Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi
Tervetuloa webinaariin!
• Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään
tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin
verkkopalveluun.

• Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä kysymyksesi meille chat-toiminnon kautta.
Vastaamme kysymyksiin webinaarin aikana joko esityksessä tai chatin kautta.

Osakekaupankäynti 2
Webinaari
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Vastuunrajoitus
Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen
ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon. Tämä yleisesitys on tarkoitettu ainoastaan
vastaanottajan yksityiseen käyttöön. Materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen
ilman Nordnet Bank AB:n kirjallista lupaa on kielletty.
Esitykseen kerätyt tiedot on voitu hankkia useista eri julkisista lähteistä. Nordnet Bank AB:n pyrkimyksenä on
käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että tiedoissa ei voisi
esiintyä virheitä. Nordnet Bank AB ja sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat tässä esityksessä esiintyvien tietojen käytöstä tai näiden tietojen perusteella tehtävien
sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.
Mikään tässä esityksessä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai
kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa
päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa
huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia.
Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae
tulevasta.
Tässä yleisesityksessä esitetyn tiedon sisältö voi muuttua milloin tahansa. Nordnet Bank AB ei sitoudu
ilmoittamaan mahdollisista materiaalin sisällön muutoksista.
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Anti, lisäosinko ja pääomanpalautus?


Pörssiin listautuva yhtiön osakkeita myydään listautumisannissa (IPO)



Pörssissä on listautuneiden yhtiöiden osakkeiden jälkimarkkinat



Yhtiö voi myydä osakkeita myös vanhoille omistajille

 Rahastoanti
 Suunnattu anti
 Yleisöanti


Lisäosinkoa on normaalin osinkopolitiikan lisäksi jaettava osinko



Pääoman palautus on tapa palauttaa rahaa omistajille (vrt. osinko)

Tunnusluvut
P/E


Yksinkertainen osakkeen arvostuksesta kertova tunnusluku



P = osakkeen hinta ja E = osakekohtainen tulos



Mitä isompi P/E luku sitä ”kalliimpi ”osake on.

Esimerkki:
Osakkeen hinta on €10 ja osakekohtainen tulos €1, niin P/E luku = 10/1= 10. Osakkeen hinta nousee vuoden kuluessa €15. Miksi kurssi nousi?
Pari vaihtoehtoa.
1. Oletetaan että osakkeen historiallinen arvostustaso on 10 P/E luvulla mitattuna. Mikäli osakkeen osakekohtainen tulos nousisi €1,50. Olisi
osakkeen P/E vain =10/1,5 = 6,66. Mikäli muut asiat eivät olisi muuttuneet, voisimme olettaa osakkeen nousevan €15 tasolle. Koska ovat
valmiit maksamaan osakkeesta sen historiallisen arvostustason verran.
2. Sijoittajat ovat valmiit maksamaan osakkeesta yli sen historiallisen arvostustason (15 P/E), vaikka kyseisen vuoden tulos ei olisikaan
noussut. Sijoittajat ovat valmiit maksaa osakkeesta enemmän mikäli tulevaisuudessa yrityksen tuloksen oletetaan nousevan tai
vaihtoehtoiset sijoituskohteen ovat huonontuneet esim. korot laskeneet.



Sijoituspäätöksiä ei voi tehdä yksin tunnuslukujen perusteella.

PEG

Price/Earnings to Growth
P = Osakkeen kappalehinta (markkinalla)
E = Voitto per osake
G = Voitto per osakkeen vuosittainen kasvu, %

Trailing PEG, Forward PEG
PEG < 1 Aliarvioitu osake
PEG > 1 Yliarvioitu osake
Kaava ei huomioi osinkoa, mutta sen voi lisätä:
G+D = Kasvu + Osinko
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P/B
Price to Book

P/B =

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑒ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
(

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑡 −𝐴𝑖𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡 ℎ𝑦ö𝑑𝑦𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡 −𝑉𝑒𝑙𝑎𝑡
𝑂𝑠𝑎𝑘𝑒𝑚ää𝑟ä

•

Voi laskea osakekohtaisesti tai yhtiökohtaisesti

•

Suuret erot kun vertaa tuote vs. palvelu ja vertailtaessa kansainvälisesti

•

Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet luovat epäluonnollisen korkean kirja-arvon ja P/B-arvot

•

Korkea P/B tarkoittaa usein korkeaa ROE-lukua, muuten kannattaa tutkia

•

P/B = 1

Hinnoiteltu 1:1 oman pääoma-arvoon. Myös ns. ”likvidointiarvo”.

P/B < 1

Oma pääoma aliarvioitu. Yhtiö aliarvioitu tai negatiiviset näkymät.

P/B > 1

Oma pääoma yliarvioitu. Yhtiö yliarvioitu tai positiiviset näkymät.

)

ROE
Return on Equity
•

Tulos = Tilikauden voitto verojen jälkeen (12 kk)
Oma pääoma = Oma pääoma

•

Mittaa yhtiön ”pääomatehokkuus”

•

Poistot, suuri velkaantumisaste ja osakkeiden
takaisinostot korottavat ROE-lukua

•

Suuri muutos vuodelta toiseen kannattaa tutkia

Lisää tunnusluvuista
webinaarissa ”Tunnusluvut”

Verotuksesta


Rahastokauppojen ja osakkeiden myyntivoitot ovat pääomatuloa



Myyntitappiot saa hyödyntää edukseen verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna



Verottajalle annettava selvitys voitoista, tappioista ja muista kuluista



Pääomatulojen veroprosentti on 30 % (yli 30 000 tuloista 34 %)



Pörssiyhtiöiden osingoista 85 % on veronalaista pääomatuloa



Nordnetin asiakkaat saavat 9A lomakkeen suoraan verkkopalvelusta

Nordnet sijoittajan tukena
 Käytettävissä paljon
reaaliaikaista tietoa
 Tilaisuuksia ja webinaareja
 Aamuraportti ja Inderes
analyysipalvelu tarjolla
 Asiakaspalvelusta ja meklareilta
saa apua tarvittaessa

Nordnetin verkkopalvelu

Kysymyksiä?

13

Vastuunrajoitus
Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen
ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon. Tämä yleisesitys on tarkoitettu ainoastaan
vastaanottajan yksityiseen käyttöön. Materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen
ilman Nordnet Bank AB:n kirjallista lupaa on kielletty.
Esitykseen kerätyt tiedot on voitu hankkia useista eri julkisista lähteistä. Nordnet Bank AB:n pyrkimyksenä on
käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että tiedoissa ei voisi
esiintyä virheitä. Nordnet Bank AB ja sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat tässä esityksessä esiintyvien tietojen käytöstä tai näiden tietojen perusteella tehtävien
sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.
Mikään tässä esityksessä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai
kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa
päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa
huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia.
Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae
tulevasta.
Tässä yleisesityksessä esitetyn tiedon sisältö voi muuttua milloin tahansa. Nordnet Bank AB ei sitoudu
ilmoittamaan mahdollisista materiaalin sisällön muutoksista.

Kiitos webinaariin osallistumisesta!
Voit lähettää meille palautetta sähköpostitse nordnet-koulu@nordnet.fi

