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Tuottoennuste, %

Elisa tuottoennuste on aikajakson lopussa 6.9 %. Se on ollut yhtiöllä tätä korkeampi 35.8 % kaikista päivistä.
Kaikkia yhtiöitä tarkasteltaessa tuottoennuste on ollut korkeampi 39.8 % kaikista päivistä. Korkein
tuoto-riski-suhde saadaan 91 päivän päähän ulottuvalla ennusteella, jolloin tuottoennuste on 6.9 %.
Tuottoennuste on tällä aikajaksolla korkeampi 35.8 % yhtiön ennusteista ja kaikkien yhtiöiden ennusteista
39.8 % on sitä korkeampia. 91 päivän aikajaksolla tuotto-riski-suhde on ollut yhtiöllä 36.2 % korkeampi ja
kaikkien yhtiöiden tuotto-riski-suhteista 27.5 % on ollut korkeampia

2022-04-22 päättyvällä ennustejaksolla tuottoennuste oli 3.2 % ja aikajakson toteutuneeksi tuotoksi muodostui
5.6%. Aikajakson ennustevirhe on 2.4 %. Ennustevirheen suuruus on ollut yhtiöllä korkeampi 83.9 % päivistä
ja kaikkia yhtiöitä tarkasteltaessa ennustevirhe on ollut korkeampi 86.8 % kaikista päivistä. Suurimmillaan
ennustevirhe oli 52 päivän päähän ulottuvalla ennusteella (2022-02-24), jolloin tuottoennuste oli -1.2 %,
toteutuneeksi tuotoksi muodostui -9.9 % ja ennustevirhe oli edelleen 8.7 %. Ennustevirheen suuruus 52 päivän
aikajaksolla on ollut yhtiöllä korkeampi suunnilleen 36.9 % päivistä. Kaikkia yhtiöitä tarkasteltaessa
ennustevirhe on ollut korkeampi suunnilleen 52.2 % kaikista päivistä.
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Volatiteetti

Viimeisen 91 päivän tuotto on 5.6 %. Tuotto on ollut yhtiöllä tätä korkeampi 55.2 % päivistä. Kaikkien
yhtiöiden tuotto on ollut korkeampi 48.4 % päivistä.

Viimeisen 32 päivän tuotto on 13.7 %. Tuotto on ollut yhtiöllä tätä korkeampi 7.4 % päivistä. Kaikkien
yhtiöiden tuotto on ollut korkeampi 13.5 % päivistä.
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Perustiedot

Tilinpäätös Osake

Liikevaihto 2064.4 Kurssi 54.32

Liikevoitto 451.4 Osakkeet 167.3

Tulos ennen veroja 438.6 Markkina-arvo 9089.6

Voitto/Tappio 359.7

Pitkäaikaiset varat 2330.2

Lyhytaikaiset varat 861.4

Vaihto-omaisuus 88.8

Myyntisaamiset 471.6

Taseen loppusumma 3191.6

Oma pääoma 1284.6

Pitkäaikaiset velat 1292.7

Ostovelat 341.2

Lyhytaikaiset velat 607.4

(12kk juokseva Q2 2022)
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Tuloslaskelma

Liikevaihdon odotetaan Q2 2022 kvartaalilla kasvavan 37.0 miljoonaa (7.6 %) vertailujaksosta. Seuraavan
vuoden aikana 12kk liukuvan liikevaihdon odotetaan kasvavan 119.4 miljoonaa (5.9 %).

Liikevoiton odotetaan Q2 2022 kvartaalilla kasvavan 10.9 miljoonaa (10.9 %) vertailujaksosta. Seuraavan
vuoden aikana 12kk liukuvan liikevoiton odotetaan kasvavan 29.9 miljoonaa (6.8 %).
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Tuloslaskelma

Tilikauden tuloksen ennen veroja odotetaan Q2 2022 kvartaalilla kasvavan 10.5 miljoonaa (10.8 %)
vertailujaksosta. Seuraavan vuoden aikana 12kk liukuvan tuloksen ennen veroja odotetaan kasvavan 30.0
miljoonaa (7.0 %).

Tilikauden tuloksen odotetaan Q2 2022 kvartaalilla kasvavan 10.0 miljoonaa (12.6 %) vertailujaksosta.
Seuraavan vuoden aikana 12kk liukuvan tilikauden tuloksen odotetaan kasvavan 29.9 miljoonaa (8.5 %).
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Tase

Taseen loppusumma Q2 2022 on 3191.6 miljoonaa. Se on kasvanut vuosittain keskimäärin 1.5 %. Viimeisen
vuoden aikana taseen loppusumma on kasvavanut 299.1 miljoonaa (10.3 %). Oma pääoman määrä on 1284.6.
Se on kasvavanut vuosittain keskimäärin 2.6 %. Viimeisen vuoden aikana oma pääoman määrä on kasvavanut
255.3 miljoonaa (24.8 %). Omavaraisuusaste on 39.8 %. Se on ollut yhtiöllä keskimäärin 81.8 %. Nykyistä
omavaraisuusastetta korkeampi arvo on ollut 1.5 % päivistä. Kaikilla yhtiöissä se on korkeampi 33.0 %
päivistä.

Pitkäaikaisten varojen määrä on 2330.2 ja pitkäaikaisten velkojen määrä on 1292.7. Pitkäaikaisten varojen
määrä on muuttunut keskimäärin 1.4 % vuodessa. Pitkäaikaisten velkojen määrä on muuttunut keskimäärin
3.9 % vuodessa. Viimeisen vuoden aikana pitkäaikaisten varojen määrä on kasvavanut 42.0 miljoonaa 1.8 %.
Viimeisen vuoden aikana pitkäaikaisten velkojen määrä on kasvavanut 13.7 miljoonaa 1.1 %. 
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Tase

Lyhytaikaisten varojen määrä on 861.4 ja lyhytaikaisten velkojen määrä on 607.4. Lyhytaikaisten varojen
määrä on muuttunut keskimäärin 1.8 % vuodessa. Lyhytaikaisten velkojen määrä on muuttunut keskimäärin
-1.7 % vuodessa. Viimeisen vuoden aikana pitkäaikaisten varojen määrä on kasvavanut 257.1 miljoonaa 42.5
%. Viimeisen vuoden aikana pitkäaikaisten velkojen määrä on kasvavanut 24.7 miljoonaa 4.2 %. 

Myyntisaamisten määrä on 471.6 ja ostovelkojen määrä on 341.2. Myyntisaamisten varojen määrä on
muuttunut keskimäärin 0.4 % vuodessa. Ostovelkojen velkojen määrä on muuttunut keskimäärin 0.3 %
vuodessa. Viimeisen vuoden aikana myyntisaamiste määrä on kasvavanut 25.9 miljoonaa 5.8 %. Viimeisen
vuoden aikana ostovelkojen määrä on kasvavanut 14.3 miljoonaa 4.4 %. 
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Kannattavuus

Liiketulos on liikevaihdosta 21.9 %. Se on ollut yhtiöllä tätä korkeampi xx,xx % päivistä ja kaikilla yhtiöillä
se on ollut korkeampi xx,xx % päivistä Liiketulos prosentin odotetaan Q2 2022 kvartaalilla xx,xx xx,xx
prosenttiyksikkö. Seuraavan vuoden aikana liiketulosprosentin odotetaan kasvavan/laskeva xx,xx
prosenttiyksikköä, ollen xx,xx %. 

Tulos on liikevaihdosta 17.4 %. Se on ollut yhtiöllä tätä korkeampi xx,xx % päivistä ja kaikilla yhtiöillä se on
ollut korkeampi xx,xx % päivistä Tulosprosentin odotetaan Q2 2022 kvartaalilla xx,xx xx,xx prosenttiyksikkö.
Seuraavan vuoden aikana tulosprosentin odotetaan kasvavan/laskeva xx,xx prosenttiyksikköä, ollen xx,xx %.
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Kannattavuus

Oma pääoman tuoton xx,xx odotetaan Q2 2022 kvartaalilla kasvavan xx,xx prosenttiin vertailujakson xx,xx
prosentista. Seuraavan vuoden aikana oma pääoman tuoton odotetaan kasvavan/laskeva xx,xx
prosenttiyksikköä, ollen xx,xx %. Se on ollut yhtiöllä tätä korkeampi xx,xx % ja kaikkia yhtiöitä
tarkasteltaessa xx,xx % korkeampi.

Koko pääoman tuoton xx,xx odotetaan Q2 2022 kvartaalilla kasvavan xx,xx prosenttiin vertailujakson xx,xx
prosentista. Seuraavan vuoden aikana koko pääoman tuoton odotetaan kasvavan/laskeva xx,xx
prosenttiyksikköä, ollen xx,xx %. Se on ollut yhtiöllä tätä korkeampi xx,xx % ja kaikkia yhtiöitä
tarkasteltaessa xx,xx % korkeampi.
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Osake
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Hinnoittelu
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Tekninen analyysi



PredAI
Vastuunvapautus

Raporteilla esitettävä tieto on hankittu julkisista lähteistä, joita
PredAI pitää luotettavina. Tarkoituksena on käyttää luotettavaa ja
kattavaa tietoa, mutta esitetyt tiedot saattavat pitää sisällään
virheitä. Mahdolliset arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä
näkemyksiä. PredAI ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai
paikkansapitävyydestä. PredAI ei 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. PredAI ei sitoudu ilmoittamaan
esitettyjen tietojen mahdollisista muutoksista. 

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten
raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai
myydä sijoituskohteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että
historiallinen kehitys ei takaa tulevaa kehitystä. 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. 

PredAIn tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa
toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman kirjallista
suostumusta. Mitään näiden raporttien osia 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.


