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Osakepoimintoja: osa 1/2 
 

Analyytikkomme ovat poimineet mielenkiin-

toisia Pohjoismaisia osakkeita tälle vuodelle. 

Nämä poiminnat eivät perustu talouden suh-

danne-ennusteisiin, vaan enemmänkin 

puhtaasti yhtiökohtaisiin pidemmän aikavä-

lin näkymiin. 

 

 

 

  

Stora Enso (OSTA) on erinomaisesti po-

sitioitunut korvaamaan muovia, etenkin 

pakkausmateriaaleissa. Uskomme, että 

Consumer Board –divisioonan pitkänaika-

välin marginaalinäkymät ovat ennallaan ja 

hinnankorotukset tukevat marginaaleja 

vuonna 2020. Odotamme Beihain tehtaan 

tuloksen liikkuvan kohti tavoitetta, kun tuo-

tevalikoima paranee. Oulun paperitehtaan 

konversio pakkauskartonkitehtaaksi pitäisi 

lisätä kasvua 2021 alkaen. Uskomme sel-

lumarkkinan olevan nyt pohjassa ja 

elpyminen voi alkaa vuoden 2020 ensim-

mäisellä neljänneksellä, mikä johtaa 

paperi- ja kartonkiliiketoiminnan palautu-

miseen. Stora Enson säästöohjelman 

(profit protection programme) ja kuidun 

hintapaineen hellittämisen pitäisi myös nä-

kyä muuttuvien kustannusten 

kääntymisenä suotuisampaan suuntaan. 

Stora Enson 1,4 miljoonan hehtaarin met-

säomaisuus Ruotsissa on arvostettu 

taseessa 2,8 miljardiin euroon, mutta yh-

tiön arvion mukaan metsän markkina-arvo 

voisi olla 7.9 miljardia euroa, tai 10 euroa 

per osake. Olemme ennusteissamme kon-

sensusta edellä, perustuen hinnoittelun 

parantumiseen ja kulujen laskuun, jotka 

yhdessä ajavat tulosparannusta vuonna 

2020. Mielestämme myös Stora Enson 

metsäomaisuuksien arvo antaa tukea suo-

situksellemme.  

 

Metso (OSTA) Metso Mineralsin ja Outo-

tecin odotetaan yhdistyvän tämän vuoden 

toisen kvartaalin aikana. Näkemyksemme 

mukaan kauppa luo vahvan toimijan, jolla 

on kokonaisvaltainen tarjonta kaivosteolli-

suuden arvoketjussa.  Metso Mineralsin ja 

Outotecin kaivosliiketoiminnoista yh-

teensä 45% liittyy kultaan, kupariin ja 

akkumineraaleihin, ja yhdistymisen ajoitus 

on hyvä kiitos kasvavien kapasiteetti-in-

vestointien. 

 

 

  

Näkemyksemme mukaan hyvän kysyn-

nän, kasvavan huoltoliiketoiminnan ja 

synergioiden pitäisi taata korkeammat 

marginaalit tulevaisuudessa. Nelesissä 

(Metso Flow Controlista tulee itsenäinen 

yhtiö, Neles) näemme vahvan toimijan 

omassa markkina-alueessaan ja sen 

pääomakevyt liiketoimintamalli mahdol-

listavat korkean ROCE:n (Sidotun 

pääoman tuottoprosentti). 

Odotamme Nelesin toteuttavan kas-

vustrategiaansa ja laajentavan 

tarjontaansa uusille markkinoille. Histo-

ria on osoittanut, että hyvät yritykset 

voivat olla vielä parempia kunnollisen 

pääomanallokoinnin ja johdon fokusoitu-

misen ansiosta.  Neles vaikuttaa 

samanlaiselta tarinalta kuin Vacon, joka 

on yksi Pohjoismaiden parhaimpia insi-

nööritarinoita ikinä. 

 

Caverion (OSTA) Uskomme, että Ca-

verionin uudelleenjärjestelyt etenevät 

vihdoin, minkä pitäisi tuottaa tervettä tu-

loskasvua seuraavilla kvartaaleilla. 

Altistuminen vanhoille ongelmaprojek-

teille on selvästi laskenut, mikä on 

parantanut Projektit-liiketoiminta-alueen 

kannattavuutta. Palvelut ovat Caverionin 

suurin liiketoiminta-alue, ja sen menes-

tys on jatkunut hyvänä. Viimeaikaiset 

yritysostot nostavat Palvelut-liiketoimin-

nan jo yli 60% konsernin myynnistä 

tuoden tasaisuutta liiketoimintaan. Us-

komme mahdollisten tulevien 

lainsäädäntömuutosten (Euroopan vih-

reän kehityksen ohjelma, kevät 2020) 

tuovan mahdollisuuksia Caverionille 

(esim. Rakennusten energiatehokkuus 

Euroopassa).  
 

Alkuperäinen analyysi: 
17.1.2020 klo 7:30 
Fireworks 2020 
 
Lisätietoja suosituksista ja alkuperäiset analyysit ovat 
saatavilla Handelsbankenin konttoreista. Analyytikot 
arvioivat suosituksia jatkuvasti ja niitä päivitetään 
säännöllisesti. 
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Maa Klo Tapahtuma

USA 15:30 Työttömyyskorvaushakemukset

USA 17:00 Ennakoiva suhdanneindeksi

EMU 17:00 Kuluttajaluottamus

Sektorit % Valuutat ja Korot

Energia -0,9 EUR/USD 1,108

Informaatioteknologia 0,4 EUR/SEK 10,542

Kulutustavarat ja palvelut -0,1 EUR/GBP 0,845

Perusteollisuus -0,6 EUR/JPY 121,470

Päivittäistavarat 0,1 EUR/CHF 1,073

Rahoitus ja kiinteistö 0,3 Euribor 3kk -0,39 %

Teoll. tuotteet ja -palvelut -0,4 Euribor 12kk -0,24 %

Terveydenhuolto 0,1 EUR 5v (swap) -0,18 %

Tietoliikennepalvelut 0,1

Yhdyskuntapalvelut 0,3

Indeksi % % Raaka-aineet USD %

OMXH25 -0,3 Öljy, Brent 62,3 -1,4

S&P 500 0,0 Kulta 1559,9 0,1

FTSE -0,5 Hopea 17,8 -0,3

MSCI Asia Pacific 0,6 Vehnä 195,8 -1,3

Eurostoxx50 futuuri* -0,3

Muutos ed. päätöskurssiin * klo 7:21

Indeksi %

Nikkei 225 -0,9

Hang Seng -1,8

Shanghai -2,0

klo 7:21
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