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Innofactor

Helsingin pörssin viikon nousija

+11,76 %
IT-palveluyhtiö Innofactor julkaisi tiistaina vahvan
Q2-tuloksen ja Inderes nosti yhtiön tavoitehinnan
0,95 eurosta 1,30 euroon. Nousijoiden kärkikolmikon
täydensivät Enedo (+9,91 %) ja Biohit (+9,75 %). Viikon
suurimmat laskijat olivat Orion (-14,43 %), Soprano
(-10,05 %) ja Ahlstrom-Munksjö (-9,35 %).



Siilin arvostustaso on
ainakin omaan silmääni
tällä hetkellä
kohtuullinen, mikäli uusi
strategia puree ja
kannattavuus palaa
raiteilleen.

Siili Solutions
Harvia on jo jonkin
aikaa kuulunut oman
salkkuni luottopelaajiin,
eikä yhtiön Q2-tulos
tuottanut pettymystä.
Laadukas yhtiö, joka
pärjää koronasta
huolimatta.

Harvia
Laadukas ja vakaa
yhtiö. Uniperin
hiilivoimalat eivät
Fortumin ESG-pisteitä
nosta, mutta tilanne
muuttunee uusiutuvien
tuotteiden osuuden
kasvaessa.

Fortum

MITÄ OSTIN VIIMEKSI?
Heinäkuun osakeostot



Pk-yritysten
toiminnanohjausjärjestelmän
toimittaja Admicom on
kasvanut viime vuosina
hurjaa tahtia. Yhtiö listautui
pörssiin helmikuussa 2018 ja
on jo nostanut markkina-
arvonsa yli 380 miljoonaan
euroon. Kannattava kasvu
on näkynyt myös
osakekurssissa, joka on
noussut listautumisannin
9,80 eurosta 80 euron
tuntumaan.

ADMICOM
Nopeasti kasvava
edelläkävijä
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ADMICOM LUKUINA

54,3
P/E (2020e)

17,5
P/B (2020e)

32 %
ROE (2020e)

Ennusteet Inderesiltä



Admicomin arvostus on
lähes millä tahansa mittarilla
tarkasteltuna hyvin korkea,
mutta toisaalta erittäin
vahva kasvu venyttää
hyväksyttäviä
arvostuskertoimia. Inderes
pitää vuoden 2020
ennusteilla Admicomille
hyväksyttävänä P/E-lukua
54 (tällä hetkellä 54,3) ja
EV/EBITDA-kerrointa 40
(tällä hetkellä 39,8).

ADMICOM
Arvostustaso korkea,
mutta hyväksyttävä
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LAINA USA:N HALLINNOLTA

KODAK

650 MILJ. €
BBC:n mukaan
kameravalmistaja Kodak aikoo ryhtyä
valmistamaan lääkkeiden ainesosia ja
sai tarkoitusta varten 765 miljoonan
dollarin eli noin 650 miljoonan euron
lainan Yhdysvaltain hallinnolta.



Benjamin Graham

The intelligent investor gets interested
in big growth stocks not when they are

at their most popular – but when
something goes wrong.

Viikon sijoitussitaatti:



Markkinaviikon tapahtumia

Brittiläisen vakuutusyhtiö Hastingsin markkina-arvo on
noin 1,3 miljardia euroa. Keskustelut ovat lähteiden
mukaan vasta alkuvaiheissa.

Sampo harkitsee ostotarjousta
Hastings Groupista

Yhdysvaltojen bruttokansantuote tippui toisella
vuosineljänneksellä annualisoituna 32,9 prosenttia.
Odotuksena oli peräti 34,5 prosentin lasku.

USA:n bkt romahti, mutta
ennusteita vähemmän

Tokmannin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi
19,2 prosenttia edellisvuodesta ja osakekohtainen tulos
nousi 0,21 eurosta 0,38 euroon. Yhtiö ilmoitti myös 0,37
euron suuruisesta lisäosingosta.

Tokmannilta vahva tulos
Nokian osakekohtainen tulos toisella
vuosineljänneksellä oli 0,06 euroa, kun analyytikkojen
odotus oli 0,03 euroa. Yhtiö antoi myös positiivisen
tulosvaroituksen koko vuoden näkymistään.

Nokia yllätti positiivisesti



Talenom

3.8.2020
Aktia

Citycon
DT

Kesla
Musti Group

Nokian Renkaat

4.8.2020
Metso Outotec

Neles
Raisio
Sampo

Sotkamo Silver

5.8.2020
Bittium

CapMan
Caverion
Enento
Glaston
Revenio

Robit
Tallink

Terveystalo
Yleiselektroniikka

6.8.2020
Martela

Outokumpu
Qt Group

Scanfil

7.8.2020

OSAVUOSIKATSAUKSET
viikko 32



Viikko sitten: 63 (Greed)

Kuukausi sitten: 49 (Neutral)
 
Vuosi sitten: 43 (Fear)

FEAR & GREED INDEX
CNN Business - 31.7.2020 67

Greed
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Jeremias Makkonen
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Seuraa myös somessa



Disclaimer: Tämän uutiskirjeen sisältöä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai
kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tämän kirjoituksen sisältö kuvastaa

kirjoittajan omia näkemyksiä, eivätkä tässä kirjoituksessa esitetyt ajatukset ole
sijoitusneuvoja. Sijoitusneuvoja ei voi antaa tuntematta sijoittajan taloudellista

tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita sijoitukseen olennaisesti
vaikuttavia tekijöitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa
päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja

taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä.
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo voi muuttua ja
sijoitustoiminta sisältää riskin sijoitetun pääoman menettämiselle jopa kokonaan.



MUKAVAA VIIKONLOPPUA!
Seuraava uutiskirje ilmestyy 15.8.2020
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