %:n liikevoittomarginaali olisi ylittynyt myös ilman 
valuuttakurssivaikutusta, mutta valtaosa tulosylityksestä tuli kuitenkin valuuttakursseista. Kokonaisuudessaan 
Revenion Q2-tulos oli ”taattua laatua”, mutta ei kuitenkaan niin ylivoimaisen musertava kuin markkinareaktiosta 
olisi voinut päätellä.

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

Revenio Group | Kurssi: 54.30
Vähennä | Tavoitehinta: 52.00

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/revenio-q2-torstaina-hyvin-rullaa
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Isossa kuvassa ei suuria muutoksia

Revenion ohjeistus oli odotetusti ennallaan, eli yhtiö arvioi valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan 
vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä. Kasvuohjeistus on 
valuuttakurssioikaistu, jota ilman kasvu olisi todennäköisesti jo ”erittäin vahvaa” (vastaava muutos kesällä 2021). 
Kysyntätilanne ja –näkymä on vahva molemmissa pääliiketoiminoissa, ja myös HOME2-tuoteperhe on otettu 
hyvin vastaan Yhdysvalloissa. Olemme nostaneet noin 11 % vuoden 2022 ennusteita, missä taustalla on 
valtaosin valuuttakurssimuutokset sekä Q2-tulosylitys. Vuoden 2023 tulosennusteemme nousivat noin 3 %, 
mikä kuvastaa muutosta ilman valuuttakurssien vaikutuksia suhteellisen hyvin (oletamme EUR/USD:n olevan 
vakaa ensi vuonna). Mielestämme iso kuva on pitkälti ennallaan: Revenio on luotettava arvonluoja ja vahva 
tuloskasvaja myös tulevaisuudessa, ja odotamme osakekohtaisen tuloksen kasvavan noin 20 % 2022-2025e 
(CAGR).

Osake on kallis, mutta mahdollisesti hintansa arvoinen

Revenion tarina etenee vakuuttavasti eteenpäin, kun yhtiön ydin jatkaa erinomaista suorittamistaan ja samalla 
yhtiö laajentaa tarjoamaansa oftalmologisten laitteiden lisäksi ohjelmistoihin strategisesti järkevällä tavalla. 
Yhtiön laatu ja pitkän aikavälin erinomainen tuloskasvunäkymä näkyy kuitenkin myös erittäin korkeassa 
arvostuksessa. Vuoden 2022 kertoimet ovat erittäin korkeita (oik. P/E 56x ja EV/EBIT 44x) eikä ne edullisiksi 
laske vielä ensi vuonnakaan (2023e oik. P/E 49x ja EV/EBIT 37x). Periaatteessa Revenion profiili defensiivisenä 
kasvuyhtiönä sopii erittäin hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen, mutta emme ole valmiita venyttämään 
arvostuskertoimia enempää. Pitkäaikaiset sijoittajat voivat toki edelleen pysyä Revenion kyydissä yhtiön 
jatkaessa vahvaa arvonluontia.

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

Revenio Group | Kurssi: 54.30
Vähennä | Tavoitehinta: 52.00
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Bittium Q2-aamutulos: Kohtuullinen suoritus, mutta 
epävarmuus pysyy

Bittiumin aamulla julkaisema H1-raportti oli hieman ristiriitainen. Q2-tulos ylitti hieman ennusteemme, mutta oli 
toisaalta yhtiön ohjeistuksen indikoimassa tarkassa haarukassa. Kokonaisuudessaan Q2-tulos oli kuitenkin 
kohtuullisen hyvä vaikeat olosuhteet huomioiden. Kriittinen osa raporttia oli kuitenkin näkymät ja ohjeistus 
loppuvuodelle. Tulosohjeistus oli Q3:n osalta pettymys ja aiheuttaa siten lievää painetta ennusteisiimme, mutta 
jätti loppuvuoden tuloskehityksen suhteellisen avoimeksi. Yhtiö arvioi kuitenkin koko vuoden 2022 
liiketuloksen olevan positiivinen, mikä tarjoaa pohjan ennusteille. Markkinanäkymät olivat pääosin positiivisia, 
mutta komponenttipula häiritsee yhtiötä edelleen merkittävästi. Ensireaktiomme raportista on suhteellisen 
neutraali, mutta kokonaisuus vaatii tarkempaa tarkastelua päivän aikana. Bittiumin Q2-tulosjulkistustilaisuus on 
tällä hetkellä käynnissä täällä.
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Tuoteliikevaihto ylitti hieman odotuksemme komponenttipulasta huolimatta

Bittiumin liikevaihto oli Q2:lla 22,7 MEUR eli käytännössä vertailukauden tasolla. Liikevaihto ylitti hieman 
ennusteemme (21,4 MEUR). Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihtoa kertyi 15,8 MEUR ja määrä laski hieman 
vertailukaudesta (Q2’21: 16,7 MEUR) komponenttien saatavuuden rajoittaessa edelleen yhtiön toimituskykyä. 
Yhtiön mukaan komponenttipula vaikuttaa yhä merkittävästi tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kehittymiseen ja 
kannattavuuteen, mutta yhtiö on käynnistänyt hankkeita vaihtaa tuotteissa käytettäviä vaikeasti saatavilla olevia 
komponentteja paremmin saatavilla oleviin. Tuoteliikevaihdosta Medical Technologies -tuotteiden osuus 7,7 
MEUR ja Defense & Security -tuotteiden osuus 8,2 MEUR, ja suhteessa omiin ennusteisiimme liikevaihto 
kohdistui Q2:lla voimakkaammin terveysteknologiaan. Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihto oli 6,9 MEUR 
(+15,8 %), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen osuus oli 3,7 MEUR. Palveluiden kasvu tuli 
Defense & Security -segmentin palveluista.

Q2-tulos ylitti lievästi matalat odotukset

Lievä liikevaihtoylitys tuoteliikevaihdossa heijastui odotetusti myös tulokseen, joka ylitti hieman ennusteemme. 
Käyttökate oli Q2:lla 3,4 MEUR, liiketulos 0,8 MEUR ja osakekohtainen tulos 0,016 euroa. Omat ennusteemme 
olivat 0,3-0,4 MEUR alhaisempia. Alimmilla riveillä ylitys oli prosentuaalisesti suuri, mutta tämä johtuu pienien 
lukujen matematiikasta. Käytännössä tulos oli ohjeistetun indikoimassa tiukassa haarukassa (liiketulos 0-1,0 
MEUR) ja siten odotettu. Liiketoiminnan kassavirta oli kohtuullinen 2,9 MEUR, mutta nettokassavirta 1,0 MEUR 
negatiivinen. Jaksolle osui kuitenkin myös osingonmaksu (1,1 MEUR) ja investointeihin meni 2,0 MEUR. Tase oli 
odotetusti suunnilleen nettovelaton. Ainakin ensivilkaisun perusteella Bittiumin Q2-tulos oli pitkälti odotuksien 
mukainen: absoluuttisesti matala ja kaukana yhtiön potentiaalista, mutta olosuhteisiin nähden silti kohtuullisen 
hyvä.
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Tulevaisuuden näkymät edelleen epävarmat

Bittium arvioi näkymissään vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (2021: 86,9 
MEUR). Huolimatta siitä, että kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan negatiivinen, koko 
vuoden 2022 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen (2021: 3,2 MEUR). Ohjeistus jättää paljon 
liikkumavaraa, ja on meille lähtökohtaisesti pettymys. Odotimme Q3-liiketuloksen olevan hieman positiivinen 
(ennuste 0,4 MEUR) ja toisaalta vuoden 2022 liiketuloksen (ennuste 3,6 MEUR) ylittävän edellisvuoden tason. 
Koko vuoden osalta ohjeistus ei toki poissulje ennustettamme, mutta alustavasti se aiheuttaa laskupainetta 
ainakin Q3-tulosodotuksiin. Bittiumin mukaan maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, 
inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin. Bittiumin liikevaihdosta noin 
70 % kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä. Yhtiön mukaan globaali häiriö elektroniikan 
komponenttien saatavuudessa aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta ja heikon näkyvyyden Bittiumin 
tuoteliikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen loppuvuoden 2022 aikana. Tilauskanta oli Q2:n lopussa 29,6 
MEUR eli käytännössä vuoden vaihteen tasolla (29,5 MEUR). Q1:n lopussa tilauskanta oli kuitenkin 33,3 MEUR, 
joten tästä oli tultu selvästi alas. Yhtiö ei kommentoinut tarkemmin tilauskannan sisältöä, mihin pyrimme 
saamaan lisänäkyvyyttä päivän aikana.

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

Bittium | Kurssi: 5.31
Vähennä | Tavoitehinta: 5.50



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Muuten Bittiumin kommentit eri alueilta olivat mielestämme odotetusti pääosin positiivisia. Erityisen 
mielenkiintoinen tilanne on puolustusmarkkinoilla, joita Ukrainassa käytävä sota on luonnollisesti piristänyt. 
Bittium kertoi tulevansa osallistumaan useisiin uusiin kilpailutuksiin koskien eri valtioiden taktisen viestinnän 
modernisointia ja tietoturvallisten matkapuhelinjärjestelmien toimituksia, mutta muistutti, että uusien 
hankkeiden kilpailutusvaiheet voivat kestää useita vuosia. Lisäksi yhtiö kertoi uskovansa, että Suomen 
liittyminen Natoon vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Medical 
Technologiesin puolella Respiron MDR ja FDA -hyväksyntöjä odotetaan kuluvan vuoden lopulla, jolloin 
ensimmäiset tuotetoimitukset asiakkaille Euroopan ja Amerikan markkinoilla voivat alkaa. Yleisesti yhtiö kertoi, 
että lääketieteen teknologiamarkkinat ovat toipuneet koronaviruspandemiasta johtuneesta epävarmuudesta. 
Kokonaisuudessaan markkinakommenttien ja -näkymien tarkempi avaaminen vaatii enemmän aikaa.
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Caverion: Suoritukseen nähden arvostus on alhainen

Toistamme Caverionin osta-suosituksen pitäen tavoitehintamme 6,5 eurossa Q2-tuloksen jälkeen. Liikevaihdon 
nousuvaihe, tilauskannan kasvu ja yritysostot pitävät kasvunäkymät hyvänä yhtiölle. Kannattavuus kärsii osin 
kustannusten noususta ja markkinan epävarmuudet voivat myös heikentää liikevaihdon tasoa. Toistaiseksi 
yhtiö on selvinnyt markkinan haasteista erittäin hyvin ja näkymissä liiketoimintojen odotetaan kehittyvän 
positiivisesti. Potentiaaliin nähden vielä alhaiseen tulostasoon peilattuna arvostus tarjoaa mielestämme erittäin 
hyvän tuotto-odotuksen.

Q2-raportti oli odotuksia parempi

Caverionin liikevaihto nousi Q2:lla 5,9 % vertailukaudesta noin 577 MEUR:oon ylittäen ennusteemme. Palvelut-
liikevaihto oli odotetusti nousussa (+7,7 %), mutta nousi myös vihdoin Projektit-liiketoiminnassa (2,5 %). 
Projektien kääntyminen kasvuun on tärkeää, jotta myös kannattavuus voisi selkeämmin parantua. Oikaistu 
EBITA nousi vertailukaudesta ja oli meidän ennusteemme yläpuolella noin 22,9 MEUR:ssa. Oikaistu EBITA-
marginaali oli erittäin hyvällä tasolla 4,0 %:ssa (Q2’21: 3,6 %). Erityisesti markkinassa, missä kustannukset ovat 
nousussa ja materiaaleista on pulaa, suoritus vaikuttaa vahvalta. Yhtiö sanoo, että kustannuspaineilla ja 
markkinahäiriöillä on ollut myös yhtiöön enemmän vaikutusta, mutta merkittävyydeltään ne ovat jääneet 
vähäiseksi. Koronan läsnäolo ja markkinahaasteet osin vielä kuitenkin lisäävät kannattavuuden epävarmuutta 
loppuvuoteen.
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Ennusteissa ei isoja muutoksia

Emme tehneet merkittäviä muutoksia ennusteisiimme Q2-raportin perusteella. Markkinakysynnän odotetaan 
olevan molemmissa liiketoiminnoissa positiivista, vaikka markkinahaasteet aiheuttavat vielä selkeitä riskejä 
kehitykselle. Operatiivisesti Caverionin suorituskyky on kuitenkin edennyt selkeästi oikeaan suuntaan. Ohjeistus 
odottaa liikevaihdon sekä oikaistun EBITA:n kasvavan vuodesta 2021. Vuodelle 2022 odotamme tilauskannan 
kasvun ja yritysostojen myötä liikevaihdon kasvavan 5 %:lla 2254 MEUR:oon. Oikaistun EBITA:n odotamme 
kasvavan noin 92 MEUR:oon (oik. EBITA-%: 4,1 %). Parantuvaan tulokseen vaikuttaa yhtiön säästötoimenpiteet, 
liikevaihdon kasvu sekä projektien parempi tuottavuus. Odotuksemme eivät ole korkealla, mutta mielestämme 
riskit kustannuspaineista ja markkinasta pitävät ennusteiden riskitasoa korkealla. Lähitulevaisuudessa näemme 
liikevaihdon kasvun jatkuvan (2023-2024 ka.: 3,6 %) epävarmuuden vähentyessä etenkin toimitilarakentamisen 
ympärillä ja vahvojen markkinatrendien vetämänä (digitalisaatio, energiatehokkuus). Sen sijaan kannattavuutta 
parantaa palveluliiketoiminnan korkea osuus, projektien tuottavuuden ja volyymien nousu sekä 
kustannuspaineiden maltillistuminen (2023-2024 oik. EBITA-% ka.: 5,2 %).

Arvostuksessa selkeää nousuvaraa

Caverionin osakkeen arvostus vuodelle 2022 on tulostasoon nähden mielestämme maltillinen (22e: EV/EBITDA 
6x, P/E 14x, EV/EBIT 11x) ja laskee edelleen vuodelle 2023 hyvinkin houkuttelevaksi (23e: EV/EBITDA 5x, P/E 
10x, EV/EBIT 8x). Jo vuoden 2022 arvostusta ja hyväksymämme arvostushaarukan keskitasoa käyttäen (P/E: 14-
18x, EV/EBIT 12-16x ja EV/EBITDA 7-9x), on osakkeessa merkittävää nousuvaraa. Osinkotuotto lähivuosille on 
ennusteillamme noin 4-5 %:n tasolla, joka antaa hyvän tuen tuotto-odotukseen arvostuksen nousuvaran lisäksi. 
DCF-mallimme arvo (8,0 euroa) on myös nykykurssia korkeammalla tukien suositustamme.
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Aktia Q2-aamutulos: Odotusten mukaista kehitystä

Finanssikonserni Aktian Q2-tulos jäi lievästi ennusteistamme odotuksia korkeammista luottotappiovarauksista 
johtuen, mutta isoilta linjoilta raportti vastasi varsin hyvin odotuksiamme. Uutta raportissa oli tieto Varainhoidon 
kansainvälisen myynnin vahvistamisesta, mihin suhtaudumme positiivisesti. Alustavasti emme näe lähivuosien 
tulosennusteisiimme kohdistuvan suuria muutostarpeita. Aktian Q2-tiedotustilaisuutta voi seurata kello 10.30 
alkaen inderesTV:stä.
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Palkkiotuotot kehittyivät ennusteitamme pirteämmin

Aktian liiketoiminnan tuotot asettuivat Q2:lla 71,6 MEUR:oon (-2 % v/v) ja ne ylittivät 69,7 MEUR:n tasolla olleen 
odotuksemme. Ennusteita paremman tuottokehityksen taustalla olivat palkkiotuotot, jotka säilyivät vastoin 
odotuksiamme käytännössä vertailukauden tasolla 31,6 MEUR:ssa (Q2’21: 31,7 MEUR) ja ylittivät ennusteemme 
noin 3 %:lla. Odotuksia vahvempien palkkiotuottojen taustalla oli etenkin ennusteitamme maltillisemmin 
laskeneet hallinnoitavat asiakasvarat (Q2’22: 13,9 mrd. vs. Q2’22e: 13,3 mrd. euroa). Aktian henkivakuutusnetto 
asettui Q2:lla ennusteidemme mukaisesti 12,7 MEUR:oon ja myös pankin korkokatteen kehitys vastasi varsin 
hyvin odotuksiamme (Q2’22: 25,8 MEUR vs. 25,6 MEUR).

Kulutaso ja luottotappiovaraukset olivat ennusteitamme korkeammat

Aktian kulutaso asettui Q2:lla 44,7 MEUR:oon ja oli noin 5 % ennusteitamme korkeampi. Ennustepoikkeama 
selittyy odotettua korkeammilla liiketoiminnan muilla kuluilla ja IT-kustannuksilla. Aktian vertailukelpoiset kulut 
(45,8 MEUR) pitivät Q2’21-katsauskaudella noin 4,4 MEUR kertakuluja ja näistä oikaistuna kustannukset 
kasvoivat nyt noin 8 % v/v. Kulutason kehitys herättää tiettyjä huolia, sillä se kasvattaa paineita saada ylärivi 
takaisin kasvu-uralle. Pankin luottotappiovaraukset olivat Q2:lla hieman odotuksiamme korkeammat (Q2’22: -
2,4 MEUR vs. Q2’22e: -1,2 MEUR). Aktian liikevoitto asettui Q2:lla lopulta näin ollen 24,7 MEUR:oon ja jäi lievästi 
25,9 MEUR:n odotuksestamme.
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Näkymät ennallaan, Varainhoidon kansainvälinen myynti laajenee

Aktia toisti Q2-raportissa odotetusti heinäkuussa päivittämänsä ohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2022 
liikevoiton arvioidaan olevan suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2021. Korkokatteen pankki arvioi 
odotetusti jatkavan kasvuaan nousseiden viitekorkojen ja sekä yritysasiakasliiketoiminnan volyymikasvun ja 
hinnoittelun myötä. Yhtiö odottaa myös palkkiotuottojen kääntyvän kasvuun, mutta tämä on luonnollisesti 
osaltaan alisteista yleiselle pääomamarkkinakehitykselle. Vertailukelpoisten kustannusten odotetaan nyt olevan 
inflaation vaikutus huomioiden suunnilleen vuoden 2021 tasolla (aik. ”suunnilleen vuoden 2021 tasolla”).

Aktia kertoi Q2-raportissa vahvistaneensa kansainvälistä rahastomyyntiään jakelusopimuksella kahdeksaan 
uuteen maahan (UK, Irlanti, Benelux-maat, Tanska, Norja ja ranskankielinen Sveitsi) brittiläisen Harrington-
Cooperin kanssa solmitulla jakelusopimuksella. Yhtiö on jo aiemmin antanut indikaatiota kansainvälisen 
myynnin laajentamiselle ja nyt kerrottu jakeluyhteistyö vaikuttaa alustavasti mielestämme varsin lupaavalta. 
Odotamme yhtiöltä lisäkommentteja jakeluyhteistyöstä Q2-tulosinfossa.
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Tecnotree Q2: Tuloksenteko ei näy tällä hetkellä 
kassavirrassa

Tecnotreen Q2-luvut jäivät odotuksistamme niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Yhtiö antoi ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan myös ohjeistuksen, joka oli kuitenkin ennusteisiimme nähden varovainen. Raportissa 
huomiota herätti jälleen myyntisaamisten voimakas kasvu, joka on mielestämme jo yhtiön riskiprofiilia kohottava 
tekijä. Olemme tehneet raportin pohjilta merkittäviä leikkauksia lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteisiimme. 
Huolimatta nousseesta riskiprofiilista osakkeen arvostus on mielestämme maltillinen (2023e P/E 12x ja EV/EBIT 
8x). Laskemme Tecnotreen tavoitehinnan 0,80 euroon (aik. 1,10) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta).
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Q2-luvut jäivät odotuksistamme, tilauskanta jatkoi vahvaa kasvuaan

Tecnotreen Q2-liikevaihto kasvoi 9,5 % 18,3 MEUR:oon alittaen 19,8 MEUR:n ennusteemme. Kasvua toivat 
tavara- ja palvelutoimitukset (+19 %), kun taas ylläpitotuotot (-7 %) laskivat vertailukaudesta. Kasvua rajoitti 
arviomme mukaan osittain vajaat resurssit ohjelmistojen toimituksissa sekä valuuttakurssien vaikutukset. 
Odotuksiamme matalammaksi jäänyt liikevaihto näkyi myös liikevoitossa, joka oli 5,1 MEUR alittaen 7,2 MEUR:n 
ennusteemme. Kannattavuuteen painetta aiheutti myös muuan muassa yhtiön lisäinvestoinnit omaan 
toimituskykyyn sekä kustannusinflaatio yleisesti. Tilauskanta kasvoi jälleen vahvasti ja oli 72,8 MEUR (Q2’21: 
55,0 MEUR) Q2:n lopussa, mikä kertoo hyvästä kysyntätilanteesta Tecnotreen ratkaisuille.

Myyntisaamiset jatkoivat kasvuaan ja raha virtasi väärään suuntaan

Selvästi positiivisesta tuloksesta huolimatta Tecnotreen liiketoiminnan rahavirta Q2:lla oli -0,9 MEUR ja rahavirta 
investointien jälkeen -2,1 MEUR. Rahavirtaa kuritti jälleen käyttöpääoman sitoutuminen ja erityisesti myynti- sekä 
muiden saamisten kasvu. Saamisten (Q2’22: 62,9 MEUR) voimakas kasvu on mielestämme nostanut yhtiön 
riskiprofiilia, vaikka yhtiö itse suhtautuu käyttöpääoman kasvuun välttämättömänä investointina voittaakseen 
uusia asiakkaita tarjoamalla pitkiä maksuaikoja. Yhtiön ratkaisujen ollessa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä 
pitäisi suurilla Tier1-luokan operaattoreilla olla kaikki kannustimet maksaa lopulta velvoitteensa yhtiölle. 
Suosittelemme kuitenkin sijoittajia seuraamaan saamisten kehitystä tarkasti, sillä heikossa skenaariossa näihin 
liittyy alaskirjausriski.
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Kauan kaivattu ohjeistus oli sisällöltään odotuksiamme varovaisempi

Tecnotree antoi ensimmäistä kertaa moneen vuoteen ohjeistuksen, joka odottaa liikevaihdon olevan 5-10 % 
suurempi ja liikevoiton pienempi kuin vuonna 2021. Ohjeistus parantaa selvästi näkyvyyttä yhtiön lyhyen 
aikavälin liiketoiminnan kehitykseen. Sen sisältö oli kuitenkin pettymys etenkin kasvun osalta ottaen huomioon 
yhtiön vahva tilauskanta ja H1:n hyvä kasvu (+13,6 %). Ohjeistuksen, odotuksiamme heikompien Q2-lukujen, 
yleisesti haastavan markkinaympäristön sekä toimituskykyyn liittyvien haasteiden vuoksi olemmekin tehneet 
lähivuosien liikevaihto- sekä tulosennusteisiimme merkittäviä leikkauksia. Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon 
kasvavan tänä vuonna noin 8 % ja liikevoiton laskevan 17,4 MEUR:oon (2021: 23,7 MEUR). Tämä vastaisi noin 
25 %:n liikevoittomarginaalia (2021: 37 %).

Kohonneesta riskiprofiilista huolimatta arvostus on mielestämme maltillinen

Laskeneilla ennusteillamme Tecnotreen vuosien 2022-2023 P/E-luvut ovat 16x ja 12x ja EV/EBIT-luvut 11x ja 8x. 
Mielestämme tasot ovat Tecnotreen pidemmän aikavälin kasvu- ja kannattavuusprofiiliin suhteutettuna varsin 
maltillisia. Myös DCF-mallimme kielii matalasta arvostuksesta. Samalla kuitenkin kassavirran kotiuttamiseen 
liittyvät riskit painavat hyväksyttävää arvostusta. Nousseesta riskiprofiilista huolimatta näemme kuitenkin 
osakkeen tuotto/riski-suhteen nykyarvostuksella riittävän houkuttelevana.
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Scanfil Q2-aamutulos: Marginaali jäi ennusteista osin 
kertaluonteistakin tekijöistä johtuen

Scanfil julkisti tänään aamulla Q2-raporttinsa. Scanfilin Q2-tulos oli jossain määrin jossain määrin meidän ja 
markkinoiden odotuksia vaisumpi, kun useat ja osin kertaluonteisetkin tekijät nakersivat yhtiön kannattavuutta 
odotuksia enemmän. Heinäkuussa säädetyn ohjeistuksensa Scanfil luonnollisesti toisti ja yhtiö vaikuttaa yhä 
luottavaiselta loppuvuoden marginaaliparannuksen suhteen. Alustavan arviomme mukaan Scanflin 
ennusteisiimme ei kohdistu erityisen voimakkaita muutospaineita Q2-raportin jälkeen.

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

Scanfil | Kurssi: 7.10
Lisää | Tavoitehinta: 7.60
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Suotuisa markkinatilanne jatkui ja tilapäismyynti paisutti raportoitua kasvua

Scanfilin liikevaihto kasvoi Q2:lla hyvästä vertailutasosta 23 % 213 MEUR:oon. Liikevaihto oli hyvin linjassa 
ennusteemme kanssa, mutta ennen heinäkuun liikevaihto-ohjeistusta päivitetyn konsensuksen se ylitti. 
Liikevaihtoa kiritti 30 MEUR:lla tilapäismyynti, jonka pyörittämistä Scanfil jatkoi Q2:lla toimitusketjun pysyttyä 
edelleen epänormaalina. Tämän odotustemme mukaisessa olleen tilapäismyynnin mittakaava myös kasvoi 
Q2.lla Q1:stä, kun materiaalien (etenkin puolijohteet) heikko saatavuus jatkui ja Kiinan koronasulut sotkivat 
operaatioita. Tilapäismyynnistä oikaistuna orgaaninen kasvu oli arviomme mukaan noin 10 %:n tasolla, missä 
arviomme vahvana pysyneen kysynnän tukemilla volyymeilla on arviomme mukaan ollut selvä rooli, vaikka 
hinnatkin toki ovat nousseet. Kaikki asiakassegmentit kasvoivat Q2:lla tilapäismyynnistä oikaistuna, joten kasvu 
oli laajapohjaista suotuisassa markkinassa.

Kannattavuutta nakersivat edelleen useat tekijät

Scanfilin liikevoitto laski Q2:lla vertailukaudesta niukasti 10,1 MEUR:oon, mikä alitti meidän ja konsensuksen 
ennusteet vajaalla 10 %. Operatiivista tulosta rasitti 1,4 MEUR:lla valuuttakurssien nopeista liikkeistä johtuneet ja 
lähtökohtaisesti ei-toistavat valuuttakurssitappiot. Liikevoittomarginaali oli Scanfilin perustasoon suhteutettuna 
vaisu 4,8 %. Kannattavuutta painoi luonnollisesti mainittu tilapäinen myynti, jota Scanfil pyörittää lähes 
nollakatteella. Lisäksi Kiinan koronasut ja materiaalien saatavuusongelmien luomat tuottavuushaasteet 
nakersivat kannattavuutta. Alariveillä rahoituskulut ja verot olivat niukasti ennusteitamme korkeammat, joten 
0,11 euron EPS jäi vertailuluvuista ja ennusteistamme jo selvemmin. Liiketoiminnan rahavirta kääntyi sen sijaan 
Q2:n aikana lievästi positiiviseksi, kun varaston kasvuvauhti hidastui. Tämä oli mielestämme siedettävä 
lopputulema tässä vaiheessa, mutta lähikvartaaleilla varaston suunta pitäisi kuitenkin saada kohti alamäkeä, 
jotta kassavirta paranisi selkeämmin ja varastoon sitoutuneet pääomat vapautuisivat.

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

Scanfil | Kurssi: 7.10
Lisää | Tavoitehinta: 7.60



ETUSIVU MARKKINAT SIJOITUSIDEAT INDERES.FI YHTIÖT TUNNUSLUVUT

Ohjeistus pysyi ennallaan eikä kommenteissa ollut isoja yllätyksiä

Scanfil toisti luonnollisesti heinäkuussa päivittämänsä kuluvan vuoden ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön 
liikevaihto on 800-880 MEUR ja oikaistu liikevoitto 43-48 MEUR. Lisäksi yhtiö liputti edelleen vallitsevan 
pandemiantilanteen, Ukrainan sodan sekä materiaalin saatavuusongelmien aiheuttavan epävarmuutta 
ohjeistuksen suhteen. Puolijohteiden osalta yhtiö kertoi nähneensä myös varhaisia merkkejä saatavuuden 
helpottamisesta vuoden loppupuolella, mikä oli positiivista. Kysynnän osalta suotuisa markkinatilanne vaikuttaa 
jatkuvan talousriskien kasaantumisesta huolimatta. Kokonaisuutena kommenteissa ei ollut isoja yllätykisä. 
Alustavasti arvioimme, että raportti ei aiheuta erityisen voimakkaita muutoksia ennusteisiimme kumpaankaan 
suuntaan.

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

Scanfil | Kurssi: 7.10
Lisää | Tavoitehinta: 7.60
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Capman: Suurin osa aliarvostuksesta purkautunut

CapMan julkaisi isossa kuvassa melko yllätyksettömän Q2-raportin, jonka myötä olemme tarkistaneet 
tulosennusteita vain lievästi ylöspäin pääosin sijoitustuottojen osalta. Kurssinousun myötä osakkeen tuotto-
odotus on kuitenkin kaventunut selvästi ja arvostus alkaa näyttää neutraalilta. Tätä heijastellen olemme 
päivittäneet suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) ja tarkistamme tavoitehintamme 3,3 euroon (aik. 3,1e).

Q2-raportin kannattavuusylitys selittyy sijoitustuotoilla

Q2-liikevaihto alitti 23,7 MEUR:n ennusteemme selvästi ollen 17,7 MEUR. Tätä selittävät käytännössä täysin 
odotuksia matalammat voitonjako-osuustuotot, joiden kokonaismäärä oli 3,2 MEUR (ennuste 10,0 MEUR). Myös 
hallinnointipalkkiot olivat hieman odotuksiamme pehmeämmät ennusteitamme matalamman hallinnoitavan 
varallisuuden myötä. Jatkuvan liikevaihdon osalta hallinnointipalkkioita paikkasi Palveluliiketoiminnan kehitys, ja 
segmentin liikevaihto (Q2’22: 3,2 MEUR) kasvoikin lähes 60 % vuodentakaisesta. Konsernin liikevoitto oli 
puolestaan jonkin verran odotuksiamme (12,2 MEUR) korkeammalla 14,1 MEUR:ssa. Tämä selittyy kuitenkin 
sijoitustuotoilla, jotka olivat +9,8 MEUR, kun odotuksissamme arvonmuutokset olivat nollassa.

Näkymät pysyivät isossa kuvassa ennallaan

Yhtiön kommenttien perusteella näkymät vaikuttavat edelleen varsin hyviltä pääomamarkkinoiden heikosta 
kehityksestä huolimatta. CapManin varainkeruuhankkeet vaikuttavat edistyvän kohtalaisen hyvin, ja 
tulosraportin yhteydessä yhtiö ilmoitti myös uuden pohjoismaisiin yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavan Social 
Real Estate -rahaston perustamisesta. Tuottosidonnaisten palkkioiden osalta yhtiö toisti positiiviset 
kommenttinsa, jolloin merkittävässä ennustealituksessa on näkemyksemme mukaan kyse ennen kaikkea 
ajoituksellisista tekijöistä.

Sauli Vilén
COO, analyytikko
+358 44 025 8908
sauli.vilen@inderes.fi

Kasper Mellas
Analyytikko
+358 45 6717 150
kasper.mellas@inderes.fi

CapMan | Kurssi: 3.09
Lisää | Tavoitehinta: 3.30
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Lähivuosien tulosennusteet nousseet sijoitustuottojen mukana

Olemme tehneet lähivuosien ennusteisiimme vain rajallisia muutoksia Q2-raportin jälkeen. Sijoitustuottojen 
osalta ennusteemme ovat nousseet sijoitussalkun kasvun myötä, kun taas tuottosidonnaisten palkkioiden sekä 
hallinnoitavien varojen osalta olemme tarkistaneet ennusteitamme piirun verran varovaisemmiksi. Odotamme 
CapManin tuloksen pysyvän lähivuodet noin 50 MEUR:n tasolla. Sijoittajien tulee kiinnittää tuloksen laatuun 
erityistä huomiota, sillä tuloksen mixillä on ratkaiseva merkitys CapManin arvolle. Tällä hetkellä tuloksen mix on 
edelleen varsin heikko sen painottuessa sijoitustuottoihin sekä tuottosidonnaisiin palkkioihin. Mixin 
parantumisen kannalta kriittisen Hallinnointiliiketoiminnan tuloskasvun jatkumiselle on mielestämme hyvät 
edellytykset, sillä AUM:n kasvunäkymä on erittäin vahva. Vahvan tuloskehityksen myötä osinko voidaan 
helposti pitää vakaalla kasvu-uralla.

Tuotto-odotus edelleen riittävä

Vaikka osake ei mielestämme ole enää selvästi aliarvostettu, eivät osakkeeseen ladatut odotukset ole 
kuitenkaan liian haastavat. 2022 tuloksella arvostus on edullinen, mutta huomautamme 2022 tuloksen olevan 
”liian hyvä” kertatuottojen poikkeuksellisen isosta määrästä johtuen. 2023–2024 yhtiön normaalimpaa 
tuloskuntoa heijastelevat P/E-kertoimet ovat 14-15x (EV/EBIT ~11x), jotka ovat mixin painopiste huomioiden 
suhteellisen neutraaleja tasoja. Korkea ja turvallinen 5-6 %:n osinkotuotto ja vahvasti etenevä strategia tarjoavat 
mielestämme kuitenkin riittävän tuotto-odotuksen kyydissä pysymiseksi.

Sauli Vilén
COO, analyytikko
+358 44 025 8908
sauli.vilen@inderes.fi

Kasper Mellas
Analyytikko
+358 45 6717 150
kasper.mellas@inderes.fi

CapMan | Kurssi: 3.09
Lisää | Tavoitehinta: 3.30
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Glaston: Marginaalien ylämäki jatkuu

Glastonin Q2-tilaukset samoin kuin liikevaihto jäivät ennusteestamme vain hieman. Suhteellinen oikaistu 
kannattavuus taas oli odottamaamme parempi. Isot kertakulut kuitenkin rasittivat raportoitua tulosta. Glastonin 
päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 on mielestämme varovainen. Ennustemuutoksemme ovat oikaistujen lukujen 
osalta vähäisiä. Glastonin osake on kaikilla käyttämillämme mittareilla edullisesti hinnoiteltu. Nostammekin 
suosituksen osta-tasolle (aik. lisää). Säilytämme kuitenkin tavoitehinnan 1,20 eurossa.

Q2-numeroissa ei isoja yllätyksiä

Glastonin Q2-tilauskertymä laski 13 % v/v ja oli melko hyvin linjassa ennusteemme kanssa. Tilaukset laskivat 
kaikissa liiketoimintasegmenteissä, eniten Automotive & Displayssa jonka vertailujakso oli erittäin vahva ja 
jossa Kiinan covid-sulkutoimet käytännössä pysäyttivät maassa käydyt kauppaneuvottelut. Tilauskanta kasvoi 
+21 % v/v ylittäen 100 MEUR ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 alun. Q2-liikevaihdon 24 %:n v/v kasvu oli 
odotta-maamme luokkaa ja heijasti tilauskannan kasvua (Q1:n lopussa +44 % v/v). Kiinan tilanteella ja 
toimitusketjun häiriöillä oli kuitenkin vaikutusta liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 
6,6 % eli odottamaamme 6,1 %:a parempi. Kannattavuutta paransi etenkin volyymikasvu. Konsernin raportoituja 
tuloslukuja rasitti kaksi kertaluonteista kuluerää eli Venäjän liiketoimintojen alasajo sekä aiemman 
jälleenrahoituspaketin järjestelykulut. Näiden erien vuoksi erot omiin ennusteisiimme olivat raportoidun 
tuloksen osalta mittavia.

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

Glaston | Kurssi: 0.89
Osta | Tavoitehinta: 1.20
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Varovainen ohjeistus suhteessa näkymiin

Glaston täsmensi 2022-ohjeistustaan. Yhtiö odottaa edelleen liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta, 
minkä ei pitäisi olla vaikeaa, sillä H1’22:n liikevaihto kasvoi 26 % v/v. Glaston tarkensi ohjeistustaan vuoden 
2022 oikaistuksi EBITA:ksi 12-15 MEUR:on (aik. >11,1 MEUR). Tämäkään ohjeistus ei ole vaativa ainakaan 
alarajansa osalta, sillä H1’22:n oikaistu EBITA oli 7,0 MEUR. Glaston itsekin myönsi epäsuorasti EBITA-
ohjeistuksen alarajan olevan varovainen. Yhtiö on luottavainen H2’22:n ja pidemmänkin aikavälin 
kysyntänäkymien suhteen ja kehui sekä lämpökäsittely- että eristyslasilinjojen ja konepäivitysten vahvaa 
kysyntää EMEA:ssa ja Amerikoissa. Glaston totesi erikseen, että luottamus energiaa säästävien 
eristyslasiratkaisujen kysyntään etenkin Euroopassa on luja. Myös Automotive & Display –yksikkö käy tällä 
hetkellä ”paljon kiinnostavia keskusteluja” ja markkinan Kiinassa uskotaan palautuvan covidin jäljiltä vuonna 
2023. Ennustemuutoksemme ovat vähäisiä.

Nykyarvostus ei huomioi positiivisia trendejä

Q2 oli jo neljäs perättäinen kvartaali, jossa Glastonin liukuvan 12 kuukauden oikaistu EBITA-marginaali 
kohenee. Kokonaisuutena pidämme Glastonin kasvu- ja kannattavuusnäkymää myönteisenä ja tämän pitäisi 
alkaa heijastua osakekurssiin. Osakkeen kokonaistuotto-odotus (n. 22 % p.a.) ylittää selvästi oman pääoman 
vajaan 12 %:n tuottovaatimuksen, minkä vuoksi riskikorjattu tuotto-odotus on erittäin houkutteleva. Osakkeen 
vuoden 2023 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 35-36 % verrokkiryhmän mediaanin alapuolella. Kerroinpohjainen 
diskontto ylittää siten selvästi 10 %:n tason, jota olemme Glastonin tapauksessa pitäneet soveltuvana. DCF-malli 
antaa osakkeen nousupotentiaaliksi yli 70 %, mikä tukee selvästi positiivista näkemystämme osakkeesta.

Erkki Vesola
Analyytikko
+358 50 549 5512
erkki.vesola@inderes.fi
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Optomed Q2: Odotellaan vielä viranomaisia

Toistamme Optomedin lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintamme 4,5 euroon (aik. 4,2 €). Q2-tulos oli 
lievä pettymys, mutta loppuvuonna tahdin pitäisi parantua. Suurin ajuri on lähikuukausina odotettavissa oleva 
FDA-hyväksyntä Aurora AEYE -ratkaisulle, mikä on kriittinen koko sijoitustarinan kannalta. Q2:n yhteydessä 
saimme hieman lisää konkretiaa yhtiön mahdollisuuteen Yhdysvalloissa, ja potentiaali on odottamallamme 
tasolla. Negatiivisella puolella yhtiön yllä on tulosvaroitusriski, sillä ohjeistus vaatii voimakasta parannusta 
loppuvuonna.

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

Optomed | Kurssi: 3.96
Lisää | Tavoitehinta: 4.50
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Tulos oli lievä pettymys

Optomedin liikevaihto laski Q2:lla odotuksiemme mukaisesti noin 7 % yhteensä 3,7 MEUR:oon. Kiinan myynti 
romahti yli 90 % vertailukaudesta uuden myyntikanavan rakentamisen ollessa vielä vaiheessa, mutta toisaalta 
laitemyynti kasvoi muilla markkinoilla yli 40 % vertailukaudesta. Vaikka kasvuyhtiölle viime aikainen 
liikevaihtokehitys on jopa noloa, Kiinan ulkopuolella kehitys on ollut viimeiset 12 kk hyvää. Alhaisen 
liikevaihtotason takia Optomedin tulos oli luonnollisesti tappiollinen (liikevoitto -1,4 MEUR) jääden hieman 
odotuksistamme (-1,2 MEUR). Tulospettymystä suurempi ongelma oli kassavarojen muutos, sillä kassa kasvoi 
Q2:n aikana vain +2,4 MEUR, vaikka Optomed teki toteutti jaksolla osakeannin keräten 4,8 MEUR. Rahavarat 
kvartaalin lopussa olivat 7,1 MEUR, mikä on kohtuullinen taso, muttei anna hirveästi liikkumavaraa ajatellen 
Aurora AEYE:n kaupallistamista.

Iso kuva ennallaan, mutta Yhdysvaltojen mahdollisuuteen hieman lisää konkretiaa

Optomed toisti ohjeistuksensa (liikevaihto kasvaa 2022), mutta yhtiö myönsi itsekin tarvitsevansa vetoapua 
myös Kiinasta ohjeistuksen saavuttamiseksi ja tähän liittyy merkittävää epävarmuutta. Tulosvaroitusriski on siis 
selkeä, vaikka ennustamme vielä +1,7 %:n kasvua. Ison kuvan kannalta oleellisempaa mielestämme on, että 
H2:lle kasvunäkymä on hyvä ja liikevaihdon mukana myös tuloskunto ja rahavirrat paranevat. Sijoitustarinan 
kannalta kriittiset askeleet ovat ennallaan: Aurora AEYE:n FDA-luvan saaminen lähikuukausina, uuden 
liiketoimintamallin käyttöönotto Yhdysvalloissa sekä tekoälyratkaisun myynnin kiihdyttäminen. Jos yhtiö 
onnistuu tässä läpimurrossa, markkinaa Yhdysvalloissa on valtavasti valloitettavana. Arvioiden mukaan 
Yhdysvalloissa tulee seuraavan 5-10 vuoden kuluttua olemaan vähintään 50 000-100 000 diagnostiseen 
tekoälyyn kytkeytyvää silmänpohjakameraa seulomassa diabeettista retinopatiaa. 
Onnistumistodennäköisyyksiä on vaikea arvioida ja ikkuna on tiukka kilpailun kiristyessä jatkuvasti, mutta omat 
vahvuutensa Optomedillä mielestämme on. Samalla on hyvä huomioida, että noin 60 MEUR:n markkina-arvolla 
varustetulle yhtiölle pienemmätkin onnistumiset riittäisivät.

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

Optomed | Kurssi: 3.96
Lisää | Tavoitehinta: 4.50
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Korkeimman riskiluokituksen osakkeita

Optomed voi lähivuosina muuntautua tappiollisesta laite- ja ohjelmistoyhtiöstä kannattavaksi kokonaisratkaisun 
toimittajaksi. Jos skenaario toteutuisi, osake olisi nyt hyvinkin edullinen, mutta lopputulemien hajonta on todella 
suuri. Lievää myötätuulta arvostuksella tarjoaa se, että korkojen nousu on pysähtynyt ja ainakin väliaikaisesti 
tappiolliset kasvuyrityksetkin ovat saaneet lievää tukea markkinoilta. Optomedin EV/S-kertoimet (2022e 4x ja 
2023e 3x) ovat sinänsä hyvinkin kohtuullisia ja jopa 70 % verrokkiryhmää alhaisempia, mutta selkänojaa niistä 
on vaikea hakea ilman FDA:n apua. Riskiluokitukseltaan olemme nostaneet Optomedin korkeimpaan ryhmään, 
mutta silti osakkeen riski/tuotto-suhde on kohtuullinen huomioiden epätodennäköisen onnistumisen mukanaan 
tuoma suuri potentiaali. Jäämme odottamaan FDA-hyväksyntää ja tulevaa murrosta varovaisella lisää-
suosituksella.

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

Optomed | Kurssi: 3.96
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Lehto: Projektikantaa urakalla uusiksi

Toistamme Lehdon tavoitehinnan 0,35 eurossa nostaen samalla suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy) 
yhtiön Q2-tuloksen jälkeen. Q2-tulos oli luvuiltaan ennusteitamme heikompi jättäen loppuvuodelle selkeitä 
paineita tulosparannukselle. Osin kertaluonteisten tappiokirjausten jälkeen polun pitäisi tosin olla nyt helpompi. 
Liiketoiminnan tervehdyttämistoimia jatketaan nyt rahoituspaketin tuoman työrauhan kanssa, mutta Lehdolla on 
vielä haasteita projektien kustannusten kanssa ja tappiot jatkuvat vuonna 2022. Lähivuosien 
tulosparannukseen omia riskejä tuo markkinatilanteen epävarmuus ja asuntomarkkinoiden kantokyky. Arvostus 
on laskenut maltillisemmaksi, mutta riskit huomioiden osakkeen tuotto-odotus jää mielestämme vielä heikoksi.

Q2-tulos oli odotuksia heikompi

Lehdon liikevaihto laski vertailukaudesta 16 % noin 92 MEUR:oon, kun odotimme noin 7 %:n laskua (102 MEUR). 
Liikevaihtoon vaikutti etenkin asuntorakentamisen alhaiset valmistumiset, kun Toimitiloissa liikevaihto oli 
vertailukauden tasolla. Yhtiön toimien ja markkinaympäristön myötä konsernin tilauskanta oli Q2:n lopussa 286 
MEUR:ssa. Tämä on noin 40 % vertailukauden alapuolella, mikä tulee näkymään yhtiön liikevaihdossa 
lähivuosien aikana. Yhtiö on lopettanut etenkin Toimitiloissa kannattamattomia hankkeita, mikä oli yksi syy 
näinkin rajulle pudotukselle. Jatkuvien toimintojen liikevoitto heikkeni vertailukaudesta -10,2 MEUR:oon (Q2’21: -
0,8 MEUR) ollen selkeästi odotuksiemme (-4,9 MEUR) alapuolella. Kannattavuutta heikensi edelleen 
projektiongelmat, kustannuspaineet, materiaalien saatavuusongelmat ja alhainen volyymitaso. Osittain Q2:lle 
näyttäisi tuloutuneen kuitenkin hieman myös kertaluonteiseksi luonnehdittavia sanktiomaksuja lopetetuista 
hankkeista. Tämän poistumisen voi nähdä tukevan kannattavuutta loppuvuonna, mutta silti tekemistä riittää.

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

Lehto | Kurssi: 0.37
Vähennä | Tavoitehinta: 0.35
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Liikevaihtoennusteet laskivat

Laskimme etenkin volyymiennusteitamme lähivuosille yhtiön 40 % laskeneen tilauskannan myötä. Etenkin 
Toimitilojen volyymit laskevat ennusteissamme lähivuosina. Lehto ohjeistaa edelleen, että vuoden 2022 
liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vertailukautta alhaisempi (2021: 404 MEUR) ja että liiketulos 
jatkuvista toiminnoista on noin 15-20 MEUR tappiollinen. Ennustamme liikevaihdon laskevan nyt vuonna 2022 
noin 396 MEUR:oon ja liikevoiton olevan -18,4 MEUR tappiollinen. Vuonna 2023 odotamme liikevaihdon 
edelleen laskevan (-7 %) tilauskannan alhaisen tason vuoksi ja volyymien lähtevän nousuun vasta vuonna 2024 
(+3 %). Tuloksen ennustamme parantuvan selkeästi (23-24e ka. EBIT: 10 MEUR, 2,7 %) yhtiökohtaisten 
ongelmien väistyessä ja kustannuspaineiden taakan hälventyessä. Isoimmat riskit liittyvät markkinan kantoon, 
kustannuspaineisiin sekä yhtiön projektihaasteiden jatkumiseen.

Arvostus ei täysin kompensoi riskejä

Lehdon arvostuksessa saamme hakea tukea vuodesta 2023, kun vuonna 2022 tulos ajautuu tappiolle. 
Vuodelle 2023 arvostus ei kuitenkaan ole mielestämme riskeihin nähden äärimmäisen houkuttelevalla tasolla 
(2023e: EV/EBIT: 13x, P/E: 10x). Verrokkeihin nähden yhtiö on selkeällä preemiolla, vaikka verrokkien 
käyttökelpoisuus on nyt heikko. Pidemmän aikavälin mahdolliseen potentiaaliin nojaaminen ei ole nyt 
aiheellista, sillä projektihaasteet sekä markkinoiden riskit painavat tuotto/riskisuhteessa enemmän. Lehdon 
onnistuessa selättämään ongelmat ja tervehdyttämään liiketoimintansa, on osakkeessa merkittävää nousuvaraa 
(esim. DCF: 0,9 euroa) Toisaalta ongelmien jatkuessa rahoituksen tarve nousee uudelleen esiin eikä 
negatiivisiakaan skenaarioita voi laskea pois.
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Nurminen Logistics H1: Takaisin liikkuvaan junaan

Nurminen Logisticsin H1 sujui odotuksia vahvemmin ja etenkin kasvuluvut ylittivät odotuksemme geopoliittisista 
haasteista huolimatta. Raportin yhteydessä yhtiö antoi vuodelle 2022 ohjeistuksen, mikä ylitti raporttia 
edeltäneen arviomme. Odotuksiamme vahvempaa raporttia ja olosuhteisiin nähden rohkaisevia näkymiä 
peilaten nostimme lähivuosien ennusteitamme. Nykyennusteillamme Nurmisen osake on halpa lähivuosille, 
mutta useista ulkoisista ja vaikeasti ennustettavista riskeistä johtuen emme ota vielä voimakkaampaa 
positiivista näkemystä yhtiöstä. Täten nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tarkistamme 
tavoitehintamme 1,00 euroon (aik. 1,25 €).

Kasvu jatkui hyvällä tasolla H1:llä

Nurmisen liikevaihto kasvoi H1:llä 14 % 72 MEUR:oon (enn. 64 MEUR). Odotuksiamme vauhdikkaampi kasvu oli 
laaja-alaista liiketoimintojen tasolla ja oli mielestämme hyvä osoitus yhtiön reagointi- ja operointikyvystä 
nopeasti muuttuneessa markkinassa. Raportoitua liikevoittoa Nurminen teki H1:llä 2,4 MEUR alittaen 3,0 
MEUR:n ennusteemme, jota painoi odotustemme mukaisesti konttijunaliiketoiminnan äkkipysähdys. Tämän 
vaikutus operatiiviseen tulokseen oli noin 2,2 MEUR, mikä oli selvästi odotuksiamme enemmän. Näistä 
mielestämme operatiivista, mutta kertaluonteisista kuluista oikaistuna kannattavuus oli odotuksiemme 
mukaisella tasolla. Alemmilla riveillä verot olivat ennusteitamme matalammat kirjauskäytännön erotessa 
odotuksistamme vahvistettujen tappioiden osalta. Siten raportoitu EPS asettui 0,01 euroon vastaten 
ennusteitamme.
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Kasvuennusteemme nousivat odotuksiamme myönteisempiä näkymiä peilaten

Nurminen antoi ohjeistuksen vuodelle 2022 ja odottaa liikevaihdon kasvavan tai pysyvän vuoden 2021 tasolla 
(2021: 141 MEUR). Puolestaan vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin yhtiö odottaa olevan 4-7 %. 
Odotuksiamme paremman H1-raportin ja annetun ohjeistuksen myötä nostimme kuluvan vuoden 
kasvuennustettamme ja odotamme yhtiön liikevaihdon nousevan 4 % 146 MEUR:oon (aik. 134 MEUR). 
Oletuksenamme on, että yhtiön toimintaympäristö lähtee hiljalleen normalisoitumaan H2:n loppua kohden. 
Myönteisempiä näkymiä peilaten nostimme lähivuosien Rahtijunaliiketoiminnan ennusteitamme. Muiden 
liiketoimintojen ennustemuutosten absoluuttinen merkitys jäi vähäisemmäksi. Kannattavuusennusteemme 
pidimme vakaalla tasolla, mutta volyymien kasvun myötä operatiiviset tulosennusteemme nousivat lähivuosille 
7-10 %. Myös EPS-ennusteemme saivat tukea tarkistettuamme veroennusteitamme alas vastaamaan 
raportointikäytäntöä (ts. Suomen toimintojen verot nollin).

Useat toimintaympäristöön liittyvät epävarmuudet pitävät katseemme toistaiseksi lyhyessä pelissä

Ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut vuosille 2022 ja 2023 ovat 10x ja 7x. Tulospohjaisesti arvostus on 
halpa lähivuosille, mutta arvostuskuva sisältää merkittävää ennusteriskiä Rahtijunaliiketoiminnan kehitykseen 
liittyen. Useista yhtiön vaikutusalueen ulkopuolista toimintaympäristön epävarmuuksista (sis. pohjoisen reitin 
asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön normalisoitumisen aikataulu, inflaatio, globaali talouskehitys ja 
mahdollinen Euroopan energiakriisi) sekä eteläisen reitin varhaisesta vaiheesta johtuen kasvun kulmakerrointa 
on erittäin vaikeaa ennustaa. Tästä johtuen peilaammekin yhtiön arvostusta lähinnä kuluvaan vuoteen. Suuntaa 
antavat osien summa -sekä DCF -laskelmat ovat selvästi nykykurssia korkeammalla (1,3-1,8 €/osake) ja 
indikoivat osakkeen pidemmän aikavälin potentiaalista, mikäli toimintaympäristön liittyvät haasteet pysyvät 
hallinnassa ja yhtiö yltää vähintään odotuksiimme myös lähivuosina.
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Suomalaisten ja ruotsalaisten rakennusyhtiöiden 
arvostustasojen eroja
Liiketoiminnan suorituskyvyn tarkastelun jatkoksi olemme tarkastelleet suomalaisten ja ruotsalaisten 
rakennusyhtiöiden arvostustasoja tulospohjaisten EV/EBIT ja P/E-luvun avulla. EV/EBIT-luku on hyvä mittari 
rakennusyhtiöille, sillä se huomio myös yhtiön taseasemaa ja velkaantuneisuutta. EV/EBIT on myös laajempi ja 
vertailukelpoisempi tunnusluku, sillä luvussa käytettävä liikevoitto eli EBIT on ylempänä tuloslaskelmassa kuin 
nettotulos, jota käytetään P/E-luvussa. P/E-luvussa on käyty läpi enemmän tuloslaskelman eriä ja mahdollisia 
yhtiökohtaisia oikaisuja, jolloin vertailukelpoisuus voi heikentyä. Keskitymme analyysissamme ensisijaisesti siis 
tarkastelemaan EV/EBIT-lukua.

Analyysissamme on käytetty arvostuskertoimien osalta ennusteita vuodelle 2023, sillä markkina pitkälti katsoo 
jo eteenpäin vuoden 2022 tuloksista. Lisäksi monella yhtiöllä ennusteissa voi olla kertaeriä, mitkä tekevät 
tuloksesta vertailukelvottoman.

Ruotsalaisten rakennusyhtiöiden arvostus on suomalaisia alhaisempi

Suomalaisten ja ruotsalaisten rakennusyhtiöiden keskiarvo EV/EBIT ennuste vuodelle 2023 on 9,0 ja P/E-luku 
puolestaan 8,8.
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Kun rakennusyhtiöitä tarkastellaan erikseen maittain, huomataan joitain eroja. Suomalaisille yhtiöille vuoden 
2023 ennustettu EV/EBIT on 9,9 ja P/E 8,8. Vastaavat luvut ruotsalaisille yhtiöille ovat 8,2 ja 8,8. Täten 
suomalaisten rakennusyhtiöiden keskimääräinen EV/EBIT-luvulla mitattu arvostus on korkeammalla tasolla kuin 
ruotsalaisten verrokkien. P/E-lukujen keskiarvo on sama. Arviomme mukaan ruotsalaisten yhtiöiden alhaisempi 
arvostus on hieman yllättävää ottaen huomioon näiden paremman menestyksen ja suomalaisten yhtiöiden 
kohtaamat lukuisat haasteet. Tähän yksittäisenä syynä voi olla, että suomalaisten yhtiöiden tulostaso on matala 
vielä vuonna 2023, jolloin arvostus vaikuttaa korkeammalta kuin mitä se normaalituloksella olisi. Ruotsissa 
taasen kyse voi olla ennätystuloksista, johon arvostusta verrataan. Tämä laskee arvostusta sijoittajien 
arvioidessa nykyisen tuloksen kestämättömäksi.

EV/EBIT-luvulla tarkasteltuna voidaan sanoa yleisesti, että rakennusyhtiöt ovat Suomessa ja Ruotsissa 
keskimäärin alhaisesti arvostettuja tällä hetkellä. Karkeasti voidaan sanoa, että nykytilanteessa 10-12 X EV/EBIT 
olisi hyväksyttävä taso ja 9 X EV/EBIT on jo halpa. Mikäli taloudellinen tilanne olisi parempi, yleisesti voitaisiin 
puhua kertoimien nousevan jopa 14x-tasolle.
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Yksittäiset firmat keskiarvoon nähden

Tarkastelemistamme suomalaisista yhtiöistä Lehdon arvostus on selkeästi kovin EV/EBIT-luvulla (18,4). Vuonna 
2021 Lehdon tulos on ollut negatiivinen ja EV/EBIT-luku negatiivinen. Vuonna 2023 on ennustettu, että tulos 
kääntyy positiiviseksi, ja osakkeeseen on hinnoiteltu odotuksia. Tulostaso ennusteissa on kuitenkin vielä hyvin 
alhainen Lehdon varsinaiseen normaalitulokseen nähden. Tästä syystä kertoimet ovat korkealla tasolla 
nykyiseen tuloskuntoon nähden. Tämän lisäksi hinnanmuodostus voi kärsiä pienissä pörssiyhtiöissä, joissa 
omistus on keskittynyt tietylle joukolle.

Suomalaisista yhtiöistä Kreaten ennustettu EV/EBIT (6,9) on alhaisin. Niin kuin aikaisemmassa rakennusyhtiöitä 
käsittelevässä analyysissa huomasimme, on Kreate yksi Suomen parhaiten pärjänneistä rakennusyhtiöistä 
esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoa ja kasvua tarkastellessa. Kreate keskittyy infrarakentamiseen, johon 
kuuluvat väylärakentaminen (mm. ratarakentaminen ja teiden rakentaminen) sekä taitorakentaminen (mm. 
sillanrakentaminen ja erikoispohjarakentaminen).

Ruotsalaisista rakennusyhtiöistä esiin nousee pienempien rakennusyhtiöiden, kuten Bonavan erittäin alhainen 
arvostus verrattuna muihin yhtiöihin. Vuodelle 2023 ennustettu EV/EBIT-luku on 6,2 ja P/E-luku 7,0. 
Tarkastelemistamme ruotsalaisista yhtiöistä Bonavan markkina-arvo on myös huomattavasti pienempi (397 
MEUR) kuin muiden ruotsalaisten. Asuntorakentaminen on hyvin suhdannealtista ja markkina onkin hinnoitellut 
tulevaisuuden näkymät huonoiksi. Voi myös olla, että suhdanteille alttiita yrityksiä halutaan yleisesti nyt vältellä 
sijoittajien toimesta varsinkin reunamarkkinoilla, johon pohjoismaatkin ainakin osin kuuluvat.
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Isompia yhtiöitä, kuten Skanskaa Ruotsissa ja YIT:tä Suomessa arvostetaan keskiarvoon nähden korkeammalle 
P/E-luvulla mitattuna jo heidän kokonsa puolesta. Tätä selittänee myös se, että heidän liiketoimintansa on usein 
hajautuneempaa niin maantieteellisesti kuin rakentamisen sisälläkin. Yhtiöillä usein on suhdanteille vähemmän 
alttiita liiketoimintoja, kuten infra- ja korjausrakentaminen), jotka tasapainottavat muiden liiketoimintojen 
heikompia aikoja. Vakaampia liiketoimintoja arvostetaan korkeammalle.

Yhteenveto

Ruotsalaiset rakennusyhtiöt ovat keskimäärin pörssissä suomalaisia verrokkejaan alhaisemmin arvostettuja 
EV/EBIT-luvulla tarkasteltuna, vaikka ruotsalaiset yhtiöt ovatkin keskimäärin menestyneet paremmin. 
Yksittäisten yhtiöiden arvostuksissa voi olla suuriakin eroja ja on hyvä tiedostaa, että nykyinen tulostaso 
määrittää paljolti arvostuksen kalleutta. Toisin sanoen korkea arvostus ei välttämättä ole kallis ja matala 
arvostustaso ei välttämättä ole halpa.
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Enersense Q2: Ankara toimintaympäristö kuritti alkuvuonna

Enersense julkisti eilen Q2-tuloksensa. Yhtiö antoi noin viikko sitten ennakkotietoja Q2:n kehitystä ja laski 
kuluvan vuoden ohjeistustaan. Siten Q2-tulos oli varsin yllätyksetön ja myös lyhyen tähtäimen näkymiin raportti 
ei tuonut muutoksia. Tätä kokonaiskuvaa heijastellen ennusteemme ovat pysyneet pitkälti ennallaan. Siten 
myös toistamme 5,0 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme riski/tuotto-suhteen ollessa mielestämme 
erittäin heikko. Johdon Q2-haastattelu on katsottavissa täällä.
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Toinen neljännes oli tuloksellisesti hyvin haastava

Enersensen antamien ennakkotietojen myötä operatiiviset rivit olivat jo tiedossa ja yhtiö teki liikevaihtokuormaa 
Q2:lla 59,8 MEUR, mikä oli vertailukauden tasalla. Segmenteittäin katsottuna Powerin liikevaihto löi 
ennusteemme ja Connectivity jäi odotuksistamme, kun muissa segmenteissä suoriuduttiin melko linjassa 
odotustemme kanssa. Yhtiön mukaan ICT-alan lakolla oli vaikutusta erityisesti Connectivity-liiketoimintaan. 
Enersensen Q2:n oikaistu käyttökate asettui -0,4 MEUR:oon. Operatiivinen tulos heikkeni selvästi 
vertailukaudesta, joskin tulokseen vaikutti edelleen negatiivisesti panostukset merituulivoimaan ja uuteen ERP-
järjestelmään. Operatiivisesti kustannuspuolella vastatuulta toi myös kustannusinflaatio, materiaalien 
saatavuusongelmat ja viivästyneet projektien aloitukset. Kustannusinflaatio kiusasi operatiivisia kannattavuuksia 
jokaisessa segmentissä, mitä heijastellen vain Power-liiketoiminta ylsi operatiivisesti voitolle. Raportoitu 
osakekohtainen tulos painui ennusteidemme alle -0,28 euroon, mitä rasitti odotuksiemme vastaisesti 
tuloslaskelmavaikutteiset verot.

Pidimme tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyt ennusteet pitkälti ennallaan

Enersense laski viikko sitten kuluvan vuoden ohjeistustaan ja odottaa nyt sen liikevaihdon olevan 245-265 
MEUR ja oikaistun käyttökatteen olevan 6-12 MEUR. Laskimme kuluvan vuoden ennusteitamme jo selvästi 
tulosvaroituksen yhteydessä ja näin ollen yllätyksettömän Q2:n raportin jälkeen lyhyen tähtäimen 
ennusteemme ovat pitkälti ennallaan. Odotamme kuluvalta vuodelta 247 MEUR:n liikevaihdolla 8,2 MEUR:n 
oikaistua käyttökatetta. Tämä edellyttää, että kannattavuuskehitys vahvistuu alkuvuoden tasosta selvästi jo 
H2:lla, sillä alkuvuoden tulos saa tukea tuotoista, joiden emme odota toistuvan H2:lla. Viivästyneiden projektien 
aloituksien ja ICT-alan lakon väistymisen tulisi antaa odottamallemme kasvulle ja tulosparannukselle eväät. 
Myös lähivuosien ennusteemme säilyivät ennallaan ja odotamme vuosien 2023-2024 operatiivisen tuloksen 
saavan tukea tuulivoimahankkeiden kehityspalkkioista sekä lievästi kohenevasta muiden liiketoimintojen 
kannattavuuskehityksestä.
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Arvostukselle on vaikea löytää tukitasoja

Megatuuli-yritysoston jälkeen merkittävä osa Enersensen operatiivisesta tuloksesta muodostuu 
kehityspalkkioista, joista 1/3 kuuluu Enersensen osakkeenomistajille. Siten operatiivinen tulos ei heijastele 
osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta ja kassavirtaa hyvin. Näin ollen myöskään operatiivisiin tulospohjaisiin 
mittareihin pohjautuvat arvostuskertoimet eivät mielestämme ole osakkeelle relevantteja. Vuosien 2022-2023 
ennusteillamme osakkeen P/E-kertoimet ovat negatiiviset tai hyvin korkeat (> 100x). Vastaavasti kuluvan 
vuoden P/S-kerroin on 0,4x. Siten myöskään liikevaihtopohjaisesti osake ei ole erityisen halpa, kun 
huomioidaan tuloshaasteiden mittakaava ja niiden kesto. Siten mielestämme nykyiselle arvostukselle ei löydy 
tukea tulos- tai liikevaihtopohjaisista arvostuskertoimista.
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Reka Industrial Q2: Kamppailu kustannusinflaation kanssa 
jatkui tasaisena

Reka Industrialin operatiiviset Q2-luvut jäivät odotuksistamme, kun taas lyhyen tähtäimen näkymät olivat varsin 
yllätyksettömät. Tätä heijastellen olemme tehneet kokonaiskuvan kannalta varsin maltillisia ennusteiden 
muutoksia kuluvalle vuodelle sekä lähivuosille. Näkemyksemme mukaan nykyisellä arvostuksella ja 
velkaantuneisuuteen liittyvillä riskeillä osakkeen tuotto/riski-suhde on heikko. Siten toistamme vähennä-
suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 3,6 euroon (aik. 3,5 euroa).
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Liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus kirrasi

Reka Industrialin liikevaihto kasvoi Q2:lla 27 % 54,7 MEUR:oon, mikä ylitti ennusteemme. Kaapelitoimialan 
liikevaihto kasvoi 26 % 39 MEUR:oon, mistä noin 50 % oli seurausta metallien hintojen noususta. Hintalähtöinen 
kasvu oli myös osaltaan muista raaka-ainekustannusten noususta johtuvaa (esim. muovi), jonka takia arvioimme 
volyymikasvun olleen lievästi positiivista. Kumitoimialan liikevaihto kohosi sekin vahvasti 32 % ja ylsi 8,2 
MEUR:oon pääasiassa vahvan volyymikasvun seurauksena. Reka teki Q2:lla 3,2 MEUR:n käyttökatetta, mitä 
painoi 0,3 MEUR:lla metallien hintojen vaihtelun vaikutus varaston arvoon ja johdannaissuojausten tappiot. 
Näiden vaikutuksesta oikaistuna Q2:n käyttökatemarginaali oli 6,6 %, mikä oli ennustettamme matalampi taso. 
Ennustealitus johtui pääasiassa Kaapelitoimialan odotettua matalammasta kannattavuudesta. Osakekohtainen 
tulos oli 0,16 euroa ja alitti ennusteemme operatiivista tulosta sekä odotuksistamme poikennutta 
tytäryhtiösulautumisen veromenettelyn kirjaustapaa mukaillen. Liiketoiminnan rahavirta on ollut H1:llä heikkoa 
käyttöpääomainvestoinneista johtuen, jotka ovat seurausta muun muassa materiaalin saatavuuden 
varmistamisesta.

Ohjeistus säilyi ennallaan, teimme kokonaisuutena maltillisia ennustemuutoksia

Reka Industrial toisti raportilla kuluvan vuoden ohjeistuksensa odotetusti. Yhtiö odottaa kuluvan vuoden 
käyttökatteen pysyvän samalla tasolla tai kasvavan edellisvuodesta (2021: 11,3 MEUR). Alkuvuoden metallien 
hintojen nousun aiheuttama lievä tuki tulokselle tukee tuloskasvun edellytyksiä yhdessä hyvän kysyntätilanteen 
kanssa. Metallien hintojen loppuvuoden hinnan kehitys tulee kuitenkin vaikuttamaan olennaisesti siihen, mihin 
raportoitu tulos asettuu ja viime aikainen hintojen lasku painanee tulosta H2:lla. Sijoittajalle mielestämme 
merkityksellisimpiä mittareita ovatkin oikaistun tuloksen ja kassavirran kehitys. Teimme lyhyen tähtäimen 
liikevaihdon ennusteisiimme lieviä nostoja pääasiassa odotuksiamme voimakkaammin nousseita 
Kaapelitoimialan hintoja ja myös Kumitoimialan odotuksiamme parempaa volyymikehitystä peilaten. Vuoden 
2022 käyttökatteen ennusteemme kuitenkin laski 13,8 MEUR:oon Q2-tuloksen ja pienien H2-ennusteiden 
tarkistusten takia.
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Pidämme riski/tuotto-suhdetta yhä heikkona

Reka Industrialin vuosien 2022 ja 2023 P/E-luvut ovat 17x ja 12x ja vastaavat EV/EBIT-luvut ovat 7x. Nämä eivät 
mielestämme ole erityisen matalat, kun huomioidaan liiketoiminnan kyky tuottaa vapaata kassavirtaa sekä 
korkea nettovelan taso. Reka Industrialin osakkeen arvostus onkin mielestämme eri mittareilla tarkasteltuna 
vähintäänkin korkeahko, mikä yhdessä korkean riskitason kanssa kääntää riski/tuotto-suhteen mielestämme 
heikoksi. Keskeisenä haasteena on mielestämme huomattavan korkea velkaantuneisuus, jonka laskeminen 
kestävästi liiketoiminnan nykyisellä rahavirralla on arviomme mukaan haastavaa.
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eQ Q2 tiistaina: Odotuksissa vahva kvartaali

eQ julkaisee Q2-tuloksensa tiistaina noin klo 8:00. Odotamme liikevaihdon kasvavan selvästi vertailukaudesta 
Varainhoito-segmentin hallinnoitavan varallisuuden kasvun vetämänä. Myös liikevoiton ennustamme nousseen 
vertailukaudesta. Q2:lla hieman pehmeästi sujuneen kiinteistörahastomyynnin myötä huomiomme kiinnittyy 
erityisesti Varainhoidon näkymiin, joista johdon kommenttien tulisi olla pääosin rohkaisevia loppuvuoden 
kehitystä silmällä pitäen. Olemme tehneet ennusteisiimme marginaalisia muutoksia kiinteistörahastojen Q2:n 
odotuksia korkeampien tuottotasojen myötä.

Odotuksissa uusi liikevaihdon kvartaaliennätys Varainhoidon osalta

Odotamme eQ:n liikevaihdon kasvaneen 22 MEUR:oon vertailukauden 18,8 MEUR:sta. Liikevaihdon kasvua 
ajaa eritoten Varainhoito, jossa vahvaa kasvua nähdään sekä kiinteistö- että private equity -rahastojen 
jatkuvissa palkkioissa. Hallinnointipalkkioiden odotamme kasvaneen noin 21 % vertailukautta korkeamman 
hallinnoitavan varallisuuden vetämänä. Varainhoidolle ennustamamme 20,3 MEUR:n liikevaihtotaso olisi yhtiölle 
uusi kvartaalitason ennätys.
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Isossa kuvassa emme odota alkuvuoden keskeisten osakeindeksien sekä korkomarkkinan vaisun kehityksen 
vaikuttaneen merkittävästi yhtiön hallinnointipalkkioihin, sillä eQ:n jatkuvat palkkiotuotot ovat keskeisiä 
verrokkeja vähemmän alttiita yleiselle pääomamarkkinakehitykselle vaihtoehtorahastojen suuren osuuden 
vuoksi. eQ:n kummankin avoimen kiinteistörahaston tuotot olivat Q2:lla erinomaisella tasolla, ja odotamme 
yhtiön tulouttavan yhteensä 5,0 MEUR:n tuottosidonnaiset palkkiot (Q2’21: 2,7 MEUR).

Kannattavuus jatkaa erinomaisella tasolla

Yhtiölle tyypilliseen tapaan odotamme kulutason pysyneen tiukkana Q2:lla. Liikevoittoennusteemme on 13,0 
MEUR, mikä vastaa noin 23 % kasvua vuoden takaisesta. Liikevaihdon tapaan merkittävä osa liikevoiton 
kasvusta tulee Varainhoito-segmentistä, jonka liikevoittomarginaalilla mitattu suhteellinen kannattavuus säilyy 
vankan kulukurin myötä selvästi yli 60 %:n tasolla. Yrityskauppojen osalta kvartaali on ollut makrotasolla 
kohtalaisen vilkas ja odotamme Adviumin liikevaihdon pysyneen lähes vertailukauden tasolla 1,5 MEUR:ssa 
(Q2’21: 1,3 MEUR). Ennusteemme kvartaalin osakekohtaiseksi tulokseksi on 0,26 euroa (Q2’21: 0,22 euroa).

Pääomamarkkinan heikko kehitys luo paineita koko vuoden tuottopalkkioille

Q1-tulosraportissaan eQ arvioi Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon sekä liikevoiton kasvavan viime 
vuodesta. Yhtiö toistanee melko lavean ohjeistuksensa, joten huomiomme kiinnittyykin pääasiassa 
rahastomyynnin kehitykseen.

Kahden avoimen kiinteistörahaston – Yhteiskuntakiinteistöjen ja Liikekiinteistöjen – myynti oli historialliseen 
tasoon nähden melko pehmeää Q2:lla. Näin ollen haemme raportista ennen kaikkea vahvistusta uusmyynnin 
näkymiin, sillä odotamme kiinteistörahastojen palaavan vahvaan kasvuun vuoden jälkipuoliskolla. Heikon 
pääomamarkkinakehityksen myötä näemme yhtiö hallinnoimien PE-rahastojen tuottosidonnaisten palkkioiden 
ennusteessamme alustavasti lieviä laskupaineita ennen Q2-raporttia.
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Robit Q2 ensi tiistaina: Alkaisi olla aika

Robit julkistaa Q2-raporttinsa tiistaina 9.8. klo 11. Verrokkiyhtiöiltä saatujen indikaatioiden perusteella 
markkinatilanne on jatkunut myös Q2:lla suotuisana. Mielenkiinto kohdistuu siihen, missä määrin paranneltu 
hinnoittelumalli näkyy kannattavuudessa. Uskomme yhtiön toistavan nykyisen 2022-ohjeistuksensa. Robitin 
osake on kaikilla mittareilla edullisesti hinnoiteltu. Lisää-suosituksemme sekä 3,20 euron tavoitehintamme 
osakkeelle ovat ennallaan.
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Markkinatilanne on ollut otolllinen

Robitille ei ole ollut tarjolla mielekästä konsensusennustetta. Yhtiön markkinatilanne on joka tapauksessa 
jatkunut hyvänä. Robitin tilauskannan kiertäessä nopeasti emme näe tilauskertymällä erityistä ennustearvoa 
emmekä sen vuoksi julkista sitä koskevia arvioitamme. Q2-raporttinsa jo julkistaneista verrokkiyhtiöistä 
Sandvikin Mining & Rock -yksikön jälkimarkkinatilaukset kasvoivat vertailukelpoisesti 12 % v/v ja yhtiö sanoi 
kaivosasiakkaiden käyttävän laitteitaan niin paljon kuin mahdollista. Toisen verrokin eli Epirocin Tools & 
Attachments -yksikön saadut Q2-tilaukset ilman Venäjää alenivat -2 % v/v, mutta yhtiö selitti tätä 
huippukorkealla tilauskannalla ja siitä seuraavalla pitkällä toimitusajalla sekä sillä, että yhtiö keskittyy nyt 
kannattavuutensa varjelemiseen. Pidämmekin mahdollisena, että Robit on saanut tai saamassa 
markkinaosuutta Epirocilta. Kun huomioidaan liikevaihdon positiiviset volyymi- ja hintakomponentit, on 
ennusteemme Robitin liikevaihdon 11 %:n v/v Q2-kasvusta varovainen, vaikka Venäjän-liiketoiminnan alasajo 
vaikuttaakin vastakkaiseen suuntaan.

Uudesta hinnoittelumallista tukea kannattavuudelle

Odotuksemme kannattavuuden selvästä paranemisesta verrattuna Q1’22:een (jolloin oikaistu EBIT-marginaali 
oli -1,9 %) nojaa yhtiössä Q1:n loppuun mennessä käyttöön otettuun uuteen hinnoittelumalliin, jossa raaka-
aineiden hintalisä saadaan nopeasti vietyä asiakashintoihin. Robit on aiemmin indikoinut, että mallin vaikutusten 
tulisi näkyä Q2:lla ja siitä eteenpäin. Konsernin Q2-kannattavuudessa rahtikulut muodostavat edelleen 
riskimomentin, vaikka arvioimme paineen hellittäneen Q1’22:lta. Lentorahtien käytöllä on kuitenkin edelleen 
merkittävä vaikutus tulokseen.
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Venäjä-liiketoiminnan alasajo kiinnostaa

Venäjän osuus Robitin liikevaihdosta oli ennen sotaa 6-8 %:n luokkaa. Ukrainan sodan alettua Robit pysäytti 
vientikaupan Venäjälle ja keskittyi olemassa olevan tilauskannan toimittamiseen sekä paikallisten varastojen 
alasajoon. Robit on indikoinut, että Venäjän-volyymit tulevat vaiheittain alas Q2-Q3:lla ja olemme kiinnostuneet 
tämän toiminnan liikevaihto- ja kannattavuusvaikutuksista.

2022-ohjeistus todennäköisesti uusitaan

Robit on ohjeistanut vuodelle 2022 liikevaihdon kasvua ja euromääräisen vertailu-kelpoisen EBITDA-
kannattavuuden eli käyttökatteen paranemista vuoden 2021 7,6 MEUR:sta. Uskomme, että ohjeistus toistetaan. 
Itse odotamme koko vuodelta 9 %:n liikevaihdon kasvua ja 8,3 MEUR:n oikaistua käyttökatetta. Haluamme 
kuulla päivityksen ohjeistuksen taustaoletuksista: 1) kysyntänäkymät eri tuotealueilla ja maantieteellisillä alueilla; 
2) liikevaihdon kasvun volyymi- ja hintakomponentit, 3) alihankittujen tuotteiden saatavuus- ja hintakehitys sekä 
4) raaka-aineiden hintalisän käyttöönottoaste ja vaikutukset. Toivomme yhtiön myös kommentoivan sitä, miten 
alemman kustannustason maiden osuus alihankinnasta on kehittynyt.

Näyttöjä kaivataan edelleen kurssin tueksi 

Robitin osakekurssi on laskenut Q1-raportin jälkeen edelleen noin 17 % ja lasku on ollut verrokkiyhtiöitä 
jyrkempää. Tämä johtunee siitä, että markkinat odottavat vielä näyttöjä tuloskäänteen onnistumisesta. Olemme 
itse jo aiemmin kehottaneet sijoittajia pitämään katseen yhtiön loppuvuoden tuloskehityksessä ja todenneet, 
että nyt julkistettava Q2-raportti on ensimmäinen tarkistuspiste uuden hinnoittelumallin toimivuudesta. Toinen, 
hitaammin etenevä tulosparannusprojekti on alemman kustannustason maiden kasvava hyödyntäminen 
hankinnoissa. Osake on joka tapauksessa edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu. Odotettu kokonaistuotto ylittää 
tuottovaatimuksen jo vuoden 2023 kertoimilla ja saman vuoden P/E- ja EV/EBITDA-kertoimet ovat 24-35 % alle 
verrokkien mediaanin.
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NoHo Q2 tiistaina: Koronakuopasta ennätystulokseen

NoHo Partners julkistaa Q2-tuloksensa tiistaina 9.8 noin 08:15. Yhtiö tekee Q2:lla historiansa parhaan 
kvartaalituloksen vahvan kysyntäympäristön vetämänä. Q2-raportti on yhtiölle kannattavuuden osalta tärkeä 
näytön paikka sen tulospotentiaalista, ja kannattavuuden osalta tilaa selityksille ei Q2:lla ole. Numeroiden 
lisäksi näkymät ovat raportissa suurennuslasin alla, sillä kuluttajan selvästi heikentyvä tilanne tulee väistämättä 
heijastumaan ravintolamarkkinaan vuoden jälkipuoliskolla. NoHon tuloslive on katsottavissa 08:00 alkaen 
InderesTV:ssä.

Ravintolapalveluiden vahva kysyntä tukee ennätyskorkeaa kannattavuutta

NoHon toinen kvartaali on sujunut erittäin vahvasti, kun ravintolamarkkina on jatkanut koronarajoitusten 
purkautumisen jälkeistä elpymistään. Lisäksi liikevaihto sai merkittävää tukea jääkiekon MM-kisoista, 
yritysmarkkinan patoutuneesta kysynnästä sekä kevään hyvistä sääoloista. Ennakkotietojen perusteella 
liikevaihto tulee olemaan noin 90 MEUR ja selvästi yhtiön historian korkein kvartaalitaso.
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Myös liikevoitossa yhtiö laittaa ennätykset uusiksi ja ennustamme hurjaa 13,5 MEUR:n liikevoittoa. Liikevoitto 
saa huomattavaa tukea Suomen valtion koronatuista (4,3 MEUR), mutta myös tämä oikaistuna liikevoitto on 
erittäin vahva 9,2 MEUR. Valtion tuista oikaistu liikevoittomarginaali on hieman yli 10 % ja ensimmäistä kertaa 
yhtiön tavoitetasolla. Kysyntäympäristö on katsauskaudella ollut poikkeuksellisen suotuisa ja Q2:lla yhtiön 
pitääkin todistaa, että kulutehokkuus on noussut koronakriisin aikana tehtyjen säästöjen myötä uudelle tasolle. 
Kannattavuuden osalta tilaa selittelyille ei ole ja yhtiön pitää tehdä erinomainen kannattavuus valtion tuista 
oikaistuna, jotta sen tavoittelemaa erittäin kunnianhimoista 10 %:n marginaalia voidaan pitää uskottavana. 
Kannattavuuden osalta on myös mielenkiintoista nähdä minkälaiseen kannattavuuteen yhtiön Kansainvälinen 
toiminta yltää normaaleissa olosuhteissa.

Rahoituspaketin uudelleenneuvottelu on vain ajan kysymys

Yhtiön operatiivinen kassavirta on katsauskaudella ollut erittäin vahva yli 18 MEUR. Lisäksi yhtiö konvertoi 10 
MEUR:n lainan osakkeiksi toukokuussa. Yhtiö kertoi Q1-raporttinsa yhteydessä, että loppuvuoden kassavirrat 
käytetään pitkälti velan lyhentämiseen ja nettovelan tulisikin laskea selvästi Q2:lla. Laskelmiemme mukaan 
nettovelkojen tulisi Q2:n lopussa olla alle 130 MEUR (Q1’22: 149 MEUR) ja Eezyn omistus huomioiden nettovelka 
on noin 100 MEUR:n tasolla, joka alkaa olla lähellä neutraalia tasoa. Arviomme mukaan taseen nopea 
tervehtyminen yhdessä vahvan kassavirran kanssa mahdollistavat korona-aikaisen rahoituspaketin 
uudelleenneuvottelun tulevien kuukausien aikana ja odotammekin yhtiön antavan tästä lisätietoa.
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Emme odota ohjeistukseen muutosta

NoHo antoi kesäkuussa positiivisen tulosvaroituksen (liikevaihto noin 300 MEUR ja Ravintolat-liiketoiminnan 
liikevoittomarginaali +8 %) ja yhtiö tulee varmuudella toistamaan ohjeistuksensa. Johdon kommentit näkymiin 
liittyen ovatkin yksi raportin kiinnostavimpia asioita, sillä kuluttajaluottamuksen romahdus ja heikentyvä 
ostovoima ovat toistaiseksi näkyneet yllättävän vähän ravintolamarkkinassa. Mielestämme on kuitenkin selvää, 
että markkina tulee heikentymään loppuvuoden aikana ja kysymys onkin lähinnä kuinka paljon.
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Solteq Q2 torstaina: Investoinnit ja osaajapula painavat 
tulosta

Solteq julkaisee Q2-raporttinsa torstaina kello 8.00. Solteqin pidempään jatkunut tuloskäänne ja 
ohjelmistotransformaatio katkesi viime vuoden lopulla. Nyt yhtiö rakentaa ja vahvistaa edelleen pohjaa 
seuraavaa pohjoismaista kasvuvaihetta varten. Odotamme liikevaihdon kasvun hidastuneen ja kannattavuuden 
laskeneen investointien sekä osaajapulan painamana Q2:lla.
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Odotamme kasvun hidastuneen selvästi Q2:lla

Ennustamme Solteqin Q2-liikevaihdon kasvaneen 8 % 19,9 MEUR:oon. Kasvu on pääosin orgaanista (5 %-
yksikköä). Kasvua tukee Utilities-liiketoimintaan (Solteq Software) tehty pieni täsmähankinta Enerity Solutions. 
Kasvua hidastaa arviomme mukaan edelleen oman henkilöstön odotettua suurempi käyttö T&K:ssa. 
Liiketoiminnoittain ennustamme Solteq Digital -liiketoiminnan kasvaneen 5 % ja Solteq Softwaren 12 % Q2:lla. 
Vertailukauteen verrattuna kasvu on hidastunut selvästi, mikä kuvaa yhtiön nykyistä vaihetta, jossa perustaa 
vahvistetaan edelleen mahdollistamaan ohjelmistotransformaatio ja kansainvälistyminen.

Arvioimme investointien ja rekrytoinnin haasteiden painaneen kannattavuutta

Ennustamme liikevoiton laskeneen 1,5 MEUR:oon vahvasta vertailukaudesta investointien sekä kulupaineen 
myötä ja olevan 7 % liikevaihdosta (Q2’21 2,4 MEUR tai 13 %). Yhtiö panostaa tällä hetkellä tuoteliiketoiminnan 
transformaatioon ja kansainvälistymiseen. Lisäksi projektitoimituskustannukset ovat arviomme mukaan 
pysyneet suurina, kun alihankinnan käyttöä ei olla pystytty laskemaan omilla rekrytoinneilla. Oman henkilöstön 
odotettua suurempi käyttö T&K:ssa vaikuttaa laskutusasteiden kautta myös erityisesti kannattavuuteen. 
Liiketoiminnoittain, Solteq Softwarelle on kasvun myötä allokoitu myös yhä suurempi osa kiinteitä yleisiä kuluja, 
minkä tulisi kasvun myötä pidemmällä aikavälillä skaalautua. Segmenteittäin ennustamme Solteq Digitalin 
liikevoitto-%:n olleen vahvalla 13 %:n tasolla ja Solteq Softwaren investointien painamana -2 %. Näin odotamme 
osakekohtaisen tuloksen puolittuneen ja olevan 0,04 euroa Q2:lla.
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Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa vuodelle 2022

Solteq ohjeistaa liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton heikkenevän vertailukaudesta vuonna 2022. Ennustamme 
liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 8 % ja liikevoiton laskevan 15 % 6,0 MEUR:oon, mikä vastaa 8 % 
liikevaihdosta (2021: oik. 11 %). Seuraamme edelleen kuluvana vuonna erityisesti tiedotteita ja kommentteja 
ohjelmistoliiketoiminnan kansainvälistymisen etenemisestä ja robotiikan kaupallistamisesta, koska nämä ovat 
arvioimme mukaan toteutuessa seuraavia selkeitä kasvuajureita. Lisäksi rekrytoinnit kiinnostavat, koska tämä 
helpottaisi kulupainetta.
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Yhtiö Kurssi Muutos 2022 Suositus Tavoite Potentiaali P/E 22 EV/EBIT 22 P/E 23 EV/EBIT 23 P/B 22 Osinko 22e Tuotto-% MCAP

Aallon Group 9.82 -0.2 % -16.8 % Lisää 12.00 22.2 % 14.6 17.7 13.9 13.9 3.2 0.22 2.2 % 38

Admicom 62.30 3.0 % -26.3 % Osta 65.00 4.3 % 26.9 26.8 24.1 24.4 10.2 1.30 2.1 % 310

Aiforia Technologies 3.97 4.3 % -24.0 % Myy 4.00 0.9 % neg. neg. neg. neg. 3.2 0.00 0.0 % 102

Aktia Bank 9.84 1.9 % -19.9 % Lisää 9.50 -3.5 % 10.6 - 9.2 - 1.0 0.56 5.7 % 709

Alexandria Pankkiiriliike 7.84 0.5 % -2.6 % Vähennä 8.50 8.4 % 11.8 7.4 10.7 6.3 2.6 0.64 8.2 % 78

Alma Media 10.20 1.0 % -5.7 % Vähennä 11.00 7.8 % 15.4 12.0 15.5 13.5 4.2 0.38 3.7 % 840

Apetit 11.00 3.8 % -14.4 % Vähennä 12.00 9.1 % 24.6 15.2 14.9 9.6 0.7 0.45 4.1 % 68

Aspo 7.69 0.5 % -32.3 % Vähennä 8.00 4.0 % 7.0 17.0 10.5 13.3 1.8 0.46 6.0 % 241

Aspocomp Group 6.84 2.1 % 14.0 % Lisää 7.40 8.2 % 9.5 9.0 10.1 8.7 2.0 0.29 4.2 % 46

Avidly 5.42 1.1 % 4.6 % Vähennä 5.50 1.5 % 21.3 472.2 14.0 32.3 3.0 0.00 0.0 % 32

Basware 39.55 0.0 % 30.7 % Vähennä 40.10 1.4 % 230.1 neg. 94.3 53.7 9.1 0.00 0.0 % 571

Bittium 5.31 0.8 % 0.2 % Vähennä 5.50 3.6 % 63.6 51.1 20.4 17.2 1.6 0.05 0.9 % 189

Boreo 42.00 1.0 % -28.8 % Osta 62.00 47.6 % 20.8 18.7 16.6 12.3 2.6 0.44 1.0 % 111

CapMan 3.09 0.8 % 1.8 % Lisää 3.30 6.8 % 10.9 8.9 14.6 11.4 3.3 0.16 5.2 % 489

Cargotec 35.22 2.7 % -19.7 % Lisää 38.00 7.9 % 10.1 12.5 9.1 8.2 1.4 1.40 4.0 % 2271

Caverion 5.26 6.0 % -17.7 % Osta 6.50 23.6 % 13.7 11.2 10.4 8.1 3.2 0.20 3.8 % 717

Cibus Nordic Real Estate 
(SEK)

182.05 -1.1 % -37.4 % Vähennä 170.00 -6.6 % 8.0 21.9 12.6 20.4 1.2 1.04 5.9 % 851

Consti Plc 10.00 -0.5 % -17.4 % Osta 13.00 30.0 % 11.0 9.0 9.1 7.1 2.2 0.47 4.7 % 77

Detection Technology 19.00 -2.8 % -35.2 % Vähennä 20.00 5.3 % 31.4 23.8 20.0 14.0 3.7 0.29 1.5 % 282

Digia 7.40 0.7 % 5.1 % Lisää 8.40 13.5 % 13.0 13.0 11.6 10.7 2.6 0.20 2.7 % 197

Digital Workforce 4.38 0.1 % -33.4 % Lisää 4.50 2.7 % neg. neg. neg. neg. 3.3 0.00 0.0 % 48

Duell 2.66 0.4 % -63.4 % Lisää 3.50 31.6 % 11.4 21.6 10.4 12.7 2.1 0.03 1.1 % 67

EAB Group 3.30 1.5 % 8.2 % Lisää 3.50 6.1 % 14.9 11.1 10.0 7.6 2.1 0.15 4.5 % 45

EcoUp 3.74 -5.1 % -43.2 % Vähennä 5.75 53.7 % 172.8 800.1 22.2 16.2 1.5 0.03 0.8 % 33

Eezy 5.44 4.2 % -9.0 % Lisää 6.00 10.3 % 12.9 11.4 11.1 9.3 1.2 0.17 3.1 % 136

Efecte 10.90 1.4 % -16.8 % Lisää 13.00 19.3 % neg. neg. 200.9 neg. 14.8 0.00 0.0 % 69
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Elisa 52.92 0.4 % -2.2 % Vähennä 52.00 -1.7 % 23.1 20.9 22.5 20.2 6.9 2.15 4.1 % 8477

Endomines (SEK) 1.68 1.4 % -33.7 % Vähennä 2.10 24.7 % neg. neg. neg. neg. 1.4 0.00 0.0 % 445

Enedo 0.26 1.2 % -24.4 % Vähennä 0.26 -1.1 % 44.0 21.5 15.1 11.1 2.2 0.00 0.0 % 18

Enersense International 6.20 4.0 % -9.4 % Myy 5.00 -19.4 % neg. neg. 169.0 11.2 2.4 0.10 1.6 % 100

eQ 23.10 1.5 % -10.3 % Lisää 26.00 12.6 % 22.1 16.5 20.1 14.9 11.3 1.08 4.7 % 927

Etteplan 16.75 -1.2 % -0.9 % Lisää 17.00 1.5 % 17.5 15.5 16.4 13.4 3.7 0.47 2.8 % 420

Evli 17.95 0.8 % -3.2 % Vähennä 18.00 0.3 % 18.0 11.5 15.4 9.7 4.6 1.45 8.1 % 434

Exel Composites 6.74 0.0 % -16.8 % Lisää 7.00 3.9 % 9.1 11.1 11.7 10.5 2.3 0.22 3.3 % 80

F-Secure 3.01 -0.7 % 11.5 % Osta 3.10 3.0 % 15.3 13.1 14.8 10.8 17.1 0.07 2.3 % 525

Fellow Pankki 0.41 -1.4 % -98.4 % Vähennä 0.45 9.2 % neg. - 12.7 - 1.1 0.00 0.0 % 35

Fifax 0.80 -3.6 % -38.4 % Myy 0.70 -12.3 % neg. neg. neg. neg. 1.6 0.00 0.0 % 20

Finnair 0.42 2.0 % -29.7 % Myy 0.35 -16.3 % neg. neg. neg. 54.3 2.2 0.00 0.0 % 588

Fiskars 18.66 1.6 % -18.9 % Lisää 20.00 7.2 % 11.8 10.4 12.0 9.2 1.7 0.86 4.6 % 1519

Fodelia 6.34 1.6 % -18.1 % Vähennä 7.40 16.7 % 24.9 26.7 15.9 16.9 4.2 0.08 1.3 % 46

Fondia 7.00 2.9 % -1.4 % Lisää 7.00 0.0 % 22.5 17.4 16.8 10.9 5.5 0.28 4.0 % 27

Fortum 10.80 -0.4 % -60.0 % Lisää 13.00 20.4 % neg. neg. 9.8 15.3 1.6 0.00 0.0 % 9593

Glaston 0.89 2.5 % -21.8 % Osta 1.20 34.5 % 10.7 10.2 8.7 6.7 1.1 0.04 4.5 % 75

Gofore 23.60 1.3 % -1.7 % Lisää 25.00 5.9 % 21.5 20.8 19.5 17.1 4.8 0.35 1.5 % 362

Harvia 20.44 1.7 % -65.2 % Lisää 27.00 32.1 % 14.1 10.9 12.3 9.1 4.0 0.65 3.2 % 379

Heeros 3.48 -2.5 % -34.3 % Vähennä 4.00 14.9 % 74.9 neg. 26.8 51.7 2.6 0.00 0.0 % 18

Honkarakenne 5.02 3.3 % -31.4 % Lisää 6.00 19.5 % 8.8 4.8 8.3 3.5 1.6 0.26 5.2 % 29

Huhtamäki 38.38 0.0 % -1.3 % Lisää 40.00 4.2 % 15.8 14.9 15.6 13.6 2.4 0.97 2.5 % 4005

Ilkka Oyj 4.12 1.7 % -13.4 % Vähennä 4.00 -2.9 % 26.1 116.5 21.8 41.4 0.6 0.20 4.9 % 104

Incap 15.38 0.1 % -2.0 % Lisää 16.00 4.0 % 16.4 12.8 14.1 10.9 5.3 0.18 1.2 % 449

Innofactor 0.96 -0.7 % -36.6 % Vähennä 1.00 4.2 % 11.1 9.6 8.9 8.4 1.4 0.05 5.2 % 35

Investors House 5.20 0.8 % -6.8 % Vähennä 5.30 1.9 % 18.9 16.1 8.2 6.8 1.1 0.31 6.0 % 33
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Kamux 7.96 1.1 % -30.6 % Osta 12.00 50.7 % 12.8 10.2 10.2 8.3 2.6 0.24 3.0 % 318

Kemira 12.26 0.5 % -8.0 % Vähennä 13.00 6.0 % 11.3 11.0 12.6 11.0 1.3 0.58 4.7 % 1877

Kesko 23.67 -0.5 % -19.3 % Lisää 25.00 5.6 % 15.9 14.2 17.0 14.9 3.5 1.07 4.5 % 9397

Kesla 4.35 0.0 % -26.0 % Vähennä 4.50 3.4 % 36.4 72.0 10.0 13.2 1.1 0.10 2.3 % 14

Kone 43.01 1.3 % -31.8 % Lisää 51.00 18.6 % 25.9 19.0 19.8 13.6 7.7 1.70 4.0 % 22295

Konecranes 25.89 1.5 % -26.4 % Lisää 30.00 15.9 % 12.9 13.8 10.3 8.7 1.5 1.25 4.8 % 2043

Kreate Group 9.01 0.8 % -20.6 % Osta 12.00 33.2 % 10.7 9.3 9.3 7.8 1.8 0.47 5.2 % 80

Lamor 4.88 2.0 % 5.9 % Lisää 5.30 8.6 % 13.7 8.7 15.5 8.6 1.9 0.05 1.0 % 128

LapWall 2.91 0.3 % -6.4 % Lisää 3.40 16.8 % 8.7 7.1 10.3 7.7 2.9 0.15 5.2 % 41

Lassila Tikanoja 11.70 1.2 % -12.9 % Lisää 12.50 6.8 % 15.1 14.9 14.5 13.3 2.0 0.46 3.9 % 445

LeadDesk 9.90 -0.8 % -52.9 % Osta 14.00 41.4 % neg. neg. 51.5 neg. 3.0 0.00 0.0 % 56

Lehto Group 0.37 -0.5 % -56.5 % Vähennä 0.35 -6.4 % neg. neg. 9.7 12.9 0.3 0.00 0.0 % 32

Lemonsoft 13.20 -3.5 % -26.7 % Vähennä 11.80 -10.6 % 45.3 47.7 36.1 38.8 10.4 0.14 1.1 % 242

Lifa Air 1.26 -6.7 % -56.6 % Vähennä 1.25 -0.8 % 4.1 4.7 10.0 6.4 0.8 0.00 0.0 % 12

Loihde 12.30 0.8 % -24.1 % Lisää 15.00 22.0 % 15.9 38.3 13.5 neg. 0.7 0.38 3.1 % 69

Marimekko 13.28 4.6 % -21.6 % Vähennä 14.00 5.4 % 19.8 14.8 19.8 14.7 7.9 0.42 3.2 % 539

Martela 3.34 -1.5 % 45.9 % Lisää 3.80 13.8 % 19.3 1.8 9.9 9.7 0.7 0.09 2.7 % 15

Merus Power 7.40 0.0 % -12.8 % Lisää 8.20 10.8 % 115.8 67.2 49.9 37.7 4.2 0.00 0.0 % 56

Metso Outotec 8.04 1.4 % -13.9 % Lisää 8.30 3.2 % 15.9 14.4 13.4 9.4 2.8 0.35 4.4 % 6657

Metsä Board 8.49 0.7 % -1.3 % Lisää 10.00 17.7 % 7.8 6.2 12.0 10.0 1.5 0.50 5.9 % 3020

Musti Group 20.40 1.5 % -34.1 % Lisää 21.00 2.9 % 30.1 25.7 24.9 19.8 4.2 0.50 2.5 % 684

Neste 48.84 -0.2 % 12.6 % Vähennä 46.00 -5.8 % 18.4 14.1 20.4 16.8 4.4 1.35 2.8 % 37507

Netum 4.16 3.2 % -6.7 % Lisää 4.60 10.6 % 14.7 17.8 13.4 15.0 3.7 0.12 2.9 % 48

Nexstim 4.18 2.0 % -12.6 % Vähennä 4.60 10.0 % 14.1 12.1 neg. neg. 5.7 0.00 0.0 % 30

Next Games 2.07 1.0 % 82.2 % Vähennä 2.10 1.4 % neg. neg. neg. neg. 4.5 0.00 0.0 % 64

Nightingale Health 1.90 0.4 % -48.3 % Osta 4.00 110.5 % neg. neg. neg. neg. 1.0 0.00 0.0 % 115
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Nixu 6.28 0.3 % -10.5 % Lisää 7.30 16.2 % neg. 729.5 25.7 22.2 3.7 0.00 0.0 % 46

NoHo Partners 7.52 1.5 % -1.3 % Lisää 9.00 19.7 % 16.1 14.8 12.0 13.2 1.8 0.20 2.7 % 154

Nokia 5.15 0.5 % -7.6 % Lisää 5.70 10.7 % 12.8 10.0 12.1 8.1 1.5 0.12 2.3 % 28792

Nokian Renkaat 11.70 3.9 % -64.9 % Lisää 12.00 2.6 % 8.4 neg. 14.6 12.7 1.1 0.55 4.7 % 1616

Norrhydro Group 3.32 0.2 % -23.1 % Vähennä 4.10 23.5 % 21.0 19.0 18.5 13.5 3.0 0.05 1.5 % 36

Nurminen Logistics 0.83 30.3 % -57.3 % Lisää 1.00 19.9 % 9.6 14.3 6.7 7.5 3.7 0.02 2.4 % 65

Oma Säästöpankki 20.65 -0.5 % 20.8 % Lisää 23.00 11.4 % 11.5 - 11.7 - 1.6 0.40 1.9 % 618

Optomed 3.96 3.9 % -59.6 % Lisää 4.50 13.6 % neg. neg. neg. neg. 3.5 0.00 0.0 % 59

Oriola 2.01 1.4 % 0.2 % Lisää 2.30 14.4 % 17.9 5.9 15.4 11.3 1.5 0.05 2.5 % 364

Orion 46.95 -0.3 % 28.6 % Lisää 52.00 10.8 % 16.7 12.5 29.7 22.1 7.3 1.55 3.3 % 6594

Orthex 6.35 1.1 % -42.5 % Vähennä 7.00 10.2 % 20.7 15.9 14.2 11.8 3.3 0.19 3.0 % 112

Outokumpu 4.20 0.9 % -23.6 % Lisää 4.80 14.3 % 2.1 1.6 12.9 6.0 0.5 0.20 4.8 % 1901

Ovaro Kiinteistösijoitus 3.00 0.0 % -2.0 % Vähennä 2.90 -3.3 % neg. neg. 18.1 16.0 0.6 0.00 0.0 % 26

Panostaja 0.62 0.6 % -14.8 % Vähennä 0.64 2.6 % 12.1 10.2 neg. 29.5 0.8 0.03 4.8 % 32

Partnera Oyj 1.35 4.2 % -39.5 % Vähennä 1.50 11.1 % 18.2 102.8 13.6 19.3 0.7 0.04 3.0 % 48

Pihlajalinna 10.78 3.5 % -14.7 % Vähennä 12.50 16.0 % 8.7 20.2 11.2 13.2 1.8 0.32 3.0 % 243

Piippo 3.02 0.0 % -10.7 % Myy 3.00 -0.7 % 18.6 24.1 12.0 15.6 0.5 0.05 1.7 % 3

Ponsse 25.20 -0.2 % -40.3 % Vähennä 30.00 19.0 % 15.1 10.9 12.2 8.0 2.2 0.85 3.4 % 705

PunaMusta Media 5.45 -0.9 % -0.9 % Vähennä 5.60 2.8 % 49.4 57.5 26.1 28.6 1.5 0.20 3.7 % 68

Purmo Group 11.00 0.0 % -22.5 % Osta 13.00 18.2 % 9.8 10.4 9.7 8.4 1.1 0.37 3.4 % 451

Puuilo 5.03 1.6 % -46.3 % Osta 6.00 19.4 % 15.0 13.4 13.4 11.4 6.0 0.27 5.4 % 426

QPR Software 0.86 -7.9 % -53.5 % Vähennä 0.90 4.7 % neg. neg. neg. neg. 5.3 0.00 0.0 % 13

Qt Group 59.94 -0.6 % -55.1 % Osta 80.00 33.5 % 41.6 39.6 33.4 26.6 17.7 0.00 0.0 % 1527

Raisio Vaihto-osake 2.23 -2.0 % -34.0 % Lisää 2.50 12.4 % 27.2 16.5 19.3 13.6 1.3 0.10 4.5 % 352

Rapala VMC 5.51 0.4 % -36.8 % Lisää 6.50 18.0 % 21.6 21.2 11.8 10.0 1.5 0.10 1.8 % 212

Raute 10.20 3.0 % -48.5 % Vähennä 11.00 7.8 % neg. neg. 27.0 22.0 2.1 0.00 0.0 % 43
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Reka Industrial 3.94 -0.3 % 1.8 % Vähennä 3.60 -8.6 % 17.1 5.9 11.8 7.0 1.7 0.10 2.5 % 23

Relais Group 16.20 -1.5 % -38.4 % Lisää 20.00 23.5 % 14.5 26.3 13.6 23.3 3.3 0.40 2.5 % 292

Remedy Entertainment 23.35 5.7 % -41.2 % Lisää 34.00 45.6 % 60.1 39.5 736.0 438.4 3.5 0.17 0.7 % 312

Revenio Group 54.30 10.3 % -2.3 % Vähennä 52.00 -4.2 % 56.2 46.0 48.9 38.4 15.4 0.51 0.9 % 1448

Robit 2.27 0.2 % -43.7 % Lisää 3.20 41.0 % 48.0 27.6 9.8 9.6 1.0 0.07 3.1 % 47

Rovio 6.92 3.1 % 5.1 % Osta 8.50 22.9 % 17.0 10.3 14.4 7.5 2.4 0.12 1.7 % 527

Rush Factory Plc 2.19 1.4 % -9.1 % Lisää 2.70 23.3 % 22.8 16.7 6.7 4.8 5.0 0.00 0.0 % 5

Sampo 44.07 0.8 % 0.0 % Lisää 46.00 4.4 % 18.4 11.2 18.6 11.9 1.9 2.83 6.4 % 22857

Sanoma 13.82 1.8 % 1.5 % Vähennä 14.00 1.3 % 17.8 20.2 16.1 16.9 3.1 0.58 4.2 % 2251

Scanfil 7.10 1.4 % -4.8 % Lisää 7.60 7.0 % 13.3 11.7 12.2 9.4 2.0 0.21 3.0 % 457

Sievi Capital 1.42 2.8 % -26.0 % Osta 1.80 26.9 % 11.9 8.0 6.0 3.7 0.8 0.05 3.5 % 82

Siili Solutions 15.40 2.3 % 5.5 % Osta 17.50 13.6 % 12.4 11.6 11.1 9.9 3.5 0.40 2.6 % 107

Sitowise Group 5.35 -0.6 % -33.5 % Osta 7.20 34.6 % 13.7 13.0 12.3 10.5 1.5 0.14 2.6 % 189

Solteq 2.27 -1.5 % -51.5 % Lisää 3.00 32.2 % 12.2 12.1 9.7 9.3 1.5 0.12 5.3 % 44

Solwers 5.20 1.6 % -37.3 % Vähennä 7.00 34.6 % 15.3 13.5 13.4 11.3 1.3 0.07 1.3 % 45

Soprano 0.67 0.0 % 88.9 % Myy 0.36 -45.9 % 69.7 36.1 26.7 23.5 3.6 0.00 0.0 % 12

Sotkamo Silver (SEK) 1.16 2.1 % -26.2 % Vähennä 1.10 -5.0 % neg. neg. neg. neg. 1.0 0.00 0.0 % 232

Springvest 6.12 -0.6 % -24.8 % Vähennä 6.70 9.5 % 56.6 39.7 52.1 36.7 2.0 0.08 1.3 % 33

SRV Group 4.33 -0.0 % -8.5 % Lisää 5.30 22.4 % 10.1 neg. 6.0 8.6 0.6 0.00 0.0 % 73

Stora Enso 15.21 1.5 % -5.8 % Vähennä 16.00 5.2 % 8.7 9.1 12.6 10.9 1.1 0.65 4.3 % 11991

Suominen 3.25 5.0 % -37.4 % Vähennä 3.30 1.7 % 87.9 29.6 13.5 10.3 1.2 0.10 3.1 % 186

Taaleri 10.52 1.0 % -6.1 % Lisää 11.00 4.6 % 12.2 7.2 12.0 6.6 1.4 1.02 9.7 % 303

Talenom 11.38 -0.4 % -2.7 % Vähennä 12.50 9.8 % 37.9 31.3 32.5 26.5 10.0 0.20 1.8 % 511

Tecnotree 0.69 -10.7 % -53.4 % Lisää 0.80 16.6 % 16.0 11.3 11.8 7.9 2.6 0.00 0.0 % 209

Teleste 3.80 0.0 % -27.5 % Vähennä 3.90 2.6 % 60.6 53.7 14.5 13.3 1.1 0.10 2.6 % 69

Telia Company (SEK) 37.10 -0.5 % 4.8 % Lisää 41.00 10.5 % 20.8 18.6 18.3 18.0 1.9 2.10 5.7 % 146976
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Terveystalo 9.18 0.1 % -22.5 % Lisää 11.00 19.8 % 16.5 18.4 13.9 13.7 1.7 0.32 3.5 % 1165

Tietoevry 26.54 0.6 % -3.4 % Osta 31.00 16.8 % 11.2 14.7 10.2 11.5 1.8 1.40 5.3 % 3143

Titanium 14.00 0.4 % -6.7 % Osta 16.00 14.3 % 10.5 8.1 9.5 6.9 5.4 1.13 8.1 % 143

Toivo Group 2.20 -0.5 % -24.5 % Vähennä 2.60 18.2 % 5.9 8.2 5.3 9.5 1.6 0.00 0.0 % 116

Tokmanni Group 12.65 0.3 % -35.6 % Lisää 14.00 10.7 % 12.7 12.5 12.2 12.5 3.0 0.70 5.5 % 744

Tulikivi 0.55 0.0 % 14.9 % Lisää 0.50 -8.9 % 13.8 11.9 15.0 12.1 2.7 0.00 0.0 % 32

United Bankers 13.70 0.0 % -3.5 % Vähennä 14.00 2.2 % 15.5 10.5 12.8 8.4 3.3 0.80 5.8 % 146

UPM-Kymmene 31.83 1.4 % -4.9 % Lisää 33.00 3.7 % 12.3 12.6 14.1 12.8 1.5 1.30 4.1 % 16981

Vaisala 40.95 -2.5 % -23.2 % Vähennä 43.50 6.2 % 26.8 22.9 23.2 19.7 5.9 0.74 1.8 % 1492

Valmet 25.70 1.0 % -31.9 % Osta 32.00 24.5 % 13.2 12.1 12.3 10.7 2.1 1.30 5.1 % 4742

Valoe 0.05 -1.9 % -36.1 % Vähennä 0.07 32.1 % neg. neg. neg. neg. -3.3 0.00 0.0 % 20

Verkkokauppa.com 4.10 -1.3 % -42.5 % Vähennä 4.00 -2.4 % 31.3 24.1 17.4 13.0 6.3 0.26 6.3 % 185

Viafin Service 14.20 1.8 % -3.1 % Osta 17.00 19.7 % 17.0 7.1 15.4 6.2 2.2 0.45 3.2 % 49

Vincit 6.34 -1.9 % -20.9 % Osta 7.20 13.6 % 12.3 15.2 10.5 9.5 2.4 0.22 3.5 % 104

WithSecure Corporation 1.75 1.3 % -30.8 % Lisää 2.20 25.7 % neg. neg. neg. neg. 2.3 0.00 0.0 % 305

Witted Megacorp 5.44 1.5 % 9.9 % Osta 6.80 25.0 % 200.0 70.5 34.6 22.6 7.1 0.00 0.0 % 76

Wulff Group 3.72 0.0 % -24.4 % Osta 4.70 26.3 % 9.5 8.8 8.2 7.3 1.3 0.14 3.8 % 25

Wärtsilä 8.56 2.9 % -30.7 % Lisää 9.50 10.9 % 17.8 38.3 15.0 11.4 2.3 0.34 4.0 % 5067

YIT Corporation 3.27 0.9 % -24.2 % Lisää 4.00 22.2 % 10.1 12.3 10.0 11.0 0.8 0.15 4.6 % 684



Palkinnot

2020, 2019, 
2018, 2017, 
2016, 2012

Juha Kinnunen

2020, 2019, 
2018, 2016, 

2012
Sauli Vilén

2020, 2019, 
2018, 2016, 

2015
Antti Viljakainen

2019, 2017, 
2016, 2014

Mikael Rautanen

2020, 2019
Joni Grönqvist

2020, 2018
Erkki Vesola

2020
Petri Gostowski

2020
Atte Riikola

2020
Olli Koponen



Yhteystiedot 1/2

Aapeli Pursimo
Analyytikko
+358 40 719 6067
aapeli.pursimo@inderes.fi

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

Antti Siltanen
Analyytikko
+358 45 119 6869
antti.siltanen@inderes.fi

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

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

Eemeli Oikarainen
Analyytikko
+358 50 360 9195
eemeli.oikarainen@inderes.fi

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

Frans-Mikael Rostedt
Analyytikko
+358 44 327 0395
frans-mikael.rostedt@inderes.fi

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

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

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

Kasper Mellas
Analyytikko
+358 45 6717 150
kasper.mellas@inderes.fi

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

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

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



Yhteystiedot 2/2

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

Pauli Lohi
Analyytikko
+35845 134 7790
pauli.lohi@inderes.fi

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

Rauli Juva
Analyytikko
+358 50 588 0092
rauli.juva@inderes.fi

Roni Peuranheimo
Analyytikko
+358 505610455
roni.peuranheimo@inderes.fi

Sara Hämäläinen
Analyytikkoharjoittelija
+358 44 585 9909
sara.hamalainen@inderes.fi

Sauli Vilén
COO, analyytikko
+358 44 025 8908
sauli.vilen@inderes.fi

Thomas Westerholm
Analyytikko
+358 50 541 2211
thomas.westerholm@inderes.fi

Tommi Saarinen
Analyytikko
+358 400530573
tommi.saarinen@inderes.fi


