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Ylöspäin. Räjähtävimmän nousun listan kärkeen teki asuntosijoittaja Kojamo, joka kiilasi jopa 32
sijan verran ylöspäin. KUVA: TIINA SOMERPURO

Kauppalehti listasi asemiaan parantaneet osakkeet tuloskauden jäljiltä.
Asuntosijoittaja Kojamo otti harppauksen.

Lukuaika noin � min

Loppuvuoden tuloskausi alkaa olla takanapäin, ja yhtiöt ovat avanneet
tuloskuntoaan.

Kauppalehti listasi sijoittajapalvelussaan pörssin lupaavimmat yhtiöt
päivitettyjen tunnuslukujen valossa.

Tähän juttuun on poimittu listan kärki ja viisi vahvaa sijoituksen parantajaa.
Kriteerit vertailussa ovat taloudellinen suorituskyky, osakkeen arvostustaso ja
osakeriski.

”Lista näyttää yhtiöiden paremmuuden tunnuslukujen valossa. Hyvä sijoitus
listalla tarkoittaa, että yhtiöllä on pidemmän päälle mahdollisuus olla hyvä
sijoitus. Mukana kriteereissä on myös osakkeen arvostus, jolloin joukosta voi
olla yhtiöitä, joita sijoittajat eivät ole laajalti löytäneet”, kuvailee Kauppalehden
analyytikko Hanna Pehkonen.

Tilaaja, lahjoita juttu

Paras sijainti toimitiloillesi.

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN
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Tunnusluvut eivät huomioi analyytikkojen ennusteita, jolloin sijoittajan pitää
itse muodostaa näkemys yhtiön tulevaisuudesta.

1 TietoEvry

Listan kärkeen nousi maaliskuun alussa ohjelmistopalveluyhtiö TietoEvry.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut neljän vuoden aikana keskimäärin 20 prosenttia
vuodessa samalla kun liikevoittoa on irronnut 9–13 prosenttia liikevaihdosta.

”TietoEvryä puoltavat hyvä taloudellinen suorituskyky ja vakaa liiketoiminta.
Yhtiö on myös hyvä osingonmaksaja. Siinä mielessä osakkeesta tulee mieleen
tasaisen varma Elisa”, Pehkonen toteaa.

Yhtiön osinkotuotto on yli viisi prosenttia, mikä voi houkutella sijoittajia
aikana, jona kasvuyhtiöiden korkeat arvostukset ovat alkaneet huolestuttaa.

TietyEvryn tulostuotto e/p on 7,3 on verrattain korkea. Kääntäen luvusta
saadaan p/e-luku 13,7, joka kielii matalasta arvostuksesta.

Yhtiön kovat kasvuluvut perustuvat vuoden 2019 fuusioon norjalaisen Evryn
kanssa. Jatkossa odotettavissa ei ole yhtä kovaa kasvua, ja kuluvana vuonna
yhtiö ohjeistaakin likimain nollakasvua.

Toimitusjohtaja Kimmo Alkion mukaan koronakriisi painaa liiketoimintaa
alkuvuonna, mutta pitkät asiakassuhteet pitävät. Yhtiö investoi omiin
toimialaohjelmistoihin, analytiikkaan sekä pilvipalveluihin ja tähtää viiden
prosentin kasvuun parissa vuodessa. Kannattavuus on paranemassa.

Suurimmat listan nousijat
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Valtion sijoitusyhtiö Solidiuminkin omistama osake mataa kuitenkin
sinnikkäästi yli kymmenen prosenttia alle koronakriisiä edeltävän hinnan.

Noin 26 euron osakekurssi jää kauas analyytikkojen keskimääräisestä 31 euron
tavoitehinnasta.

�äjähtävimmän nousun listan kärkeen teki asuntosijoittaja Kojamo, joka kiilasi
jopa 32 sijan verran ylöspäin.

Yhtiö ei ole missään nimessä ollut markkinoiden keskipisteessä. Ensin
kasvuyhtiöt keräsivät sijoittajien eurot, ja sitten suhdanteen voimistuttua
teollisuusyhtiöt ja sykliset osakkeet pääsivät valokeilaan.

FAKTAT

Kauppalehden lista

Lista. Perustuu tunnuslukujen ja päivän päätöskurssien data-analyysiin. Tavoitteena on löytää
pörssiyhtiöt, joilla on arvonnousua ja osinkoa tukevia ominaisuuksia. Analyytikkoennusteita
mukana ei ole.

Paketti. Lista on osa Kauppalehden Sijoittajapakettia. Se päivittyy kuukausittain ja käsittää
seuraavat kolme kategoriaa.

Taloudellinen suorituskyky. Liikevaihdon kasvu, liiketulosprosentin variaatio, oman pääoman
tuotto, nettovelkaantumisaste.

Arvostustaso. Tulostuotto, osinkotuotto, p/b, toteutunut ja vaadittu tuloskasvu.

Tekninen osakeriski. Osaketuoton variaatio, osakkeen likviditeetti, Sharpen luku, volatiliteetti.

Kojamo tarjoaa tasapaksua vuokratuottoa, mikä ei juuri intohimoja herätä.
Yhtiön osakekurssi on laskenut kuin lehmän häntä viime kesän 21 eurosta noin
16 euroon.

Kauppalehden analyytikko Hanna Pehkonen ei näe selvää perustelua
kurssilaskulle. Yhtiön loka-joulukuun tulos oli parempi kuin vuotta aiemmin,
kun vertailussa huomioidaan vuoden takainen kirjaustavasta johtuva käyvän
arvon muutos.

”Kojamo on kasvanut 4,5 prosentin vuosivauhtia, ja sen oikaistu
käyttökatemarginaali on 50–65 prosentin haarukassa. Viime aikoina marginaali
on noussut.”

Kojamo näyttää myös edulliselta. Yhtiön osakekohtainen nettovarallisuus
kasvoi viime vuonna 16 eurosta yli 17 euroon, siis yli nykykurssin. Hintaa ja
tulosta suhteuttava p/e-luku on 12,6, kun pörssin keskiarvo on 24,2 ja yhtiön
oma historiallinen haarukka 9–25.

Analyytikot ovat täysin eri mieltä sijoittajien kanssa. Keskimääräinen
tavoitehinta osakkeelle on 20,30 euroa. Siihen nousuvaraa ion jopa neljännes.

https://www.kauppalehti.fi/


Sijoittajia saattoi säikäyttää se, että pandemian myötä Kojamon vuokrausaste
painui hieman. Toisaalta yhtiö ennustaa parin prosentin liikevaihdon kasvun
kiihtyvän 3–5 prosenttiin. Uutta rakennushankettakin on putkessa.

Osinkosijoittajalle Kojamossa on kuitenkin yksi iso miinus: vain parin prosentin
osinkotuotto.

3 Reka Industrial

Yhteensä 150 pörssiyhtiön vertailun häntäpäästä löytyvät kovimmat nousijat.
Kolme yhtiötä on harpannut kuukauden aikana jopa 50 sijaa ylös.

Ensimmäinen on Neo Industrialina aiemmin tunnettu Reka Industrial.
Kaapeliteollisuusyrityksiä omistava sijoitusyhtiö kasvatti viime vuonna
liikevaihtoaan sadasta miljoonasta noin 120 miljoonaan euroon ja liiketulostaan
0,4 miljoonasta 4,5 miljoonaan.

Kasvua selittää pitkälti viime vuoden Reka Kumin osto, mutta tuloskäännettä se
ei yksin selitä. Yhtiö kärsi viime vuonna vain vähän koronapandemiasta, ja sen
kaapeliliiketoiminta sai siitä jopa lisäsysäyksen.

�eka Industrialin käänne vakuuttaa, mutta yrityskaupan myötä
velkaantumisaste on korkealla ja yli 50 prosenttia noussut osakekurssi on
saattanut ampua jo yli.

4 Rapala VMC

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN
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Toisen voimakkaan nousijan Rapala VMC:n osakekurssi harppasi syksyllä
tätäkin enemmän, yli sata prosenttia. Osake kuului koronavuoden voittajiin,
mutta kasvu näyttää hyvältä myös neljän vuoden tarkastelussa.

Nyt kannattavuuskin on parantunut.

Omiin tuotteisiin keskittyvä strategia, uusi kuluttajahenkinen johto, tuore
pääomistaja sekä Okuma-tuotemerkin osto ovat vakuuttaneet sijoittajat.

Arvostus on noussut, mutta tuloskasvu voi ajaa osaketta yhä yläjuoksuun.

5 Apetit

Kolmas harppaaja Apetit peilaa �apalan tarinaa - joskin kasvuennuste on
heikko. Viime vuonna liikevaihtoa rasitti etenkin viljan hintakehitys
loppuvuonna.

Kasvisruokayhtiö kuitenkin ratsastaa ruokatrendillä, ja viime vuoden
tuloskäänne näyttäisi pitävän. Kalaliiketoiminnasta luopuminen näyttäisi
kannattaneen, ja pakaste-elintarvikkeiden vientipanostukset �uotsiin tuottivat
tulosta.

Kaikki tämä on näkynyt viime kuukausina osakkeen rallina ja arvostus on
kiristynyt.

Erona �apalaan Apetit tarjoaa kuitenkin muhkeaa, viiden prosentin
osinkotuottoa.

Neo Industrial Oyj

Ei vielä tarpeeksi arvioita

Suosittelisitko työnantajana?

Elisa Oyj

Arvio työnantajana: 3.5/5

Suosittelisitko työnantajana?

Olli Harma

Ota yhteyttä
Kirjoittajan muut jutut

SEURAA ARTIKKELIIN LIITTYVIÄ AIHEITA:

Näytä lisää
0,29 % 3,48 €Reka Industrial

REKA 13:45

Näytä lisää
−0,60 % 49,40 €Elisa

ELISA 15:56

Solidium Oy Yrityshakuun
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Uutiset artikkelin yhtiöistä

Suosittelemme

SIJOITTAMINEN OSAKKEET PÖRSSI

2.3.2021

Savon liki tuntematon jätti on vastakohtien summa: KPY tekee heikkoa tulosta, maksaa mainiota tuottoa ja petraa
koronakurimuksessa toimitilojensa täyttöastetta – Nyt monialakonsernin rakennetta katsotaan uusin silmin

26.2.2021

PÖRSSI: Pörssiviikko Helsingissä päättyi pakkasen puolelle, Kamux sulkeutui ainoana tulosjulkistajana koilliseen

26.2.2021

PÖRSSI: Pörssiviikko Helsingissä päättymässä pakkasen puolelle – Tulosjulkistajat painuvat

26.2.2021

PÖRSSI: Helsingin pörssi avasi selvään laskuun - Nokian osake yli kolmen prosentin laskussa

25.2.2021

PÖRSSI: Helsinki sulkeutui vilkkaana tulospäivänä nousuun

Elvyttääkö Biden 1 900 miljardin dollarin paketillaan inflaation pilviin? –
”Kun nämä kaikki laitetaan yhteen, on siellä jo huolenaiheitakin”

04:30

Jari Sarasvuo EU-parlamentin esityksestä: ”Tästä sääntelystä ei ole mitään
hyötyä työntekijälle”

2.3.2021

Työelämä muistuttaa tulosurheilua ja varoitusmerkit pitää tunnistaa, sanoo
Jari Sarasvuo – ”Jos libido katoaa, elämä on mennyt jo liikaa kuormituksen
puolelle ”

YRITYSKAUPAT Elisa Oyj

SIJOITTAMINEN Reka Industrial Oyj

SIJOITTAMINEN Reka Industrial Oyj

SIJOITTAMINEN Reka Industrial Oyj

SIJOITTAMINEN Reka Industrial Oyj

MARKKINARAATI

TÄNÄÄN TÖISSÄ
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OSALLISTU KESKUSTELUUN Piilota

2.3.2021

Nissan kertoo tehneensä läpimurron, joka lupailee lisää vuosia
bensiinimoottorille – "Pienentää kulutusta neljänneksellä”

2.3.2021

Mikä on koronarokotteen todellinen teho? – Briteistä saatiin nyt
ensimmäiset tosielämän tulokset

1.3.2021

Corolla ja Octavia kohtasivat helmikuussa voittajansa, kun yllättäjä nousi
ykköseksi

1.3.2021

Taloustutkimus

Johtaja – katso ihmistä, älä matriisia

Basware

Millaisin odotuksin talous- ja hankintapäättäjät lähtivät

TÄNÄÄN TÖISSÄ

AUTO

TERVEYDENHUOLTO

AUTO

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
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Tilaa aamupäivän uutiskirje
Tilauksiin sovelletaan Alma Talentin käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta.

Kirjoita sähköpostiosoite

Tilaa

vuoteen ����? – "Kiinnostus tekoälyyn muuttumassa
konkreettisiksi kokeiluiksi"

KL Nyt

16:51  [TIEDOTE]

Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on julkaistu

16:51  [TIEDOTE]

Ponsse Oyj: Ponsse Plc Corporate Governance Statement and Remuneration Report Published

16:45  
Fiskars ei saanut valituslupaa liki 30 miljoonan euron veroasiassa – ”Olemme äärimmäisen pettyneitä”

16:33  ***

Wall Street avasi nousuun: Dow Jones +1,0 %, S&P 500 +1,0 %, Nasdaq +0,8 %

16:32  
PÖRSSI: Helsinki pyristeli pinnalle – Alma Media yhä nousukärjessä

16:29  
Nordean pankkipalvelut ovat laajalti pois käytöstä tulevana sunnuntaina – näin varaudut käyttökatkoon

16:28  ***

Fiskars ei saanut valituslupaa jälkiverotuspäätöstä koskevassa asiassa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta

Tärkeimmät uutiset ja terävimmät näkemykset nyt.
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Näytä lisää

Tilaajille

Näytä lisää

1
04:30

Elvyttääkö Biden 1 900 miljardin dollarin paketillaan inflaation pilviin? – ”Kun nämä kaikki
laitetaan yhteen, on siellä jo huolenaiheitakin”

2
05:30

Toyotan katumaastureiden tulipaloja alettiin tutkia Yhdysvalloissa

3
12:00

”Olemme ennakoineet tätä jo kotvan” – Puskista nelistänyt haastaja rosvosi rapean siivun Teslan
markkinaosuuksista Yhdysvalloissa

4
10:41

Marinin hallituksen ministerien, valtiosihteerien ja avustajajoukon palkkamenot jatkoivat viime
vuonna nopeaa kasvua

5
00:15

Wall Streetin osakekurssit rumasti miinukselle sijoittajien petyttyä Yhdysvaltain keskuspankin
johtajan kommentteihin

15:00

KOLUMNI: Asumistuki on kunnallisvaalien herkku: ”Summalla, jonka yhteiskunta laittaa vuosittain asumistukeen,
voisi ostaa 118 638 jämsäläiskolmiota”

14:30

Valtavaa menestystä ja sydäntä särkeviä menetyksiä – Kyösti Kakkonen käy läpi elämänsä käännekohdat ja kertoo,
miten vaimo hurmasi hänet ”maailman parhaalla iskulauseella”

12:00

Inflaatiokurimus palasi Venäjälle – ruoan hinta noussut alkuvuodesta jopa kahdeksan prosenttia

10:00

Pörssiin pyrkivä Orthex esittelee sijoittajille vahvoja kasvulukuja

09:30

Rallista jääneet ja juoksuaan parantaneet – Listasimme Kauppalehden listan uudet kärkiyhtiöt ja kovimmat nousijat

Bolt.Works

MARKKINARAATI
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Bolt rakentaa valtakunnallista verkostoa – Joensuun aluetoimiston nopea kasvu kertoo
yrityksen kunnianhimosta

Taloustutkimus

Yritysmielikuvalla on merkitystä

mySafety
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Nettikiusaaminen on saatava kuriin

Autotalli.com

Dieselit jyräävät edelleen – tällaisia leasingautoja kilpailutetaan eniten yrityskäyttöön

Digia
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Vaihde: 010 665 101  
Postiosoite: PL 189, 00101 HELSINKI  
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C

Vastaava päätoimittaja 
Arno Ahosniemi

Toimituspäällikkö 
Jari Saario

Oikaisukäytäntö
Anna uutisvinkki
Jätä nimitysuutinen

Toimituksen yhteystiedot
Journalistiset periaatteet
Palaute

Käyttö- ja sopimusehdot

Kustantaja: Alma Talent Oy

Toimitusjohtaja 
Juha-Petri Loimovuori

Mediamyynti

Asiakaspalvelu:  
Puh. 010 665 8110  
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Puh. hinta: 8,4 snt/min, sis alv 24%

kl.asiakaspalvelu@almamedia.fi
Asiakastuki ja asiointi verkossa
Usein kysyttyä

Miten johtaja pääsee yli häpeästä? Digiä ja kyyneleitä -podcastissa Gigantin toimitusjohtaja
Laura Tarkka
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Ajassa
Iltalehti.fi – Uutiset, urheilu ja viihde

Kauppalehti – Talousuutiset ja pörssikurssit

Talouselämä – Talousuutiset, analyysit ja yrityskaupat

Arvopaperi – Sijoittajan uutiset, analyysit ja listautumiset

IL TV – Tuoreimmat uutisvideot

NÄYTÄ KAIKKI

Vapaalla
Urakkamaailma.fi – Löydä remontillesi luotettava tekijä

Autotalli.com – Vaihtoautot ja uudet autot

AutoJerry.fi – Autohuollot

Katsastushinnat.fi – Suomen parhaat katsastusasemat

Etuovi.com – Myytävät asunnot ja sisustus

NÄYTÄ KAIKKI

Työssä
Kauppalehti – Johtaminen, yritykset ja toimitilat

Monster – Avoimet työpaikat

Tekniikka & Talous – Teknologiauutiset ja ilmiöt

Tivi – ICT-uutiset ja -ilmiöt

Mediuutiset – Terveydenhuollon ammattilaisten uutismedia

NÄYTÄ KAIKKI
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