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1. OP aktieanalys
Vid OP aktieanalys arbetar ett team på 14 analytiker som hör till de största i branschen i Finland. Teamet är
inriktat på bransch- och företagsanalys. Analytikerna vid OP aktieanalys följer upp, gör prognoser och ger
rekommendationer om de drygt 90 bolag som noteras på börsen i Helsingfors.
Från marknadens bästa nättjänst för placeringsanalys får du information om såväl enskilda bolag som hela
marknaden. Med OP aktieanalys nättjänst kan du sortera och jämföra de bolag som analyserats till exempel
på basis av rekommendationer, företagets marknadsvärde eller omsättningstillväxt.
En mer detaljerad uppfattning av bolagen och marknaden hittar du i de senaste bolags- och
branschkommentarerna samt i morgonrapporterna. Alla rapporter och översikter är på finska. Om du vill, kan
du få meddelanden i e-posten alltid då nya analyser offentliggörs.

På ingångssidan har man gjort färdiga och lätta noteringar, varifrån man kan granska OPs aktieanalys visioner
av inhemska börsbolag från olika perspektiv enligt eget intresse. Du kan bekanta dig med följande listor. Alla
listor uppdateras i realtid enligt marknadssituationen.
•TOP 5 köp- och säljtips
•Branschfavoriter
•TOP 10 dividendbolag
•TOP 10 tillväxtbolag
•TOP 10 värdeaktier
Från ingångssidan hittar du också OP aktieanalys tio senaste rekommendations- eller målpris, med vars hjälp
du alltid är medveten om våra senaste visionsförändringar. Dessutom en ny Idéhörna för Analysen som
berättar om den senaste handelsidén på kort sikt.
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2. Värderingstal
På analysens ingångssida Värderingstal får du i alfabetisk ordning se alla bolag som OP aktieanalys följer upp.
På ingångssidan finns en lista med bolagens viktigaste värderingstal, bland annat P/E- och P/B-talen. I
nättjänsten har varje sida en
med en kort förklaring av funktionerna på sidan och förklaringar av de
nyckeltal som använts.

OP aktieanalys ger en riktkurs för aktierna. Riktkursen avspeglar analytikerns åsikt om aktiekursen 12 månader
senare. Motiveringarna bakom riktkursen varierar från bolag till bolag och det kan vara betydande skillnader i
användbarheten av de olika värderingsmetoderna mellan bolagen. OP aktieanalys använder i huvudsak följande
metoder i definieringen av riktkursen:
•Kassaflödeanalys (DCF = Discounted Cash Flow).
•Analys på basis av jämförelsegruppen
•Analys som baserar sig på den absoluta värderingen
•Analys som baserar sig på historiska värderingstal
•Delarnas summa
•Analys som baserar sig på branschens utsikter
•Analys som baserar sig på nyhetsflödet
OP Bank Abp ger aktierna som utgör föremål för analysen riktkurser. Riktkurserna beskriver analytikerns
uppfattning av vad kursen förväntas bli 12 månader efter det att riktkursen angetts. Grunderna för riktkurserna
är företagsvisa och betydande företagsvisa skillnader kan förekomma vad gäller användbarheten hos olika
värdebestämningsmetoder. OP Bank Abp tillämpar främst följande metoder för att bedöma riktkurser:
OP Analys använder rekommendationssystem med fem steg: KÖP, ÖKA, BEHÅLL, MINSKA och SÄLJ. I
rekommendationen värderas en akties avkastning under de 12 följande månaderna.
•Om aktien väntas avkasta mer än 15 % under de följande 12 månaderna, är rekommendationen för aktien
KÖP.
•Om aktien väntas avkasta 5–15 % under de följande 12 månaderna, är rekommendationen ÖKA.
•Om aktien väntas avkasta (-5)–5 % under de följande 12 månaderna, är rekommendationen BEHÅLL.
•Om aktien väntas avkasta (-15)–(-5) % under de följande 12 månaderna, är rekommendationen MINSKA.
•Om aktien väntas avkasta mindre än (-15 %), är rekommendationen SÄLJ.
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Aktiens förväntade avkastning är differensen (%) mellan riktkursen och den nuvarande aktiekursen.

Du kan sortera bolag enligt kolumnrubriker genom att klicka på önskad kolumnrubrik. Det första klicket
ordnar bolagen från största till minsta. Det andra klicket ändrar ordningen från minsta till största. Du kan
återställa den alfabetiska ordningen genom att sortera bolagen enligt namn.
Genom att sortera bolagen enligt rekommendationen får du snabbt reda på för vilket bolag OP aktieanalys
har gett en köprekommendation och genom att sortera bolagen enligt dividend-% får du reda på vilket bolag
som betalar den största dividenden. Så här kan du lätt att börja bygga upp till exempel en aktieportfölj.
Genom att klicka på namnet på ett
enskilt bolag kommer du till den
bolagsspecifika sidan. Här finns
grunddata om bolaget, uppgifter om
resultaträkningen och
balansräkningen samt nyckeltal på
årsplanet och kvartalsvis. Också en
resultatkommentar i anslutning till
föregående offentliggjorda resultat
och en eventuell branschrapport
finns här.
På sidorna finns också namnet på den
analytiker som ansvarar för
ifrågavarande bolag och de senaste
förändringarna i
rekommendationerna samt länkar till
köp- och säljuppdrag.

Resultaträknings- och balansräkningsuppgifterna omfattar de tal som förverkligats under de tre senaste åren
samt OP aktieanalys prognoser för det innevarande och kommande året.
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På fliken Nyckeltal får du
enkelt se företagets viktigaste
nyckeltal på en enda sida. Du
får se tal för de föregående
tre åren och prognoser för
det innevarande och följande
året. På sidorna finns bland
annat bolagets utdelning i
euro.
Du kan också se nyckeltalen
grafiskt genom att välja det
nyckeltal du vill ha i en
rullgardinsmeny.

På fliken Kvartalplanet får
du se hur omsättningen och
rörelsevinsten förverkligats
under det föregående året
samt prognoser för hur de
kommer att utvecklas
kvartalsvis såväl på
koncernplanet som
affärsområdesvis.

3. Avkastningstal

På sidan Avkastningstal ser du hur aktiekursen för de bolag som Pohjola aktieanalys följer upp har utvecklat
sig under olika tidsperioder. Du kan sortera bolag enligt tidsperioder genom att klicka på önskad
kolumnrubrik. Du hittar lätt till exempel för aktiekursens del under året det bolag som utvecklat sig bäst
genom att klicka på rubriken "Förändring, % 12 mån".
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Från sidan Avkastningstal kommer du också till bolagsuppgifterna genom att klicka på bolagets namn.

4. Sök bland bolag
På sidan Sök bland bolag kan du med hjälp av nyckeltal söka bolag som uppfyller olika kriterier. Du kan
använda högst fem nyckeltalskriterier åt gången. Om du ställer för stränga kriterier, hittar du nödvändigtvis
inte ett enda bolag som uppfyller dem.

Välj i rullgardinsmenyn
• sökkriterium
• år
• logisk variabel (större än, lika stor som, mindre än)
• och ge sökkriteriet ett värde.
Genom att klicka på ikonen Sök, får du se de bolag som uppfyller sökkriterierna. Du kan igen sortera bolagen
enligt kolumnrubriker. Om bolagen fortfarande är för många, kan du ändra kriterierna i din ursprungliga
sökning eller lägga till nya sökkriterier med ordet OCH eller NEJ. Din ursprungliga sökning finns på sidans nedre
kant.
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5. Jämförelse
På sidan Jämförelse kan du jämföra de bolag du valt med högst åtta nyckeltal åt gången. Antalet bolag som
jämförs är inte begränsat.

Flytta de bolag du vill jämföra med piltangenten från lådan Bolag till lådan Valda. Välj sedan nyckeltal och de
år då du vill jämföra bolagen. Klicka på ikonen Jämför. Jämförelsen kommer fram i nedre kanten av rutan. Du
kan igen sortera bolagen i jämförelsen genom att klicka på kolumnrubrikerna.
Du kan smidigt byta ut bolag och nyckeltal under jämförelsen. Du kan ta bort ett bolag ur jämförelsen med att
klicka på den piltangent som pekar mot vänster.
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6. Analyser
På sidan Analyser får du läsa analyser från OP aktieanalys. På sidan ser du direkt de fem senaste
morgonrapporterna, de två senaste veckorapporterna och den senaste makroekonomiska analysen.
Dessutom finns på sidorna de tio senaste företags- eller branschvisa analyserna under rubriken
Företagsanalyser.

Genom att klicka på rubrikerna på sidan, t.ex. "Morgonrapporter", så får du fram alla morgonrapporter från
de senaste åren.
Om du söker efter de senaste kommentarerna t.ex. om ett visst bolag, klicka på länken "Sök bland
dokumenten i arkivet". Du kan söka analyser från en viss period, om en viss analysgrupp, bransch eller enskilt
bolag. Du kan också söka analyser med sökord enligt rubrik och nyckelord. Genom att förena en viss period
och sökord enligt såväl rubrik som nyckelord, får du som resultat alla analyser som ansluter sig till sökordet
för den tidsperiod du valt. I resultaten ingår också morgon- och veckorapporter samt branschanalyser med
det sökord du gett som nyckelord. Ofta är det just bland morgonrapporterna du hittar den senaste
informationen om ett bolag.
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7. Larm
På sidan Larm kan du bestämma vilka nya analyser du vill få ett meddelande om i din e-post. Du kan
välja att få larm för alla nya analyser i en viss kategori, alla nya analyser i en viss bransch eller
analyser med anknytning till ett enskilt bolag.
Då du har valt larmen, kom ihåg att spara ditt val i sidans nedre hörn!
Ett e-postlarm går genast då en ny rapport har lagts till i OP aktieanalys nättjänst. Med larmen håller
du dig lätt á jour om dina placeringar och bolag som du är intresserad av.
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Ytterligare information om OP Bank Abp och dess analyser finns på OP Bank Abp:s internetsidor:
www.op.fi (analys).
OP Bank Abp:s rapporter och annan information från OP Bank Abp är avsedda endast för privat
bruk och det är inte tillåtet att sprida materialet utan skriftligt tillstånd av OP Bank Abp.
Rapporterna och informationen som fås från de här sidorna baserar sig på offentliga källor och
information som OP Bank Abp anser vara tillförlitliga. Det här utesluter dock inte möjligheten att de
uppgifter som presenterats inte till alla delar är fullständiga och felfria. OP Bank Abp eller dess
personal svarar inte för det ekonomiska resultat av placeringsbeslut som fattats på basis av
rapporterna och den information som fås från de här sidorna eller för annan skada som
användningen av information från OP Bank Abp eventuellt föranleder.
OP Bank Abp är ett kreditinstitut med koncession i enlighet med lagen om kreditinstitut och vars
verksamhet övervakas av Finansinspektionen.
Analytiker som gör upp en analys har inte ett kvalificerat innehav på över 5 % av de bolag som
analysen gäller.
OP Bank Abp eller ett företag som hör till samma koncern har inte ett innehav på över 5 % av ett
bolag som analysen gäller.
OP Analys placeringsrekommendationer och riktkurser granskas huvudsakligen fyra gånger om året
i samband med bolagens kvartalsresultat. Det är alltid möjligt att vid behov ändra
rekommendationer och riktkurser även andra tider. Rekommendationernas och riktkursernas
uppdateringsfrekvens är inte begränsad.
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