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Revenio-päivitys - hengähdystauon paikka 
• Talousluottamusta punnitaan ensi viikolla, EKP:n kokouksessa kiinnostaa konsensuksen 

muutos 

• Telia-päivitys - hyvät operatiiviset trendit ja osinkotuotto  

• Orion myy Diagnostica-tulosyksikön ja päivittää näkymiään uuden rakenteen mukaiseksi 
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Mukana katsauksessa ovat seuraavat yhtiöt:  
Aspocomp, Ericsson, Evli, Kesko, KONE, Konecranes, 
Neste, Nokia, Orion, Panostaja, Raute, Revenio Group, 

Telia, UPM, Uutechnic, Valmet, Zeeland Family 

 
 

 
 

 
 

 

   

 OMXH OMXS DAX Eurostoxx

Vuoden alusta 3,1 % Vuoden alusta -0,3 % Vuoden alusta -2,9 % Vuoden alusta -1,9 %

S&P 500 Nikkei Shanghai EUR/USD

Vuoden alusta -0,1 % Vuoden alusta -2,6 % Vuoden alusta -7,1 % Vuoden alusta 2,3 %

-0,9 % -0,3 % -0,1 % -0,1 %
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0,9 %

12541

-0,2 %
Päätös Tavoite Suositus

Nokia 4,75 5,80 Osta

eQ 8,62 9,20 Lisää

Scanfil 4,95 5,25 Lisää

"Odotamme osakkeelle helpotusrallia"

”Kurssilasku tarjoaa hyvän ostopaikan”

"Osake maltillisesti hinnoiteltu suhteessa 

tuloskasvunäkymiin"

Edellisen pörssipäivän nousijat ja laskijat 

 

Ajankohtaista 

 

Inderesin TOP3 

 

Kalenteri 

 

Inderes mallisalkku 

 

  Inderes 
OMXH 
Cap 

1kk 6 % 3 % 

1v 6 % 12 % 

3v 76 % 28 % 

Alusta 324 % 97 % 
 

Viimeisimmät 
kaupat: 

Osto: Efecte 
Osto: Orava 
Myynti: Sotkamo 
Silver 

Osto: Nokia 
Myynti: Affecto  

Yhtiö Päätös Muutos Yhtiö Päätös Muutos

Dovre Group Oyj 0,28 10,7 % Sampo Oyj 43,62 -6,5 %

Tokmanni Group Oyj 6,95 3,7 % SSAB AB 3,90 -4,7 %

Talenom Oyj 12,65 3,3 % Elite Varainhoito 3,40 -4,0 %

Nexstim Oyj 0,21 2,9 % Saga Furs Oyj 13,90 -3,8 %

Glaston Oyj Abp 0,44 2,8 % Solteq Oyj 1,47 -3,6 %

https://www.inderes.fi/inderes-mallisalkku
https://www.inderes.fi/inderes-mallisalkku
https://www.inderes.fi/inderes-mallisalkku
https://www.inderes.fi/inderes-mallisalkku
https://www.inderes.fi/inderes-mallisalkku
https://www.inderes.fi/inderes-mallisalkku
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 www.inderes.fi/inderestv 

Sampo yhtiökokous: Björn 
Wahlroos ja Kari Stadigh Miten tekoäly vaikuttaa Revenioon? 

Hamid&Pulkkinen Osa 6: 
taloudellinen lukutaito on 
aliarvostettua 

Tecnotreen ostotarjous: 
Hallituksen pj:n kommentit 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Kehittyneillä markkinoilla Euroopassa perjantaina Eurostoxx pysyi nollan tuntumassa 
jääden viikon osalta noin 0,7 % plussalle. Ericssonin osake nousi 17,5 % odotuksia 

paremman Q1-tulosraportin jäljiltä. Yhdysvalloissa viikko päättyi laskutunnelmissa 
pääindeksien laskettua 0,8-1,3 %. Etenkin Yhdysvaltojen valtionlainojen korkotasojen 
nousu heijastui hermostuneisuutena markkinoilla.  
 

• Aasian markkinoilla aloitettiin päivä pienessä laskussa. Japanissa Nikkei oli 
kahdeksan aikaan -0,3 %:n ja Kiinassa Shanghai Composite -0,1 %:n laskussa. 
Sijoittajat ovat odottavissa tunnelmissa ennen tämän viikon talouslukujen julkaisuja 

sekä tuloskauden jatkuessa useiden yhtiöiden osalta. 
 

• Valuuttamarkkinoilla euron kurssi dollaria vastaan heikkeni aamulla 0,1 % kurssin 
oltua 1,227 dollaria. Dollarin vahvistumista tukee viime viikon Fedin lausunnot 
koronnostoista, jotka saivat valtionlainojen korkotasot ylöspäin markkinoilla. 

 

• Raaka-ainemarkkinalla öljyn hinta oli aamulla lievässä 0,2 %:n laskussa Brent-laadun 
maksaessa 73,9 $/bbl. Pientä laskua perusteltiin öljynporausaktiviteetin lisääntymisellä 
USA:ssa. Öljyn hinta on kuitenkin ollut nousutrendissä jo viime kesästä lähtien. 

 

 

 

 

Markkinakatsaus 

 

Viimeisimmät raportit  
inderes.fi-palvelussa: 

InderesTV 

 

Seuraa meitä somessa: 

http://www.inderestv.fi/
https://www.inderes.fi/videot/sammon-yhtiokokous-2018-bjorn-wahlroos-kari-stadigh
https://www.inderes.fi/videot/miten-tekoaly-vaikuttaa-revenioon
https://www.inderes.fi/videot/tecnotreen-ostotarjous-hallituksen-pjn-kommentit
http://www.inderes.fi
https://www.facebook.com/inderes/
https://twitter.com/inderes
https://www.linkedin.com/company/inderes-oy
https://www.youtube.com/channel/UCA8t6FufzhadZJZBXiYW8jQ
https://www.facebook.com/inderes/
https://twitter.com/inderes
https://www.linkedin.com/company/inderes-oy
https://www.youtube.com/channel/UCA8t6FufzhadZJZBXiYW8jQ
https://www.inderes.fi/inderestv?field_video_category_tid=211
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Markkinat ja valuutat 
 

 
 

 
 

 

  

 

Talousluottamusta punnitaan ensi viikolla, EKP:n 
kokouksessa kiinnostaa konsensuksen muutos 
     Marianne Palmu 
 
Viime viikko oli USA:n ja Euroopan osakemarkkinalla pitkälti nousuviikko. Pääindeksit 

nousivat Helsingissä ja laajemminkin Euroopassa sekä USA:ssa. Pöly on laskeutunut hieman 
USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan uhan ympäriltä, ja pitkälti neuvotteluissa odotetaan 
toukokuun rajaa, jonka USA on asettanut ennen kuin asettaa uusia tulleja kiinalaistuotteille. 
Markkinoille ei myöskään ole kantautunut uusia käänteitä neuvotteluissa, joten huomio on 

keskittynyt pitkälti alkaneeseen tuloskauteen.  
 

 
 

Tällä viikolla punnitaan jälleen talousluottamusta, kun sekä euroalueella että USA:ssa 
julkaistaan keskeisiä luottamuslukuja. Selvästi tärkeysjärjestyksessä päällimmäisenä ovat jo 
tänään julkistettavat ostopäällikköindeksien luvut, sillä ne ennakoivat suhteellisen hyvin 
myös talouskasvukehitystä ja huhtikuun luvut ovat ensimmäisiä Q2:lle osuvia. Luvut ovat 

tuoneet Q1:llä pitkälti mukanaan pettymyksiä, minkä vuoksi myös niihin liittyviä odotuksia on 
vedetty alaspäin, ja huhtikuun osalta niihin odotetaan pientä laskua maaliskuun tasoilta. 
Sama lasku odotuksissa näkyy myös muissa luottamusluvuissa. Kokonaisuudessaan 
euroalueen suhdannetilanne on edelleen vahva ja viimeaikaisesta laskusta huolimatta 

talousluvut ovat esimerkiksi vuodentakaista korkeammalla. Epävarmuustekijät 
(kauppajännitteet, geopolitiikka) kuitenkin ovat tulleet alkuvuonna osaksi talousodotuksia ja 
ne todennäköisesti varjostavat myös huhtikuun lukuja. 

 

 
 
Torstaina mielenkiintomme kiinnittyy EKP:n korkokokoukseen, josta ei ole luvassa 
merkittäviä muutoksia itse rahapolitiikkaan. Keskuspankki tuskin antaa vielä tarkkaa viestiä 

suunnitelmistaan velkakirjojen osto-ohjelmansa tulevaisuuden suhteen ensi syyskuun 
jälkeen, eikä talousennusteisiinkaan ole luvassa päivityksiä maaliskuun nostojen jälkeen. 
Sen sijaan mielenkiintomme kohdistuu siihen, terävöittääkö keskuspankki yleisesti 

 
 
 

 

 

 
Viime viikko oli nousuviikko 

osakemarkkinalla, kun pöly USA:n ja 
Kiinan välisen tullinokittelun osalta 
hieman laskeutui. Ensi viikolla 
punnitaan jälleen talousluottamusta, 

kun sekä euroalueella että USA:ssa 
julkaistaan keskeisiä luottamuslukuja. 
Selvästi tärkeysjärjestyksessä 
päällimmäisenä ovat jo tänään 

julkistettavat ostopäällikköindeksien 
luvut, sillä ne ennakoivat suhteellisen 
hyvin myös talouskasvukehitystä ja 

huhtikuun luvut ovat ensimmäisiä 
Q2:lle osuvia. Luvut ovat tuoneet 
Q1:llä pitkälti mukanaan pettymyksiä, 
minkä vuoksi myös niihin liittyviä 

odotuksia on vedetty alaspäin, ja 
huhtikuun osalta niihin odotetaan 
pientä laskua maaliskuun tasoilta. 
Sama lasku odotuksissa näkyy myös 

muissa luottamusluvuissa. 
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Indeksit päätös muutos 1 vko

OMX Helsinki 9766,6 1,6 %

Eurostoxx 600 381,8 0,7 %

S&P500 2670,1 0,5 %

Keskeisiä talousluottamuslukuja tulevalla viikolla ennuste edellinen

GE: Ifo-indeksi (ti) 103,00 114,70

US: Kuluttajaluottamus (ti) 125,00 127,70

EZ: Teollisuuden ostopäällikköindeksi (ma) 56,10 56,60

EZ: Palvelualojen ostopäällikköindeksi (ma) 54,60 54,90

EZ: Talousluottamus (pe) 112,00 112,60

Ennusteet: Reuters

Makrokatsaus 
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viestiään. Sen rahapolitiikasta päättävän neuvoston jäseniltä on viime aikoina saatu 
haukkamaistakin viestiä rahapolitiikan kiristymisestä, joten nyt kiinnostaa, onko 
keskuspankin konsensus muuttunut ja aloitetaanko keskustelu ensimmäisen koronnoston 
ajankohdasta. 

 

  

 

Ericssonin tuloksesta myötätuulta Nokian 
osakkeelle 
     Mikael Rautanen 
 
Ericssonin osake oli perjantaina jopa 16 %:n nousussa yhtiön julkaistua odotuksia 
paremman Q1-tuloksen. Raportti veti samalla Nokian osakkeen nousuun, sillä Ericssonin 

hyvä tulos myös nostaa markkinoiden odotuksia Nokian ensi torstain tulosta ajatellen. 
Samalla Ericssonin arvostustason nousu nostaa markkinasentimenttiä verkkoyhtiöiden 
osakkeissa.  

 
Ericsson kommentoi raportissaan langattomien verkkojen infrastruktuurin markkinan 
”stabiloituneen” alkuvuonna sekä Pohjois-Amerikan markkinalla olevan positiivista virettä, 
mikä on positiivinen markkinakommentti myös Nokian näkökulmasta. Yhtiön johto 

kommentoi konferenssipuhelussa, että operaattorit ovat globaalisti heränneet 
päivittämään verkkojaan vastatakseen asiakaskysyntään sekä valmistautuessaan 5G-
siirtymään. Kiinan markkinalla operattoreiden investoinnit ovat laskussa. Ericsson 
kommentoi odottavansa 5G-teknologian siirtymisestä kaupalliseen vaiheeseen liikevaihtoa 

jo tämän vuoden aikana.  
 
Tuoreimman Ericssonin arvion mukaan langattomien verkkojen markkina laskee tänä 
vuonna 2 % ja vuoden 2018-2022 välillä markkinan vuosikasvu on 2 %. Nokia on arvioinut 

sen verkkoliiketoiminnan kohdemarkkinoiden laskevan 2-4 % vuonna 2018. Ericssonin 
verkkoyksikön liikevaihto laski 10 % ja valuuttaoikaistuna 2 % ensimmäisen neljänneksen 
aikana. Arvioimme Nokian verkkoyksikön liikevaihdon laskeneen 6 % Q1:n aikana.  

 
Merkittävä osa Ericssonin positiivisesta yllätyksestä oli yhtiön sisäisten toimien ja 
kustannussäästöjen ansiota. Yhtiön liiketoiminnan käänne on edennyt odotuksia 
heikommin viimeisen reilun vuoden aikana, mutta alkuvuonna nähtiin positiivisia merkkejä. 

Erityisesti kannattavuus oli markkinoille positiivinen yllätys yhtiön tehostamisohjelmien 
etenemisen ansiosta. Ericssonin liikevoitto-% nousi 2 %:iin edellisvuoden -20 %:sta. 
Verkkoyksikön liikevoitto nousi 13,5 %:iin edellisvuoden 12,8 %:sta. Yhtiö kehui 5G-valmiin 
Ericsson Radio System -tuotteen vahvistaneen yhtiön kilpailukykyä ja näkyvän positiivisesti 

liiketoiminnassa. Ericssonin tavoitteena on nostaa Networksin liikevoittomarginaali 15-17 
%:iin vuonna 2020. Nokian verkkoyksikön pitkän aikavälin tavoite on saavuttaa 10-15 % 
liikevoittomarginaali.  

 
Konferenssipuhelun kysymysosiossa Ericssonin johto sanoi olevan liian aikaista 
kommentoida, kuinka USA:n asettamat pakotteet kiinalaista verkkolaitevalmistaja ZTE:tä 
kohtaan vaikuttavat verkkomarkkinaan. Aiemmin tällä viikolla asetti seitsemän vuoden 

kiellon, joka estää yhdysvaltalaisia yrityksiä myymästä komponentteja tai ohjelmistoja 
ZTE:lle. Kielto voi arviomme mukaan aiheuttaa ZTE:n verkkolaiteliiketoiminnalle vakavia 
toimitusongelmia ja sitä kautta hyödyttää Ericssonia ja Nokiaa. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Ericssonin osake nousi perjantaina 
jopa 16 % yhtiön Q1-raportin jälkeen. 

Raportti nostaa odotuksia Nokian 
torstain tuloksen ympärillä ja tukee 
markkinasentimenttiä 
verkkoyhtiöissä. 

 
Ericsson kommentoi 
markkinaympäristön stabiloituneen 

alkuvuonna, mikä on Nokian kannalta 
positiivista. 
 
Suurin osa Ericssonin positiivisesta 

yllätyksestä oli yhtiön omien toimien 
ansiota. Yhtiö eteni alkuvuonna 
odotuksia paremmin 
kulusäästöissään. 

 
Konferenssipuhelun kyselyosiossa 
Ericssonin johto sanoi olevan liian 

aikaista kommentoida, kuinka USA:n 
asettamat pakotteet kiinalaista 
verkkolaitevalmistaja ZTE:tä kohtaan 
vaikuttavat verkkomarkkinaan. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PÄÄTÖS: EUR 4,86

TAVOITE: EUR 5,80
Osta

Nokia  ( NOKIA.HE )

Teknologia 
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Aspocomp Q1 perjantaina - katseet erityisesti 
5G-kysynnän kehityksessä 
     Juha Kinnunen 
 

 
 

Piirilevy-yhtiö Aspocomp julkaisee Q1-raporttinsa perjantaina noin kello 9:00. Yhtiö julkaisi 
viime viikolla uusien IFRS-laatimisperiaatteiden perusteella oikaistuja lukuja, joiden 

suhteen päivitimme vertailulukuja sekä hieman myös ennusteitamme ylöspäin. Odotamme 
yhtiöltä hyvää Q1-tulosta, mutta emme merkittävää tuloskasvua vahvasta vertailukaudesta. 
Ajurien vuodelle 2018 pitäisi kuitenkin olla erittäin vahvat ja seuraamme mielenkiinnolla 

yhtiön kommentteja kysynnän kehityksestä erityisesti tietoliikennesektorilla (Nokia 5G-
investoinnit). Lisäksi saamme mahdollisesti lisätietoa myös tuoreista kiinteistökaupoista, 
joissa Aspocomp osti itselleen Oulun tehdaskiinteistön.  
 

Odotamme liikevaihdon olleen Q1:llä noin 6,2 MEUR, mikä tarkoittaisi noin 5 %:n kasvua 
varsin hyvästä vertailukaudesta. Pidempiaikaisten toimituksien tilauskanta oli Q4:llä 2,5 
MEUR eli edellisvuoden tasolla, joten tästä liiketoiminnasta ei merkittävää kasvua ole 
odotettavissa alkuvuodelle. Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluu arviomme mukaan Nokia 

ja tätä kautta suurin tekijä liikevaihdon kannalta on mahdollinen 5G-tuotekehitys-
investointien alkaminen, mikä voisi tarkoittaa merkittävää kasvua. Ilmeisesti tietoliikenne-
sektorin kysyntä on piristynyt, mutta mittakaavaa on vaikea arvioida yhtiön ulkopuolelta. 
Olemme huomioineet 5G-liikevaihdon mahdollisen kasvun varovaisesti ennusteissamme, 

minkä takia pidämme hyvin mahdollisena, että Aspocomp ylittää Q1-ennusteemme. Viime 
neljänneksien pettymyksien takia on kuitenkin perusteltua olla varovainen.   
 

Koska Aspocompin tuotekatteet ovat korkeita ja kulurakenne pääosin kiinteä, on yhtiöllä 

voimakas tulosvipu. Näin ollen liikevaihtotaso vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen. 
Odotamme Q1-liiketuloksen olevan noin 0,2 MEUR eli suunnilleen vertailukauden hyvällä 
tasolla. Tämä tarkoittaisi yhtiölle kohtuullisen hyvää noin 3,4 %:n liikevoittomarginaalia. 

Kannattavuuteen vaikuttaa myös myyntimix: suuri määrä korkeakatteisia pikatoimituksia 
nostaa liikevaihtoa ja kannattavuutta voimakkaasti, kun taas ns. volyymitilauksissa 
tuotekatteet ovat suhteellisen alhaisia. Näkyvyys kysyntään ja myyntimixiin on heikko, 
minkä takia yllätykset ovat hyvin mahdollisia.  
 

Aspocomp ohjeisti vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan noin 10 % ja liiketuloksen 
paranevan vuodesta 2017. Ohjeistus toistettiin Q1:n lopussa tehdyn kiinteistökaupan 
jälkeen, vaikka yhtiö kertoikin kaupan tulosvaikutuksen olevan positiivinen. Yhtiön 

näkyvyys on kroonisesti heikko liiketoiminnan keskittyessä pikatoimituksiin, joissa 
tilauskantaa ei käytännössä ole. Näin ollen 2018 ohjeistusta tässä vaiheessa tuskin 
muutetaan. Ajurit lähivuosien tuloskasvulle ovat edelleen vahvat, mistä 5G-
tuotekehitysinvestointien todellinen käynnistäminen on mielestämme tärkein (4G oli 

aikoinaan yhtiölle erittäin merkittävä ajuri). Lisäksi yhtiötä tukevat mm. autoteollisuuden 
elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä 
teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa. Osakkeen arvostustaso on tällä 

hetkellä kohtuullinen (2018e P/E on 12x ja EV/EBITDA 7x). Osakkeen riski/tuotto-suhde on 
mielestämme tällä hetkellä positiivinen huomioiden sekä mahdolliset positiiviset että 
negatiiviset yllätykset Q1-raportissa. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Aspocomp julkaisee Q1-raporttinsa 
perjantaina noin kello 9:00. Keskeiset 
tulosodotuksemme ovat:  

 

• Liikevaihto 6,2 MEUR 

• Liikevoitto 0,2 MEUR 

• Osakekohtainen tulos 0,03 euroa 
 
Odotamme yhtiöltä pientä 
tulosparannusta vertailukaudesta. 
Tulos voi kuitenkin hyvin yllättää 

positiivisesti, jos 5G-tuotekehitys-
investoinnit ovat alkaneet ja tuoneet 
Aspocompille merkittävää kysyntää.  

 
Koska Aspocompin tuotekatteet ovat 
korkeita ja kulurakenne pääosin 
kiinteä, on yhtiöllä voimakas 

tulosvipu. Näin ollen liikevaihtotaso 
vaikuttaa merkittävästi 
kannattavuuteen, kuten myös 
myyntimix. Näkyvyys kehitykseen on 

kuitenkin heikko.  
 
Aspocomp ohjeisti vuoden 2018 

liikevaihdon kasvavan noin 10 % ja 
liiketuloksen paranevan vuodesta 
2017. Ohjeistus toistettiin Q1-
päättyessä tehdyn kiinteistökaupan 

jälkeen, ja odotamme samaa Q1-
raportin yhteydessä.  
 
Seuraamme erityisellä mielenkiinnolla 

yhtiön kommentteja kysynnän 
kehityksestä tietoliikennesektorilla 
(Nokia 5G-investoinnit). Tämä voi 

antaa yhtiölle merkittävän ajurin 
vuodelle 2018.  
 
Osakkeen riski/tuotto-suhde on 

mielestämme positiivinen 
arvostustason ollessa kohtuullinen. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018e

MEUR /  EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Inderes

Liikevaihto 5,9 6,2 26,4

Liikevoitto 0,2 0,2 1,6

Tulos ennen veroja 0,2 0,2 1,4

EPS (oikaistu) 0,04 0,03 0,21

Liikevaihdon kasvu-% 42,3 % 5,0 % 10,3 %

Liikevoitto-% (oikaistu) 4,2 % 3,4 % 5,9 %

Lähde: Inderes

Konsensus

PÄÄTÖS: EUR 2,38

TAVOITE: EUR 2,60
Lisää

Aspocomp  ( ACG1V.HE )
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Telia-päivitys - hyvät operatiiviset trendit ja 
osinkotuotto 
     Joni Grönqvist 
 
Toistamme Telian lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 44 kruunuun (aik. 42 
kruunua) perustuen odotettua parempaan kassavirtaan ja ennustemuutoksiin. Telian Q1-

raportti oli kokonaisuutena vahva, päämarkkinoiden operatiivinen kehitys oli positiivista, 
yhtiö nosti kassavirtaohjeistustaan ja ostaa takaisin omia osakkeitaan. Arvioimme 
positiivisen operatiivisen trendin jatkuvan ja yhdessä tehostamisen kanssa mahdollistavan 
vakaan tuloskasvun. Telian arvostus on näkemyksemme mukaan edelleen maltillinen 

osien summan kautta laskettuna sekä niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti. Lisäksi hyvä 
osinkotuotto tukee osaketta. 
 

• Telia raportoi Q1-liikevaihdon kasvaneen 3 % 19 852 MSEK:iin, mikä oli yli meidän 
ja markkinaodotuksien. Maantieteellisesti liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys oli 
positiivista kaikilla päämarkkinoilla, vaikka valuuttakurssit tukivat hieman Suomen 

ja Norjan kehitystä. Oikaistu käyttökate nousi 6 % vertailukaudesta ja 
kannattavuus oli 32,7 % ylittäen markkinaodotukset. Muut tulosrivit ylittivät myös 
ennusteemme, mutta nettotuloksen tulkintaa vaikeuttavat jälleen useammat 
kertaluonteiset erät. Kertaeristä oikaistuna jatkuvien toimintojen osakekohtainen 

tulos oli 0,53 SEK (Q1’17: 0,56 SEK). 
 

• Telia etenee oikeaan suuntaan nyt myös monilla operatiivisilla mittareilla, eikä 
vain Euraasian divestointien kanssa. Tärkeitä mittareita tarkastellessa, 1) 
mobiililiikevaihto kasvoi 6/7 markkinasta, 2) ARPU kasvoi Ruotsissa, Suomessa ja 
Baltiassa (Norjassa regulaation myötä Q1’17 tasolla) , ja 3) mobiililiittymien 

vaihtuvuus laski kaikilla päämarkkinoilla viime vuoden lopusta. Lisäksi Telia 
odottaa saavansa tehostamisohjelmasta vielä noin 0,9 miljardia uusia 
kustannussäästöjä vuoden 2018 aikana Q1:n 0,2 miljardin säästöjen lisäksi, mikä 
tukee kannattavuuskehitystä. Yhtiö kertoi myös kolmivuotisesta omien 

osakkeiden 5 miljardin kruunun vuosittaisesta takaisinosto-ohjelmasta, jonka 
sisällytimme ennusteisiimme vähentäen osakkeita noin 3 % vuosittain. Tase pysyy 
takaisinosto-ohjelmasta huolimatta vahvana ja mahdollistaa yritysostojen 
jatkamisen. 

 

• Telia nosti kassavirtaohjeistustaan ja odottaa nyt vuoden 2018 kassavirran olevan 
yli (aik. samalla tasolla) vuoden 2017 9,7 miljardin kruunun, tukien 
osingonmaksua. Lisäksi Telia toisti odotetusti käyttökateohjeistuksensa ja 
odottaa vuoden 2018 oikaistun käyttökatteen nykyisellä rakenteella, paikallisissa 
valuutoissa ja ilman yrityskauppoja olevan viime vuoden tasolla tai hieman sen 

yli. Odotamme liikevaihdon kasvavan noin 1-2 % vuosina 2018-2020. 
Ennustamme oikaistun käyttökate-%:n paranevan 33 %:iin vuosina 2018-2020 ja 
oik. jatkuvien toimintojen osakekohtaisen tuloksen kasvavan keskimäärin noin 3 
% vuosina 2018-2020. 

 

•    Näkemyksemme mukaan Telian sijoitustarina on muuttumassa 
reunamarkkinoiden siivoamisesta mielenkiintoisemmaksi ja vahvemmin 
strategisten Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden kehittämiseen sekä tehojen 
ulosmittaamiseen. Yhtiön ohjeistukset, positiivinen operatiivinen trendi, Euraasian 
asteittainen irtautuminen, vahva tase ja tehostaminen tukevat arviomme mukaan 

tuloskehitystä ja laskevat riskitasoa. Arvotamme Teliaa edelleen myös karkean 
osien summa -laskelman kautta, joka tukee 44 SEK:n tavoitehintaa. 
Ennusteillamme yhtiön arvostus (P/E vuosille 2018-2019 on 17x ja 16x) on noin 10 
% sektorin mediaanin alapuolella. Lisäksi omien osakkeiden takaisinostot voidaan 

mieltää ylimääräisenä noin 3 %:n verotehokkaana pääomanpalautuksena, 
tavallisen noin 6 %:n osinkotuoton lisäksi, tukien osaketta. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Toistamme lisää-suosituksen ja 
nostamme tavoitehinnan 44 

kruunuun (aik. 42 kruunua) perustuen 
odotettua parempaan kassavirtaan ja 
ennustemuutoksiin. 
 

1) Telia raportoi Q1-liikevaihdon 
kasvaneen 3 %, mikä oli yli meidän ja 
markkinaodotuksien. Oikaistu 
käyttökate nousi 6 % vertailukaudesta 

ja kannattavuus oli 32,7 % ylittäen 
markkinaodotukset. 
 

2) Telia etenee oikeaan suuntaan nyt 
myös monilla operatiivisilla mittareilla, 
eikä vain Euraasian divestointien 
kanssa. Yhtiö kertoi myös 

kolmivuotisesta omien osakkeiden 5 
miljardin kruunun vuosittaisesta 
takaisinosto-ohjelmasta. 
 

3) Telia nosti kassavirtaohjeistustaan 
ja odottaa nyt vuoden 2018 
kassavirran olevan yli (aik. samalla 
tasolla kuin vuonna 2017). Lisäksi 

Telia toisti odotetusti 
käyttökateohjeistuksensa. 
 

4) Telian ohjeistukset, positiivinen 
operatiivinen trendi, Euraasian 
asteittainen irtautuminen, vahva tase 
ja tehostaminen tukevat arviomme 

mukaan tuloskehitystä ja laskevat 
riskitasoa. Arvotamme Teliaa edelleen 
myös karkean osien summa                   
-laskelman kautta, joka tukee 44 

SEK:n tavoitehintaa. Lisäksi noin 6 
%:n osinkotuotto ja 3 %:n vuosittaiset 
omien osakkeiden takaisinostot 

seuraavan kolmen vuoden aikana 
antavat tukea osakkeelle. 
 

 

PÄÄTÖS: SEK 41,29

TAVOITE: SEK 44,00

Telia (SEK)  (TELIA.ST)

Lisää
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KONE Q1 keskiviikkona - tarkempi 2018-ohjeistus 
kiikarissa 
     Erkki Vesola 
 

 
 

KONE julkistaa Q1-raporttinsa keskiviikkona 25.4. klo 12:30. Hissien ja liukuportaiden 

päämarkkinat kasvavat vielä, mutta talonrakentamisen kasvun ennustetaan hidastuvan niin 
Kiinassa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. KONE on kertonut, että vuoden 2018 
ohjeistus tarkentuu (numeeriseksi) sen jälkeen kun IFRS 15 -laskelmat ovat valmistuneet ja 

odotammekin nyt täsmennettyä ohjausta. Tulosohjeistuksen perusviesti eli liikevoitto-
marginaalin lasku tuskin muuttuu. KONEen osakkeen preemioarvostus verrokkeihin on 
pienentynyt, mutta pidämme edelleenkin perusteltua nousuvaraa vähäisenä. Tämän 
vuoksi säilytämme osakkeen vähennä-suosituksen ja 43,0 euron tavoitehintamme ennen 

raporttia. 
 
Odotuksemme KONEen tilauskertymäksi on 1954 MEUR (+2 %) eli 3 % konsensuksen (1896 
MEUR; -1 %) yläpuolella. KONEen liikevaihdosta reilut 15 % on USD-määräistä, joten 

raportoitavissa tilaus- ja liikevaihtoluvuissa on noin 2 %:n paine dollarin 13 %:n 
heikkenemisestä euroa vastaan Q1:llä. KONEen erikseen raportoimat tilaukset julkistetaan 
melkoisella viiveellä, joten niillä ei ole ollut vaikutusta ennusteisiimme. Ennustamme Q1:n 
liikevaihdon laskeneen 5 % (konsensus: -3 %), mihin laskuun dollarin lisäksi vaikuttaa 

Kiinan renminbin (osuus KONEen liikevaihdosta 26-28 %) 6 %:n heikentyminen euroa 
vastaan. Odotuksemme oikaistuksi liikevoittoprosentiksi (11,4 %) on lähellä konsensusta. 
Ero KONEen oikaistun ja raportoidun liikevoiton välillä muodostuu Accelerate-ohjelman 

kuluista, joiksi olemme Q1:llä arvioineet 11 MEUR (sama kuin konsensus). KONE indikoi 
Q4’17-raportin yhteydessä, että koko vuoden 2018 vertailukelpoista liikevoittoa rasittavat 
noin 100 MEUR:lla 
kohonneet raaka-ainekustannukset sekä 40 MEUR:n negatiivinen kurssivaikutus. 

Nämä yhdessä leikkaavat noin 1,5 %-yksikköä vuoden 2018 vertailukelpoisesta 
liikevoittomarginaalista. 
 
Hissien ja liukuportaiden kysyntänäkymät koko vuodelle 2018 ovat edelleen melko 

lupaavat rakentamisen kasvun jatkuessa 3-4 %:n tasolla niin Kiinassa, EU:ssa kuin 
USA:ssakin. Riskejä tuo rakentamisen kasvun painottuminen aikaisempaa enemmän 
infrastruktuuriin talonrakentamisen sijasta sekä Kiinassa asuinrakentamisen 

ylikuumenemisen estämistoimenpiteet, jotka voivat laimentaa kiinteistökehittäjien 
aktiviteettia. Odotuksemme KONEen koko vuoden 2018 raportoiduksi liikevaihdon 
kasvuksi on +3,5 % (konsensus: +2,0 %). Ennusteemme on edelleen linjassa KONEen 
ohjeistaman liikevaihdon noin 4 %:n vertailukelpoisen kasvun kanssa, mutta isojen 

valuuttaliikkeiden johdosta raportoituun liikevaihtoon kohdistuu painetta suhteessa 
vertailukelpoiseen. Odotuksemme 2018:n oikaistuksi liikevoitoksi on 1197 MEUR (EBIT-% 
13,1 %) eli lähellä vastaavia konsensuslukuja (1185 MEUR ja 13,2 %). Neutraali tai positiivinen 
kurssireaktio edellyttäisi KONEeen ohjeistavan vuodelle 2018 ainakin 3-5 %:n 

vertailukelpoista liikevaihdon kasvua sekä 13,2-13,5 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia. 
 
KONEen osakkeen vuosien 2018 ja 2019 P/E-kertoimet ovat tällä hetkellä 20x ja 19x eli 1-13 
% yli verrokkiryhmän. Samojen vuosien EV/EBITDA:lla (13x ja 12x) mitattuna preemio on 

 
 

 
 
 
 

KONE julkistaa Q1-raporttinsa 
keskiviikkona 25.4. klo 12:30. 
Tärkeimmät konsensusennusteet ovat 
seuraavat: 

 

• Liikevaihto 1881 MEUR 

• Oikaistu liikevoitto 212 MEUR  

• Raportoitu liikevoitto 202 MEUR 

• Oikaistu EPS 0,34 EUR 

• Raportoitu EPS 0,32 EUR 

• Tilauskertymä 1896 MEUR 
 

Hissien ja liukuportaiden 
päämarkkinat kasvavat vielä. KONE 
tulee Q1-raportissa tarkentamaan 
2018-ohjeistustaan, mutta perusviesti 

tuskin muuttuu. Osakkeen 
preemioarvostus on pienentynyt, 
mutta nousuvara on edelleen 
vähäinen. 

 
Ennustamme Q1:n liikevaihdon 
laskeneen 5 %, mihin laskuun dollarin 

lisäksi vaikuttaa Kiinan renminbin 
heikentyminen euroa vastaan.  
Odotuksemme oikaistuksi 
liikevoittoprosentiksi on lähellä 

konsensusta. Arviomme Accelerate-
ohjelman kuluiksi on sama kuin 
konsensuksella eli 11 MEUR. Myös 
odotuksemme oikaistuksi EPS:ksi on 

linjassa konsensuksen kanssa.  
 
Koko vuonna 2018 hissien ja 
liukuportaiden kysyntänäkymät ovat 

edelleen melko lupaavat 
rakentamisen kasvun jatkuessa 3-4 
%:n tasolla niin Kiinassa, EU:ssa kuin 

USA:ssakin. Kaikkiaan neutraali tai 
positiivinen kurssireaktio edellyttäisi 
KONEeen ohjeistavan vuodelle 2018 
ainakin 3-5 %:n vertailukelpoista 

liikevaihdon kasvua sekä 13,2-13,5 
%:n oikaistua liikevoittomarginaalia. 
 
KONEen osakkeen yliarvostus on 

sulanut merkittävästi ja osinkotuotto 
on hyvää luokkaa. Yhtiön markkina-
kommentit sekä 2018-ohjeistus ovat 

nyt sijoittajan kannalta 
tavanomaistakin mielenkiintoisempia. 
 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018e

MEUR / EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Inderes

Liikevaihto 1943 1841 1881 1766 - 1983 9106

Liikevoitto 246 199 202 167 - 230 1147

Tulos ennen veroja 272 212 219 178 - 250 1199

EPS (oikaistu) 0,40 0,33 0,34 0,29 - 0,38 1,88

Osinko/osake 1,65

Liikevaihdon kasvu-% 11,2 % -5,3 % -3,2 % -9,1 % - 2,0 % 3,5 %

Liikevoitto-% (oikaistu) 12,6 % 11,4 % 11,3 % 10,2 % - 11,7 % 13,1 %

Lähde: Inderes & Vara Research  (konsensus)

Konsensus

Konepajat 
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vielä 19-20 %. Osakkeen yliarvostus on kuitenkin sulanut merkittävästi ja odotettu 
osinkotuotto on hyvää 4,3 %:n luokkaa. Arvostus on toki edelleen haastava, mutta 
pidämme KONEen markkinakommentteja sekä 2018-ohjeistusta nyt sijoittajan kannalta 
tavanomaistakin mielenkiintoisempina. 

 
Valmet Q1 perjantaina - liikevaihdon kasvu ajaa 
tulosta ylemmäs 
     Antti Viljakainen 
 

 
 
Valmet julkistaa Q1-raporttinsa perjantaina noin kello 12:00. Odotamme yhtiön 
parantaneen tulostaan selvästi kohtuulliseen vertailukauteen nähden liikevaihdon kasvun 
ajamana. Uusien tilausten odotamme olleen kohtuullisella, mutta vertailukautta alemmalla 

tasolla. Maaliskuussa annetun ohjeistuksensa yhtiö tulee toistamaan. Emme tee muutoksia 
näkemykseemme Valmetista ennen raporttia, sillä näillä näkymin loppuvuotta kohti 
hidastuvaan kasvukuvaan suhteutettuna osake on mielestämme täyteen hinnoiteltu 

(2018e: P/E 17x, EV/EBTDA 8x). 
 
Valmetin liikevaihto- ja tuloskertymät ovat Q1:llä tyypillisesti vuoden alhaisimpia. 
Ennustamme Valmetin liikevaihdon olleen Q1:llä 872 MEUR ja oikaistun EBITA:n (liiketulos 

ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaeriä) 45,5 MEUR. Tulosennusteemme 
ovat aavistuksen konsensuksen yläpuolella. Odotamme Valmetin liikevaihdon kasvaneen 
Q1:llä 10 % suhteessa viime vuoteen. Kasvua ajaa etenkin Paperit-liiketoiminnan 
toimitukset viime vuonna myydystä korkeasta tilausvirrasta, kun taas Sellun ja Energian 

liikevaihdon arvioimme laskeneen hieman. Palveluiden ja Automaation ennustamme 
kasvaneen mukavat 6-9 % H2’17:n tilauksia heijastellen. Valmetin operatiivisen 
kannattavuuden odotamme nousseen reilulla prosenttiyksiköllä 6,5 %:iin (oik. EBITA-%). 
Tuloskasvua ajaa liikevaihdon kasvu, joka tukee etenkin projektiliiketoiminnan 

kohtuullisen operatiivisen vivun ansiosta myös suhteellista kannattavuutta. Bruttokatteiden 
ja kiinteiden kulujen rakenteen arvioimme pysyneen alkuvuodesta melko vakaina 
suhteessa vertailukauteen. Rahoituskulujen ja verojen odotamme olleen normaaleilla 

tasoilla Q1:llä. Siten arvioimme Valmetin oikaistun EPS:n parantuneen Q1:llä operatiivisen 
tuloksen kasvun ansiosta 0,17 euroon.  
 
Valmet on tiedottanut muutamasta ylempää keskikokoa olevasta tilauksesta Paperit- ja 

Energia- liiketoimintalinjoillaan ja myös Palvelujen ja Automaation markkinatilanteiden 
pitäisi olla vakaan hyviä. Siten odotamme Valmetin uusien tilausten asettuneen Q1:llä noin 
810 MEUR:oon, mikä on linjassa konsensusodotusten kanssa. Tämä on hyvä taso, mutta 
erittäin vahvoihin vertailulukuihin tilauskertymä ei suurella todennäköisyydellä yllä. Lyhyen 

ajan markkinanäkymiinsä emme odota Valmetin tekevän muutoksia, sillä yleisesti 
metsäsektorin investointisentimentti näyttää mielestämme melko vakaalta. Terävin 
investointi-into saattaa kuitenkin olla jo ohi ja tilauskannan rakenteen valossa odotamme 

Valmetin kasvun hyytyvän loppuvuotta kohti. Tämä tekee myös tuloskasvun jatkamisesta 
haastavampaa yhtiölle. 
  
Valmet ohjeisti maaliskuussa yhtiökokouksen yhteydessä kuluvalle vuodelle, että yhtiön 

liikevaihto on noin viime vuoden tasolla ja oikaistu EBITA kasvaa viime vuodesta. 
Maaliskuussa julkaistut IFRS 15 -oikaisut huomioiden Valmet teki viime vuonna 3059 
MEUR:n liikevaihdolla 218 MEUR:n oikaistun EBITA:n. Tuoreen ohjeistuksensa yhtiö tulee 

 
 
 
 
 

 
 
 
Valmet julkaisee perjantaina noin 

kello 12:00 Q1-tuloksensa. 
Konsensuksen keskeiset odotukset 
tulokselta ovat: 

 

• Saadut tilaukset 818 MEUR 

• Liikevaihto 710 MEUR 

• Oikaistu EBITA 45,5 MEUR               

• Osakekohtainen tulos 0,16 euroa 
 
Omat odotuksemme ovat pääosin 

linjassa melko hajanaisten 
konsensusodotusten kanssa. 
 
Valmetin liikevaihdon kasvua ajaa 

etenkin Paperit-liiketoiminnan 
voimakas kasvu. Arvioimme myös 
Palveluiden sekä Automaation 
kehityksen pysyneen 

nousujohteisena, kun taas Sellussa ja 
Energiassa liikevaihto laskee. 
Tulosparannusodotusten taustalla on 

liikevaihdon kasvu, joka tukee 
projektiliiketoimintojen operatiivisen 
vivun ansiosta yhtiön suhteellista 
kannattavuutta. 

 
Uusien tilausten osalta Q1:n 
odotetaan olleen kohtuullinen mutta 
erittäin vahvaa vertailukautta 

heikompi. Lyhyen ajan 
markkinanäkymiin emme usko yhtiön 
tekevän muutoksia. Mielestämme 

Valmetin markkinatilanne näyttää 
melko vakaalta, mutta tilauskannan ja  
-näkymien valossa odotamme 
kuitenkin yhtiön kasvun alkavan jo 

tasaantua loppuvuodesta. Tämä tekee 
myös tuloskasvun jatkamisesta 
asteen vaikeampaa. 
 

Valmet on ohjeistunut kuluvalle 
vuodelle vakaata liikevaihtoa ja 
oikaistun EBITA:n kasvua suhteessa 
viime vuoteen. Odotamme yhtiön 

toistavan ohjeistuksensa, mikä riittäisi 
konsensuksen perusteella myös 
markkinaodotusten täyttämiseen. 

 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018e

MEUR /  EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Inderes

Liikevaihto 645 712 710 638 - 749 3219

EBITA (oikaistu) 35,0 45,5 43,5 38,0 - 48,0 251

Liikevoitto 30,0 38,0 35,5 31,0 - 40,0 222

Tulos ennen veroja 26,0 35,5 38,0 29,0 - 38,0 212

EPS (oikaistu) 0,11 0,17 0,16 0,14 - 0,18 1,01

Liikevaihdon kasvu-% -1,1 % 10,3 % 10,1 % -1,1 % - 16,1 % 5,3 %

EBITA-% (oikaistu) 5,4 % 6,4 % 6,1 % 6,0 % - 6,4 % 7,8 %

Lähde: Inderes & Vara Research  (konsensus)

Konsensus

PÄÄTÖS: EUR 40,75

TAVOITE: EUR 43,00
Vähennä

KONE  ( KNEBV.HE )
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toistamaan, mikä riittää meidän ja markkinoiden odotusten täyttämiseen, sillä meidän ja 
markkinoiden ennusteet odottavat Valmetilta 3-4 %:n liikevaihdon ja noin 15 %:n oikaistun 
EBITA:n kasvua. 

 
Uutechnic Q1 perjantaina - odotamme kaikissa 
suhteissa selkeästi nousujohteista raporttia 
     Antti Viljakainen 
 

 
 
Uutechnic julkaisee Q1:n liiketoimintakatsauksensa ensi perjantaina. Arviomme mukaan 
yhtiö on pysynyt Q4:n aikana alkaneella positiivisella kehityskaarella ja odotamme yhtiöltä 

heikkoja vertailulukuja parempia numeroita Q1:ltä. Kuluvan vuoden melko abstrakteja 
näkymiä emme usko yhtiön tarkentavan vielä tässä vaiheessa Q1:n positiivisesta 
kehityksestä huolimatta. Emme toistaiseksi tee muutoksia Uutechnicin positiiviseen 
suositukseemme ennen Q1-raporttia, vaikka yhtiön osakekurssi onkin ylittänyt 

tavoitehintamme jo melko selkeästi.  
 
Odotamme Uutechnicin liikevaihdon laskeneen Q1:llä 13 % 6,3 MEUR:oon, sillä yhtiön 

avaava tilauskanta oli vuoden vaihteessa merkittävästi vertailukautta heikompi. 
Liikevaihdon laskua selittää Säiliöt, Telat ja Putket -liiketoiminta (karkeasti 60 % konsernin 
liikevaihdosta), sillä tilauskantahaasteet liittyvät käytännössä yksin yhtiön säiliöihin 
keskittyneeseen tytäryhtiöön Japrotekiin. Sen sijaan noin kaksi kertaa vertailukautta 

paremmalla tilauskannalla Q1:lle päässeen Sekoitusteknologian arvioimme jatkaneen viime 
vuoden ripeää kasvuaan Q1:llä. Konsernin PPA-poistoista oikaistun liikevoiton arvioimme 
parantuneen vertailukauden tappiolta 0,2 MEUR:oon. Sekoitusteknologian arvioimme 
tehneen liikevaihdon kasvun ajamana hyvän kannattavuuden (PPA-poistoista oikaistu 

EBIT-% > 10 %). Säiliöt, Telat ja Putket -liiketoiminnan ennustamme jääneen Japrotekin 
matalan työkuorman takia vielä liiketappiolle Q1:llä, vaikka yhtiön viime vuonna tekemät 
säästöt ovatkin alentaneet Japrotekin kustannustasoa. Tuloslaskelman alempia rivejä 

Uutechnic ei Q1-katsauksessaan raportoi.  
 
Uutechnic on tiedottanut Q1:llä kahdesta merkittävästä tilauksesta (yhteensä noin 6-7 
MEUR), joten uusien tilausten osalta kvartaali on sujunut varmuudella hyvin. Arvioimme 

myös, että pienempien tilausten virta on pysynyt hyvänä ainakin sekoittimien osalta, joten 
odotamme yhtiön tilauskannan nousseen selvästi vuoden 2017 lopusta ja asettuneen 
karkeasti vertailukauden tasolle 15-16 MEUR:oon Q1:n lopulla. Tilauskannan 
marginaaliprofiili on myös arviomme mukaan suhteellisen hyvä, sillä vertailukautta selvästi 

suurempi osuus tilauskannasta on tyypillisesti korkeakatteisia sekoitintilauksia. Lisäksi 
Q1:lle osui myös suuri säiliötilaus, mikä tuo Japrotekille yksikön kipeästi kaipaamaa 
työkuormaa. Tämä taas laskee mielestämme riskiä Japrotekin tappiollisuuden jatkumisesta 
loppuvuonna, mikä on tärkeää konsernin kokonaiskuvan kannalta. Kuluvaa vuotta 

pidemmälle tilauskanta ei näkyvyyttä anna, mikä on yhtiölle tyypillistä Sekoitusteknologian 
nopean tilaus/toimitus-syklin takia.        
 

Uutechnic ei ole antanut kuluvalle vuodelle ohjeistusta vaan yhtiö kommentoi 
tilinpäätöksen yhteydessä keskittyvänsä etenkin kannattavuuden parantamiseen tänä 
vuonna. Vaikka yhtiön loppuvuoden näkymä on kirkastunut Q1:n aikana suurtilausten 
ansiosta merkittävästi, arvioimme yhtiön toistavan näkymänsä liiketoimintakatsauksessaan 

ja varsinaista ohjeistusta saadaan odottaa ainakin H1-raporttiin asti. Emme ole toistaiseksi 
tehneet muutoksia yhtiön kuluvan vuoden ennusteisiimme Q1:n uutisvirrasta huolimatta 
vaan odotamme yhtiöltä 32 MEUR:n liikevaihtoa ja 1,9 MEUR:n PPA-poistoista oikaistua 
liikevoittoa Q1:ltä. Q1:n tilauskehityksen perusteella ennusteisiin liittyneet riskit ovat 

 
 
 
 
 

 
 
Uutechnic julkaisee Q1-
liiketoimintakatsauksensa 

perjantaina. Keskeiset odotuksemme 
raportilta ovat seuraavat: 
 

• Liikevaihto 6,3 MEUR 

• Liikevoitto ennen PPA-poistoja 0,2     
MEUR 

 
Arviomme mukaan Uutechnicin 
liikevaihto on laskenut Q1:llä selvästi 

Säiliöt, Telat ja Putket -liiketoiminnan 
viime vuonna huomattavasti 
alentuneen tilauskannan takia. 

Sekoitusteknologian liikevaihdon 
arvioimme pysyneen alkuvuodesta 
selvällä nousukäyrällä. Arviomme 
mukaan hyvin kannattavan 

Sekoitusteknologian kasvu on 
riittänyt nostamaan konsernituloksen 
vertailukauden tappiolta lievälle 
voitolle, vaikka Säiliöt, Telat ja Putket 

onkin tehnyt ennusteidemme mukaan 
vielä Q1:llä maltillisen tappion. 
 

Uusien tilausten osalta raportti tulee 
olemaan vahva, sillä Q1:lle on osunut 
kaksi merkittävää kauppaa ja myös 
pienempien tilausten suhteen 

viitekehys on melko hyvä. Arviomme 
mukaan Uutechnicin tilauskanta on 
parantunut selvästi vuoden 2017 
lopun tasolta ja noussut noin 

vertailukauden tasolle 15-16 
MEUR:oon.  
 
Uutechnic ei ole antanut kuluvalle 

vuodelle ohjeistusta emmekä usko 
yhtiön ohjeistavan loppuvuoden 
kehitystään myöskään Q1-raportissa 

aiempaa tarkemmin. Q1:n suotuisan 
uutisvirran ansiosta odotamme 
kuitenkin raporttia melko 
luottavaisena emmekä toistaiseksi tee 

muutoksia positiiviseen 
suositukseemme.   
 

 
 

 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018e

MEUR /  EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Inderes

Liikevaihto 7,2 6,3 32,0

EBIT (oik. PPA:sta) -0,3 0,2 1,9

Liikevaihdon kasvu-% 6,5 % -13,0 % -0,2 %

EBIT-% (oik. PPA:sta) -3,8 % 3,2 % 5,9 %

Lähde: Inderes

Konsensus

PÄÄTÖS: EUR 16,97

TAVOITE: EUR 16,00
Vähennä

Valmet  ( VALMT.HE )

PÄÄTÖS: EUR 0,47

TAVOITE: EUR 0,40
Lisää

Uutechnic  ( UUTEC.HE )
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kuitenkin laskeneet oleellisesti ja näemme positiivisten ennustetarkastusten 
mahdollisuuden selvästi aiempaa suurempana.   
 

Konecranes Q1 torstaina - dollarista harmia 
     Erkki Vesola 
 

 
 

Konecranes julkistaa Q1-raporttinsa torstaina klo 9:00. Toimintaympäristö on arviomme 
mukaan säilynyt myönteisenä, sillä teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on edelleen 
kohonnut päämarkkinoilla ja Konecranes on raportoinut mukavasti Satamaratkaisujen 

saamista tilauksista. Toisaalta dollarin heikentyminen suhteessa euroon rasittaa 
Konecranesia monia muita suomalaisia konepajayhtiöitä enemmän. Odotamme 
Konecranesin säilyttävän koko vuoden 2018 ohjeistuksensa (liikevaihto vuoden 2017 
tasolla ja oikaistu EBITA-marginaali paranee). Yhtiön osakkeen arvostus on vuoden 2019 

kertoimilla edelleen hieman verrokkiryhmän alapuolella, mutta ero on supistunut. 
Suhtautumme kuitenkin luottavaisesti Konecranesin pidemmän tähtäimen näkymiin ja 
säilytämme osakkeen lisää-suosituksen sekä 40,50 euron tavoitehintamme ennen 
raporttia.    

 
Konecranesin Q1-numeroita arvioitaessa on huomattava yhtiön varsin suuri altistuminen 
muutoksille EUR/USD-suhteessa (poislukien suojausten vaikutukset). Dollari heikkeni 

euroa vastaan reilut 13 % v/v Q1’18:lla ja nykykurssin säilyessä loppuvuoden ajan olisi 
muutos vuositasolla noin -9 %. Konecranesin herkkyysanalyysissä euron vahvistuminen 10 
%:lla dollaria vastaan aiheuttaa vuoden 2017 luvuilla 29 MEUR:n laskun (-16 %) liikevoittoon, 
suojaus poislukien. Yhtiökokouksessaan 27.3. Konecranes arveli dollarin laskusta tulevan 

noin -3 %:n vaikutuksen liikevaihtoon. Omissa 2018-ennusteissamme dollarin alamäki 
suojausten jälkeen on vaikuttanut tilauskertymään ja liikevaihtoon -2 % ja liikevoittoon -5 
%. Kurssimuutosten vaikutus konsensusennusteisiin ei luonnollisestikaan ole 
tiedossamme.  

 
Odotamme Konecranesilta 716 MEUR:n (-3 %) tilauskertymää konsensusodotuksen ollessa 
728 MEUR ja vertailuluvun varsin vahva. Ennusteemme konsernin Q1-liikevaihdoksi sekä 

oikaistuksi liikevoittomarginaaliksi on lähellä konsensusta eron kasvaessa vasta 
raportoidussa liikevoitossa, jossa odotuksemme MHPS-integraatiokustannuksiksi on -14 
MEUR konsensuksen odottaessa -11 MEUR.  
 

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2018 ovat positiiviset. Valmistavan teollisuuden 
kapasiteetin käyttöaste EU:ssa (Q1’18: 83,6 %) ja Yhdysvalloissa (76,1 %) on jatkanut 
trendinomaista nousua ja myös globaalin konttiliikenteen kasvuodotus (+4 %) puoltaa 
investointeja tai vähintäänkin aktiivista huoltotoimintaa. Tässä suhteessa Konecranesin 

liikevaihto-ohjeistus tuntuu varovaiselta, vaikka mainittu valuuttavaikutus neutraloikin 
liikevaihdon kasvua. Konecranesin indikoima 40-50 MEUR:n synergiavaikutus vuoden 
2018 liikevoittoon vuoteen 2017 verrattuna taas turvaa ohjeistuksen mukaisen oikaistun 

EBITA-marginaalin nousun.  
 
Konecranesin osake on edelleen melko houkuttelevasti hinnoiteltu. Omilla ja konsensus-
ennnusteilla vuoden 2019 P/E- ja EV/EBITDA-kertoimet (vastaavasti 13x ja 8x) ovat 7-13 % 

sekä 2-8 % alle verrokkiryhmän mediaanin. Arvostusero on kuitenkin viime viikkoina jonkin 
verran kaventunut, kun verrokkien kertoimet ovat laskeneet niiden ennusteiden noustua 
suhteessa osakekurssia enemmän. Sivuutamme tässä yhteydessä vuoden 2018 kertoimet 
Konecranesin tuloksen kasvaessa selvästi verrokkeja nopeammin.  

 
 
 
 

 
 
Konecranes julkistaa Q1-raporttinsa 
ensi torstaina klo 9:00. Keskeiset 

konsensusodotukset ovat: 
 

• Liikevaihto 681 MEUR 

• Oikaistu liikevoitto 29 MEUR  

• Oikaistu EPS 0,23 EUR 

• Saadut tilaukset 728 MEUR 
 

Konecranesin toimintaympäristö on 
Q1:llä säilynyt myönteisenä, mutta 
dollarin heikentyminen rasittaa 

Konecranesia monia muita 
suomalaisia konepajayhtiöitä 
enemmän. Odotamme Konecranesin 
kuitenkin säilyttävän koko vuoden 

2018 ohjeistuksensa. 
 
Konecranes on altis muutoksille 
EUR/USD-suhteessa, poislukien 

suojausten vaikutukset. Omissa 2018-
ennusteissamme dollarin alamäki 
suojausten jälkeen on vaikuttanut 

tilauskertymään ja liikevaihtoon -2 % 
ja liikevoittoon -5 %.  
 
Ennusteemme Q1-liikevaihdoksi sekä 

oikaistuksi liikevoittomarginaaliksi on 
lähellä konsensusta. Ero kasvaa 
raportoidussa liikevoitossa, jossa 
odotuksemme integraatio-

kustannuksiksi on konsensusta 
suurempi. 
 

Konecranesin liikevaihto-ohjeistus 
2018:lle tuntuu varovaiselta, vaikka 
valuuttavaikutus neutraloikin kasvua. 
Kasvavat MHPS-synergiat 

turvannevat ohjeistuksen mukaisen 
oikaistun EBITA-marginaalin nousun.  
 
Konecranesin osake on edelleen 

melko houkuttelevasti hinnoiteltu, 
mutta arvostusero verrokkeihin on 
kaventunut. 
 

 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018e

MEUR /  EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Inderes

Liikevaihto 683 696 681 654 - 740 3271

Liikevoitto (oikaistu) 20,7 28,2 29,0 22,3 - 33,0 228,2

Liikevoitto 225,9 14,2 17,3 7,4 - 23,0 182,7

EPS (oikaistu) 2,46 0,25 0,23 0,13 - 0,39 1,96

Osinko/osake 1,20

Liikevaihdon kasvu-% 48,9 % 1,9 % -0,3 % -4,2 % - 8,3 % 4,3 %

Liikevoitto-% (oikaistu) 3,0 % 4,0 % 4,3 % 3,4 % - 4,5 % 7,0 %

Lähde: Inderes & Vara Research  (konsensus)

Konsensus

PÄÄTÖS: EUR 34,97

TAVOITE: EUR 40,50
Lisää

Konecranes  ( KCRA.HE )
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Neste Q1 torstaina - verohelpotus nostaa 
tuloksen uudelle tasolle 
     Petri Gostowski 
 

 
 

Neste julkaisee Q1-tuloksensa ensi torstaina noin kello 9:00. Q1’18:lle kirjattavan ja 
takautuvasti vuodelle 2017 myönnetyn verohelpotuksen myötä yhtiön tulos on erittäin 
hyvällä tasolla, mutta myös operatiivisesti odotamme kvartaalin sujuneen vahvasti ja yhtiön 
erinomainen tuloskunto on saanut jatkoa. Tulosjulkistuksen yhteydessä mielenkiintomme 

kohdistuu etenkin mahdollisiin kommentteihin Uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin 
kasvattamisesta ja uusista tuotesovelluksista. Vahvasta tuloskunnosta huolimatta pidämme 
osakkeen arvostusta edelleen haastavana (2018e P/E 15x), mikä on negatiivisen 
näkemyksemme taustalla. 

 
Odotamme Nesteen yltäneen kvartaalilla 3116 MEUR:n liikevaihdolla 385 MEUR:n 
vertailukelpoiseen liikevoittoon. Olemme ennusteillamme konsensuksen yläpuolella. 

Konsensus odottaa vastaavasti 365 MEUR:n vertailukelpoista liikevoittoa. Yhtiön tulos saa 
merkittävää tukea ensimmäiselle neljännekselle kirjattavasta ja takautuvasti vuodelle 2017 
myönnetystä BTC-verohelpotuksesta Yhdysvalloissa. Arviomme mukaan erän vaikutus on 
120 MEUR ja näin ollen tästä oikaistunakin yhtiön operatiivinen tulos vahvistuu 

vertailukaudesta. Segmenttitasolla odotamme tulosparannusta ajaneen Uusiutuvat 
tuotteet, jonka marginaalien odotamme vahvistuneen vertailukauden tasosta ja volyymien 
pysyneen erinomaisella tasolla. Vastaavasti Öljytuotteiden liikevoiton odotamme 
laskeneen maltillisesti vertailukauden tasolta alhaisemman viitemarginaalin ennusteen 

myötä, mikä on linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa. Osakekohtaisen tuloksen 
ennusteemme on 1,17 euroa ja konsensuksen vastaava ennuste on 1,16 euroa. 
 
Neste ei tuttuun tapaansa anna numeerista ohjausta, mutta odotamme yhtiön 

kommentoivan lyhyen tähtäimen marginaalinäkymiä sanallisesti. Odotamme yhtiön 
toistavan arvionsa siitä, että Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali pysyy hyvällä tasolla 
vuonna 2018 sekä siitä, että Öljytuotteiden viitemarginaali vahvistuu kesää kohti 

mentäessä. Raportissa mahdolliset kommentit liittyen Uusiutuvien tuotteiden 
laajennusinvestointiin Singaporessa ovat myös mielenkiintomme kohteena. Yhtiö on 
kertonut tekevänsä lopullisen investointipäätöksen vuoden loppuun mennessä, joten 
emme odota merkittävää uutta tietoa sen osalta vielä tässä vaiheessa vuotta. Yhtiö on 

myös kertonut antavansa vielä H1’18:n aikana lisätietoa muista uusiutuviin tuotteisiin 
pohjautuvista uusista tuotesovelluksista, mihin liittyen kommentit olisivat erittäin 
mielenkiintoisia. Suhtaudumme yhtiön näkymiin edelleen pitkällä tähtäimellä positiivisesti, 
mutta mielestämme osakkeen arvostus on edelleen haastava. Ennusteillamme vuoden 

2018 P/E-kerroin on 15x ja vastaava EV/EBITDA noin 9x.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Neste julkaisee Q1-raporttinsa ensi 
torstaina noin kello 09:00. Keskeiset 
konsensuksen odotukset ovat: 

 

• Liikevaihto 3337 

• Liikevoitto 365 MEUR 

• EPS 1,16 euroa 
 

Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto 
saa vahvan operatiivisen tuloksen 
lisäksi tukea 120 MEUR:n kertaerästä, 

kun vuodelle 2017 myönnetty BTC-
verohelpotus kirjataan Q1’18:n 
tulokseen. 
 

Odotamme Nesteeltä 385 MEUR:n 
vertailukelpoista liikevoittoa ja 
olemme ennusteellamme 
konsensuksen 365 MEUR:n 

ennusteen yläpuolella. 
Segmenttitasolla odotamme etenkin 
Uusiutuvilta tuotteilta jälleen erittäin 
vahvaa suoritusta vahvojen 

marginaalien ja korkeiden volyymien 
turvin. 
 

Tuloksen lisäksi raportissa meitä 
kiinnostavat kommentit marginaalien 
näkymien suhteen ja etenkin 
mahdolliset kommentit Uusiutuvien 

tuotteiden uusien tuotesovelluksien 
osalta. Suhtaudumme yhtiön pitkän 
aikavälin näkymiin edelleen 
positiivisesti, mutta mielestämme 

osakkeen arvostus on liian korkea. 
 

 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018

MEUR /  EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Inderes

Liikevaihto 3071 3286 3337 13480

Käyttökate (vertailukelpoinen) 360 484 457 1596

Liikevoitto (vertailukelpoinen) 203 385 365 1200

EPS (vertailukelpoinen) 0,56 1,17 1,16 3,63

Liikevaihdon kasvu-% 33,1 % 7,0 % 8,7 % 2,0 %

Liikevoitto-% (oikaistu) 6,6 % 11,7 % 10,9 % 8,9 %

Lähde: Inderes & Neste IR  (konsensus)

PÄÄTÖS: EUR 54,70

TAVOITE: EUR 52,00
Myy

Neste  ( NESTE.HE )

Energia 
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Panostaja sijoittaa henkilöstöpalvelualan 
kasvuun investoimalla Carrot Palveluihin 
     Juha Kinnunen 
 
Panostaja kertoi perjantaina tehneensä sopimuksen henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja 
ulkoistuspalveluita tarjoavan Carrot Palvelut Oy:n osakekannan ostosta. Kaupan jälkeen 
Panostaja omistaa 63 % järjestelyssä muodostuvasta kokonaisuudesta. Yhtiön koko 

osakekannan (100 %) arvo on 6,55 MEUR, minkä lisäksi Carrotilla oli arviomme mukaan 
hieman nettovelkaa. Yritysoston yritysarvo (EV) oli siten arviomme mukaan noin 8 MEUR. 
Kaupan arvostustaso vaikuttaa mielestämme kohtuulliselta ja EV/EBITDA on tasolla 5x. Jos 
yhtiön kasvustrategia onnistuu, uskomme sen luovan omistaja-arvoa. Tässä vaiheessa 

kirjaamme Carrotin Panostajan osien summa- laskelmaamme ostohinnalla, emmekä siten 
näe syytä tehdä muutoksia näkemykseemme Panostajasta.  
 
Vuonna 1998 perustettu Carrot Palvelut on henkilöstöpalveluihin erikoistunut konserni, 

joka tarjoaa valtakunnallisesti henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita ja 
toimii strategisena HR-kumppanina asiakkailleen. Carrot työllistää vuosittain yli tuhat eri 
toimialojen osaajaa, palvelee erilaisissa rekrytointitarpeissa sekä toimii asiakkaiden 

kumppanina laajemmissa ulkoistusprosesseissa. Yhtiön asiakkaita ovat mm. rakentamisen, 
teollisuuden ja logistiikan alan yritykset. Käsityksemme mukaan liikevaihto on jakautunut 
suhteellisen tasaisesti näiden alojen kesken. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja sillä on 
toimipisteitä yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa, mutta yhtiöllä on edelleen merkittävää 

potentiaalia myös toimipisteverkoston kasvattamisen kautta.  
 
Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli noin 29 MEUR (kasvu +26 %), liikevoitto noin 1,4 MEUR 
(liikevoittomarginaali 4,8 %) ja Carrot työllisti keskimäärin noin 670 henkilöä. Tulos kasvoi 

viime vuonna merkittävästi vuoden 2016 heikosta tasosta (liikevoitto 0,2 MEUR). 
Yritysoston arvostustaso oli vuoden 2017 luvuilla varsin houkutteleva: EV/S noin 0,3x, 
EV/EBITDA noin 5x ja EV/EBIT vajaat 6x. Nämä ovat matalia, vaikkakin toimialalla 

arvostustasojen täytyykin olla maltillisia. Huomautamme, että julkaistuilla tiedoilla ei voi 
laskea tarkkaa arvostustasoa, joten luvut sisältävät oletuksia. Pidämme arvostustasoa 
kuitenkin houkuttelevana, jos yhtiö pystyy kannattavaan kasvuun lähivuosina. Näemme 
Panostajalla hyvät mahdollisuudet luoda omistaja-arvoa, jos kasvustrategia onnistuu.  

 
Carrotin perustaja Jukka Hiltunen ja toimitusjohtaja Jouni Arolainen jatkavat yhtiön 
merkittävinä vähemmistöomistajina. Omistajien tavoitteena on vauhdittaa yhtiön kasvua 
työelämän ja työn tekemisen tapojen murroksessa niin yrityskaupoin kuin 

monipuolistamalla Carrotin palvelutarjontaa. Sirpaleinen toimiala on tällä hetkellä 
konsolidoitumassa vauhdilla, kasvunäkymät ovat hyvät ja taustalla olevat fundamentit ovat 
vahvat. Helsingin pörssistä toimialalla toimivia yhtiöitä ovat mm. vasta listautunut 
Enersense sekä Restamaxin Smile, joka on mahdollisesti myös listautumassa itsenäisenä 

yhtiönä lähiaikoina. Molemmat ovat tehneet monia yritysostoja viime vuosina. Panostajan 
suunnitelmana on varmasti myös vahvistaa kasvustrategiaa myös yritysostoilla, sillä 
toimialalla on myös tiettyjä skaalaetuja.   

 
Emme ole toistaiseksi tehneet muutoksia Panostajan ennustemalliimme. Käsityksemme 
mukaan Carrot-yritysosto ei vaikuta vielä Panostaja-konsernin Q2-lukuihin (yhtiöllä on 
poikkeuksellinen tilikausi) tuloksen osalta, mutta mahdollisesti näemme taseessa jo 

muutokset. Toistaiseksi arvotamme Carrotin Panostajan osien summa -laskelmassa 
ostohinnalla, joten tämä ei vaikuta näkemykseemme Panostajan osakkeesta. Päivitämme 
näkemyksemme, kun saamme riittävästi lisätietoja Carrotista ja yritysostosta.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Panostaja ostaa yritysjärjestelyssä 63 
% henkilöstövuokrayhtiö Carrot 
Palvelut Oy:stä. Järjestelyssä yhtiön 
koko osakekannan (100 %) arvo on 

6,55 MEUR, minkä lisäksi Carrotilla oli 
arviomme mukaan hieman 
nettovelkaa. Yritysoston yritysarvo 

(EV) oli siten arviolta noin 8 MEUR.  
 
Carrotin liikevaihto oli noin 29 MEUR 
(kasvu +26 %) ja liikevoitto noin 1,4 

MEUR (liikevoittomarginaali 4,8 %) 
vuonna 2017. Carrot työllisti 
keskimäärin noin 670 henkilöä. 
Toimiala kasvaa voimakkaasti ja 

konsolidoituu tällä hetkellä 
voimakkaasti. Panostajan mukaantulo 
tarkoittaa varmasti myös Carrotin 
siirtyvän voimakkaammin 

epäorgaanisen kasvun tavoitteluun.  
 
Yritysoston arvostustaso oli varsin 

houkutteleva: EV/S noin 0,3x ja 
EV/EBITDA noin 5x. Kertoimet ovat 
matalia, mikä on alan 
yritysjärjestelyissä keskeistä. Jos 

yhtiön kasvustrategia onnistuu, 
uskomme sen luovan omistaja-arvoa. 
 
Emme ole toistaiseksi tehneet 

muutoksia Panostajan 
ennustemalliimme. Tässä vaiheessa 
kirjaamme Carrotin Panostajan osien 

summa- laskelmaamme ostohinnalla, 
emmekä siten näe syytä tehdä 
muutoksia näkemykseemme 
Panostajasta. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PÄÄTÖS: EUR 0,95

TAVOITE: EUR 1,04
Lisää

Panostaja  ( PNA1V.HE )

Rahoitus 
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Evli Q1 keskiviikkona - yhtiö on edistynyt hyvin 
strategiassaan alkuvuoden aikana 
     Sauli Vilén 
 

 
 
Evli julkistaa Q1-tuloksena keskiviikkona noin kello 10:00. Yhtiön kasvu hidastuu johtuen 

vahvasta vertailukaudesta, mutta osakekohtainen tulos kasvaa voimakkaasti 
osakkuusyhtiö NHC:n isosta irtaantumisesta johtuen. Hyvin sujuneen alkuvuoden jälkeen 
pidämme myös mahdollisena, että yhtiö tarkistaa ylikonservatiivista ohjeistustaan ylöspäin 
Q1-tuloksen yhteydessä. Toistamme positiivisen näkemyksemme Evlistä ennen Q1-tulosta 

ja pidämme osaketta edelleen selvästi aliarvostettuna suhteellisesti ja absoluuttisesti. 
 
Ennustamme Evlin liikevaihdon kasvaneen 4 %:lla 16,7 MEUR:oon. Varainhoito jatkaa 

tervettä kasvuaan ja ennustamme sen liikevaihdon kasvaneen 8,5 %:lla 13,4 MEUR:oon. 
Varainhoidon kasvua tukee hyvin sujunut uusmyynti. Yhtiön rahastot keräsivät alkuvuoden 
aikana toiseksi eniten nettomerkintöjä kaikista kotimaisista rahastoyhtiöistä. Varainhoidon 
hyvä kasvu hautautuu kuitenkin osin investointipankin vaisun alkuvuoden ja 

konsernitoimintojen laskevien valuuttatuottojen alle.  
 
Liikevoitto kasvaa lievästi vertailukaudesta ja ennustamme liikevoiton olleen 5,3 MEUR. 
Yhtiön kulutaso on noussut arviomme mukaan hieman ja tämä hautaa pienen liikevaihdon 

kasvun pitkälti alleen. Konsernin kulujen kehitys on yksi raportin keskeisiä teemoja, sillä 
näkemyksemme mukaan yhtiöllä olisi edelleen merkittävää potentiaalia parantaa 
kulutehokkuuttaan mm. digitalisaation kautta. Osakekohtainen tulos kasvaa voimakkaasti 

0,19 euroon (Q1’17: 0,14 euroa) johtuen osakkuusyhtiö NHC:n irtaantumisesta 
katsauskaudella. 
 
Yhtiö on edistynyt strategiassaan selvästi Q1:n aikana. Yhtiö on perustanut ensimmäisen 

oman hoivakiinteistörahaston ja lisäksi yhtiö on laajentanut kansainvälistä jakeluaan 
Belgiaan, Ranskaan ja Saksaan. Yhtiö on myös käsityksemme mukaan perustanut pienen 
toimiston Ranskaan koordinoimaan kansainvälistä jakelua. Yhtiön kansainvälinen myynti 
on sujunut erittäin hyvin ja kumppanien myyntivoimaan perustuva tuotelähtöinen 

jakelustrategia on ollut toimiva. Johdon kommentit tähän liittyen ovat kiinnostuksen 
kohteena, sillä kansainvälinen myynti on sijoittajien kannalta yksi keskeisiä arvoajureita 
Evlissä lähivuosina. 

 
Evli on ohjeistanut 2018 tuloksen olevan selvästi positiivinen. Ohjeistus on erittäin 
konservatiivinen (2018e liikevoitto 22,2 MEUR) ja pidämmekin mahdollisena, että yhtiö 
tarkistaa ohjeistustaan ylöspäin hyvin sujuneen alkuvuoden jälkeen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Evli julkistaa Q1-tuloksensa 
keskiviikkona 10:00. Keskeiset 
odotuksemme tulokselta ovat: 

 

• Liikevaihto: 16,7 MEUR 

• Liikevoitto: 5,3 MEUR 

• EPS: 0,19 euroa 
 
Varainhoito jatkaa hyvää kehitystään, 
mutta sen positiivinen tulosvaikutus 
hautautuu pitkälti investointipankin 

heikkouden ja konsernin laskevien 
valuuttatuottojen alle. 
 

Osakekohtainen tulos kasvaa 
voimakkaasti 0,19 euroon (Q1’17: 0,14 
euroa) johtuen osakkuusyhtiö NHC:n 
irtaantumisesta katsauskaudella. 

 
Kulurakenteessa ei pitäisi tapahtua 
oleellisia muutoksia ja olisi 
ensiarvoisen tärkeää, että yhtiön 

kulukuri pitää. 
 
Yhtiö on edistynyt Q1 aikana 

strategiassaan selvästi 
lanseeraamalla ensimmäisen oman 
hoivarahaston ja kasvattamalla 
kansainvälistä jakeluvoimaansa 

selvästi. 
 
Pidämme mahdollisena, että Evli 
tarkistaa ylivarovaista ohjeistustaan 

ylöspäin Q1-raportin yhteydessä. 
 
Toistamme positiivisen 

näkemyksemme Evlistä ennen Q1-
tulosta ja pidämme osaketta edelleen 
selvästi aliarvostettuna suhteellisesti 
ja absoluuttisesti. 

 

 

PÄÄTÖS: EUR 9,56

TAVOITE: EUR 11,40
Osta

Evli Pankki  ( EVLI.HE )
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Kesko Q1 keskiviikkona - Päivittäistavarakauppa 
tuloskasvun ajurina 
     Sauli Vilén, Olli Vilppo 
 

 
 

Kesko julkistaa Q1-tuloksensa keskiviikkona 9:00. Odotamme Keskolta selvästi parantuvaa 
tulosta Päivittäistavarakaupan (P&T) hyvin kehittyneen myynnin ansiosta. Osakkeen 

arvostustaso on näkemyksemme mukaan kuitenkin koholla tuloskasvuodotuksista 
huolimatta ja yhtiön pitäisi pystyä vuoden mittaan ylittämään ennusteemme, jotta 
osakkeessa olisi nousuvaraa.      
 

Keskon raportoitu liikevaihto laskee ennakkotietojen perusteella Q1:llä 5,5 % 2455 
MEUR:oon ja sitä painavat ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien divestoinnit (mm. 
huonekalukauppa ja maatalouskauppa). Vertailukelpoisesti myynti kasvaa noin 3,2 % ja 
sitä kasvattaa Päivittäistavarakaupan erinomainen kehitys (+7,4 %), mutta laskee 

Rakentamisen ja talotekniikan laskenut myynti (-2,8 %). P&T-myynti saa tukea pääsiäisen 
ajoituksesta ja talouden elpymisestä. R&T-myyntiä painaa poikkeuksellisen kylmien säiden 
lykkäämä kevätsesongin aloitus. 
 

Oikaistun liikevoiton ennustamme paranevan selvästi Q1:llä 39,7 MEUR:oon (konsensus 
37,4 MEUR) vuodentakaisesta 28,6 MEUR:sta. Liikevoiton parannus syntyy 
Päivittäistavarakaupasta, missä Lähikaupan integraation eteneminen sekä markkinan 
helpottanut hintapaine parantavat tulosta (36,4 MEUR vs. 26,4 MEUR). Rakentamisen ja 

talotekniikan (R&T) tulos (1,5 MEUR vs. 3 MEUR) jää ennusteessamme hieman viime 
vuodesta erikoiskaupan divestointien painaessa liikevoittoa noin 3 MEUR, mutta Onnisen 
ja Venäjältä irtaantuneen rautakaupan parantaessa hieman liikevoittoaan. R&T:n 

kannattavuuskehitys on yksi keskeisimpiä seurattavia asioita raportissa, sillä segmentin 
kannattavuuspotentiaalin liittyy ennusteissamme eniten epävarmuutta. Autokaupassa 
ennustamme liikevoiton paranevan hieman viime vuodesta (10,7 MEUR vs. 10,0 MEUR). 
Keskon oikaistun osakekohtaisen tuloksen ennustamme olevan 0,32 euroa (konsensus 

0,30 euroa).  
 
Kesko ohjeisti Q4:n yhteydessä seuraavan 12kk:n vertailukelpoisen liikevaihdon ja 
vertailukelpoisen liikevoiton ylittävän edeltävän 12kk:n tason. Odotamme yhtiön toistavan 

ohjeistuksen ja vuoden 2018e vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 10 %:lla 325 
MEUR:oon (2017 297 MEUR). Kokonaisuutena markkinat odottavat yhtiöltä vahvaa 
tuloskasvua lähivuosille johtuen yrityskauppojen integraatiosta, tehostamistoimista sekä 

liikevaihdon kasvusta. Vaikka Q1-tuloksen merkitys Keskon koko vuoden tuloksessa on 
pieni, pitäisi Keskon tarjota vahvistusta näille tuloskasvuodotuksille myös Q1-raportissa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Kesko julkaisee Q1-tuloksensa 
torstaina klo 9:00. Konsensuksen 
keskeiset odotukset tulokselta ovat: 

 

• Liikevaihto 2436 MEUR 

• Liikevoitto (oik.) 37,4 MEUR 

• Osakekohtainen tulos 0,30 euroa 
 
Omat ennusteemme ovat hieman 
konsensuksen yläpuolella.  
  

Keskon liikevaihto kasvaa 
vertailukelpoisesti noin 3,2 % 
Päivittäistavarakaupan tukemana. 
 

Ennustamamme liikevoiton parannus 
syntyy Päivittäistavarakaupasta, 
missä Lähikaupan integraation 
eteneminen ja markkinan helpottanut 

hintapaine parantavat tulosta (36,4 
MEUR vs. 26,4 MEUR). 
 

Odotamme yhtiön toistavan kasvavaa 
liikevoittoa viestivän ohjeistuksensa 
myös seuraavalle 12 kk:lle.  
 

Kokonaisuutena markkinat odottavat 
yhtiöltä vahvaa tuloskasvua 
lähivuosille johtuen yrityskauppojen 
integraatiosta, tehostamistoimista 

sekä liikevaihdon kasvusta. Yhtiön 
pitäisikin Q1-raportissa tarjota 
vahvistusta näille 

tuloskasvuodotuksille. 
 

 

PÄÄTÖS: EUR 43,74

TAVOITE: EUR 44,00
Vähennä

Kesko  ( KESBV.HE )

Kuluttajatuotteet 
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Raute Q1 perjantaina - luvassa on kautta linjan 
vahvat numerot 
     Antti Viljakainen 
 

 
 
Raute julkaisee perjantaina kello 9:00 Q1-raporttinsa. Odotamme Rauten Q1-numeroiden 

olleen erittäin hyvän vertailukauden tasolla. Myös uusien tilausten osalta raportti on vahva. 
Kuluvan vuoden ohjeistuksensa liikevaihdon ja liikevoiton vakaasta kehityksestä yhtiö 
arviomme mukaan toistaa tässä vaiheessa vuotta, vaikka pidämmekin yhtiön ohjeistusta 
varovaisena. Emme tee muutoksia näkemykseemme Rautesta ennen Q1-raporttia, sillä 

emme pidä osakkeen keskipitkän ajan arvostusta korkeampia kertoimia (2018e: P/E 13x, 
P/B 2,9x, osinkotuotto 4,4 %) erityisen houkuttelevina syklin suotuisassa vaiheessa. 
 
Ennustamme Rauten tehneen Q1:llä vertailukauden tavoin 37,0 MEUR:n liikevaihdon, josta 

palvelumyyntiä on arviomme mukaan noin 14 MEUR. Korkea liikevaihtotaso heijastelee 
yhtiön vahvan tilauskannan rakennetta, sillä Q1:lle on todennäköisesti ajoittunut hyvän 
palvelumyynnin lisäksi toimituksia useammasta suuresta projektista. Q2’17:n alussa 

toteutettu Metriguard-yritysosto tukee epäorgaanisesti liikevaihtoa lievästi vielä Q1:llä. 
Liikevoittoennusteemme yhtiölle on vertailukauden tasolla 2,7 MEUR:ssa saavutettua 
liikevaihtotasoa ja yhtiön kulurakennetta heijastellen. Rauten rahoituskulujen odotamme 
olleen yhtiölle tyypillisesti nollatasolla ja veroasteen normaalilla tasolla noin 25 %:ssa. 

Siten yhtiön Q1:n EPS-ennusteemme on vertailukauden tasolla 0,48 eurossa osakkeelta.  
  
Tilausvirran osalta kvartaaliraportti on kolmatta kertaa peräkkäin erittäin vahva, sillä Raute 
on tiedottanut Q1:n aikana kahdesta suuresta LVL-tilauksesta (yhteensä noin 43 MEUR). 

Lisäksi arvioimme pienprojektien ja palveluiden pohjakysynnän pysyneen pirteänä Rauten 
asiakkaiden vahvan markkinatilanteen ansiosta. Ennusteemme Rauten Q1:n uusille 
tilauksille on 65 MEUR. Siten ennustamme yhtiön tilauskannan nousseen Q1:n lopussa 

uudelle ennätystasolle 138 MEUR:oon. Tilauskanta tarjoaa Rautelle hyvän näkyvyyden 
seuraavaan reiluun vuoteen, mikä laskee myös osakkeen riskiprofiilia normaalia alemmas. 
Myös markkinanäkymä on mielestämme suotuisa erikokoisten projektien osalta vahvaa 
lyhyen ajan makrokuvaa heijastellen, vaikka yhtiön asiakkaiden investointipäätösten 

kannalta epämiellyttävä poliittinen epävarmuus onkin nousussa. Siten odotamme Rauten 
kommentoivan tilausnäkymiään melko neutraalisti suhteessa loppuvuoteen.  
 
Raute on antanut vuodelle 2018 ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihto ja liiketulos 

ovat tänä vuonna samoilla tasoilla kuin vuonna 2017. Raute teki maaliskuussa 2018 
tiedotetut IFRS 15 -oikaisut huomioiden viime vuonna 148 MEUR:n liikevaihdolla 11,2 
MEUR:n liiketuloksen. Yhtiön tilauskanta oli arviomme mukaan Q1:n lopussa lähes 50 % 
Q1’17:a korkeammalla. Siten pidämme yhtiön liikevaihto- ja myös tulosohjeistuksia 

varovaisina, vaikka tilauskannasta tuntuva osuus ajoittuu jo ensi vuodelle. Vuoden 2018 
ennusteemme odottavat Rautelta 7 %:n liikevaihdon kasvua ja 15 %:n liiketuloksen kasvua, 
mikä todennäköisesti ylittää yhtiön ohjeistamat tasot. Arvioimme kuitenkin Rauten 

toistavan ohjeistuksensa vielä Q1-raportissa ja jättävän ohjeistusmuutokset H2:lle.  
 
 

 

 
 
 
 

 
Raute julkaisee perjantaina Q1-
tuloksensa, jonka odotamme olleen 

linjassa hyvien vertailulukujen kanssa. 
Keskeiset odotuksemme tulokselta 
ovat seuraavat.  
 

• Liikevaihto 37,0 MEUR MEUR               

• Liikevoitto 2,7 MEUR 

• Osakekohtainen tulos 0,48 euroa 
 

Vuoden lopun korkean tilauskannan 
ansiosta Q1:lle on osunut arviomme 
mukaan vertailukauden tavoin melko 
korkea liikevaihtokuorma. Korkean 

liikevaihtotason ansiosta melko 
kiinteällä kulurakenteella operoivalla 
Rautella on mielestämme edellytyksiä 
melko hyvään kannattavuuteen 

alkuvuodesta. 
 
Q1:n uusien tilausten ennustamme 

kohonneen 65 MEUR:oon, mikä 
sisältää kvartaalin aikana tiedotetut 
kaksi suurta LVL-tilausta. Vahvan 
tilausvirran ansiosta yhtiön 

tilauskanta on noussut arviomme 
mukaan uudelle ennätystasolle 138 
MEUR:oon, mikä turvaa yhtiölle 
korkean työkuorman reiluksi 

vuodeksi. Markkinatilannetta 
arvioimme yhtiön kommentoivan 
melko neutraalein sanakääntein 
suhteessa loppuvuoteen.  

 
Raute on ohjeistanut kuluvan vuoden 
liikevaihtonsa ja liiketuloksensa 

pysyvän vuoden 2017 tasoilla tänä 
vuonna. Pidämme yhtiön ohjeistusta 
varovaisena. Odotamme kuitenkin 
Rauten toistavan ohjeistuksensa vielä 

Q1-raportissaan. 
 

 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018e

MEUR /  EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Inderes

Liikevaihto 36,6 37,0 158,0

Liikevoitto 2,7 2,7 12,8

Tulos ennen veroja 2,9 2,7 12,8

EPS (oikaistu) 0,50 0,48 2,25

Liikevaihdon kasvu-% 38,5 % 1,1 % 6,7 %

Liikevoitto-% (oikaistu) 7,3 % 7,4 % 8,1 %

Lähde: Inderes

Konsensus

PÄÄTÖS: EUR 31,00

TAVOITE: EUR 29,00
Vähennä

Raute  ( RAUTE.HE )

Teollisuustuotteet ja -palvelut 
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UPM Q1 torstaina - luvassa on jälleen erinomaisia 
numeroita 
     Antti Viljakainen 
 

 
 

UPM julkistaa Q1-tuloksensa torstaina kello 9:30 - 10:00. Kilpailija Stora Enson Q1:stä 
antaman positiivisen tulosvaroituksen jäljiltä olemme tarkastaneet UPM:n Q1:n 
ennusteitamme ylöspäin ja olemme ennusteissamme hieman konsensuksen yläpuolella.  
Kuluvan vuoden näkymänsä yhtiö tulee arviomme mukaan toistamaan. Vaikka näemme 

myös loppuvuoden ennusteissamme alustavasti nousupaineita, UPM:n arvostus on tietyiltä 
osin haastava (P/B 2,0x) emmekä tee muutoksia näkemykseemme osakkeesta ennen Q1-
raporttia.  
 

Ennustamme UPM:n liikevaihdon kasvaneen Q1:llä reilut 6 % 2640 MEUR:oon. Yhtiön 
historiaan peilattuna erittäin ripeä kasvu muodostuu volyymikasvusta ja etenkin nousseista 
myyntihinnoista, minkä taustalla on globaalin talouden vahva veto ja siten laaja-alaisesti 

suotuisa kysyntäkuva. Yhtiön oikaistun liikevoiton ennustamme kohonneen 375 
MEUR:oon. Tämä vastaa 14,2 %:n kannattavuusmarginaalia, mikä on mielestämme 
erinomainen taso, kun huomioidaan, että lauhan sään aiheuttamat puunkorjuuhaasteet 
ovat todennäköisesti rokottaneet yhtiön tulosta noin 30 MEUR:lla Q1:llä. Ennusteemme 

ovat konsensuksen ylälaidalla. Divisioonatasolla Biorefining tekee vuosihuolloista vapaalla 
kvartaalilla erittäin vahvan tuloksen korkeiden volyymien ja sellun hinnan nousun ansiosta. 
Energyltä odotamme pitkästä aikaa ripeää tuloskasvua ja myös absoluuttisesti melko 
hyvää tulosta alkuvuodesta elpyneiden Suomen sähkön hintojen ansiosta. Plywoodin, 

Raflatacin ja Specialty Papersin markkinatilanteiden arvioimme pysyneen vahvoina, minkä 
myötä odotamme näiltä yksiköiltä karkeasti vahvojen vertailulukujen tasolla olevia 
numeroita. Paper ENA:n sen sijaan arvioimme parantaneen Q1:llä vertailuluvuista 
painopaperien hinnan korotusten ansiosta. Tuloslaskelman alemmilla riveillä arviomme 

yhtiön rahoituskulujen ja verojen olleen noin normaaleilla tasoillaan, joten odotamme 
yhtiön oikaistun EPS:n nousseen Q1:llä 0,56 euroon operatiivista tulosparannusta 
heijastellen. Kertaeriä emme usko UPM:n Q1:lle kirjaavan, kun taas liiketoiminnan 

rahavirtaa rasittaa alkuvuodesta tyypillisesti käyttöpääoman kausiluonteinen sitoutuminen.  
  
UPM ei antanut tilinpäätöksen yhteydessä yhtiölle tyypillisesti konkreettista ohjeistusta 
tälle vuodelle. Sen sijaan UPM kertoi odottavansa sen tuotteiden kysynnän ja 

myyntihintojen kasvavan suurimmassa osassa liiketoimintoja, kun taas kustannusinflaatio 
jatkuu ja valuutat ovat viime vuotta epäsuotuisammassa asennossa. Arvioimme yhtiön 
toistavan kommentit. Lisäksi pidämme mahdollisena, että yhtiö indikoi Q2:n tuloksen 
jäävän Q1:stä heikommaksi vuosihuoltojen tulosrasituksen takia, mutta tämän pitäisi olla 

markkinoille neutraali tieto. Koko vuodesta 2018 on muodostumassa UPM:llä erittäin 
vahva, mutta toisaalta jo ennusteisiin jo leivotut odotukset ja arvostuskertoimet asettavat 
riman varsin jo korkealle sijoittajien perspektiivistä. Näin ollen selvästi positiiviseen 

kurssireaktioon yhtiöltä voidaankin jo vaatia tuntuva positiivinen yllätys tässä vaiheessa 
sykliä.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
UPM julkaisee torstaina Q1-
tuloksensa kello 9:30-10:00. Q1-
tuloksesta odotetaan selvästi 

vertailukautta vahvempaa. Keskeiset 
odotukset raportilta ovat seuraavat: 
 

• Liikevaihto 2601 MEUR 

• Liikevoitto 351 MEUR 

• Oikaistu EPS 0,56 euroa 
 
Olemme Q1-ennusteissamme 

konsensuksen ylälaidalla. 
Liikevaihdon kasvua ja 
tulosparannusta ajavat etenkin 
nousseet myyntihinnat ja volyymit, 

jotka peittävät alleen 
kustannusinflaation ja 
valuuttakurssien vastatuulen.  
 

Divisioonatasolla tuloskasvu 
muodostuu arviomme mukaan 
Biorefiningista, Paper ENA:sta ja 

Energystä. Raftatacin, Plywoodin ja 
Specialty Papersin arvioimme yltävän 
suurin piirtein vahvoihin 
vertailulukuihin. 

 
Emme odota yhtiön muuttavan 
tilinpäätöksen yhteydessä antamiaan 
markkinakommentteja. Kuluvasta 

vuodesta onkin muodostumassa 
UPM:lle erittäin vahva, mutta 
ennusteisiin leivotut odotukset, 

arvostuskertoimet ja syklin vaihe 
huomioiden rima selkeän positiivisen 
yllätyksen suhteen on mielestämme jo 
varsin korkealla.   

 

 

PÄÄTÖS: EUR 30,09

TAVOITE: EUR 28,00
Vähennä

UPM  ( UPM.HE )

Metsä 
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Revenio-päivitys - hengähdystauon paikka 
     Mikael Rautanen 
 
Nostamme Revenio Groupin tavoitehinnan 14,2 euroon (aik. 13,33 euroa) ja laskemme 

suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) osakkeen kurssinousun jälkeen (+18 % vuoden 
alusta). Revenion liiketoiminta etenee kuin juna ja yhtiön tulevaisuus näyttää edelleen 
valoisalta. Icaren vahvan kasvukehityksen jatkuminen on kuitenkin jo pitkälti hinnoiteltuna 
osakkeeseen. Pitkäaikaisen omistajan näkökulmasta Revenion kyydissä on mielestämme 

hyvä pysytellä yhtiön jatkaessa arvonluontia vahvan tuloskasvun myötä, mutta emme näe 
osakkeessa seuraavan 12 kuukauden aikana nousuvaraa nykyisellä arvostustasolla (2018 
P/E 37x). Revenion osakkeen arvonnousun jatkuminen nojaa entistä enemmän uusien 
tuotteiden (Cutica, Ventica) tai yhtiön seuraavien strategisten liikkeiden (kuten 

yrityskauppa) onnistumiseen, minkä takia näemme nyt paikan hengähdystauolle. 
 

• Revenion liikevaihto kasvoi Q1:llä 15,9 % ylittäen 12,5 %:n ennusteemme. 
Valuuttaoikaistuna kasvu oli erinomainen 23,5 %, mutta yhtiö kertoi saaneensa 
alkuvuonna myötätuulta suurista neljännekselle osuneista toimituksista. Neljänneksen 
laitemyyntiä vauhditti yhtiön mukaan uusi eläinten silmänpainemittari Tonovet Plus 

sekä HOME-silmänpainemittarin myynti. HOME-tuotteen maininta kasvuajurina viittaa 
siihen, että kyseisen Revenion tulevaisuuden potentiaalille merkittävän tuotteen 
lanseeraus etenee hyvin. Yhtiön liikevoitto kasvoi 26 % Q1:n aikana ja kannattavuus oli 
vahva (EBIT-% 30,5 %), mutta tulos jäi lievästi ennusteestamme. Yhtiö on selkeästi 

lisännyt kasvupanostuksia alkuvuonna, mikä näkyy muun muassa uusina 
rekrytointeina myyntihenkilöstöön. Myös uusiin tuotteisiin liittyvät kliiniset tutkimukset 
aiheuttavat tuntuvasti lisää kustannuksia tällä hetkellä. 

 

•  Reveniolla on viime vuosien aikana tehtyjen investointien ansiosta kaikki 
rakennuspalikat siihen, että vakaa kasvukehitys jatkuu myös tänä vuonna Icaren 

vetämänä. Yhtiö on uudistanut tuoteportfoliotaan (mm. ic100, ic200, Tonovet Plus ja 
HOME sekä mHOME), mikä tukee keskihintoja ja korvauslaitemyyntiä. Lisäksi yhtiö on 
panostanut myyntiorganisaation vahvistamiseen ja uusiin markkinoihin (kuten Kiina), 
mikä on tukenut myös kasvua. Laitekannan kasvaessa yhtiön anturimyynti on ollut 

vahvassa kasvussa ja uusi tuotantolinja on parantanut antureiden katerakennetta. 
Näköpiirissä ei ole tekijöitä, joiden perusteella vauhti olisi hidastumassa.  
 

•  Icaren tuoma vahva tulovirta antaa Reveniolle hyvät edellytykset investoida sen pitkän 
aikavälin kasvun ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Q1-raportin perusteella Revenio on 
tänä vuonna kiihdyttämässä panostuksiaan Icareen ja uusiin tuotteisiin, mikä nostaa 

kustannustasoa lyhyellä aikavälillä hieman aiempaa arviotamme enemmän (2018 
tulosennusteemme -6%). Kyseessä on normaali tasapainoilu lyhyen aikavälin 
kannattavuuden ja pitkän aikavälin kasvun välillä ja emme ole huolissamme 
kustannusten noususta. Yhtiön kehitysaihioista ihosyöpä- (Cutica) tai astmalaitteesta 

(Ventica) ei ole odotettavissa liikevaihtoa vielä tänä vuonna. Suurin mielenkiintomme 
Revenion osakkeen näkökulmasta kohdistuu kuitenkin mahdollisiin suurempiin 
strategisiin liikkeisiin (kuten yrityskauppa), joista odotamme kuulevamme tämän 
vuoden aikana tarkemmin. 

 

•   Revenion seuraavan 3 vuoden tuloskasvunopeus on noin 30 %:n tasolla 
ennusteessamme. Yhtiössä on lisäksi poikkeuksellisen hyvä näkyvyys tuloskasvuun ja 
kassavirtoihin sekä houkutteleva pitkän aikavälin kasvupotentiaali, mikä puoltaa 
korkeaa hyväksyttävää arvostustasoa. Ennusteillamme Revenion tämän ja ensi 
vuoden P/E-luvut ovat 37x ja 28x sekä vastaavat EV/EBIT-luvut 28x ja 21x. Vaikka 

tuloskasvu painaa nopeasti arvostuskertoimia alemmiksi, emme näe niissä tällä 
hetkellä venymisen varaa.  

 

 

 

 
 

Katso yhtiön toimitusjohtajan 
videohaastattelu: 
 

 
 
Nostamme Revenio Groupin 
tavoitehinnan 14,2 euroon (aik. 13,33 
euroa) ja laskemme suosituksemme 

vähennä-tasolle (aik. lisää). 
 
1) Revenion Q1-kasvu oli erinomaisella 

tasolla (23,5 %) ja tulos jäi hieman 
ennusteestamme yhtiön 
kiihdytettyjen kasvupanostusten 
johdosta. 

 
2) Revenion viime vuosina tekemien 
panostusten ja uusien tuotteiden 
ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset 

jatkaa voimakasta kasvua tämän 
vuoden aikana.  
 
3) Suurin mielenkiintomme Revenion 

osakkeen näkökulmasta kohdistuu 
mahdollisiin suurempiin strategisiin 
liikkeisiin (kuten yrityskauppa), joista 

odotamme kuulevamme tämän 
vuoden aikana tarkemmin. 
 
4) Ennusteillamme Revenion tämän ja 

ensi vuoden P/E-luvut ovat 37x ja 28x. 
Vaikka tuloskasvu painaa nopeasti 
arvostuskertoimia alemmiksi, emme 
näe niissä tällä hetkellä venymisen 

varaa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

PÄÄTÖS: EUR 14,18

TAVOITE: EUR 14,20

Inderes mallisalkussa

Vähennä

Revenio Group  ( REG1V.HE )

Terveydenhuolto 

 

https://www.inderes.fi/videot/miten-tekoaly-vaikuttaa-revenioon
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Orion myy Diagnostica-tulosyksikön ja päivittää 
näkymäarviotaan uuden rakenteen mukaiseksi 
     Petri Kajaani 
 
Orion tiedotti lauantaina, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n 
kaikkien osakkeiden myymisestä tanskalaisen pääomasijoitusyhtiön Axcel Management 

A/S:n hallinnoimalle sijoitusrahastolle. Myynti ei tullut yllätyksenä, sillä yhtiö totesi 
alkuvuonna selvittävänsä Diagnostica-tulosyksikön strategisia vaihtoehtoja ja myynti 
konsernin ulkopuolelle oli yksi näistä. Orion Diagnostica on Lääkeliiketoiminnan ohella 
Orionin toinen liiketoiminta-alue, jonka liikevaihto vuonna 2017 oli 54 MEUR (5 % konsernin 

liikevaihdosta) ja liikevoitto 8,9 MEUR (3 % konsernin liikevoitosta).  
 
Orion arvioi kaupan toteutuvan Q2’18 aikana. Kiinteä kauppahinta on 163 MEUR, joka 
tarkoittaa vuoden 2017 toteutuneiden lukujen valossa noin 3,0x liikevaihtokerrointa ja 18x 

liikevoittokerrointa. Lisäksi Orionilla on mahdollisuus saada lisäkauppahintana enintään 60 
MEUR. Lisäkauppahinnan maksaminen perustuu Axcelin saamaan sijoitetun pääoman 
tuottoon sen luopuessa sijoituksestaan. Orion arvioi kirjaavansa vuodelle 2018 noin 128 

MEUR:n myyntivoiton. Lisäkauppahintaan liittyvän epävarmuuden takia arvioitu 
myyntivoitto ei sisällä osuutta lisäkauppahinnasta.  
 
Diagnosticasta irtautuminen ei ole mielestämme yllättävää, mutta kauppahinta on Orionin 

kannalta selvästi parempi kuin mitä olimme arvioineet liiketoiminnan arvoksi. Tässä 
mielessä pidämme viikonlopun tiedotetta hieman positiivisena Orionin kannalta. 
Dianostica on pitkään ollut selvästi Orionin ydinliiketoimintaan kuulumaton, täysin 
itsenäisesti toimiva segmentti, jolla on hyvin vähän synergioita Lääkeliiketoiminnan kanssa. 

Diagnostica on viime vuosina tehnyt tasaisesti 50-60 MEUR:n liikevaihtoa 10-15 %:n 
liikevoittomarginaalilla. Liiketoiminta on sinänsä ihan kannattavaa, eikä Orionilla ole tämän 
takia ollut kiirettä myydä siitä, vaikka asia on useasti noussut esille. Diagnostican 

kannattavuus on kuitenkin selvästi matalampi kuin Lääkeliiketoiminnan 
(Lääkeliiketoiminnan liikevoitto noin 30 %), eikä näkemyksemme mukaan Orionin fokus ole 
enää pitkään ollut sataprosenttisesti Diagnostican kehittämisessä. Diagnostica voi 
mielestämme olla paljon arvokkaampi toisen omistajan hallussa ja Orion voi kaupasta 

saaduilla rahoilla keskittyä hakemaan kasvua ydinalueellaan Lääkeliiketoiminnassa. 
Myyntivoitto tukee Orionin jo ennestään erittäin vahvaa tasetta (omavaraisuusaste 65 % ja 
nettovelkaantumisaste -2 %) ja osingonmaksukykyä. 
 

Diagnostican myynnistä johtuen, Orion päivitti tiedotteen julkistamisen yhteydessä 
näkymäarviotaan vuodelle 2018. Ohjeistuksen muutos oli täysin tekninen, sillä konsernissa 
on jatkossa enää yksi liiketoiminta ja uusi näkymäarvio sisältää nyt pelkästään Orionin 

Lääkeliiketoiminnan. Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa 
on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevaihto ilman Orion 
Diagnosticaa oli 1034 MEUR). Liikevoiton ilman Orion Diagnosticaa ja olennaisia 
myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017 (vuonna 2017 liikevoitto ilman Orion 

Diagnosticaa ja myyntivoittoja oli 284 MEUR). Tulemme päivittämään ennusteemme 
huomenna tiistaina julkistettavan Q1-raportin yhteydessä. Lähtökohtaisesti pidämme 
näiden tietojen valossa Diagnosticasta saatua kauppahintaa positiivisena yllätyksenä 
Orionin osakkeenomistajien kannalta, mutta järjestelyn järkevyys omistaja-arvon 

näkökulmasta riippuu myös siitä, miten tuottavasti yhtiö saa sijoitettua kaupasta saadut 
varat takaisin ydinliiketoimintaansa.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Orion tiedotti lauantaina, että yhtiö on 
allekirjoittanut sopimuksen 

Diagnostica-tulosyksikön myynnistä 
tanskalaisen pääomasijoitusyhtiön 
Axcel Management A/S:n 
hallinnoimalle sijoitusrahastolle. 

Kaupan odotetaan toteutuvan Q2’18 
aikana.  
 

Kiinteä kauppahinta on 163 MEUR, 
joka tarkoittaa vuoden 2017 
toteutuneiden lukujen valossa noin 
3,0x liikevaihtokerrointa ja 18x 

liikevoittokerrointa. Lisäksi Orionilla 
on mahdollisuus saada 
lisäkauppahintana enintään 60 
MEUR. 

 
Orion päivitti Diagnostican myynnistä 
johtuen näkymäarvioitaan vuodelle 
2018. Ohjeistuksen muutos oli täysin 

tekninen, sillä konsernissa on enää 
jatkossa yksi liiketoiminta ja uusi 
näkymäarvio sisältää nyt pelkästään 

Orionin Lääkeliiketoiminnan.  
 
Tulemme päivittämään ennusteemme 
huomenna tiistaina julkistettavan Q1-

raportin yhteydessä.  
 
Lähtökohtaisesti pidämme 
kauppahintaa positiivisena 

yllätyksenä Orionin omistajien 
kannalta, mutta järjestelyn järkevyys 
omistaja-arvon näkökulmasta riippuu 

myös siitä, miten tuottavasti yhtiö saa 
sijoitettua kaupasta saadut varat 
takaisin ydinliiketoimintaansa.  
 

*Hieman positiivista Orionille 
 

 

PÄÄTÖS: EUR 25,83

TAVOITE: EUR 28,00
Lisää

Orion  ( ORNBV.HE )
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Zeeland Family Q1 huomenna - kasvuvauhti 
hidastuu henkilövaihdosten takia alkuvuonna 
     Petri Aho 
 

 
 
Markkinointiviestintäyhtiö Zeeland Family julkaisee Q1-tulostiedotteen tiistaina. Odotamme 

yhtiön liikevaihdon ja myyntikatteen kasvaneen Q1:n aikana, joskin selvästi edeltäviä 
neljänneksiä hitaammin. Raportoidun ja oikaistun tuloksen odotamme jääneen suunnilleen 
vertailukauden tasolle. Ennakoimme yhtiön toistavan liikevaihdon, myyntikatteen ja 

liikevoiton kasvua indikoivan ohjeistuksen. Tuloksen lisäksi kiinnitämme huomion yhtiön 
kommentteihin näkymistä ja operatiivisesta kehityksestä. 
 
Ennustamme Zeeland Familyn liikevaihdon kasvaneen Q1:llä noin 8 % vertailukaudesta 4,5 

MEUR:oon (Q1’17: 4,2 MEUR), ja liiketoiminnan kehitystä paremmin mittaavan 
myyntikatteen kasvaneen noin 7 % 3,9 MEUR:oon (Q1’17: 3,6 MEUR). Myyntikatteen kasvua 
tukee ennusteessamme erityisesti viime vuonna tehdyt pienehköt yritysostot (Serus 
Media, Pakkahuone), sillä odotamme orgaanisen kasvun olevan kasvaneesta henkilöstön 

vaihtuvuudesta johtuen alkuvuonna vaisua. Yhtiö kommentoi tilipäätöksen yhteydessä, 
että muutamat henkilöstövaihdokset saattavat aiheuttaa Q1:n aikana pientä viivettä 
myynnin kasvattamisessa.  

 
Q1 on Zeeland Familylle tuloksellisesti tyypillisesti selvästi vahvin neljännes, sillä yhtiö 
tulouttaa silloin merkittävän osan sijoittajaviestinnän projektien (mm. vuosikertomukset) 
tuotoista. Odotamme Q1:n liiketuloksen jäävän suunnilleen vertailukauden tasolle 0,6 

MEUR:oon (Q1’17: 0,7 MEUR). Q1-liiketuloksen vaisua kehitystä ajaa ennusteessamme 
henkilöstönmäärän kasvun ja kasvaneen henkilöstön vaihtuvuuden myötä myyntikatetta 
nopeammin kasvaneet henkilöstökulut. Ennustamme myös tuloksen ennen veroja ja 
osakekohtaisen tuloksen (EPS) jääneen suunnilleen vertailukauden tasolle noin 0,6 

MEUR:oon (Q1’17: 0,6 MEUR) ja 0,35 euroon osakkeelta (Q1’17: 0,37 euroa).  
 
Odotamme Zeeland Familyn toistavan Q1-tuloskatsauksessaan tilinpäätöksen yhteydessä 
annetun tulosohjeistuksen. Zeeland Family arvioi vuoden 2018 liikevaihdon (2017: 15,7 

MEUR), myyntikatteen (2017: 12,9 MEUR) sekä liikevoiton (2017: 1,1 MEUR) kasvavan 
vuodesta 2017. Ennusteemme Zeeland Familyn vuoden 2018 liikevaihdolle on 17,3 MEUR 
(+10 %), myyntikatteelle 14,2 MEUR (+10 %), raportoidulle liikevoitolle 1,3 MEUR ja 

raportoidulle osakekohtaiselle tulokselle 0,98 euroa. 
 
Arviomme mukaan Zeeland Familyn markkinaympäristö on talouden vahvan kehityksen ja 
markkinoinnin digitalisoitumistrendin myötä jatkanut positiivista kehitystään alkuvuonna. 

Myös markkinoinnin tuotannon ja suunnittelun ulkoistaminen on vahvasti nouseva trendi, 
joka on avannut merkittävän kasvupotentiaalin erityisesti Zeeland Familylle. Median 
murroksesta johtuen perinteisten mainosmarkkinoiden ja markkinointiviestintä-palveluiden 
kysyntä on kuitenkin laskussa. 

 

 
 

 
 
 

 
Markkinointiviestintäyhtiö Zeeland 
Family julkaisee huomenna Q1-
tulostiedotteen. Keskeiset 

odotuksemme tiedotteelta ovat: 
 

• Liikevaihto 4,5 MEUR 

• Myyntikate 3,9 MEUR 

• Liikevoitto 0,6 MEUR 

• EPS 0,35 euroa 
 

Ennakoimme yhtiön toistavan 
vuodelle 2018 liikevaihdon, 
myyntikatteen ja liikevoiton kasvua 
indikoivan ohjeistuksen. 

 
Odotamme yhtiön liikevaihdon 
kasvaneen Q1:n aikana 8 % 
pääasiassa yritysostojen tukemana. 

Tuloksen odotamme kuitenkin 
jääneen Q1:llä suunnilleen 
vertailukauden tasolle kasvaneista 
henkilöstökuluista johtuen. 

 
Tuloksen ja ohjeistuksen lisäksi 
kiinnitämme huomion yhtiön 

kommentteihin näkymistä ja 
operatiivisesta kehityksestä. 
 

 

Ennustetaulukko Q1'17 Q1'18 Q1'18e Q1'18e 2018

MEUR / EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Inderes

Liikevaihto 4,2 4,5 17,3

Käyttökate (oikaistu) 0,7 0,7 1,6

Liikevoitto (oikaistu) 0,7 0,6 1,3

Tulos ennen veroja 0,6 0,6 1,2

EPS 0,37 0,35 0,98

Liikevaihdon kasvu-% 2,2 % 7,8 % 10,3 %

Liikevoitto-% (oikaistu) 15,7 % 14,0 % 7,6 %

Lähde: Inderes

Konsensus

PÄÄTÖS: EUR 7,18

TAVOITE: EUR 8,30
Osta

Zeeland Family  ( ZEE1V.HE )

Media 
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Nokia 
 

• Odotamme Nokian osakkeelle helpotusrallia, kun yhtiön Q4-raportissa antamat 
näkymät lähivuosille poistavat epävarmuutta osakkeesta. Markkina on kohdellut 

Nokian osaketta hyvin lyhytnäköisesti, mutta näkyvyyden parannuttua tulevat 
katseet kääntymään pidemmälle, minkä odotamme tukevan osaketta. Nokian 
osake on lähes kaikilla mittareilla selvästi alihintainen. 

• Nokian Technologies-yksikön tulospotentiaali ja arvo on viimein avautumassa 
markkinoille, kun Nokia kertoi tämän yksikön näkymistä tarkemmin. Technologies 
tulee tekemään myös lähivuosina vahvaa tuloskasvua tuoden yli 40 % Nokian 

liikevoitosta (2018e), mikä paikkaa verkkopuolen lyhyen tähtäimen heikkoa 
tulosnäkymää. Mielestämme Nokian nykyisellä markkina-arvolla yhtiön 
patenttisalkun saa osakkeesta lähestulkoon kaupanpäällisenä.  

• Näkyvyys Nokian verkkoliiketoiminnan elpymiseen on alkanut parantua ja alla 
olevat kysyntäfundamentit ovat yhä vahvat. Arviomme mukaan Alcatel-Lucent -
yrityskauppa on osoittautumassa Nokialta strategisesti oikeaksi liikkeeksi ja 
fuusion hyötyjä tullaan lähivuosina näkemään niin kustannussäästöjen kuin 

tuoteportfolion kilpailukyvyn muodossa. 
 

 

eQ 
• eQ:n alkuvuosi on sujunut erinomaisesti ja yhtiön uusmyynti on jatkanut vahvaa 

kehitystään. Strategisesti tärkeiden kiinteistörahastojen myynti on ollut 
ennätystasolla ja myös private equityssä myynti on ollut vahvaa. Kokonaisuutena 

odotammekin yhtiöltä vahvaa Q1-tulosta, vaikka Adviumilla Q1 on jäänyt 
kauppojen ajoituksista johtuen vaisuksi.  

• eQ:lla on erinomaiset edellytykset jatkaa vahvaa tuloskasvuaan. Kasvun ajureina 
toimivat kiinteistö- ja PE-rahastot sekä tiukka kulukuri. Yhtiön tuloskasvuun liittyvä 
riski on mielestämme varsin rajallinen ja liittyy lähinnä markkinatilanteeseen. 
Vaikka markkinatilanne onkin alkuvuonna hieman heikentynyt 

finanssimarkkinoilla, on tällä eQ:lle vain rajallinen negatiivinen vaikutus 
perinteisen varainhoidon pienestä roolista johtuen. Ennustamme eQ:n tuloksen 
kasvavan kuluvana vuonna noin 20 %:lla.  

• eQ:n arvostustaso on laskenut selvästi alkuvuoden aikana ja osingon irtoaminen 
on painanut kurssia poikkeuksellisen paljon. 2018 ennusteilla osakkeen 
arvostustaso on painunut selvästi alle yhtiön historiallisen tason ja pidämme 
arvostustasoa houkuttelevana (2018e P/E 15x ja osinkotuotto-% +6 %). 

Näemmekin arvostustasossa nousuvaraa tuloskasvun jatkuessa ja näemme 
nykytilanteen hyvänä ostopaikkana. 

 

 

 

Scanfil 
• Scanfilin Q4-raportti oli mielestämme hyvä, sillä vuoden 2018 ohjeistus indikoi 

lyhyen tähtäimen näkymien olevan hieman aiempia odotuksiamme paremmat ja 
yhtiön vuodelle 2020 asettamat taloudelliset tavoitteet antoivat positiivisen 
kuvan myös pitkän tähtäimen tuloskasvunäkymästä. Osakkeen reaktio 
positiiviseen raporttiin jäi mielestämme perusteetta varsin vaisuksi. 

• Hyviin tuloskasvunäkymiin suhteutettuna osake on mielestämme maltillisesti 
hinnoiteltu, sillä Scanfilin tämän vuoden P/E-kerroin on vain 11x ja EV/EBITDA-
kerroin 7x noin yhtiön ohjeistushaarukoiden keskikohdissa olevilla 

ennusteillamme. Näemme yhtiön arvostustasossa lyhyellä tähtäimellä melko 
selkeää nousuvaraa tuloskasvun ajamana.  

• Scanflin kasvustrategiassa yritysostoilla on merkittävä rooli ja yhtiöllä on viime 
vuosien järjestelyistä hyvä track-record. Pidämme uusia yritysostoja mahdollisena 
ennen vuosikymmenen loppua ja niihin liittyvä odotusarvo on positiivinen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PÄÄTÖS: EUR 4,86

TAVOITE: EUR 5,80

*Lisätty: 2.2.2018 osakekurssilla 4,33 €

PÄÄTÖS: EUR 8,56

TAVOITE: EUR 9,20

*Lisätty: 12.4.2018 osakekurssilla 8,14 €

PÄÄTÖS: EUR 4,95

TAVOITE: EUR 5,25

*Lisätty: 19.2.2018 osakekurssilla 4,30 €

"Osake maltillisesti hinnoiteltu suhteessa 

tuloskasvunäkymiin"

Scanfil ( SCANFL.HE )

Osta

Lisää

eQ ( EQV1V.HE )

Lisää

”Kurssilasku tarjoaa hyvän ostopaikan”

"Odotamme osakkeelle helpotusrallia"

Nokia ( NOKIA.HE )

*Kurssikehitys 3kk, väri vaihtuu lisäyspäivämääränä. Osakekurssi on 

lisäystä edeltäneen päivän päätöskurssi.

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

22.1. 5.2. 19.2. 5.3. 19.3. 2.4. 16.4.

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20
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4,0

4,2
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5,0
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TOP 3 
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Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta

Euroopan markkinat Osakemarkkinat, muu maailma * Korot, raaka-aineet

OMX Helsinki 9766,6 -0,4 % 3,1 % Nasdaq 7146,1 -1,3 % 3,5 % Euribor 3kk -0,3 % 0 bp 0,00

OMXH Cap 6681,3 -0,4 % 3,1 % Dow Jones 24462,9 -0,8 % -1,0 % Euribor 12kk -0,2 % 0 bp 0,00

OMX Helsinki 25 4088,9 -0,3 % 4,4 % S&P 500 2670,1 -0,9 % -0,1 % Suomi 10v 0,6 % 0 bp 0,17

OMX Stockholm 1572,6 0,9 % -0,3 % Moskova, RTS 1145,8 -0,7 % -0,7 % USA 10v 3,0 % 3 bp 0,57

OMX Copenhagen 964,0 -0,3 % -5,9 % Brasilia, Bovespa 85550,1 -0,3 % 12,0 % Brent $ 74,1 0,1 % 10,8 %

OMX Nordic 1519,8 0,3 % -3,1 % Nikkei 22102,4 -0,3 % -2,6 % Raakaöljy $ 68,4 0,0 % 13,2 %

VINX Benchmark 16,9 5,9 % 53,8 % MSCI Asia 718,2 -1,3 % 0,7 % Kulta $ 1333,8 -0,1 % 2,4 %

FTSE 100 7368,2 0,5 % -4,2 % Shanghai 3068,3 -0,1 % -7,1 % FOEX NBSKEUR 75,1 -0,4 % 8,5 %

DAX 12540,5 -0,2 % -2,9 % Hang Seng 30310,2 -0,4 % 1,7 % EUR/USD 1,227 2,3 %

EUROSTOXX 600 381,8 0,0 % -1,9 % Sensex 34404,5 0,0 % 1,1 % EUR/SEK 10,374 5,4 %

VDAX volatiliteetti 15,3 -0,7 % 7,9 % VIX  volatiliteetti 16,9 52,9 % USD/JPY 107,78 -4,3 %

* Aasian kurssit noin 08:00

Viikkokalenteri 

 

Indeksit 
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Energia Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Neste 54,70 -1,2 % 2,5 % Myy 52,00 -5 % 15,1 11,6 16,6 12,7 2,9 1,70 3,1 % 13982

Perusteollisuus Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Afarak Group 1,11 1,8 % 31,4 % 55,9 35,7 62,1 29,1 1,6 0,02 1,8 % 288

Metsä Board 9,14 -0,7 % 27,9 % Vähennä 7,60 -17 % 17,2 14,2 16,6 13,3 2,5 0,21 2,3 % 3248

Ahlstrom - Munksjö 16,02 0,3 % -11,8 % Vähennä 17,00 6 % 16,5 12,5 13,1 9,7 1,4 0,52 3,2 % 1539

Outokumpu 6,12 -0,3 % -20,9 % Lisää 6,00 -2 % 12,0 10,2 9,6 8,5 0,9 0,25 4,1 % 2524

Sotkamo Silver (SEK) 4,10 2,4 % 6,6 % Vähennä 3,80 -7 % neg. neg. 9,0 6,8 1,7 0,00 0,0 % 537

Stora Enso 16,72 0,8 % 26,5 % Lisää 17,00 2 % 14,0 11,4 14,0 11,1 2,0 0,41 2,5 % 13186

UPM 30,09 -0,2 % 16,1 % Vähennä 28,00 -7 % 15,7 12,2 16,4 12,7 1,8 1,15 3,8 % 16053

Mediaani -4 % 15,7 12,2 13,6 10,4 1,7 2,8 %

Teollisuustuotteet/palvelut Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Aspo 9,72 0,2 % -2,8 % Lisää 10,50 8 % 13,9 15,1 11,5 12,6 2,5 0,43 4,4 % 301

Cargotec 42,58 0,0 % -9,8 % Lisää 52,50 23 % 13,1 11,4 11,9 8,9 1,8 1,05 2,5 % 2755

Caverion 6,20 -0,5 % 5,2 % Vähennä 6,00 -3 % 24,5 15,3 14,6 9,2 2,6 0,00 0,0 % 783

Consti Yhtiöt 8,20 0,5 % -3,5 % Lisää 9,00 10 % 12,1 10,8 9,1 8,0 2,1 0,00 0,0 % 63

Cramo 16,64 -1,9 % -15,8 % Vähennä 16,50 -1 % 8,5 9,4 10,2 10,3 1,2 0,85 5,1 % 740

Efore 0,34 -2,6 % -20,9 % Vähennä 0,41 21 % 106,1 26,6 10,3 7,9 2,5 0,00 0,0 % 18

Etteplan 7,92 -0,5 % 1,8 % Lisää 8,20 4 % 14,8 11,9 13,8 10,5 3,0 0,23 2,9 % 196

Exel Composites 6,46 0,9 % -1,7 % Lisää 7,50 16 % 14,2 10,7 12,6 9,4 2,5 0,30 4,6 % 77

Fondia 12,45 0,0 % 6,9 % Vähennä 12,80 3 % 19,3 13,0 17,0 10,7 6,1 0,35 2,8 % 49

Glaston 0,44 2,8 % -4,2 % Osta 0,51 17 % 14,1 12,2 11,5 7,1 1,9 0,00 0,0 % 84

Huhtamäki 35,83 -0,1 % 2,4 % Vähennä 35,00 -2 % 18,5 15,3 16,2 13,2 2,9 0,80 2,2 % 3726

Kemira 10,89 0,2 % -5,3 % Vähennä 11,00 1 % 15,0 13,1 14,1 12,4 1,4 0,53 4,9 % 1692

Kone 40,75 0,4 % -9,0 % Vähennä 43,00 6 % 21,8 16,9 20,5 14,8 7,9 1,65 4,0 % 20977

Konecranes 34,97 -0,3 % -8,4 % Lisää 40,50 16 % 16,3 15,9 12,9 10,4 2,1 1,20 3,4 % 2754

Metso 27,11 -0,2 % -4,8 % Vähennä 27,00 0 % 22,1 14,2 18,1 12,2 3,0 1,05 3,9 % 4066

Neo Industrial 5,58 0,7 % 11,4 % Lisää 6,00 8 % 10,2 7,0 10,5 6,9 2,5 0,08 1,4 % 33

Nurminen Logistics 0,51 2,4 % -6,9 % Vähennä 0,52 2 % 38,3 12,5 16,1 8,8 1,6 0,00 0,0 % 22

Outotec 7,38 -1,2 % 3,9 % Vähennä 6,80 -8 % 27,1 15,3 20,0 11,4 3,0 0,00 0,0 % 1339

Piippo 5,45 0,0 % -17,2 % Myy 5,00 -8 % 21,7 20,2 14,8 15,5 1,0 0,00 0,0 % 7

Ponsse 28,80 0,0 % 9,2 % Vähennä 28,00 -3 % 15,6 11,6 14,0 10,4 3,9 0,75 2,6 % 805

Ramirent 7,04 0,9 % -9,9 % Vähennä 7,70 9 % 11,1 11,0 13,0 12,2 2,3 0,44 6,3 % 757

Raute 31,00 0,6 % 6,9 % Vähennä 29,00 -6 % 13,7 8,2 16,5 9,8 3,0 1,25 4,0 % 132

Scanfil 4,95 0,0 % 16,5 % Lisää 5,25 6 % 11,3 9,1 10,6 8,3 2,2 0,11 2,2 % 316

SRV Yhtiöt 2,85 0,7 % -20,8 % Lisää 3,50 23 % 24,5 17,5 4,9 6,9 0,6 0,06 2,1 % 170

Tikkurila 16,76 -1,1 % -5,9 % Vähennä 15,50 -8 % 21,7 17,8 18,7 15,6 4,1 0,80 4,8 % 739

Uutechnic 0,47 0,0 % 33,1 % Lisää 0,40 -15 % 16,4 14,4 13,7 11,4 2,3 0,00 0,0 % 27

Vaisala 20,80 2,0 % -6,5 % Vähennä 22,00 6 % 21,4 15,8 18,9 13,5 4,1 1,05 5,0 % 758

Valmet 16,97 -1,6 % 3,2 % Vähennä 16,00 -6 % 16,6 11,1 15,8 10,2 2,5 0,55 3,2 % 2543

Wärtsilä 18,91 1,2 % 7,9 % Vähennä 19,00 0 % 21,7 15,8 19,1 13,7 4,3 1,38 7,3 % 11189

YIT 6,63 0,1 % 7,9 % Lisää 7,30 10 % 11,2 12,0 9,7 8,7 1,4 0,25 3,8 % 1399

Mediaani 3 % 16,4 13,1 13,9 10,4 2,5 2,9 %

Kulutustavarat/palvelut Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Alma Media 7,48 1,9 % 4,0 % Lisää 7,80 4 % 15,4 11,7 14,0 9,5 3,8 0,24 3,2 % 616

Amer Sports 25,62 -0,4 % 14,1 % Lisää 25,00 -2 % 18,4 14,6 16,3 12,7 3,1 0,70 2,7 % 2947

Finnair 11,91 -0,8 % -7,1 % Vähennä 10,25 -14 % 12,4 6,2 11,9 6,4 1,4 0,30 2,5 % 1526

Fiskars 20,95 -0,2 % -12,6 % Vähennä 20,50 -2 % 18,8 11,9 18,9 10,9 1,3 0,72 3,4 % 1712

Kamux 6,64 2,2 % -5,8 % Lisää 7,60 14 % 16,8 12,5 12,9 9,9 3,8 0,12 1,8 % 266

Kotipizza Group 15,50 -0,3 % 11,1 % Lisää 16,00 3 % 17,7 14,5 14,7 11,8 3,0 0,65 4,2 % 98

Marimekko 14,40 0,0 % 42,6 % Lisää 13,50 -6 % 19,1 6,9 18,0 11,9 3,1 0,50 3,5 % 116

Martela 6,12 0,3 % -18,1 % Lisää 6,30 3 % 11,7 7,2 9,3 6,2 1,1 0,32 5,2 % 25

Nokian Renkaat 33,32 0,0 % -11,9 % Lisää 41,00 23 % 14,5 11,3 13,4 10,6 2,9 1,56 4,7 % 4565

Rapala VMC 3,42 -1,7 % 2,7 % Vähennä 3,10 -9 % 17,6 10,9 12,7 9,8 0,9 0,04 1,2 % 131

Restamax 11,30 0,0 % 31,9 % Osta 12,00 6 % 19,0 13,9 15,0 10,7 3,8 0,33 2,9 % 188

Sanoma 9,62 2,6 % -11,5 % Lisää 11,00 14 % 12,1 10,1 11,3 9,3 2,6 0,35 3,6 % 1572

Stockmann 4,04 0,7 % -7,2 % Lisää 4,50 11 % 103,4 25,0 17,1 16,3 0,3 0,00 0,0 % 291

Suominen 3,82 0,5 % -11,2 % Vähennä 4,00 5 % 17,1 13,7 12,1 9,7 1,6 0,11 2,9 % 223

Verkkokauppa.com 5,65 0,9 % -20,2 % Osta 7,00 24 % 27,7 19,1 19,3 13,4 6,1 0,18 3,2 % 255

Zeeland Family 7,18 2,3 % 4,2 % Osta 8,30 16 % 7,3 8,7 6,7 7,1 2,4 0,16 2,2 % 10

Mediaani 5 % 17,4 11,6 13,1 10,3 2,5 3,1 %

Päivittäistavarat Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Kesko 43,74 -0,3 % -3,3 % Vähennä 44,00 1 % 18,3 14,2 17,0 13,0 2,0 2,20 5,0 % 4388

Apetit 13,90 0,7 % -1,6 % Vähennä 14,50 4 % 24,6 13,2 13,4 7,8 0,8 0,70 5,0 % 86

Mediaani 2 % 21,5 13,7 15,2 10,4 1,4 5,0 %

Yhtiöseurannan yhteenveto  

 



 
 

 

 

 

Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen tämänhetkisen hinnan ja 12 kuukauden tavoitehintamme väliseen prosen ttieroon. Yllä oleva taulukko osoittaa 
potentiaalisen nousu- ja laskuvaran osakkeen hinnassa suhteessa annettuun tavoitteeseen, johon Inderesin suositukset perustuvat. Huomautamme, että pitkän aikavälin 
laskennallinen arvomme yritykselle, eli laskettu käypä-arvo tai DCF-arvo per osake, voi poiketa annetusta tavoitehinnasta, jos emme usko osakkeen hinnan saavuttavan 
laskennallista arvoaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Muistutamme myös, että kaikki annetut suositukset eivät välttämättä ole  päivittäin täysin linjassa annettuun tavoitehintaan 
muun muassa raportin kirjoittamisesta johtuvan aikaviiveen johdosta. Käyttämämme suositusmetodologia ei myöskään ole aina käytännöllisin työkalu erittäin volatiileihin j a (tai) 
epälikvideihin osakkeisiin.  

*RSI (14 päivän) listajärjestys: 
Inderes listaa päivittäin RSI -indeksin viisi parasta ja viisi heikointa indeksiarvoa, joiden tarkoitus on toimia sijoittajien lyhyen aikavälin sijoituspäätöksien tukena, sekä auttaa 
sopivan momentumin löytämiseksi sijoitusliikkeisiin. RSI:n heiluntaväli on 0 ja 100 välillä. 70 ja 80 välillä (tai lähellä) o leva luku varoittaa sijoittajaa mahdollisesta osakkeen 
yliostotilanteesta ja tulee todennäköisesti aiheuttamaan korjausliikkeen alaspäin. 30 ja 20 välillä (tai lähellä) olevaa lukua pidetään osakkeen ylimyyntitilanteena ja varoittaa 
sijoittajaa mahdollisesta lähellä olevasta korjausliikkeestä ylöspäin. 
 

 

 

 
 

 

Terveydenhuolto Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Oriola 2,52 -0,2 % -10,0 % Vähennä 2,70 7 % 13,6 11,8 12,1 10,1 2,1 0,09 3,6 % 457

Orion 25,83 -0,5 % -16,9 % Lisää 28,00 8 % 17,1 13,5 16,6 13,1 5,3 1,45 5,6 % 3631

Pihlajalinna 13,14 -0,9 % -1,5 % Osta 17,00 29 % 22,1 14,2 17,3 11,7 2,5 0,16 1,2 % 271

Revenio Group 14,18 0,3 % 18,2 % Vähennä 14,20 0 % 36,8 28,3 28,2 21,3 17,9 0,78 5,5 % 339

Mediaani 8 % 19,6 13,8 16,9 12,4 3,9 4,5 %

Rahoitus Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Capman 1,47 1,1 % -16,9 % Lisää 1,65 12 % 20,4 16,7 9,8 9,1 1,8 0,11 7,5 % 216

Citycon 1,87 2,6 % -13,5 % Lisää 2,00 7 % 11,1 18,8 10,9 17,7 0,7 0,13 7,0 % 1661

Elite Varainhoito 3,40 -4,0 % -18,2 % Lisää 4,00 18 % 10,6 14,4 8,0 9,3 2,1 0,06 1,7 % 50

eQ 8,56 -0,7 % 3,1 % Lisää 9,20 7 % 16,5 12,0 14,9 10,5 5,1 0,50 5,8 % 324

Evli Pankki 9,56 0,4 % -0,4 % Osta 11,40 19 % 12,1 8,7 11,7 8,0 2,8 0,52 5,4 % 224

Investors House 7,10 1,4 % -4,1 % Lisää 7,90 11 % 8,7 11,6 7,7 10,4 0,9 0,21 3,0 % 43

Orava Asuntorahasto 5,32 0,4 % 6,4 % Osta 6,00 13 % 29,0 32,8 7,7 14,8 0,5 0,00 0,0 % 51

Panostaja 0,95 0,6 % -5,0 % Lisää 1,04 9 % 1,8 13,1 17,4 12,9 0,9 0,04 4,2 % 50

Privanet 2,74 2,2 % -15,4 % Vähennä 3,10 13 % 9,5 6,6 9,1 5,6 1,9 0,23 8,4 % 38

Sampo 43,62 -6,5 % -4,8 % Lisää 48,00 10 % 15,5 11,2 14,8 12,3 1,8 2,60 6,0 % 24224

Suomen Hoivatilat 7,51 -1,7 % 2,9 % Lisää 9,10 21 % 5,1 7,7 8,2 13,2 1,2 0,13 1,7 % 190

Titanium 7,50 0,4 % 23,1 % Lisää 8,00 7 % 11,1 8,8 10,9 8,7 4,5 0,55 7,3 % 67

Taaleri 10,05 0,5 % -2,9 % Lisää 11,80 17 % 14,6 12,5 12,8 10,2 2,3 0,26 2,6 % 284

Technopolis 3,70 1,4 % -9,6 % Lisää 4,20 14 % 7,6 13,2 7,5 12,7 0,8 0,17 4,6 % 580

United Bankers 6,65 0,0 % -2,2 % Vähennä 7,80 17 % 12,7 19,5 8,7 8,7 3,4 2,00 7,5 % 63

Mediaani 13 % 11,1 12,5 9,8 10,4 1,8 5,4 %

Informaatioteknologia Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Admicom 14,92 -0,2 % -0,2 % Lisää 13,50 -10 % 27,0 19,4 19,4 13,2 7,9 0,30 2,0 % 72

Aspocomp 2,38 0,0 % 0,4 % Lisää 2,60 9 % 12,0 14,2 10,0 12,4 1,2 0,07 2,9 % 16

Basware 39,90 -1,7 % -16,0 % Vähennä 41,00 3 % neg. 139,9 377,4 1168,4 5,0 0,00 0,0 % 575

Bittium 5,73 0,4 % 1,4 % Vähennä 5,80 1 % 83,7 73,4 24,8 21,4 1,9 0,30 5,2 % 205

Detection Technology 18,50 -1,6 % 2,9 % Vähennä 19,00 3 % 18,6 12,9 16,0 10,9 5,2 0,35 1,9 % 266

Digia 2,28 1,3 % -3,0 % Lisää 2,40 5 % 14,0 10,7 12,2 9,2 1,3 0,04 1,8 % 61

Efecte 5,96 2,1 % 6,0 % Osta 7,00 17 % neg. neg. neg. neg. 7,6 0,00 0,0 % 34

F-Secure 3,66 -1,7 % -6,0 % Lisää 3,90 7 % 71,6 47,6 48,2 30,9 8,0 0,04 1,1 % 573

Gofore 9,28 -1,2 % 32,4 % Vähennä 9,00 -3 % 19,7 15,4 16,4 12,5 5,6 0,15 1,6 % 120

Heeros 2,30 0,0 % -7,6 % Vähennä 2,50 9 % neg. neg. neg. 750,8 5,2 0,00 0,0 % 10

Innofactor 0,88 0,8 % -6,2 % Vähennä 0,90 3 % 14,1 42,5 10,0 16,4 1,2 0,00 0,0 % 33

Next Games 6,98 -0,3 % Vähennä 7,70 10 % neg. neg. 37,9 22,8 4,2 0,00 0,0 % 130

Nokia 4,86 2,4 % 24,9 % Osta 5,80 19 % 17,7 28,4 13,1 9,1 1,8 0,19 3,9 % 27294

Nixu 12,20 -0,8 % 10,9 % Vähennä 12,00 -2 % 94,5 69,0 31,3 22,9 4,5 0,00 0,0 % 88

Qt 5,92 -1,0 % 13,6 % Osta 7,00 18 % neg. neg. 253,1 203,1 8,5 0,00 0,0 % 141

Remedy 6,10 -0,3 % -5,3 % Osta 7,50 23 % neg. neg. 12,1 6,0 3,4 0,00 0,0 % 74

Solteq 1,47 -3,6 % -3,6 % Vähennä 1,50 2 % 18,5 14,0 13,8 11,1 1,2 0,00 0,0 % 28

Siili Solutions 11,10 -0,9 % 0,4 % Lisää 11,80 6 % 15,2 11,5 13,0 9,2 3,4 0,39 3,5 % 78

Talenom 12,65 3,3 % 1,5 % Lisää 13,50 7 % 18,9 16,7 16,0 14,1 5,3 0,32 2,5 % 87

Tecnotree 0,10 -0,5 % 43,2 % 0,10 -4 % 3,8 3,5 8,2 4,1 neg. 0,00 0,0 % 13

Teleste 6,66 -1,5 % -0,3 % Vähennä 7,20 8 % 15,1 12,2 11,4 9,0 1,6 0,10 1,5 % 121

Tieto 28,34 0,4 % 9,1 % Vähennä 28,00 -1 % 15,6 14,8 15,3 14,3 4,3 1,40 4,9 % 2100

Vincit 7,12 0,3 % 2,4 % Lisää 8,00 12 % 14,1 11,3 12,0 8,9 4,7 0,13 1,8 % 80

Mediaani 6 % 17,7 15,1 15,3 12,8 4,4 1,5 %

Tietoliikennepalvelut Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Elisa 35,52 -0,1 % 8,6 % Vähennä 35,00 -1 % 18,1 16,3 17,6 15,5 4,6 1,65 4,6 % 5670

Telia (SEK) 41,29 8,6 % 13,0 % Lisää 44,00 7 % 16,9 18,9 16,0 18,2 1,9 2,30 5,6 % 173789

Yhdyskuntapalvelut Päätös Muutos 2018 Suositus Tavoite Potentiaali P/E18 EV/EBIT18 P/E19 EV/EBIT19 P/B18 Osinko 17e Tuotto-% MCAP

Fortum 18,13 -0,6 % 9,9 % Vähennä 17,50 -3 % 18,0 22,8 16,1 21,6 1,2 1,10 6,1 % 16106

Lähde: Inderes. Arvostuskertoimet ja kurssidata perustuvat edellisen pörssipäivän päätöskurssiin.

Suositus Nousuvara 12kk tavoitehintaan Määrä -% Kaikista

Osta >15% 11 11 %

Lisää 5-15% 42 42 %

Vähennä -5-5% 44 44 %

Myy < -5% 2 2 %

Ei suositusta / Pidä - 2 2 %

Yhteensä 101 100 %



 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 

 

Yhtiö (ylimyydyin*) RSI Yhtiö (yliostetuin*) RSI

Basware Oyj 14,8 Scanfil Oyj 87,7

Kesko Oyj 23,6 Keskisuomalainen Oyj 87,1

Efore Plc 25,4 Restamax Oyj 86,3

Nokian Tyres plc 25,7 Afarak Group Plc 83,8

Sotkamo Silver AB 30,8 Revenio Group Oyj 77,7

Yhtiö P/E18e Yhtiö P/E 19e

Panostaja 1,8 SRV Yhtiöt 4,9

Tecnotree 3,8 Zeeland Family 6,7

Suomen Hoivatilat 5,1 Technopolis 7,5

Zeeland Family 7,3 Investors House 7,7

Technopolis 7,6 Orava Asuntorahasto 7,7

Yhtiö EV/EBITDA 18e Yhtiö EV/EBITDA 19e

Tecnotree 3,3 Finnair 3,4

Finnair 3,5 Martela 3,9

Martela 3,9 Efore 4,1

Cramo 4,6 Tecnotree 4,3

Ramirent 4,8 Apetit 4,5

Yhtiö EV/EBIT 18e Yhtiö EV/EBIT 19e

Tecnotree 3,5 Tecnotree 4,1

Finnair 6,2 Privanet 5,6

Privanet 6,6 Martela 6,2

Marimekko 6,9 Finnair 6,4

Neo Industrial 7,0 Sotkamo Silver (SEK) 6,8

Yhtiö Osinko-% 17e Yhtiö Osinko-% 18e

Privanet 8,4 % Titanium 8,0 %

United Bankers 7,5 % Capman 7,5 %

Capman 7,5 % Citycon 7,0 %

Titanium 7,3 % United Bankers 6,6 %

Wärtsilä 7,3 % Ramirent 6,4 %

Yhtiö P/B18e

Stockmann 0,3

Orava Asuntorahasto 0,5

SRV Yhtiöt 0,6

Citycon 0,7

Apetit 0,8

Lähde: Inderes. RSI-indikaattori: Reuters.

RSI indikaattori (14 päivää)

Alhaisin P/E

Alhaisin P/B

Korkein osinkotuotto-%

Alhaisin EV/EBITDA

Alhaisin EV/EBIT

 
 

Ranking-luvut 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Tietoliikenne Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Metsä Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B

Ericsson SEK 65,28 17,5 % 20,1 % 13,8 % 54,8 29,4 2,3 Mondi GBP 2014,00 0,4 % 4,6 % 4,0 % 13,9 13,4 3,0

Ciena USD 26,55 1,3 % -0,2 % 21,3 % 19,0 14,8 2,3 International Paper USD 53,41 -0,3 % 0,4 % 0,7 % 11,0 9,8 3,0

Cisco Systems USD 44,09 -1,1 % -0,6 % 34,3 % 17,1 15,4 4,7 Smurfit Kappa EUR 35,8 -2,3 % 3,6 % 52,7 % 15,1 14,5 3,0

Juniper Networks USD 24,35 -0,4 % -4,2 % -12,4 % 13,5 11,4 2,0 SCA SEK 94,0 0,6 % 10,0 % 55,2 % 29,1 25,5 1,7

Motorola USD 110,57 -0,1 % 1,1 % 31,5 % 16,7 15,4 - Holmen SEK 474,6 0,1 % 6,3 % 32,7 % 20,4 20,7 1,7

ZTE CNY 25,60 0,0 % -10,5 % 69,5 % 17,9 15,2 2,0 Billerud SEK 129,5 2,3 % 5,4 % -8,5 % 13,6 14,0 1,8

Qualcomm USD 51,44 -2,1 % -11,7 % -2,3 % 15,3 13,8 3,2 Metsä Board EUR 9,1 -0,7 % 12,4 % 43,6 % 17,4 16,1 2,6

Nokia EUR 4,86 2,4 % 3,9 % -0,8 % 19,5 15,0 1,8 Stora Enso EUR 16,7 0,8 % 8,4 % 46,9 % 14,9 15,1 2,0

Mediaani -0,1 % -0,4 % 17,6 % 17,5 15,1 2,3 UPM EUR 30,1 -0,2 % 1,8 % 34,9 % 15,1 15,2 1,8

Mediaani 0,1 % 5,4 % 34,9 % 15,1 15,1 2,0

Konepaja Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Rakennus Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B

ABB SEK 24,20 -0,3 % 1,2 % 5,5 % 18,1 15,5 3,5 LSR Group RUB 825,00 -0,1 % -2,7 % -4,5 % 7,6 7,5 1,1

FLSmidth DKK 379,60 -1,3 % -5,5 % 0,7 % 19,5 15,6 2,2 Veidekke NOK 95,50 -0,9 % 10,4 % -16,6 % 9,6 9,4 2,7

MAN SE EUR 96,40 0,2 % 0,9 % -0,1 % 40,3 31,3 2,3 JM SEK 184,60 -0,3 % 1,1 % -39,9 % 8,6 10,0 1,9

Mitsubishi Heavy Ind. JPY 4186,00 0,3 % 4,0 % -3,3 % 16,7 13,9 0,8 NCC SEK 158,60 0,9 % 1,3 % -30,3 % 13,2 10,6 2,5

Sandvik SEK 160,90 -0,2 % 6,6 % 22,5 % 17,8 16,5 3,6 Peab SEK 77,20 1,0 % 6,4 % -14,7 % 12,2 12,0 2,1

Schindler CHF 206,20 -0,5 % -2,1 % 4,4 % 23,9 21,8 6,1 Pik Group GBP 5,29 1,0 % 8,0 % 43,2 % 0,0 0,0

Terex Corp USD 39,41 -0,6 % 1,5 % 21,4 % 15,8 12,0 2,4 Skanska SEK 161,00 0,4 % -4,9 % -21,9 % 14,5 12,9 2,4

Cargotec EUR 42,58 0,0 % -9,1 % -15,3 % 14,4 12,6 1,8 Cramo EUR 16,64 -1,9 % -9,8 % -26,0 % 8,7 9,0 1,2

Kone EUR 40,75 0,4 % 0,3 % -6,6 % 22,5 20,7 7,0 Lemminkäinen EUR 23,90 0,4 % 4,5 % 32,3 % 0,0 0,0 0,0

Konecranes EUR 34,97 -0,3 % -3,7 % 6,0 % 18,8 13,4 2,2 Ramirent EUR 7,04 0,9 % -3,4 % -10,7 % 10,6 10,5 2,3

Metso EUR 27,11 -0,2 % 4,4 % -2,8 % 20,4 17,0 3,0 SRV Yhtiöt EUR 2,85 0,7 % -9,5 % -38,2 % 22,8 5,5 0,6

Wärtsilä EUR 18,91 1,2 % 2,7 % 6,6 % 20,5 18,9 4,4 YIT EUR 6,63 0,1 % 1,0 % 1,0 % 11,5 9,4 1,2

Mediaani -0,2 % 1,1 % 2,5 % 19,1 16,1 2,7 Mediaani 0,4 % 1,1 % -15,6 % 10,1 9,4 1,9

Metalli Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Pankki ja vakuutus Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B

Alcoa USD 60,01 -0,4 % 29,1 % 0,0 % 14,5 14,5 2,0 Banco Santander EUR 5,45 0,0 % 1,9 % -2,8 % 14,2 14,3

ArcelorMittal EUR 34,93 0,0 % 9,1 % 53,8 % 8,9 9,8 0,8 Barclays GBP 215,50 0,6 % -0,2 % 3,7 % 10,4 9,0 0,7

Acerinox EUR 12,22 0,2 % 4,4 % -0,6 % 13,9 13,0 1,6 BNP Paribas EUR 63,21 1,0 % 2,6 % 4,2 % 10,2 9,3 0,8

BHP Billiton AUD 30,86 -0,2 % 7,6 % 30,5 % 13,8 15,7 2,1 Danske Bank DKK 223,80 0,0 % -4,8 % -5,1 % 10,1 9,3 1,3

Kloeckner EUR 11,51 1,1 % 8,9 % 17,6 % 15,6 15,1 0,9 Deutsche Bank EUR 11,61 -0,6 % -8,2 % -24,6 % 12,6 9,1 0,4

MMC Norilsk Nickel RUB 10615 -0,7 % -3,1 % 23,1 % 7,8 7,5 4,6 Lloyds Bank GBX 65,70 -0,6 % -3,2 % 2,6 % 8,4 8,4 1,1

Nippon Steel JPY 2422,50 0,1 % 2,1 % -1,1 % 11,3 9,9 0,7 SEB SEK 85,64 0,4 % -10,4 % -12,8 % 10,5 10,1 1,3

Posco KRW 349500 -1,5 % 2,6 % 32,6 % 9,3 8,7 0,6 Swedbank SEK 185,75 0,3 % -9,9 % -9,2 % 10,8 10,4 1,5

Rio Tinto USD 3987,0 0,9 % 9,0 % 30,0 % 11,3 12,9 2,1 Topdanmark DKK 278,40 -2,1 % -3,8 % 52,7 % 17,7 17,3 4,0

RUSAL HKD 1,66 -7,3 % -65,0 % -55,9 % 1,7 1,7 0,6 TrygVesta DKK 140,70 -0,9 % -1,1 % 9,4 % 20,2 17,2 3,7

ThyssenKrupp EUR 22,68 -0,3 % 3,8 % 5,7 % 15,2 12,1 3,8 Nordea SEK 88,64 0,0 % 0,8 % -13,8 % 10,4 10,1 1,0

Outokumpu EUR 6,12 -0,3 % -2,7 % -33,4 % 10,9 8,7 0,9 Sampo EUR 43,62 -6,5 % -3,2 % -3,6 % 13,9 14,7 1,8

Mediaani -0,2 % 4,1 % 17,6 % 11,3 11,0 1,3 Mediaani 0,0 % -3,2 % -3,2 % 10,7 10,1 1,3

Energia Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B Päivittäistavarat Valuutta Päätös Muutos 1kk 1v P/E FY1 P/E FY2 P/B

BP GBX 518,20 0,3 % 11,7 % 16,0 % 15,8 15,0 1,4 Carlsberg DKK 684,20 0,2 % -4,6 % 3,2 % 20,1 18,5 2,1

Electricite de France EUR 11,47 -4,1 % 3,4 % 54,9 % 18,8 16,1 0,8 Carrefour EUR 16,47 0,3 % -3,1 % -21,2 % 16,0 13,2 1,1

E.ON AG EUR 8,94 -1,1 % 0,8 % 25,8 % 13,7 12,6 4,3 Unilever USD 55,29 -0,9 % 3,6 % 8,1 % 19,6 18,2

Exxon Mobil USD 79,00 -0,5 % 6,8 % -2,5 % 16,6 16,4 1,8 Heineken EUR 88,56 0,0 % 2,8 % 8,6 % 21,1 19,3 3,3

Lukoil RUB 3985,0 -0,7 % 3,2 % 39,4 % 5,9 6,3 0,7 H&M SEK 132,46 -2,9 % 3,2 % -38,8 % 15,1 14,8 3,8

REC NOK 1,35 -0,9 % -3,6 % 37,3 % - - 0,9 Nordstrom USD 46,78 0,1 % -5,2 % -2,3 % 13,6 13,2 6,6

Royal Dutch Shell EUR 28,77 -0,1 % 13,7 % 20,1 % 14,4 13,3 1,5 Tesco GBX 239,40 -0,1 % 15,7 % 37,4 % 17,2 14,2 1,8

Vestas DKK 411,00 -1,2 % -7,2 % -29,0 % 14,4 13,5 3,4 Walmart USD 86,98 -1,0 % -1,1 % 16,3 % 17,6 16,6 3,2

Fortum EUR 18,13 -0,6 % 2,1 % 41,8 % 20,0 16,7 1,2 Kesko EUR 43,74 -0,3 % -8,3 % 0,8 % 17,5 16,4 2,0

Neste EUR 54,70 -1,2 % -4,6 % 44,0 % 15,1 16,0 2,9 Verkkokauppa.com EUR 5,65 0,9 % 6,6 % -25,4 % 28,3 20,7 6,1

Mediaani -0,8 % 2,7 % 31,6 % 15,1 15,0 1,5 Stockmann EUR 4,04 0,7 % 4,4 % -48,5 % 27,9 18,9 0,3

Mediaani 0,0 % 2,8 % 0,8 % 17,6 16,6 2,6

Markkinadata: Reuters. Inderes ei ota vastuuta lukujen oikeellisuudesta.

FY1 P/E (FY2 P/E) tarkoittaa ensimmäisen (toisen) ennustevuoden osakekohtaisella tuloksella laskettua P/E -lukua. P/B-luku perustuu historiallisiin yhtiön raportoimiin lukuihin.
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Inderes Oy (myöh. Inderes) on tuottanut tämän raportin asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raportilla esitettävä informaatio on  hankittu useista eri 

lähteistä. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset 
kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansa pitävyydestä. Inderes tai sen 
työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vah ingoista (välittömät ja 
välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva  informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei 
sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.  
 

Tämä raportti on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten raporttia ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjouks eksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä 
sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijo itustoimenpiteistä, asiakkaan 
tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, 

taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niide n taloudellisesta tuloksesta. 
Tätä raporttia ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän 
raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen 
valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituk sia ja henkilöt, joita mainitut 

rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Lisätietoa Inderesin osaketutkimuksesta ja vastuurajoituksista osoitteessa 
http://www.inderes.fi/research-disclaimer/. 
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