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Helsingin pörssin viikon nousija

+16,62 %
Koronatilanteesta huolimatta erittäin vakuuttavaan
suoritukseen toisella vuosineljänneksellä yltänyt
Incap oli viikon kovin kurssiraketti (+16,62 %).
Nousijoiden kärkikolmikon täydensivät Dovre Group
(+8,93 %) ja Aktia Pankki (+8,38 %). Viikon suurimmat
laskijat olivat Endomines (-9,85 %), Keskisuomalainen
Logistics (-4,50 %) ja Kojamo (-4,08 %).



Euroopan koko
osakemarkkinan markkina-arvo

(biljoonaa dollaria)

8,9
USA:n teknologiasektorin
markkina-arvo (biljoonaa

dollaria)

9,1



Lääketukkuri Oriolan
vaikeudet alkoivat vuonna
2017, kun yhtiön uuden
toiminnan- ja
varastonohjausjärjestelmän
käyttöönotto epäonnistui
pahasti. Oriolan liikevoitto
tippui vuonna 2017 noin 37
miljoonan euroon, eivätkä
seuraavat kaksi vuotta
sujuneet yhtään paremmin.
Samalla ajanjaksolla yhtiön
osakekurssi on laskenut noin
4,5 euron tasolta reippaasti
alle 2 euron. 
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Vuoden 2020 ennuste Inderesiltä



ORIOLA LUKUINA

23,4
P/E (2020e)

2,2
P/B (2020e)

10 %
ROE (2020e)

Ennusteet Inderesiltä



Oriolan tuloskäännettä on
odotettu jo jonkin aikaa,
joten lupauksia herättäneen
alkuvuoden jälkeen yhtiön
Q2-raportti oli suuri
pettymys. Tuloskäänne
siirtyy yhä kauemmas
tulevaisuuteen, eivätkä
Oriolan arvostuskertoimet
edes vuoden 2021 ennusteilla
ole verrokkiryhmään nähden
kovinkaan houkuttelevalla
tasolla. Negatiivisten
yllätysten täytyy loppua,
jotta nykyinen arvostustaso
olisi millään tapaa perusteltu.

ORIOLA
Vaikeuksien täytyy loppua
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Warren Buffett täyttää 90 vuotta
sunnuntaina 30.8.2020.

WARREN BUFFETT

90 VUOTTA

Sijoitustoiminnallaan yli 80 miljardin
dollarin nettovarallisuuden kerryttänyt
Warren Buffett täyttää sunnuntaina 90
vuotta. Hän toimii edelleen Berkshire
Hathawayn toimitusjohtajana ja johtaa
yhtiötä tammikuussa 97 vuotta
täyttävän varapuheenjohtaja Charlie
Mungerin kanssa.



Joel Greenblatt

Choosing individual stocks without any
idea of what you're looking for is like
running through a dynamite factory
with a burning match. You may live,

but you're still an idiot.

Viikon sijoitussitaatti:



Markkinaviikon tapahtumia

UPM suunnittelee Kaipolan paperitehtaan pysyvää
sulkemista viimeistään vuoden 2020 loppuun
mennessä. Kilpailukyvyn varmistamiseksi tehtävä
päätös vaikuttaa noin 450 työpaikkaan.

UPM sulkee Kaipolan tehtaan
Norwegian teki ensimmäisellä vuosipuoliskolla peräti
557 miljoonan euron nettotappion. Yhtiön
matkustajamäärät laskivat toisella vuosineljänneksellä
peräti 99 prosenttia vertailukaudesta.

Norwegianilta karmea tulos

Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi Fedin
tavoittelevan jatkossa noin kahden prosentin
inflaatiota pitkällä aikavälillä ja keskittyvänsä aiempaa
enemmän työllisyyden tukemiseen.

Fed löysää inflaatiotavoitettaan

Finanssivalvonta on Afarakin omistussotkuun liittyen
tuominnut Danko Koncarin maksamaan uhkasakon
lisäeriä yhteensä 120 miljoonan euron edestä.

Fiva tuomitsi lisää maksettavaa
Koncarille
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viikko 36



Viikko sitten: 69 (Greed)

Kuukausi sitten: 64 (Greed)
 
Vuosi sitten: 26 (Fear)

FEAR & GREED INDEX
CNN Business - 28.8.2020 76

Greed



viikko 35
AAII INVESTOR SENTIMENT SURVEY

BULLISH

32,1 %
NEUTRAL

28,3 %
BEARISH

39,6 %



@makkonenj

TWITTER

Jeremias Makkonen

FACEBOOK

@makkonenj
@jminvesting

INSTAGRAM

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 12.9.2020
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