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Valoe

Helsingin pörssin viikon nousija

+59,4 %
2. Harvia (+27,5 %)
3. Remedy (+20,3 %)

Viikon suurimmat laskijat:
1. Faron Pharmaceuticals (-15,4 %)
2. Privanet (-14,3 %)
3. Viafin Service (-11,9 %)



Kurssinousun
ajurit

Valoe
Ei merkittäviä uutisia.

Remedy
Erittäin vahva Q4-tulos.
→ Lue tiedote

Harvia
Erittäin vahva Q4-tulos.
→ Lue tiedote

https://investors.remedygames.com/announcements/tilinpaatostiedote-1-1-31-12-2020/
https://harviagroup.com/fi/harvian-tilinpaatostiedote-2020-liikevaihdon-ja-kannattavuuden-merkittava-kasvu-jatkui-poikkeuksellisen-kysynnan-tukemana-8060/


vko 51

-9,5 %
-8,2 %
-7,5 %

Sanoma
Uponor
Nokian Renkaat

LASKIJAT

+14,1 %
+14,0 %
+9,5 %

Revenio
Verkkokauppa.com
Siili Solutions

NOUSIJAT

Muut poiminnat, viikko 6



SPAC-buumi
SPACien (Special Purpose Acquisition
Company) suosio räjähti viime vuoden
aikana käsiin ja tahti tuntuu vain kiihtyvän.
Kyseiset "avoimen shekin" sijoitusyhtiöt
keräsivät varoja vuonna 2019 noin 13
miljardin dollarin edestä, mutta viime
vuonna määrä yli kuusinkertaistui 83
miljardiin dollariin. Tänä vuonna tahti on
vieläkin kovempi, sillä alkuvuoden aikana
SPACit ovat keränneet yhteensä jo 42
miljardia dollaria, mikä tarkoittaa
käsittämätöntä miljardin dollarin
päivävauhtia.
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SPACien keräämä pääoma, miljardia dollaria

Lähde: Charlie Bilello @ Twitter



Nokian Renkaita pystyi vielä
muutamia vuosia sitten kutsumaan
hyvällä omallatunnolla laatuyhtiöksi.
Viimeiset vuodet ovat kuitenkin
olleet yhtiöltä vaisuja, eikä
tuloskehitys ole ollut odotusten
mukaista. Ongelmia on riittänyt mm.
uusien autojen myynnin
sakkaamiseen, koronaan ja raaka-
aineiden hintoihin liittyen, mutta
näkyykö horisontissa hiljalleen jo
valoakin vai katoaako yhtiön pito
pysyvästi? 

NOKIAN RENKAAT
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Nokian Renkaiden osakekurssi

Pito hukassa



Nokian Renkaiden niche-strategia ja
vahva markkina-asema ovat
mahdollistaneet yhtiölle vahvan
hinnoitteluvoiman, joka on näkynyt
toimialan korkeimpina
marginaaleina. Muutaman viime
vuoden osalta kehitys on kuitenkin
tapahtunut yhtiön kannalta väärään
suuntaan. Yhtiön oma tavoite
liikevoittomarginaalille on 22 %,
mutta nähtäväksi jää, palaako
kannattavuus enää kultavuosiensa
tasolle.

NOKIAN RENKAAT
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EBIT-%, ennusteet Inderesiltä

Palaavatko marginaalit
ennalleen?



Taseaseman suhteen Nokian
Renkaiden osakkeenomistajien ei
tarvitse olla huolissaan. Yhtiöllä oli
vuoden 2020 päätteeksi rahavaroja
504,2 miljoonaa euroa ja korollisia
velkoja 487,0 miljoonaa euroa, joten
korollisen nettovelan määräksi
muodostuu -17,2 miljoonaa euroa ja
yhtiön velkaantumisaste on siten
negatiivinen. Vahva taloudellinen
asema mahdollistaa
kasvuhankkeiden toteuttamisen ja
luo turvaa osingon kestävyydelle.

NOKIAN RENKAAT

Oma pääoma
65.1%

Lyhytaikaiset velat
22.4%

Pitkäaikaiset velat
12.4%

Nokian Renkaiden oma pääoma ja velat (2020)

Tase kunnossa



NOKIAN RENKAAT LUKUINA

17,2
P/E (2021e)

2,5
P/B (2021e)

14 %
ROE (2021e)

Ennusteet Inderesiltä

+3 % 
Kurssikehitys (YTD)

-18 %
Kurssikehitys (3 v)

-7 %
Kurssikehitys (5 v)



Yhtiö Liikevaihto 
vs. Q4/2019

EPS
vs. Q4/2019

Tulospäivän
kurssireaktio

Q4-tuloskausi, viikko 6

Talenom +10 % +100 % -0 %

Nokian
Renkaat

Orion

-7 %

-7 %

-31 %

-44 %

-6 %

-9 %



Yhtiö Liikevaihto 
vs. Q4/2019

EPS
vs. Q4/2019

Tulospäivän
kurssireaktio

Q4-tuloskausi, viikko 6

Sanoma +11 % neg. -6 %

Revenio

Sampo

+32 %

-16 %

+55 %

neg.

0 %

+0 %



Yhtiö Liikevaihto 
vs. Q4/2019

EPS
vs. Q4/2019

Tulospäivän
kurssireaktio

Q4-tuloskausi, viikko 6

Harvia +70 % +98 % +15 %

Remedy*

Tokmanni

+35 %

+15 %

+93 %

+46 %

+12 %

+3 %

*Remedyn kohdalla kyseessä on
H2/2020, vertailukautena H2/2019.



2 miljardin Qt
Qt Groupin juuret juontavat vuonna 1994
perustettuun Trolltech-nimiseen yhtiöön,
jonka Nokia osti vuonna 2008 noin 101
miljoonan euron kauppahinnalla. Neljä
vuotta myöhemmin Qt päätyi Digian
omistukseen noin neljän miljoonan euron
hintalapulla. Vuonna 2016 Digia jakautui
entiseksi Digiaksi ja Qt Groupiksi, jonka
jälkeen kaupankäynti Qt Groupin
osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä
2.4.2016. Nykyisin yhtiön markkina-arvo on
jo 2,02 miljardia euroa eli yli 500 kertaa
enemmän kuin Digian maksama
kauppahinta vuonna 2012.
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Qt Groupin osakekurssi



+64 %
ensimmäisenä
kaupankäyntipäivänä

Kaupankäynti deittipalveluita tarjoavan
Bumblen osakkeilla alkoi Nasdaqissa torstai-
iltana. Merkintähinta listautumisannissa oli
43 dollaria osakkeelta, mutta yhtiön
osakekurssi kipusi heti ensimmäisen
kaupankäyntipäivän päätteeksi noin 64
prosenttia 70,31 dollariin. Perjantaina kello
18:30 kurssi oli jo 80 dollarin paremmalla
puolella.

Bumblen IPO



It amazes me how people are often more
willing to act based on little or no data
than to use data that is a challenge to
assemble.

Robert J. Shiller



Markkinaviikon
tapahtumia

1
Harvia investoi kasvuun
Yhdysvalloissa ostamalla uuden
tehdaskiinteistön.
→ Lue lisää

2
Metsä Boardin osakkuusyhtiö Metsä
Fibre teki 11.2.2021
investointipäätöksen Kemin uuden
biotuotetehtaan rakentamisesta.
→ Lue lisää

3
Tesla hankki 1,5 miljardin dollarin
arvosta bitcoineja ja suunnittelee
bitcoinin hyväksymistä maksuvälineenä.
→ Lue lisää

Kurssikehitys viikon aikana:

Harvia +27,5 %
Metsä Board +11,0 %
Tesla -5,6 %*

*tilanne pe 12.2 klo 19:00

https://harviagroup.com/fi/harvia-investoi-kasvuun-yhdysvalloissa-ostamalla-uuden-tehdaskiinteiston-4753/
https://www.metsafibre.com/fi/media/tiedotteet/Pages/Tiedote.aspx?EncryptedId=9AD832D493BA83B4&Title=MetsaGrouponpaattanytrakentaauudenbiotuotetehtaanKemiin
https://www.cnbc.com/2021/02/08/tesla-buys-1point5-billion-in-bitcoin.html


-

15.2.2021
Atria

Metso Outotec
Ponsse

16.2.2021
Alma Media

Biohit
Sotkamo Silver

TietoEVRY

17.2.2021
Aktia

Citycon
Finnair
Fodelia

Marimekko
NoHo Partners

Oriola
Qt Group
Taaleri

...ja monta muuta!

18.2.2021
Apetit

Loudspring
Next Games
Pihlajalinna

Rovio
Siili Solutions

United Bankers
Vaisala

19.2.2021

OSAVUOSIKATSAUKSET
viikko 7



Kolme
sisältövinkkiä
Opi lisää sijoittamisesta

100 Baggers: Stocks That Return
100-to-1 and How To Find Them
Christopher Mayer
→ Lue tiivistelmä

Sopivan osakepainon
määritelmä
inderesPodi 92
→ Kuuntele jakso tästä

Analyysissa Vontier
Heikki Keskiväli
→ Lue Twitter-ketju tästä

https://www.jeremiasmakkonen.fi/kirja-minuutissa-100-baggers/
https://www.inderes.fi/fi/videot/inderespodi-92-sopivan-osakepainon-maaritelma-1022021
https://twitter.com/hkeskiva/status/1357395970603048967


Viikko sitten: 53 (Neutral)

Kuukausi sitten: 70 (Greed)
 
Vuosi sitten: 58 (Greed)

FEAR & GREED INDEX
CNN Business - 12.2.2020 61

Greed



viikko 6
AAII INVESTOR SENTIMENT SURVEY

BULLISH

45,5 %
NEUTRAL

28,3 %
BEARISH

26,3 %
(+8,1 %-yks.) (+1,2 %-yks.) (-9,3 %-yks.)



 
@makkonenj

TWITTER
 

Jeremias Makkonen

FACEBOOK
 

@makkonenj
@jminvesting

@kirjaminuutissa

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 27.2.2021

jeremiasmakkonen.fi


