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Toistamme Enedon myy-suosituksemme ja 1,00 euron tavoitehintamme. Mielestämme yhtiön tuloskäänne hinnoitellaan tällä hetkellä jo 
onnistuneeksi. Emme pidä tätä perusteltuna, sillä yhtiön uudistetusta strategiasta, toteutetuista tehostamistoimista ja oikeanlaisista 
rakennuspalikoista huolimatta matka kestävään käänteeseen on vielä pitkä ja sen riskitaso epämiellyttävän korkea. Näin ollen emme 
näe osakkeen tarjoavan riittävää palkintoa ylhäällä olevan kokonaisriskiprofiilin vastapainoksi. 

Lasketun ohjeistuksen taustalla Yhdysvalloissa jatkunut epävarmuus  

Enedo alensi eilen arviotaan kuluvan vuoden taloudellisesta kehityksestä. Yhtiö odottaa nyt vuoden 2020 liikevaihdon olevan 37-41 
MEUR (aik. 40-44 MEUR), käyttökatteen -0,7-0,7 MEUR (aik. 0,0-1,5 MEUR) ja oikaistun liiketappion 3,1-4,3 MEUR (aik. 2,1-3,6 MEUR). 
Päivitetyn ohjeistuksen taustalla on etenkin Yhdysvaltain markkinoilla jatkunut yleinen epävarmuus ja asiakaskentän päätöksentekoon 
liittyvä varovaisuus, mikä on siirtänyt sekä suunniteltuja toimitusvirtoja että arviomme mukaan myös uusia asiakaslähtöjä ajassa
eteenpäin. Yhtiö odottaa tämän kehityslinjan jatkuvan vähintään vuoden loppuun asti ja sen rasittavan erityisesti Italian tuotteiden (ts. 
Power Supplies ja Led Drivers -tuotelinjat) kysyntää. Kokonaisuudessaan Enedon kulunut vuosi on ollut vaiherikas, sillä vuoden alussa 
yhtiö lanseerasi uuden strategian, taloudelliset tavoitteet, käynnisti strategian jalkauttamisen sekä virtaviivaisti myyntiorganisaatiotaan 
vastaaman paremmin konsernitason tarjoamaa. Pian näiden sisäisten käynnistysten jälkeen operatiivinen tahtipuikko siirtyi kuitenkin 
koronapandemian hyppysiin, mikä aiheutti H1:llä yhtiölle kovat taloudelliset kolhut Tunisian tuotantolaitokseen kohdistuneiden 
rajoitusten ja sitä kautta haavoittuneen toimituskyvyn muodossa. Tällä hetkellä yhtiön oma toimituskyky on arviomme mukaan jo lähellä 
normaaleja uomia, eikä viimeisten viikkojen aikana lisäkierroksia ottanut pandemiatilanne ole käsityksemme mukaan myöskään 
hankintaketjun tilannetta heikentänyt. Näin ollen uskomme yhtiön kyenneen purkamaan tuotantosulkujen aiheuttamia jättämiä lähes 
suunnitellulla tavalla, kun taas kysyntäympäristö vaikuttaa ottaneen viimeisten viikkojen aikana pieniä taka-askeleita. 

Laskimme ennusteemme päivitetyn ohjeistuksen tasalle 

Olemme päivitetyn ohjeistuksen myötä laskeneet kuluvan vuoden ennusteitamme. Odotamme nyt Enedon liikevaihdon laskevan tänä 
vuonna 10 % 39 MEUR:oon koronapandemian aiheuttamien tuotanto- ja kysyntälovien rasittamana. Oikaistun liiketappion odotamme 
puolestaan putoavan 3,3 MEUR:oon volyymilaskun ja pandemiakuprujen haudatessa alleen toteutettujen säästö- ja tehostustoimien 
mukanaan tuomat hyödyt. Lähivuosien ennusteisiimme emme sen sijaan ole tehneet oleellisia muutoksia. Ensi vuonna odotamme 
Enedon palavaan volyymikasvun syrjään oikenevan kysyntäkuvan sekä poistuvien tuotantokitkojen myötä ja operatiivisen tuloksen 
ponnistavan voitolliseksi. Erittäin kireäksi käyneen taseaseman (H1’20: omavaraisuusaste 4 % ja nettovelkaantumisaste 1182 %) vuoksi 
odottamamme kehityskaari on jo lähes välttämättömyys, sillä nykyisellään yhtiön tappiopuskurit ovat pelottavan ohuita. 

Hinta on riskeihin nähden liian korkea 

Enedon ennusteidemme mukainen EV/EBITDA-kerroin kuluvalle vuodelle ei ole tuloksen matalasta absoluuttisesta tasosta johtuen 
käyttökelpoinen, kun taas vastaava EV/Liikevaihto-kerroin on 0,6x. Volyymikerroin on melko korkea vaikeassa arvoketjuasemassa, 
kroonisesti ohuiden voittomarginaalien ympäristössä sekä kannattavuuskäänteen keskellä operoivalle yhtiölle. Myöskään ensi vuoteen 
katsova 10x EV/EBITDA-kerroin ei ole erityisen matala tuloskäänteen reipasta etenemistä kärkkyvästä ennusteestamme huolimatta. 
Näin ollen Enedon arvostustarina ei ole viimeisten kuukausien aikana oleellisesti muuttunut, mitä peilaten näemme nykyhinnassa 
olevan sisällä liikaa tuloskäänteen onnistumista ja liian vähän sekä sen etenemiseen että taseaseman kireyteen liittyviä riskitekijöitä. 
Tästä epäsuhdasta johtuen seuraavan 12 kuukauden tuotto/riski-profiili on näkemyksemme mukaan selvästi negatiivinen, minkä myötä
pidämme selkeämmän kokonaiskuvan (ts. käänteen eteneminen ja riskiprofiilin lasku) odottamista edelleen viisaimpana ratkaisuina.
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Korkea M atala

2019 2020e 2021e 2022e

Liikevaihto 43 39 43 45

kasvu-% -17 % -10 % 10 % 4 %

EBIT oik. -2,4 -3,3 0,4 0,8

EBIT-% oik. -5,5 % -8,4 % 0,9 % 1,8 %

Nettotulos -2,6 -4,0 0,0 0,1

EPS (oik.) -0,28 -0,47 0,00 0,01

P/E (oik.) neg. neg. >100 97,5

P/B 5,9 neg. neg. neg.

Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

EV/EBIT (oik.) neg. neg. 65,2 30,4

EV/EBITDA 31,3 >100 10,2 7,6

EV/Liikevaihto 0,8 0,7 0,6 0,5

Lähde: Inderes



Osakekurssi Liikevaihto ja liikevoitto-% Osakekohtainen tulos
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Lähde: Inderes
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Laskimme ennusteet päivitetyn ohjeistuksen tasalle 

Ennustemuutokset 2020e 2020e Muutos 2021e 2021e Muutos 2022e 2022e Muutos

MEUR / EUR Vanha Uusi % Vanha Uusi % Vanha Uusi %

Liikevaihto 40,6 39,0 -4 % 43,0 43,0 0 % 44,8 44,7 0 %

Käyttökate 0,8 0,1 -85 % 3,2 3,2 0 % 3,5 3,5 0 %

Liikevoitto ilman kertaeriä -2,4 -3,3 39 % 0,4 0,4 -4 % 0,8 0,8 -2 %

Liikevoitto -2,5 -3,4 37 % 0,4 0,4 -4 % 0,8 0,8 -2 %

Tulos ennen veroja -3,4 -4,3 27 % 0,1 0,0 -28 % 0,2 0,1 -25 %

EPS (ilman kertaeriä) -0,37 -0,47 26 % 0,01 0,00 -28 % 0,02 0,01 -25 %

Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lähde: Inderes



Arvostuskuva liian korkea 

Volyymipohjaisesti tarkasteltuna Enedon vuosien 2020 ja 2021 
EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 0,6x. Nämä ovat absoluuttisesti 
melko korkeita tasoja haastavassa arvoketjuasemassa, kroonisesti 
ohuiden voittomarginaalien ympäristössä ja keskellä 
kannattavuuskäännettä operoivalle yhtiölle. Tätä taustaa vasten 
näemmekin tämänhetkiset volyymipohjaiset kertoimet liian 
kireinä. Myöskään tulospohjaiset kertoimista ei otetta nykyiseen 
arvostuskuvaan tarjoa tappiollisiksi painuvista tulosriveistä johtuen. 

Ensi vuoteen katsottaessa arvostusnarratiivi ei oleellisesti muutu, 
sillä tuloskäänteen reipasta etenemistä ennakoivista 
odotuksistamme huolimatta EV/EBITDA-kerroin pysyttelee 
kohtuullisen korkealla 10x tasolla. Tuloslaskelman alarivien 
odotamme ensi vuonna kääntyvän voitollisiksi, mutta 
absoluuttisesti matalasta tuloksesta johtuen P/E-luku kohoaa hyvin 
korkeaksi (2021e: > 100x), eikä se siten tarjoa olennaista tukea 
nykyisen arvostuskuvan perustelemiseksi. 

Riskiprofiili puoltaa varovaisuutta 

Näkemyksemme mukaan yhtiön arvostustarina ei ole H2:n aikana 
oleellisesti muuttunut. Näin ollen näemme, että käynnissä oleva 
kannattavuuskäänne hinnoitellaan tällä hetkellä sekä 
toteutuneeksi että varsin kestäväksi. Tämä ei mielestämme ole 
kuitenkaan perusteltua, sillä puhtaasti teollisuustoiminnan varaan 
rakentuvan Enedon aikaisempaa vakaammista lähtökohdista ja 
tietyistä pidemmän tähtäimen positiivisista suuntaviivoista (mm. 
Systems-tuotantolinjan onnistumiset Yhdysvalloissa) huolimatta 
käänteen kulmakertoimen, sen aikataulun ja kestävyyden yllä on 
mielestämme edelleen sekä useita avoimia kysymyksiä että 
epävarmuustekijöitä. Lisäksi kun huomioidaan Enedon hyvin 
kireässä pisteessä oleva taseasema ja siihen liittyvät uhkakuvat 
näemme, ettei kokonaisuudessaan yhtiön korkean riskiprofiilin 
kantaminen ole nykyisellä hintatasolla riittävän palkitsevaa. Tästä 
johtuen jäämme vielä odottamaan operatiivisesti kovia ja mustia 
numeroita uuden strategian purevuudesta, omien vahvuuksien 

toimivuudesta sekä tätä kautta tuloskäänteen kestävistä 
askeleista. Enedon markkina-arvon (10 MEUR) ja yritysarvon (25 
MEUR) taajuuseroista johtuen kuitenkin korostamme, että 
osakekurssi voi heilua rajustikin yhtiön näkymien muuttuessa.

Käänneriskeihin nähden hinta on liian korkea Arvostustaso 2020e 2021e 2022e

Osakekurssi 1,18 1,18 1,18

Osakemäärä, milj. kpl 8,43 8,43 8,43

Markkina-arvo 10,0 10,0 10,0

Yritysarvo (EV) 25 25 24

P/E (oik.) neg. >100 97,5

P/E neg. >100 97,5

P/Kassavirta neg. 25,1 6,8

P/B neg. neg. neg.

P/S 0,3 0,2 0,2

EV/Liikevaihto 0,7 0,6 0,5

EV/EBITDA (oik.) >100 10,2 7,6

EV/EBIT (oik.) neg. 65,2 30,4

Osinko/tulos (%) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lähde: Inderes



Arvostustaulukko
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Arvostustaso 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Osakekurssi 38,2 27,3 21,3 1,98 2,58 1,18 1,18 1,18 1,18

P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. neg. neg. >100 97,5 33,4

P/E neg. neg. neg. neg. neg. neg. >100 97,5 33,4

P/Kassavirta neg. neg. >100 neg. neg. neg. 25,1 6,8 5,1

P/B 16,9 30,1 25,6 1,8 5,9 neg. neg. neg. >100

P/S 3,6 3,1 2,6 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2

EV/Liikevaihto 3,6 3,1 2,7 0,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5

EV/EBITDA (oik.) >100 neg. 53,7 neg. 31,3 >100 10,2 7,6 6,9

EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg. neg. neg. 65,2 30,4 21,9

Osinko/tulos (%) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lähde: Inderes



Tuloslaskelma

Tuloslaskelma H1'18 H2'18 2018 H1'19 H2'19 2019 H1'20 H2'20e 2020e 2021e 2022e 2023e

Liikevaihto 24,6 27,8 52,4 23,0 20,3 43,3 19,7 19,3 39,0 43,0 44,7 46,0

Teollisuus 17,0 16,7 33,7 23,0 20,3 43,3 19,7 19,3 39,0 43,0 44,7 46,0

Käyttökate -1,7 -1,2 -2,9 0,9 0,2 1,1 -0,1 0,2 0,1 3,2 3,5 3,8

Poistot ja arvonalennukset -2,3 -2,0 -4,3 -2,0 -1,7 -3,7 -1,8 -1,7 -3,5 -2,8 -2,7 -2,7

Liikevoitto ilman kertaeriä -4,0 -2,7 -6,7 -0,9 -1,5 -2,4 -1,7 -1,5 -3,3 0,4 0,8 1,1

Liikevoitto -4,0 -3,2 -7,2 -1,1 -1,5 -2,6 -1,9 -1,5 -3,4 0,4 0,8 1,1

Nettorahoituskulut -0,5 -0,8 -1,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,6 -0,3 -0,9 -0,4 -0,7 -0,7

Tulos ennen veroja -4,5 -4,0 -8,5 -1,1 -1,6 -2,7 -2,4 -1,8 -4,3 0,0 0,1 0,4

Verot 0,2 0,5 0,7 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1

Vähemmistöosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettotulos -4,3 -3,5 -7,8 -1,1 -1,5 -2,6 -2,4 -1,6 -4,0 0,0 0,1 0,3

EPS (oikaistu) -0,08 -0,06 -0,13 -0,11 -0,17 -0,28 -0,27 -0,20 -0,47 0,00 0,01 0,04

EPS (raportoitu) -0,08 -0,06 -0,14 -0,12 -0,17 -0,30 -0,28 -0,20 -0,48 0,00 0,01 0,04

Tunnusluvut H1'18 H2'18 2018 H1'19 H2'19 2019 H1'20 H2'20e 2020e 2021e 2022e 2023e

Liikevaihdon kasvu-% 26,8 % 127,9 % -24,9 % -6,5 % -27,0 % -17,4 % -14,3 % -5,0 % -10,0 % 10,2 % 4,0 % 3,0 %

Oikaistun liikevoiton kasvu-% -671 % 200 % 3250 % -78 % -44 % -64 % 94 % 2 % 107 % 31 %

Käyttökate-% -6,9 % -4,3 % -5,5 % 3,9 % 1,0 % 2,5 % -0,5 % 1,1 % 0,3 % 7,4 % 7,8 % 8,2 %

Oikaistu liikevoitto-% -16,3 % -9,7 % -12,8 % -3,9 % -7,4 % -5,5 % -8,8 % -7,9 % -8,4 % 0,9 % 1,8 % 2,3 %

Nettotulos-% -17,5 % -12,6 % -14,9 % -4,8 % -7,1 % -5,9 % -12,1 % -8,6 % -10,4 % 0,1 % 0,2 % 0,6 %

Lähde: Inderes



Tase

Vastaavaa 2018 2019 2020e 2021e 2022e Vastattavaa 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Pysyvät vastaavat 23,6 17,7 17,0 16,7 15,6 Oma pääoma 9,4 3,7 -0,3 -0,3 -0,2

Liikearvo 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Osakepääoma 15,0 15,0 0,1 0,1 0,1

Aineettomat hyödykkeet 11,7 7,0 8,0 7,4 6,6 Kertyneet voittovarat -45,3 -50,5 -54,5 -54,5 -54,4

Käyttöomaisuus 3,3 3,7 1,3 1,6 1,6 Omat osakkeet -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Sijoitukset osakkuusyrityksiin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuntoerot 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7

Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muu oma pääoma 38,8 38,9 53,8 53,8 53,8

Muut pitkäaikaiset varat 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Laskennalliset verosaamiset 3,7 2,4 3,3 3,3 2,9 Pitkäaikaiset velat 8,8 8,2 10,3 10,4 5,3

Vaihtuvat vastaavat 22,1 14,4 16,0 14,2 14,7 Laskennalliset verovelat 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3

Vaihto-omaisuus 9,0 7,6 4,7 5,2 5,4 Varaukset 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

Muut lyhytaikaiset varat 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Lainat rahoituslaitoksilta 5,4 6,5 8,5 8,6 3,5

Myyntisaamiset 9,3 5,6 5,5 6,0 6,3 Vaihtovelkakirjalainat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvidit varat 3,7 1,1 5,8 3,0 3,1 Muut pitkäaikaiset velat 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3

Taseen loppusumma 45,7 32,1 33,0 30,9 30,4 Lyhytaikaiset velat 27,5 20,2 23,1 20,8 25,3

Lähde: Inderes Lainat rahoituslaitoksilta 7,7 7,3 12,9 9,8 14,2

Lyhytaikaiset korottomat velat 19,8 12,5 10,1 11,0 11,2

Muut lyhytaikaiset velat 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Taseen loppusumma 45,7 32,1 33,0 30,9 30,4



Yhteenveto

Tuloslaskelma 2017 2018 2019 2020e 2021e Osakekohtaiset luvut 2017 2018 2019 2020e 2021e

Liikevaihto 69,8 52,4 43,3 39,0 43,0 EPS (raportoitu) -0,07 -0,14 -0,30 -0,48 0,00

Käyttökate 3,5 -2,9 1,1 0,1 2,5 EPS (oikaistu) -0,07 -0,13 -0,28 -0,47 0,00

Liikevoitto -0,2 -7,2 -2,6 -3,4 0,4 Operat. kassavirta / osake 1,06 -0,02 0,03 -0,02 0,26

Voitto ennen veroja -1,1 -8,5 -2,7 -4,3 0,0 Vapaa kassavirta / osake 0,01 -0,19 0,00 -0,25 0,05

Nettovoitto -0,6 -7,8 -2,6 -4,0 0,0 Omapääoma / osake 0,83 0,17 0,44 -0,04 -0,04

Kertaluontoiset erät 0,0 -0,5 -0,2 -0,2 0,0 Osinko / osake 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tase 2017 2018 2019 2020e 2021e Kasvu ja kannattavuus 2017 2018 2019 2020e 2021e

Taseen loppusumma 39,3 45,7 32,1 33,0 30,9 Liikevaihdon kasvu-% -7 % -25 % -17 % -10 % 10 %

Oma pääoma 7,0 9,4 3,7 -0,3 -0,3 Käyttökatteen kasvu-% -161 % -183 % -138 %

Liikearvo 1,1 4,3 4,3 4,3 4,3 Liikevoiton oik. kasvu-% -96 % 3250 % -64 %

Nettovelat 8,1 9,4 12,7 15,5 15,4 EPS oik. kasvu-% -91 % 89 % 111 %

Käyttökate-% 5,0 % -5,5 % 2,5 % 0,2 % 5,8 %

Kassavirta 2017 2018 2019 2020e 2021e Oik. Liikevoitto-% -0,3 % -12,8 % -5,5 % -8,4 % 0,9 %

Käyttökate 3,5 -2,9 1,1 0,1 2,5 Liikevoitto-% -0,3 % -13,7 % -6,0 % -8,8 % 0,9 %

Nettokäyttöpääoman muutos 5,7 1,3 -1,8 0,4 -0,2 ROE-% -8,2 % -94,9 % -38,9 % -240,7 % -9,6 %

Operatiivinen kassavirta 9,0 -1,2 0,3 -0,2 2,2 ROI-% -1,0 % -34,2 % -13,0 % -17,8 % 2,0 %

Investoinnit -4,8 -9,8 0,9 -1,9 -1,8 Omavaraisuusaste 17,9 % 20,6 % 11,5 % -1,0 % -1,0 %

Vapaa kassavirta 0,1 -10,3 0,0 -2,1 0,4

Suurimmat omistajat %-osakkeista Arvostuskertoimet 2017 2018 2019 2020e 2021e

Oy Jussi Capital 18,9 % EV/Liikevaihto 2,7 0,5 0,8 0,7 0,6
Rausanne Oy 10,3 % EV/EBITDA (oik.) 53,7 neg. 31,3 >100 10,2
Heikki Soini 6,3 % EV/EBIT (oik.) neg. neg. neg. neg. 65,4
Jaakko Heininen 5,7 % P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. >100
4Capes Oy 4,8 % P/B 25,6 1,8 5,9 neg. neg.
Yleinen työttömyyskassa YTK 3,3 % Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lähde: Inderes



Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita 
Inderes pitää luotettavina. 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 paikkansapitävyydestä. 
Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen 
sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (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. 

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule 
käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. 
Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 
Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, 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 niiden taloudellisesta tuloksesta. 

Inderesin tuottamia raportteja 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 rajoituksia ja henkilöiden, joita 
mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset.

Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä 
suositusmetodologia perustuu osakkeen 12 kuukauden kokonaistuotto-
odotukseen (sis. kurssinousu ja osingot) ja huomioi Inderesin näkemyksen 
tuotto-odotukseen liittyvästä riskistä.   Suosituspolitiikka on neliportainen 
suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja 
tavoitehintoja tarkastellaan pääsääntöisesti vähintään 2-4 kertaa vuodessa 
yhtiöiden osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja 
voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. Annetut 
suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn 
arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten laadinnassa 
pääsääntöisesti seuraavia arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF), 
arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi. Käytettävät 
arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja 
voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta.

Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa 
osakkeen 12 kuukauden riskikorjattuun kokonaistuotto-odotukseen. 

Osta Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on erittäin  
houkutteleva

Lisää Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on houkutteleva

Vähennä Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on heikko

Myy Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on erittäin heikko

Osakkeen 12 kuukauden riskikorjatun kokonaistuotto-odotuksen yllä esitettyjen 
määritelmien mukainen arviointi on yhtiökohtaista ja subjektiivista. Siten eri 
osakkeilla samansuuruiset 12 kk kokonaistuotto-odotukset voivat johtaa eri 
suosituksiin eikä eri osakkeiden suosituksia ja 12 kk kokonaistuotto-odotuksia 
tule verrata keskenään. Tuotto-odotuksen vastapuolena toimii sijoittajan 
Inderesin näkemyksen mukaan ottama riski, joka vaihtelee voimakkaasti eri 
yhtiöiden ja tilanteiden välillä. Korkea tuotto-odotus ei siis välttämättä johda 
positiiviseen suositukseen riskien ollessa poikkeuksellisen suuria, eikä matala 
tuotto-odotus johda vastaavasti negatiiviseen suositukseen riskien ollessa 
Inderesin näkemyksen mukaan maltillisia. 

Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä ei voi olla 
1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n 
omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy 
voi omistaa seuraamiensa kohdeyhtiöiden osakkeita ainoastaan siltä osin, kuin 
yhtiön oikeaa rahaa sijoittavassa mallisalkussa on esitetty. Kaikki Inderes Oy:n 
omistukset esitetään yksilöitynä mallisalkussa. Inderes Oy:llä ei ole muita 
omistuksia analyysin kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon 
palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun 
suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole 
investointipankkiliiketoimintaa.

Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla taloudellinen 
vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri 
liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien 
palveluiden osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa 
sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes
voi yhdessä yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille 
sijoittajaviestinnän palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja 
pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat 
sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä 
neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. 

Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta: http://www.inderes.fi/research-disclaimer/

Vastuuvapauslauseke ja suositushistoria

Inderes on tehnyt tässä raportissa suosituksen kohteena olevan liikkeeseen laskijan 
kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen.

Suositushistoria (>12 kk)
Yhtiö teki 50/1-splitin 28.2.2020, kurssit ja tavoitehinnat 
oikaistu 

Pvm Suositus Tavoite Osakekurssi

16.8.2018 Myy 3,65 € 4,55 €

26.11.2018 Lisää 3,20 € 2,85 €

29.11.2018
(merkintäoikeuden 
irtoaminen)

0,05 € 0,05 €

11.2.2019 Vähennä 2,85 € 3,36 €

14.2.2019 Myy 2,30 € 2,80 €

19.6.2019 Myy 2,50 € 2,90 €

1.8.2019 Myy 2,50 € 3,15 €

16.8.2019 Myy 2,55 € 3,05 €

25.2.2020 Myy 1,80 € 2,41 €

27.5.2020 Myy 1,00 € 1,23 €

14.8.2020 Myy 1,00 € 1,30 €

16.10.2020 Myy 1,00 € 1,18 €



Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Tuotamme laadukasta 

analyysiä ja sisältöjä laajan sijoittajayhteisömme tarpeisiin.

Me Inderesillä uskomme, että avoin tieto on jokaisen sijoittajan perusoikeus. 

Takaamme sijoittajille pääsyn palkitun analyysin, näkemyksellisten 

videosisältöjen ja aktiivisen sijoittajayhteisön pariin.

Pörssiyhtiöille varmistamme, että yhtiöstä on jatkuvasti sijoittajien ja omistajien 

saatavilla laadukasta tietoa päätöksentekoon, ja että sijoittajilta kerätty tieto on 

yhtiöiden hyödynnettävissä.

Jo yli 100 suomalaista pörssiyhtiötä haluaa palvella omistajiaan ja sijoittajia 

kauttamme hyödyntämällä tarjoamiamme yhtiöseurantapalveluita, datapohjaisia 

sijoittajaviestinnän palveluita, sisältötuotantoa ja konsultointia.

Inderes Oy

Itämerentori 2

00180 Helsinki

+358 10 219 4690

Palkittua analyysiä osoitteessa www.inderes.fi
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www.inderes.fi

Analyysi kuuluu 
kaikille.


