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Soomlased panevad
Eestis tehase huugama

Merkeli kampaania
vilekoori saatel

EVR Cargo otsib hea
mainega partnerit

Pärnu külje alla nelja jalgpalliväljaku suurust vineeritootmistehast rajav Metsä Wood lubab
elavdada Eesti ekspordistatistikat. Tehase juhi Esa Kaikkoneni
sõnul on oodata ka korralikke

Saksamaal neljandaks ametiajaks tagasi valimist taotlev
kantsler Angela Merkel seisab silmitsi süüdistustega oma riigi hävitamises, kuid on sellele vaatamata septembri lõpul toimuvate
valimiste eel selge liider. 6–7

Raudteel kaupa vedav EVR
Cargo plaanib osta tuhatkond
vagunit ning hakata neid Venemaal välja rentima. Edukaks äriks
on riigifirmal vaja partnerit, kelle puhul on esmatähtis rikkumata maine. 2

palganumbreid.
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Äripäev

PÄEVA TEGIJA

Loomingu eest
tuleb maksta
Inimesed ja ettevõtted võiksid end nii
palju austada, et loojale tema töö eest
maksta, leiab kirjanik Jüri Kolk. Kui
lugeja nüüd karjatab: „Turumajandus! Kui müüa ei oska Ja toode pole
vajalik, siis ei olegi sel harrastusel
eluõigust! Saame väga hästi hakkama ka ilma kunsti ja kirjanduseta!”
siis seletab Kolk talle ära, et ilma
kunsti Ja kirjanduseta ei saa hakkama isegi need, kes
armastavad
–

turumajan-

dust.
Loe

lisaks
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Tõmbab koomale
Aastaid Eesti ekspordimootoriks olnud mobiilsideseadmete tootja Ericsson on
raskustes ning samm-sammult kaotamas mõjukat rolli Eesti majanduses. 4–5

Mobiilsideseadmete eksport on seitse kuud järjest vähenenud ning selles on põhisüü Lasnamäel tegutseval Ericsson Eestil. FOTO: LIIS
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EVR Cargo juhi
Raul Toomsalu nultseõk iesksuvine vagunite maline pahame letorm

LÜHIDALT

Löö kaasa uuriva

infopuudusest.

ajakirjanduse tegemisel

FOTO:

Äripäeva uuriv toimetus ootab teemasid ja
vihjeid ning loosib kaasamõtlejate vahel välja pääsme 28. septembril toimuvale majanduskonverentsile „Äriplaan 2018“. Kampaania eesmärk on panna inimesi mõtlema, mida
nad enda ümber näevad ja kui miski on korrast ära, kas see vääriks ehk avalikku tähelepanu. Uuriva ajakirjanduse eesmärk on kajastada seda, mida tahetakse varjata, ja osundada probleemidele, pakkudes ka lahendusi.
Ootame sinu kirja aadressile uuriv@aripaev.
ee. Tagame kokkuleppel anonüümsuse kõigile kirjutajatele Ja ka auhinna saajale. 719 eurot väärt konverentsipääsme loosime välja 15.
septembril.
Äripäeva uurival toimetusel on Facebookis
oma lehekülg nimega “Äripäeva uuriv toimetus”. Tule meie lehte Jälgima ja ole kursis uurivate lugude ja nende valmimise seikadega.

KAUBAVEDU

Põltsamaa suurima tööandja Põltsamaa Felixi kasvule aitas kaasa Põltsamaa kaubamärgi aktiivsem kasutamine. Äripäeva infopanka
jõudnud ettevõtte majandusaasta aruandest
selgub, et Põltsamaa Felix ASi müügitulu kasvas 2016. aastal 1,2%, 25,15 miljoni euroni. Ärikasum langes 483 924 euro võrra, 1,15 miljoni euroni. Ettevõttes töötas mullu keskmiselt
236 inimest, keskmine brutotasu tõusis 9%,
799 euroni kuus. Aruande Järgi tõid kõige tublima kasvu uue lihtsalt avatava kaanega konserveeritud köögiviljahoidised ja purgisupid
ning nende üleviimine eestimaise Põltsamaa
kaubamärgi alla.

EVR Cargo hakkab laitmatu
mainega partnerit otsima
Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

EVR Cargo sai nõukogult
heakskiidu plaanile osta Venemaalt vaguneid ning neid välja rentida. Nüüd hakkab riigifirma otsima investoreid, kes projekti raha paigutaks.
“Mõnedinvestorid niiEestist
kui ka Euroopast on juba huvi
tundnud,” kinnitas EVR Cargo

Rehvimüüja käive Eestis languses
Goodyear Dunlop Tires Balticu müügitulu kahanes, aga kasum kasvas. Äripäeva infopanka
jõudnud ettevõtte majandusaasta aruandest

juht Raul Toomsalu reedel ehk
vaid päev pärast seda, kui riigile kuuluva veofirma nõukogu plaanile rohelise tule andis.
Plaan näeb ette, et EVR Cargo ostab tuhatkondvagunit enda raha ja laenuraha eest ning
kaasab ärisse ka erainvestori,
kes paigutab veel tuhande vaguni ostmiseks samaväärse summa, märkis Ärileht. Toomsalu
sõnul pole veel selge, kui palju
panustaks riigifirma ja kui pal-

selgub, et mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüügiga tegeleva Goodyear Dunlop Tires OÜ müügitulu langes 2016. aastal

võrreldes eelneva aastaga 10%, 19,93 miljoni
euroni. Ärikasum suurenes aga 197 403 euro
võrra, 705137 euroni. Ettevõttes töötas mullu
keskmiselt 16 inimest, keda oli võrreldes aasta
varasemaga üks vähem. Keskmine brutotasu
tõusis 7%, 2776 euroni kuus.
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miljoni euro eest tahaks
EVR Cargo tellida Venemaa tehasestkonteinerplatvorme ja poolvaguneid.

Venemaa investor sobiks

Üks on aga kindel
investori maine peab olema igal juhul
laitmatu, ütles EVR Cargo juht.
Missuguse taustaga investor aga
olema peaks, kas Eestist või Ve–

nemaalt? “Geograafilist eelistust meil pole,” kostis Toomsalu.
Raudteel kauba vedamisega
tegeleva riigifirma plaan Venemaalt pärit vagunitega äri teha
tekitas pahameelt: mitmed poliitikud hakkasid kava kritiseerima ja väitsid, et see õõnestab
Venemaale kehtestatud sanktsioone ning on ka riskantne.

Neljapäeval rääkis EVR Cargo juht Toomsalu aga Ärilehele, et koostöö nõukoguga oli
konstruktiivne ning vahepealsed arusaamatused tekkisidki
lihtsalt infopuudusest. Äriplaani arvutused olevat aga selged
ning plaan hea.
Plaanist andis ettevõte teada
juunis, esimesed vagunid on firma jubakätte saanud. “Vagunite
rent on kasvav ärisuund, millega oleme intensiivsemalt tegelenud alates eelmise aasta suvest.
Aastaga oleme kasvatanud vagunite renditulu 157 protsenti,” andis Toomsalu toona pressiteates teada.
Mullu kahanes EVR Cargo
käive 52 miljoni euroni ehk
21,5% võrra. Aastaaruande j ärgi
oli langusepõhjus inventaripargi renditulu ning kaubaveotulu
vähenemine. Samal ajal kasvas
vagunite renditulu ligi 40% võrra. Ärikahjumiks kogunes 190
000 eurot aasta varasema 1,6
miljoni eurose miinuse vastu.
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35

poolvaguneid. Seejärel hakataks neid sealset vagunipõuda ära kasutades suurfirmadele välja rentima.
Läbirääkimistega alustamine seisab nüüd nõukogu kinnituse taga. “Investori kaasamise
protsessi detailid esitame nõukogule kinnitamiseks ning pärast seda saame asuda läbirääkimistesse,“ märkis Toomsalu.

vorme ja

,

pakkekomponentide

51 05 565

Disainitudpõhjamaistesseoludesse

invester@invester.ee
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Soodsa hinnaga
vihmaveesüsteem põhjamaisesse
kliimasse Plastmo!
–

KRISTI LEIDSAAR
Kinnisvaramaakler

Gsm: +372 5560 3055
E-post: kristi@skanton.ee
www.skanton.ee

Liimitavad ühendused, 100% korrosioonikindel,
tehase garantii 25 aastat. Lai värvivalik
Küsi pakkumist: www.plastmo.ee
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ISTU AKTIIVSELT

AKTIIVNE KOHTUMINE!
Meie keha vajab liikumist. Pidage loomingulisi ja aktiivseid kohtumisi toolidega, mis võimaldavad
istuda erinevates asendites. Kehaline liikumine paneb ka mõtted paremini liikuma ja tulemuseks

on lennukamad ning unikaalsemad ideed. Tutvuge ergonoomilise sisustusega nii kontorisse,
kooli, lattu kui ka tööstusele ajtooted.ee.

6000 270

ajtooted.ee
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Kuna eelmisel aastal nägime
üsna suurt mobiiliseadmete
ekspordi kasvu, siis ilmselt
ootab meid lähikuudel ees
langus, prognoosis Swedbanki
peaökonomist Tõnu Mertsina.
FOTO: RAUL MEE

KÄRPEKAVA

Maarjamaa
suurima
ekspordiäri
hääbumine
Mobiilsideseadmete
eksport on seitse kuud
järjest vähenenud ning
selle põhisüüdlane
on meie kunagine
ekspordimootor Ericsson.
Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

Äripäev

KOMMENTAAR

Eesti SKPd Ericsson
väga palju ei kõiguta
Ruta Arumäe
majandusanalüütik ja õppejõud

Majanduskasvule Ericsson li-

sandväärtuse mõttes väga
palju ei tähenda.

Viimastel aastatel pole
ma küll ettevõtte loodavat lisandväärtust väga jälginud,
kuid kui seda viimati tegin,
oli Ericssoni lisandväärtus
nii väike, et mahtude mõttes see SKP-le väga palju mõju ei avaldanud.Lisandväärtus, mis Ericssonist Eestisse jääb, on töötajate palgad.

Meie ekspordi lipulaev, elektroonikatootja Ericsson Eesti annab pea 70% sektori käibest. Ettevõtte aastane müügitulu on üle 1,2
miljardi euro ning see annab tööd pooleteisele tuhandeleeestimaalasele.Rootsi suurkontserni käes oli pea kümnendik Eesti juunikuu ekspordist. Kuid veel aasta-kaks tagasi oli see viimane arv üle 14%.

Kui tootmismaht peaks niivõrd drastiliselt kunagi vähenema, et tootmine päriselt
ära lõpetatakse, siis peamine

mõju Eestile on just töötajate
saamata jäänudpalgad.
Ericssoni mõju ekspor-

dile võib küll suur olla, aga
eksport käib alati koos
impordiga sama palju, kui
eksport suureneb, suureneb
ka import. Kõik, mida Ericsson toodab, peavad nad sisse tooma ning omakorda viivad välja pisut kõrgema hinnaga. Ettevõtte ärimudel on
selline, et müügimahtude
kõikumine Eesti SKPd väga
palju ei kõiguta.
Eesti

–

Kompensatsioon teistest sektoritest

Kui gigant on viimastel aastatel tempot aeglustanud, siis vastukaaluks pakuvad tõusu väiksemad sektorid: esimesel poolaastal kasvas teiste kaubagruppide käive kahe
aasta võrdlusespea kümnendiku võrra. “See
kompenseerib suuresti mobiilisideseadmete ekspordi tugeva languse,“ kommenteeris
Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Siiski mõjutab Ericssonkõvasti suurt pilti. Kui ettevõte oleks suutnud mulluseid tulemusi korrata, oleks Eesti kaupade eksport
kasvanud esimesel poolaastal 9% (statistikaameti andmeil 8% toim) asemel 13%, tõi
–

Mertsina näite.
Kuna mullu kasvas mobiilisideseadmete eksport augustist novembrini üsna tub-

listi, siis on lähikuudel kahe aasta võrdluses segmenti ees ootamas langus, prognoo-

sib Mertsina. “Ka Ericsson AB teatas hiljuti,
et nõudlus mobiilisideseadmete järele jääb

10%

juunikuu Eesti ekspordist tuli Ericsson Eestilt.
Veel paar aastat tagasi
oli ettevõtte panus 14%.

nõrgaks,” märkis ta, tuues ühe põhjusena
4G võrkude ehituse. “See pidurdab küll kogu Eesti ekspordi kasvu, kuid mõju on piiratud,” tõdes ta ja lisas, et tugev välisnõudlus teistes sektorites kompenseerib elektroonikaekspordi languse.
Ericssoni toodete müügi kukkumist peegeldab ka ettevõtte Stockholmi börsil kaupleva aktsia hind. Pärast teisekvartali majandustulemuste avalikustamist kukkus see
16% ning on jätkanud langustrendis.
“Kuna Ericsson tuli ise välja teatega, et
nõudlus nende toodete järele jääb nõrgaks
ning plaanis on kulusid veelgi kokku hoida,
siis investoritele see kindlasti positiivne sõnum ei olnud,” tõdes Mertsina.
Ta viitas, et Ericssoni tegevus sõltub paljuski pikaajalistest lepingutest, vähendades ettevõtte paindlikkust ning muutes restruktureerimise ja finantsseisu parandamise aeglasemaks.
Keeruline kursimuutus

Raskele seisule on reageerinud ka reitinguagentuurid. Tänavu on Ericssonile nii-öelda rämpsreitingu määranud nii S&P kui ka
Moody’s. “Reitinguagentuuride põhimure oli, et telekomi praeguse konjunktuuri
juures pöörab Ericssoni tegevjuht liialt tähelepanu kulude kokkuhoiule, mis võib ettevõtte konkurentsivõimet veelgi halvendada,” selgitas Mertsina.
Ka Ericssoni tegevjuht Börje Ekholm tunnistas, et laeva ümberpööramine on keeruline. “Peame andma gaasi ning samal ajal
pidurdama,” möönis ta kevadel, kommenteerides plaani tõmmata kokku kulusid ja
suurendada investeeringuid.
Mertsina sõnul ei ole see aga investoritele piisavalt veenev selgitus. “Eks reitinguagentuurid reageerisid ettevõtte tegelikule olukorrale ja väljavaatele, mis mõistagi
mõjutas veelgi enam Ericssoni aktsia hinda,” selgitas ta.
Ericssoni regionaalse kommunikatsioonijuhi Milla Nummenpää sõnul Ericsson
teiste ettevõtete egaisikute hinnanguid enda kohta ei kommenteeri. Samuti ei kommenteeri nad oma aktsia hinna kõikumisi.
“Oleme öelnud, et me ei ole rahul ettevõt-

te toimimise ning teises kvartalis jätkuvalt
kukkuvate müüginumbrite ning suureneva kahjumiga,“ tõdes ta.

Ühtegi riiki
välistada ei saa.

Ericssoni piirkondlik

Karm kärpevikat

Reitingute kukkumine Nummenpää kinnitusel ettevõtte majandusseisu ei mõjuta.
Mitteinvesteerimisjärgu tasemega nad aga
tema sõnul rahul ei ole eesmärk on taastada investeerimisjärgu reiting. Märtsis välja
käidud tegevusplaan peaks Nummenpää
–

sõnul aitama seda sihti ka saavutada.
Plaani järgi tahab Ericsson restruktureerimisega kaasnevad kulud kõrvale jättes
kahekordistada tulevast aastast 2016. aasta
kasumi (6,3 miljardit Rootsi krooni ehk 66
miljonit eurot). Omakorda on eesmärk tuleva aasta keskpaigaks kokku hoida 10 miljardit Rootsi krooni ehk miljard eurot.
Seda, kas kärpevikat lõikab ka Eesti tütart, on Nummenpää sõnul veel vara öelda.
“Ühtegi riiki välistada ei saa,” tõdes ta. Efektiivsuse tõstmiseks ja kulude kokkuhoiuks
seatakse fookus just teenuste ja üldkulude,
mitte uurimis- ja arenduspoolele. Umbes
pool eesmärgiks seatud vähemalt 10miljardilisest säästust peakski Nummenpää
sõnul tulema nii-öelda üldkulude vähendamise arvelt.
Turuolukorda kommenteerides sõnas
Nummenpää, et ettevõte tegutseb kokkuhoidu silmas pidades. Esimesed märgid
strateegia toimimisest on tema sõnul juba
ka olemas. “Suurendasime investeeringuid
uurimis- ja arendustegevusse. Kasvanud
on Ericsson Radio System’i tellimuste arv,
mis on teinud meidkonkurentsivõimelisemaks,” tõdes ta.
Eesti panga ökonomisti Kristo Aabi sõnul on nõudlus elektroonikasektoris kukkunud ning seetõttu ei ole tulevikus ka oodata, et Eestis selle valdkonna eksport oluliselt paraneks. “Meie elektroonikatööstuse ettevõtteid on viimastel aastatel räsinud
rahvusvaheliste väärtusahelate ümberkorraldused, mille eesmärgiks on optimeerida
kulusid ning tõsta ahela kasumlikkust. Ka
see on mõjutanud toodangu väljavedu Eestist ning töökohtade arvu sektoris,” võttis
Aab teema kokku.

kommunikatsioonijuht milla nummenpää suurest kulude
kokkuhoiu plaanist
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Mahud vähenevad
Elektriseadmete müük moodustas juunis 17% kogu
Eesti ekspordist. Sellele järgnesid mineraalsed tooted (bensiin, põlevkiviõli, elektrienergia jne) ning puitja puittooted

11%ga.
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Ei saa vedama
Kui 2015. aasta kevadel oli Ericssoni aktsia teel kriisi-

eelsele tasemele, mil aktsia kauples viivuks isegi 150
SEKi

juures, ei ole viimased kaks aastat Rootsi suur-

firma vastu armulised olnud artikli kirjutamise seisuga kaupleb aktsia 50 SEKi piirimail.
–
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Meie elektroonikatööstuse ettevõtteid on
räsinud ümberkorraldused, mille eesmärgiks on
optimeerida kulusid ning
tõsta ahela kasumlikkust.
Eesti Panga ökonomist Kristo Aab

H6Ktor
design hostels

Xi

Eesti esimene
5* hostel.
Privaatsed toad
kööginurgaga.

KÜSI ÄRIKLIENDI
PAKKUMIST!
Riia 26, Tartu
www.hektorhostels.com
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VALIMISED

Sisseränne
on Merkeli
jaoks hell
teema
Austusest läinud nädala
terrorirünnakutes hukkunud
ja kannatada saanud inimeste
vastu võtsid Saksamaa poliitikud
reedel oma valimiskampaania
üritusi vaiksemaks.

44

Sirje Rank

sirje.rank@aripaev.ee

Äripäev
“Terrorism võib meile tuua väga kurbi het-

ki,” ütles kantsler Angela Merkel. “Kuid võitu ei saavuta see meieüle kunagi,” vahendas
Financial Times. Merkeli pearivaal ja Saksamaa sotsialistide esinumberMartin Schulz
ütles, et kampaaniaürituste piiramisega
avaldatakse solidaarsust Hispaania rahvale.
Läinud nädalal oli neljandaks ametiajaks tagasi valimist taotleval Merkelil esimene suurem vastasseis valijatega, kes ei
toeta kantsleri immigratsioonipoliitikat.
Endise Ida-Saksamaa linnas AnnabergBucholzis võtsid kantslerit vastu vilekoor ja
plakatid, mis süüdistasid Merkelit ja tema
parteid Saksamaa hävitamises. Osa protestijaid kandis plakateid paremäärmusliku
partei AfD toetuseks, mis sügisel ilmseltesimest korda ka parlamenti pääseb.
Merkel tunnistas, et 100%pole valitsuse
immigratsioonipoliitika õnnestunud, kuid
plaan on samalkursil jätkata, vahendas üri-

protsenti sakslastest ütles
juulis, et peab
immigratsiooni
suurimaks probleemiks

tuselt agentuur Bloomberg. Siiski nentis

Schulz on küll üritanud tõstatada Saksamaa ühiskonnas suurenenud ebavõrdsuse
teemat, kuid valijad pole tuld võtnud. Majandus on kasvanud 12 kvartalit järjestning
tööturul pole probleem mitte tööpuudus,
vaid tööjõu puudus.
Financial Times uuris võrdsuse teemat
lähemalt ning nentis, et vahede poolest majapidamiste sissetulekutes on Saksamaa
Euroopa Liidu keskmise lähedal, küll aga
on ebavõrdsus teiste ELi riikidega võrreldes suurem, kui vaadata varade jaotumist.
Skaala vaesemas otsas pole 40%-l üldse vara, isegi pangahoiust mitte.
Palkades on lõhet aidanud siluda 2015.
aastal juurutatud miinimumpalk ning
ametiühingute välja kaubeldud suuremad
palgatõusud. Saksamaa suure kaubanduskonto ülejäägi kriitikud leiavad, et sisetarbimist ergutav palgatõus võiks Saksamaal
kiiremgi olla, aidates sel moel kosuda ka
euroala nõrgematel majandustel. Saksamaal aga mäletatakse, milliste pingutustega tänane konkurentsivõime saavutati, nii
on kiire palgatõus vähe tõenäoline. Aastatuhande alguses oli Saksamaa oma kõrge tööpuudusega ise “Euroopa haige mees”.

Merkel, et 2015. aasta kontrollimatu sisseränne ei või enam korduda.
Merkeli partei CDU on arvamusküsitluste järgi septembris toimuvate valimiste eel
selge liider. Kolmapäeval avaldatud Forsa
küsitluse järgi on CDU toetus 39% ja Schulzi

juhitud sotsiaaldemokraatide (SPD) toetus
23%.AfD toetus 8% tasemel on sama mis Rohelistel ja Vabadel Demokraatidel. Vasakpartei toetus oli 9%.
Juulis ütles 44% sakslastest, et peab immigratsiooni suurimaks probleemiks. Just
see teema on Merkeli ametiajal tema toetusnäitajaid kõige enam alla tõmmanud. Juulis oli aga Merkeli toetusnäit sama küsitluse järgi 69%, mis on kõrgeim näit 2015. aasta kevadest. Üks suuremaid riske lähenevate valimiste eel on uus võimalikterrorirünnak Saksamaa pinnal.
Majandus liiga heas seisus

Muude teemadega nagu majanduse seis
on Merkeli rivaalidel kantslerit raske rünnata. Et nii head elu kui praegu pole sakslastel varem olnud, on Merkeli valimiskampaania üks keskseid teemasid. Martin

Schulz lubab jõukamad inimesed kõrgemalt maksustada, et leevendada madalama sissetulekuga inimeste maksukoormat. Merkel lubab maksukärpeid kõigile.
Autotööstuse patud
Rivaalid on püüdnud Merkelit jaCDUd rünnata ka Saksamaa autotööstust tabanud
skandaalidega, alates pettustest diiselmootorite saastemäära varjamiseks kuni kartellikoostöö süüdistusteni. SPD sõnul on valitsus autotootjatega liiga lähedane ja leebe.
Merkel kritiseeris autotootjaid ka ise suure
usalduse maha mängimise eest, hoiatades
samas tööstusharu demoniseerimast. Sest
ka tulevikus on Saksamaal autotööstuse
töökohti vaja. Merkel vihjas võimalusele, et
valitsus võiks toetadainfrastruktuuri väljaehitamist elektriautode jaoks.
Kampaaniateemat on SPD püüdnud teha ka Saksamaa kaitsekulutustest, mis ei
küüni NATOs kokku lepitud 2%-le SKPst ja
on pälvinud USA presidendi Donald Trumpi terava kriitika. Merkeli valitsus on lubanud aastaks 2024 kaitsekulutusi praeguselt 1,2% tasemelt 2%-le lähemale viia. Hiljuti kritiseeris Merkel SPDd kui mitteusal-
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Tencent ja Alibaba
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Investorite huvi on lisaks USA tehnoloogiafirmadele nagu Amazon,
Google ja Microsoft üha enam
koondunud Hiina konkurentidele
Alibaba ja Tencent Holdings.
Kuigi Alibaba ja Tencent on aas-

taid domineerinud Hiina turul, on
nende ampluaa üha laiem ning tegevus võtmas globaalseid mõõtmeid. See tähendab, et investorid
on Hiina suurettevõtted enda jaoks
avastanud. Nagu kirjutab New York
Times: Alibabast ja Tencentist on
saanud investorite “kullakesed”.
Alibaba ja Tencent kuuluvad
maailma väärtuslikumate ettevõtete hulka. Võrdluseks: mõlema väärtus on eraldi võttes suurem kui näiteks Intelil, Ciscol või IBMil.
Kui Ameerika tehnoloogiaettevõtted on valdavalt suunatud lääneriikidele, siis Tencent ning Alibaba on algusest peale olnud fokuseeritud peamiselt Hiina turule. Ja

miks ei peakski seal on 700 miljonit veebikasutajat ehk potentsiaalset klienti. Lisaks veedavad hiinlased uuringute järgi Internetis rohkem aega kui ameeriklased.
–

Hiina ettevõtete eelised

Riskikapitaliettevõtte GGV Capital
partner Hans Tung tõdes New York
Timesile antud intervjuus, et peamine eelis, mida Alibaba jaTencent
Hiinas naudivad, on see, et alternatiive neile on üsna vähe.
Alibaba ning Tencenti tõus on
märkimisväärne. Varsti on Tencentil miljard kasutajat, mis tähendab,
et tegu on Facebooki järel seni ainsa sotsiaalmeediavõrgustikuga, mis
on suutnud ületada miljardi kasutaja piiri (Facebooki kasutajate arv
jääb kahe miljardi juurde). Tencent
andis hiljuti teada, et nende sõnumisaatmisäpi WeChat kasutajate
arv kuus on umbes 960 miljonit. Lisaks sõnumisaatmisele saab WeChati kaudu ka maksta.

7

21. august 2017

KURIOOSUM

Amet uurib 32 000 euro ulatuses arvepettusi
Erivajadustega inimestele abi-

vahendeid pakkuvate ettevõtete kevadine arvepettuste
skandaal sai järje.

Kui kevadel räägiti arvepettustest haigekassas, siis nüüd
teatas pettustest sotsiaalkindlustusamet, kui tuvastas kontrolli tulemusel ebakõlasid 63
inimesele mõeldud abivahendite tehingutes, suurusjärgus
32 000 euro ulatuses, vahendas
laupäevane ETV uudistesaade
“Aktuaalne kaamera”.
Sotsiaalkindlustusamet palus “Aktuaalse kaamera” vahendusel anda endast märku inimestel, kellel on tehingu õig-

suses kahtlusi. Kokku kontrolliti kaheksa abivahendiettevõtte tehinguid eelmise aasta algusest kuni tänavu 31. märtsini.

Trahvid ja tagasimakse

“Nelja arve kohta oleme saatnud materjalid politsei- ja piirivalveametisse, ühe lepingu
oleme lõpetanud ja seitsme puhul kaheksast teinud leppetrahvi kogusummas ligi 25 000 eurot,” rääkis uudistesaatele sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonnajuhataja Raivo Piiritalo.
Ettevõte, kellega leping lõpetati, peab tagasi maksma 12

Protestimeeleolud
läinud neljapäeval
Ida-Saksamaal Annaberg-Buchholzi

linnas toimunud
Angela

Merkeli

valmiskampaania

üritusel.
FOTO: REUTERS/
SCANPIX

dusväärsetparteid, kuna valitsuskoalitsioonis olles andis ka SPD kaitsekulude tõstmiseks heakskiidu. 2% tasemele jõudmine tä-

hendaks Saksamaal kaitsekulude eelarve
järsku tõusu ajalehe Financial Times andmeil 37 miljardilt ligi 70 miljardile eurole.
Merkeli parteile andis omakorda SPD
ründamiseks võimaluse endine liidukantsler Gerhard Schröder, keda Merkel 2005.
aasta valimistel napilt edestas ning kelle majandusreformide vilju ta 12 aastat on
nautinud. Venemaaga heades suhetes Schröder nimetati naftafirmaRosneft nõukogu
liikme kandidaadiks. CDU süüdistab SPD
kantslerikandidaati Martin Schulzi nõrkuses, kuna ta pole end Schröderist veenvalt
distantseerinud.
Merkeli võidukorral oodatakse, et ta jätkab võitlust Euroopa Liidu ühtsuse hoidmiseks. Koos Prantsusmaaga püütakse tugevdada ELi majandus-ja kaitsekoostööd. USA
suunalpüüab Merkelhoida nii häid suhteid
kui võimalik, Venemaa sanktsioone ta leevendama ei kiirusta.
Valimised on Saksamaal 24. septembril.
Homme saabub Eestisse ametlikule visii–

haaravad turuosa
Alibabal on igakuiseid kasutajaid
500 miljonit. Nii Tencenti kui Alibaba käive on viimase aastaga tõusnud 50%.

Siiski tuleb Tencenti ja Alibaba
puhul märkida, et ettevõtted saavad
olulist kasu sellest, et nende suurkonkurendid on Hiinas keelatud. Lisaks on hiina kultuur neile sobilik:
keegi ei viitsi arveldada sularahaga,
vaid nii restoranis kui ka poes ja internetikaupluses kasutatakse maksevõimalusena telefonimakset.Selline
arveldamiskultuur on vesi Hiina tehnoloogiagigantide veskile.
Alibaba möödub Amazonist?
Tencenti ja Alibaba

puhul toovad
analüütikud välja ka probleeme. Esiteks ei saa Hiina turg kasvada igavesti ning kuskil tuleb tahes tahtmata piir ette.

Lisaks kasvab New York Timesi andmeil Hiina valitsuse surve
Tencentile ja Alibabale, et nood koguksid inimeste harjumuste ja te-

gevuste kohta üha enam andmeid,
seejärel rahva üle suuremat kontrolli saada.
Eelnevast hoolimata ei jäta analüütikud kasutamata võimalust ennustada, et Alibabast saab ühel päeval suurem ettevõte kui Amazon.
et

CNN Money kirjutab, et pärast seda,
kui Alibaba avaldas oodatust palju
paremad kvartalitulemused, on ettevõtte aktsia tugevalt rohelises püsinud. Aktsia on tõusnud tänavu 90%
ning ettevõtte väärtus jääb praegu
420 miljardi juurde. Amazoni aktsia on tõusnud 30% võrra ning ettevõtte väärtus jääb praegu 465 miljardi manu.
Tõsi, see poleks esimene kord, kui
AlibabaAmazonist rohkem väärt on.
Septembris 2014 oli Alibaba väärtus
börsile minnes üle 230 miljardi dollari. Samal ajal jäi Amazoni väärtus
150 miljardi dollari juurde. Aasta
hiljem sai Alibaba aktsia aga suure
löögi, kui levisid kuuldused, et veebisaidil müüakse vuhveltooteid.

Kardinasalong "Albatros Textile"

000 eurot. Konkreetsete ettevõtete nimesid Piiritalo öelda

ei soovinud.

“Jätaks vastamata, aga ma
saan öelda selle ühe ettevõtte
nime, kellega me oleme lepingu
lõpetanud ja see on osaühing
Rehort,” avaldas Piiritalo.

mistatud, tegelikult oli aga tegemist masstoodanguga, mis
hinnalt palju odavam.
“Võrdlesime, mis andmeid
on ettevõte sotsiaalkindlustusametile esitanud, arvetega, mis
ta meile esitas. Samuti, mida
siis tegelikult inimestele müüdi ehk need pildid ortoosidest,
need arved, ja sealt me tõimegi
selle ebakõla välja,” selgitas sotsiaalkindlustusameti osakonnajuht Piiritalo meetodit.
Sotsiaalkindlustsuametil on
leping kokku 75 ettevõttega, kes
tegelevad abivahendite müügi
jarentimisega.
–

Skeem sarnanes haigekassa
tüssamisega

Piiritalo sõnul sarnanes pettuste skeem sellele, mida kirjeldas
kevadel saade “Pealtnägija” haigekassa puhul.
Ettevõte näitas sotsiaalkindlustusametile, et ortoosid on
konkreetse inimese jaoks val-
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MAJANDUSKURSS

Maailmamajandus jätkab hoogsa
ja julgustava kasvu tempos
Maailmamajandus jätkab tänavu kiiremat ja kindlamat kasvu, tõustes teises kvartalis
kahe ja poole aasta kiireimas tempos.
Artur Erik Lindmaa
kaasautor

VÕRDLUS

Hiina, Ameerika Ühendriikide
ja Euroopa Liidu kvartalikasv
kvartaalne majanduskasv, protsentides
Hiina

laiapõhjaline tänu euroala ja Jaapani oodatust kiiremale kasvule. Veelgi
julgustavam on ökonomistide sõnul see, et
kasv näib jätkusuutlik, kuna pole tingitud
meeletust inflatsioonist või teistest finantsülejääkidest, mis tihtikuulutavad ette majanduslangust, kirjutab Bloomberg.
Deustche Bank AG vanemökonomisti
Torsten Sloki sõnul on maailmamaj andus
mitme aasta parimas seisus. Tema sõnul on
raske leida põhjust, mis päästaks valla majanduskriisi.
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Sloki sõnul valitseb maailmamajanduses
praegu investeerimiseks parim olukord
niinimetatudKuldkihara stsenaarium. See

–

tähendab aeglast inflatsiooni ja stabiilset
kasvu, mis on veidi üle pikaajalise keskmise
oodatava taseme. Sellises keskkonnas läheb
hästi nii aktsiatel kui ka võlakirjadel, aga
kuna viimaste tootlus on väga madal, on
riskantsemad varad aktsiad köitvamad.
MSCI ACWI indeks, mis jälgib aktsiad
tärkava ja arenenud majandusega riikides, on tõusnud viimased viis kvartalit. See
on pikim tõus pärast 2007.–2008. aasta finantskriisi.
Bloombergi küsitletud analüütikute mediaanprognoosi järgi peaks maailma sisemajanduse koguprodukt tõusma 2017. aastal 3,4% ja 2018. aastal 3,5%.
Rahvusvahelise Valuutafondivanemökonomist Maurice Obstfeld kirjutas blogis, et
hiljutised andmed näitavad maailmamajanduse tugevamat ja sünkroniseeritumat
kasvu kümnendi jooksul. Ta lisas, et maailmakaubanduse maht peaks prognoosi kohaselt ületama ülemaailmse toodangu mahu. Maailmakaubanduse ja -majanduse kasvu on upitanud Euroopa ja Jaapan, mis pikalt pidurdasid kasvu.
Pärast aastaid tagasihoidlikku kasvu on
euroala majandus hakanud kiiremini kasvama. Tänavu oli teise kvartali kasv 0,6%,
mis oli ühtlasemalt jaotanud euroala riikide vahel kui varem. Holland teatas eile
–

–

Hiina majandus teeb combeback’i hognemaj nduskasv jastabivlnaeukatsvat vad et kvaõsteumeid.Fot : Blo mberg
–

3,4protsenti
paku-

vad Bloombergi

küsitletud analüütikud maailma SKP tänavuseks tõusuks.

kümnendi tugevamaist kasvust ning Itaalia võib näha samuti tugevaimat kasvu alates 2010. aastast.

Kiiret pole
Need on head uudised Euroopa Keskpanga presidendile Mario Draghile, kes soovib kindlaks teha, et enne stiimuliterakendamist oleksid liikmesriikide majandused
finantskriisist täielikult taastunud. Inflatsioon on prognoositust väiksem. Ka palgakasv on jätnud soovida. See annab Draghile
aega, et tugevdada liidu majandust.
Pärast 13.augustil avaldatud teise kvartali majandustulemusi saab tõdeda, et Jaapani majandus on kasvanud viimasedkuus
kvartalit, mis on alates 2006. aastast pikim kasvuperiood. 4% majanduskasv teeb
silmad ette ka Ameerika Ühendriikide
2,6protsendilisele kasvule. Analüütikud
eeldasid, et Jaapani majandus kasvab 2,5%.
Seega tegi Jaapani majanduskasv silmad
ette teistele G7sse kuuluvatele riikidele. Tugev kasv oli tingitud suurenenud eratarbimisest ning ettevõtete tugevatest majan-

dustulemustest.

Goldman Sachsi Jaapani strateeg Kathy
Matsui ütles Bloombergile, et statistika näitab märke alles nüüd sisenõudluse taastumisest Jaapanis.
Kuigi maailmamajanduse kasvu upitasid
Euroopa jaJaapani ootamatu kasv, siis maailmamajanduse kasvu saatus on tegelikult
maailma kahe suurima Hiina ja Ameerika Ühendriikide majanduse käes.
JPMorgan Chase & Co tõstis USA majanduskasvu prognoosi kolmandaks kvartaliks
1,75protsendilt 2,25-le, sest juulis suurenes
ootamatult jaemüük. Sisemajanduse koguprodukt kasvas teises kvartalis 2,6%.
–

Madal inflatsioon

Moody’s Analyticsi vanemökonomist Mark
Zandi kirjutas blogis, et esimest korda kaheksa aasta jooksul pole Ameerikas majanduskasvu tõkestavaid tegureid. Tarbijate panus on suurem tänu töökohtade arvu ja sissetulekutekasvule ning ettevõtted toetavad
kasvu tänu tugevatele majandustulemustele ja soodsatele laenutingimustele. Oht
Ameerika Ühendriikidele on kahanenud ka
tänu heale maailmamajanduse olukorrale.

Madal inflatsioonimäär, mis on viimasel viielkuul olnud prognoositud väiksem,
annab aina vähem põhjust Föderaalreservil intressimäärasid tõsta, isegi kui töötus
on Ameerikas 16 aasta madalaimal tasemel.
Föderaalreservi New Yorgi panga presidentütlesAssociated Pressile, et ei näe põhjust, miks Fed peaks agressiivselt käituma,
et karmistada rahanduspoliitikat.
Positiivsel kursil
Samuti on Hiina majandus kiiremini kasvama hakanud. Ökonomistid prognoosivad
2017. aasta majanduskasvuks 6,7%. RahvusvahelineValuutafond tõstis Hiina keskmise
majanduskasvu prognoosi kuni 2020. aastani 6,0 protsendilt 6,4 protsendile.
Alati on võimalus, et juhtub midagi, mis
pahandaks maailmamajanduse kasvu, nagu näiteks sõda Põhja-Korea ja Ameerika
Ühendriikide vahel või äkiline minestus
finantsturgudel, kuna keskpangad kärbivad oma toetust.
Siiski on Bloomberg Intelligence’i peaökonomisti Michael McDonough’ arvates
maailmamajandus positiivsel trajektooril.

LÄBIRÄÄKIMISED

PVC hallide

müük, tootmine ja paigaldus

Hiinlased ihkavad
osalust Rosneftis
reutersi teatel soovib Hiina naftakonglomeraat CEFC
osalust Vene naftagigandis
Rosneft ning Rosnefti juht Igor
Setšin ja CEFCi juht Ye Jianmin
on sel teemal ka kohtunud.

Jaanus Laane 50 66 284, info@finest-hall.com

www.pvc-halli.fi

Ametlikus kommentaaris
ütleb CEFC, et sõlmis Rosneftiga leppe: koostööd tehakse nii
nafta- kui ka gaasimaardlate
avastamisel, aga ka finantsalal.
Osapooled pole avaldanud, kas
koostöölepe vormub edasi ka
osaluse ostuks-müügiks.
Kui tehingut laiemas plaanis vaadata, on selge, et hiinlastele oleks see ülikasulik. Kuna-

gisest nišiettevõttest on saamas

rahvusvaheline naftafirmaning
sellise tuntud toorainekauplemisega tegeleva ettevõtte nagu
Glencorekonkurent. CEFCi eelis
Hiinas on see, et ettevõttel on lepe riigivõimudega, et hoiustada
naftavarusid. Asja teeb eriliseks
see, et CEFC on erafirma.
Vene valitsuselekuulub läbi
Rosneftegazi 50% suurune osalus Rosneftis. Detsembris müüs
Rosneft naftagigandis 19,5%
suuruse osaluse Glencore’ile ja
Katari riiklikule investeerimisfondile.
ÄRIPÄEV.EE
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TULEMUSED

urunduse
meistriklassid
interneti

PRFoodsil põnevad ajad
Kuue kuu tulemusi mõjutas
negatiivselt kehv esimene kvartal. Esimese poolaasta käive oli
23,6 miljonit eurot (kasv aasta
baasil 18,2%), brutomarginaal
oli 6,4% (aasta tagasi 8,0%).
Biomassi ümberhindluse
mõju oli 200 000 eurot võrreldes 500 000 euroga aasta tagasi,
äritegevuseEBITDA oli -0,4 miljonit eurot (6 kuud 2016: –0,03
miljonit eurot).

PRFoodsi esimene poolaasta
oli väga huvitav, leiab juhtkond
vahearuandes. “Ühelt poolt olime vastakuti ajalooliselt kõrgete toorkala hindadega, teiselt poolt muutsime fundamentaalselt oma äri.”

PRFoods lisas gruppi John
Jr. (JRJ) ja Coln Valley Smokery Ltd. (CVS) ning teatas Trio
Trading (Trio) omandamisest
Soomes. Viimase tehingu peab
kinnitama aktsionäride koosolek augusti lõpus.
Ross

Ootab korralikku käibekasvu

Tulemustega mõõdukalt rahul

PRFoodsi käive kasvas teises
kvartalis 33,9% ja jõudis 13,1
miljonile eurole. Ettevõte suutis 19,7% võrra parandada brutomarginaali võrreldes 2016.
aasta sama perioodiga tasemele
7,5%. EBITDA äritegevusest paranes aasta baasil 200 000 euro
võrra ilma tehingukuludeta
oli EBITDA kasv 400 000 eurot.
Teise kvartali puhaskahjum
oli0,1 miljonit eurot, kasum (ilma ühekordsete kuludeta) kasvas aasta varasemaga võrreldes
–

100 000 eurot.

“Kuigi oleme mõõdukalt rahul tulemuste paranemisega,
usume, et on ruumi parandada
oluliselt tulemuslikkust teisel
poolaastal, kuna tooraine hinnad hakkasid langema alles teise kvartali lõpus ja müügihinnad tõusid mais,” selgitas juhatuse liige IndrekKasela.
Grupi konsolideeritud EBIT-

Indrek Kasela sõnul peaks
PRFoodsi käive sel aastal ületama10miljoni europi ri. Foto:

DA oli 340 000 eurot võrreldes
660 000 euroga eelmise aasta
sama ajaga. Ühekordsete kuludeta oli teise kvartali EBITDA
540 000 eurot, mis on 100 000
eurot vähem võrreldes aastataguse perioodiga.
Lõhe hinna kiire langus
peaks toetama teise poolaasta kasumlikkust, märgib Kasela juhatuse nimel. “Vikerforelli hinnad on stabiilselt kõrged,
mis ühelt poolt toetab meie kalakasvatuse kasumlikkust, kuid
samas mõjutab äritegevust ja
tootmist, kuna ligi poole vikerforellist peame ostma kolmandatelt osapooltelt,” lisas ta.

Kalavarude maht tonnides oli
esimese poolaasta lõpus 1414
tonni, aastane muutus 15,3%
ehk 188 tonni. Rahalises vääringus on kalavarude maht 8,25
miljonit eurot, kasv 2,47 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ehk 42,6%.
Konsolideeritud EBITDA oli
–220 000 eurot võrreldes 440
000 euroga aasta tagasi. Ühe-

kordsete kuludeta oli konsolideeritud EBIDTA –10 000 eurot.
Puhaskahjum oli esimesel
poolaastal miljon eurot (võrreldes 0,4 miljoni euroga aasta tagasi). Ilma ühekordsete kuludeta oli puhaskahjum 0,8 miljonit
eurot, vähenedes 0,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga.
PRFoods eeldab selleks aastaks proforma käibeks üle 100
miljoni euro ning normaliseeritud ning konsolideeritud EBITDA taset 6 miljonit eurot.
ÄRIPÄEV.EE
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Turundus Facebookis

/

Wordpress

SOOVITUS

Sisuturundus internetis

/

Google Adwords

/

Google Analytics

LÜHIDALT

Olainfarmi
tubli kasv

EKRE nopib IRLi toetajaid
Postimees vahendas uuringufirmalt Kantar
Emor tellitud küsitluse tulemusi, millest selgus, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
(EKRE) toetus on aegade tipus ehk 17 protsendil ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) reiting vajunud 3,8 protsendile ehk nende ajaloo
madalaimale tasemele. Reitingute tipus seisab
27,6 protsendiga Reformierakond, teisel kohal
on Keskerakond (22,8 protsenti).

Olainfarm avaldas juulikuu ja
esimese poolaasta majandustulemused, mille peale kordas
Swedbank oma ostusoovitust
ja jättis hinnasihi 11,5 eurole.

Juulis suurenes müük 8,67
miljonile eurole, mis võrreldes eelmise aasta juuliga lan-

Pruuli ja Vichmann triivisid
GoBusi suurest kahjumist välja

ges 14%.

Konsolideeritud tulemuspõhjal kasvas kõige rohkem
ettevõtte müük Moldovas, kus
kasv oli 2825%. Saksamaal suurenes müük 362% ning Prantsusmaal 343%. Kõige rohkem,
68% vähenes müük Ukrainas.
Poolas vähenes müük 58% ja Usbekistanis 59%. Suurimad turud olid ettevõttele juulis Läti
ja Venemaa.
Swedbanki analüütikud näevad juuli languse taga pigem
halbade asjaolude kokkulangemist, mis ei ole tingitud ettevõtte nõrkusest. Olainfarmi aktsia
hind on praegu 11,4 eurot.

Tiit Pruuli (52%) Ja Marcel Vichmanni (48%)
bussifirma GoBus suutis 800 000eurose kahjumi pöörata ligi 600 000euroseks kasumiks.
Mullune müügitulu langes võrreldes eelneva
aastaga protsendi võrra, 17,56 miljoni euroni.,
ärikasum ulatus aga 589192 euroni. Veel 2015.
aastal oldi 798 428 euroga kahjumis.

te

USA tööturul kõva konkurents

•

•

•

•

Juulis võttis end USAs töötuna arvele 232 000
inimest viimase kuue kuu väiksem arv, mis
viitab sellele, et USA tööturg on viimase kümnendi konkurentsitihedaim.
Tegu on suuruselt teise näitajaga alates 2009.
aastast, mil USA majandus taas kosuma hakkas. Enne seda oli töötuna arvele võtnute arv
nii madal aastal 1973.
–

ÄRIPÄEV.EE

•

motell

/

majutus 70-le
katusega väliterrass 150-le
peosaal 60-le
pulmad, firmaüritused,

sünnipäevad
privaatne territoorium

www.vehendi.ee
motell@vehendi.ee
tel 504 1725, 534 52892

Võrtsjärve ümbrus
tasub avastamist!
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
21. august 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

seminar-ringreis

ENERGIA-

SÄÄSTLIKUD
LAHENDUSED
21. septembril
Sõidame tutvuma erinevate energiasäästlike ja taastuvenergia lahendustega. Kuuleme põnevaid kogemuslugusid ja ekspertide nõuandeid.

KÜLASTAME:
Laastu Talu: päikeseelektrijaam Kosel
MIHKEL LOORITS, Laastu Talu OÜ juht
MIKK SAAR, Energiapartneri OÜ tegevjuht

KONESKO Põltsamaa tehas: energiasäästlik LED valgustuslahendus ning selle intelligentne juhtimissüsteem
KALLE KIHHO, Konesko Põltsamaa AS tootmisjuht
JARMO VÕSA, Ledshop OÜ partner

Aegviidu Puit AS: biokütusel töötav katlamaja
JAANIS PALM, Aegviidu Puit AS arendusjuht
SIIM TENNO, ICP Solutions OÜ tehnikajuht

ETTEKANDEDpersonaalsete ekraanidega Lux Expressi bussis
Energia-ja ressursitõhusus ettevõtetes
ARGO ROSIN, TTÜ teadusprodekaan ja vanemteadur
Ressursitõhususe meetme võimalused ettevõtetele
PRIIT PARKTAL, KIKi toetuste üksuse juht

Energiasäästlikud lahendused koostöös teadusasutustega
esineja kinnitamisel, Eesti Teadusagentuur

Kasuta soodushinda ja registreeru
eelmisel aastal oli buss välja müüdud!
–

SOODUSHIND VAID 30. augustini k.a

199 €+km, tavahind 299 €+km

LISAINFO www.toostusuudised.ee
Programmijuht Anu Soomets, anu.soomets@aripaev.ee, tel 5164 397

5%

täiendavat efektiivsust

toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111
21. august 2017

toimetajad@aripaev.ee

UUDIS 11

LÜHIDALT

IBAN muutub kohustuslikuks
ka pangasiseselt
15. septembrist saab riigi- ja pangasisese mak-

se tegemisel kasutada saaja konto väljal üksnes IBANi ehk rahvusvahelist kontonumbrit,
kirjutab teemaveeb finantsuudised.ee. Selle-

ga saab läbi 2014. aastal alanud üleminekuaeg, kui pangasisesteks makseteks oli lubatud kasutada nii IBANi kui ka riigisisest kontonumbrit.

Keskkonnakaitsjad sõdivad riigi
raieplaani vastu
Keskkonnaministeerium plaanib kiirkorras
vastu võtta määruse muudatust, mis võimaldaks teha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites sanitaarraie nime all lageraiet, mis kaitsealadel on reeglina keelatud,
keskkonnaühendused soovitavad ministeeriumil muudatustest loobuda, teatab Eestimaa
Looduse Fond. Plaanitav muudatus võimaldaks teha näiteks tormi tagajärjel kahjustada saanud kaitsealuses metsas kergekäeliselt
lageraie, väites, et tegemist on sanitaarraiega. Nõnda võib oluliselt kahjustada kaitsealust
objekti ning metsa bioloogilist mitmekesisust,
leiavad keskkonnaühendused.

Esa Kaikkoneni sõnul on nii riigi- kui ka kohaliku taseme asutused projekti toetavalt suhtunud. Foto: Andras Kralla

INVESTEERING

40 miljonit käivet
Pärnu külje all

ESINEMISLAVAD | TELLINGUD
TELGID | SOOJAKUD | PIIRDEAIAD
TRIBÜÜNID | ILMASTIKU KAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE
RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS
tel +372 51 75 920

|

www.ucrent.ee

Pärnu külje alla nelja jalgpalliväljaku suurust vineeritootmistehast
rajava Metsä Woodi juhi Esa Kaikkoneni sõnul hakkab tehas aastas
40 miljoni euro eest vineeri eksportima.
Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

Äripäev
Aastas 50 000 kuupmeetri vineeri tootmiseks plaanib firma 2019. aasta lõpuks palgata 200 töötajat, 190 neistotseselt tootmisse.
“Sellest saab Kaarli (tehase juhtKaarel Tali
toim) suurim peavalu,” muigas Kaikkonen, vastates küsimusele Eesti tööjõupuuduse kohta.
Siiski on ettevõtte tegevjuhi sõnul siht
tööle palgata Eesti inimesi. Töötajate leidmisel vaadatakse ka maakonnapiiridest
kaugemale. “Üritame motiveerida Ida-Eesti inimesi siia kolima. Teame, et seal võib olla palju töötuid tööstuskogemusega inimesi,” tõdes Kaikkonen.
Uue tehase juhi Kaarel Tali sõnulnad niiöelda valmis tööjõudu leida ei looda, vaid
peavad hakkama välja koolitama.
Kaikkoneni sõnul ootavad nad kandidaatidelt eelkõige huvi tootmistöö vastu.
“Olen kindel, et inimesed me leiame. Pakume kindlat tööd pikaks ajaks,” kinnitas ta
ja lisas, et 1520 töötajaga Metsä Woodis on
keskmine tööstaaž pea 15 aastat.
Millist palka Soome suurfirma siinsetele
töötajatele maksma hakkab, Kaikkonen otsesõnu ei vastanud, kuid märkis, et palk on
sektori turu tasemel.
–

Haisutama ei hakka

Nurgakivi saab 29 000ruutmeetrine hoone
tuleval nädalal, 23. augustil. Kokku investeerib Soome vineeritootja tehasehoonesse
55 miljonit eurot. 14 miljonit sellest läheb
tehast rajavale Nordeconile. “Haisu ei tule,“

50 000

kuupmeetri vineeri tootmiseks plaanib firma 2019. aasta
lõpuks palgata 200 töötajat.

kinnitas tootmis-ja tehnoloogiajuht Jari
Tikkanen, välistades ka heli-ja õhusaaste.
Täisvõimusel ehk kuus päeva nädalas
kolmes vahetuses hakkab tehas tööle ülejärgmise aasta detsembris. Pärnusse tuleb
tootmisahela lõppfaas Soomest Äänekoskist veetakse siia spooniplaadid, mis lähevad suvepealinnas liimimisele, pressimisele, saagimisele jne. Siit edasi jõuavad need
Euroopa klientideni.
Kolmveerand firma pea poolemiljardilisest aastakäibest tuleb Kaikkoneni sõnutsi
Saksamaalt, Prantsusmaalt ja neid ümbritsevatest riikidest. Plaani kohaselt hakkab
Pärnusse jõudma iga päev kaheksa veokitäit spooniplaate ning välja läheb seitse
koormat vineeri.
Ettevõtte toodetav n-ö ülemise otsa vineer läheb käiku peamiselt ehitus-, tööstus-ja logistikasektoris, märkis Kaikkonen.
Nimelt kasutatakse ettevõtte toodetavatkasevineeri näiteks treilerilagedes, LNG-tankurite kere insuleerimiseks ning betoonivalamisvormide valmistamiseks. “Kasevineer on väga hea kaalu-j õu suhtega ning aitab bensiinikulu kokku hoida,” tõi ta näite.
Soome töösturid tõi Kaikkoneni sõnul
Pärnusse soov olla sihtturgudele lähemal
ning hoida tööjõukulude pealt kokku. “Vineeri tootmine on väga tööjõuintensiivne,”
tõdes Kaikkonen.
–

Projekti suurimaks riskiks peab ettevõtte tootmis-ja tehnoloogiajuht Jari Tikkanen

seda, kui peaks saabuma uus finantskriis.

Õnneks praegu veel kuskilt ohtu ei paista.

“Meie turusegment on viimased kümme
aastat kasvanud 3–5% tempos ning usume,
et kasvab

veel,” oli Tikkanen lootusrikas.

Jäävadkriisidest puutumata
Kui aga ehitussektorit peaks kriis tabama,
siis nende ettevõte väga ei kannata, möönis
Kaikkonen. “Kui erasektori investeeringud
kukuvad, peab valitsus reageerima ja tõusevad investeeringud infrastruktuuri. Kui
me ei müü erasektorile, siis müüme avalikule rohkem,“ selgitas ta ja märkis, et ajalooliselt on selline vastupidine tsüklilisus paika
pidanud. “Kui turg läheb alla, on meile okei,
kui läheb üles, on meileka okei,“ muigas ta.
Küsimusele, ega ettevõte tulevikus sihtriikidele veelgi lähemalekolida soovi, vastas Kaikkonen, et 55 miljonit on suur hulk
raha ja investeeringu tasuvusaeg pikk. “Me
ei lahku Eestist niipea,” kinnitas ta.
Asjaajamine on Kaikkoneni sõnul olnud seni väga sujuv. “Kõik, nii riigi- kui ka
kohaliku taseme asutused, on projekti väga toetavalt suhtunud. Meie jaoks on Eesti digitaalühiskond meeldivaks üllatuseks.
Kui Soomes on asjaajamine kiire, siis Eestis
on see veelgi kiirem,” möönis Kaikkonen.

www.laduks.ee
TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE
tel 6 803 505

mob 56 505 898

info@laduks.ee
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toimetaja Vilja Kiisler

667 0169
21. august 2017

vilja.kiisler@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMN

Patsient jääb
kaotajaks

Jätke luuletajale püksid Jalga
Mõne aasta eest palus hea tut-

Kevadel lubas valitsus, et tervishoid saab
nelja aasta jooksul lisarahastust kokku
215 miljonit eurot, mis läheb peamiselt
ravijärjekordade vähendamiseks.
Kava kohaselt suurendatakse haigekassa tulubaasi mittetöötavate pensio-

näride pensionilt aastate kaupa kindla valemi alusel leitud summadega nelja aasta jooksul kokku 551 miljoni euro võrra. Eelnõus läheb sellest tervishoiu
lisarahastamiseks 209 miljonit eurot,
kuid mis saab ülejäänud 342 miljonist?
Nimelt antakse eelnõukohaselt järkjärgult haigekassale üle seni riigieelarvest rahastatud 17 tervishoiuteema rahastamine, tänaste hindadega kokku
100 miljoni euro eest aastas. Ületulevate kulude puhul hakkas silmakolm asjaolu. Esiteks oleks märkimisväärne osa
neist haigekassa jaoks avatud kohustus,
st neid ei saaks lepinguga piirata ja nende eest tasutakse vastavalt esitatud arvetele. Teiseks tõotavad nimetatudkulud kasvada keskmisest kiiremini. Ja kolmandaks, kui seaduseelnõu finantsprognoosis võeti tulude planeerimisel kenasti arvesse nii pensionäride arvu tõus kui
pensionide suurenemine, siis kulud jäeti
arusaamatutel põhjustel järgnevaks neljaks aastaks tänasele tasemele.
–

Mitu probleemi
Esiteks kasvab haigekassa eelarves avatudkohustuste arv ja osakaal. Nii satub
veel tugevama surve alla lepinguliste
teenuste rahastamine ehk perearstiabi,
eriarstiabi ja haiguste ennetus.
Teiseks väheneb olulisel määral summa, millega lubati just eriarstiabile lisaraha. Haigekassa eelarve on viimasel ajal
kasvanud keskmiselt 7% aastas. Kui nelja aasta peale riigieelarvest üle tulevad
kohustused panna tagasihoidlikumal
moel vaid 5% võrra aastas kasvama, siis
kuluks 551 miljonist eurost ära 388 miljonit. Seega langeks tervishoiu lisarahastus veel 47 miljoni euro võrra ehk algselt lubatud 215 miljoni asemel 162 miljoni euroni, keskmiselt 40 miljoni euroni aastas.
Ühelt poolt võib tundudaka veerandi võrra vähenenud summa suurena, aga
kui meenutame, et sel aastal kulus ainu-

üksi tervishoiutöötajate palgatõusuks
23,6 miljonit eurot ja uueks aastaks on
kokku lepitud kaks korda kõrgemad palga alammäärad, siis tundub kaotajaks
jäävat jällegi patsient, kes peab leppima ravijärjekordade pikenemisega. 2019.
aastal lisarahastusest sektori palgatõusudeks enam ei piisaks ning streigioht
ilmselt suureneks taas.
LOE PIKEMALT VEEBIST.

tav, et kirjutaksin tema sugulase tähtpäevaks luuletuse. Teatasin rangel toonil, et ei tee erialast tööd tasuta.
Kui tahad, et ma aitaks sul

kraavi kaevata või katust tõrvata palun. Kui päev sobib, tunnen puudust päikesest või vihmast ja füüsilisest tööst, kui
pakud pärast natuke süüa ja
ehk isegi mõne õlle, võin tulla
ja käed külge panna. Aga luuletust, anna andeks, ma sulle
tasuta ei kirjuta. Tuttav ei saanudki mu jutu mõttest aru
miks siis nii? See ei ole ju minu
jaoks suur töö. Eelmise jukir–

–

–

Minule sobib
tema raha. Armastan teda küll, aga
süüa tahan ka.

jutasin tasuta.

Mõni aeg hiljem ütles sõ-

seta!”

ja tegevjuht, et minu raamatut
ta küll ostma ei hakka. Ta eeldab, et saab selle kingituseks,
ja mitte tähtpäevaks, vaid sel
puhul, et mul sai raamat valmis. Jälle ei osanud ma sõpra solvamata talle selgeks teha, mida mina sellest asjast arvan. Aga arvan, et see on täiesti
vale lähenemine. Minule sobib
tema raha. Armastan teda küll,
aga süüa tahanka. Omalt poolt
tõotan pühalikult, et ei solvu
absoluutselt, kui mõni mu sõpradest mu raamatust ei huvitu.

Ei ole see asi nii lihtne.
Esiteks, töö eest makstakse
näiteks politseinikele, sõjaväelastele, arstidele ja õpetajatele. Nende japaljude teiste elukutsete esindajad ei küsi raha
kliendilt, vaid saavad seda riigi
ümberjaotamismehhanismidekaudu.
Teiseks, kui me räägime
rahvusest ja riigist, siis on kirjandus ja kunst hädavajalikud, ja seda isegi juhul, kui
publikuhuvi on leige. Selle väite korralik põhjendus on kolumni jaoks liiga mahukas, minu poolest võite jääda eriarvamusele.
Isegi väita, et kirjutage siis
paremini, siis elate ära küll, ei
ole päris adekvaatne. Kaugeltki mitte kõigi vajalike asjade
müügiväärtus ei ole tasakaalus neist tegelikult tõusva tuluga. Turg sedavahekorda paika
ei pane, tegelikult ka. Igas kultuuris (ja kultuur on tunduvalt
laiem mõiste kui selle ülemine tipp) on tegijaid, keda, kelle loomingut on väga vaja, aga
kes ennast iialgi ise majandada ei suuda.
Mõned ütlevad, et see, mida tänapäeva kirjanikud (piirdun lihtsuse mõttes kirjandu-

Piinlik on küsida
Üle maailma on

loojad hädas
tasude saamise jaküsimisega.
Jah, kõige hullem, et küsida on
piinlik. Kunagi läksin avama
näitust, mille jaoks olin kirjutanud saatetekstid, ja mõtlesin,
et mine tea äkki keegi hakkab mu loomingu kohta uuri–

ma. Võtan õige mõne raamatu

kaasa, ja kui soovijaid on, siis
müün neile.
Muidugi lõppes asi sellega, et huvilisi oli, aga ma andsin kaasavõetud köited käest
ära tasuta.

Muidugi olen ma iga kord
ise vähemalt natuke

süüdi, et

ei ole suutnud ennast kehtes-

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222
Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099
Tellimine internetis:

www.aripaev.ee/tellimine

Äripäeva tellija eelised
ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress
–

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada.
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega kaitstud
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

sega, aga sama käib ka kunsti

ja muusika ja veel paljude asjade kohta) teevad, ei ole midagi
väärt. Palun vabandust, aga ma
ei nõustu. Nende ütlejate valdav enamik ei ole asjaga kursis. Ja isegi kui mitte ükski tänapäevane autor ei köida ega
kõneta, on ta omalkummalisel
moel ometi tõenäoliseltpeaaegu sama palju väärt kui mõni
klassik aastakümnete tagusest
ajast: lihtsalt selle pärast, et ta
kirjutab praegu, lähtub tänapäevastest impulssidest millisteks need tema loomingus
ka ei muutuks. Ükski kultuur
ei saa elada ainult konservidest, kui tahes maitsvad ja toitvad need ka ei oleks. Kultuuri olemuseks on lõputu ehitamine. Kui piirdutakse taasloomisega, hakkab surm peagi ust
kraapima.
–

Teil on kultuuri vaja

Kõike öeldut ja ütlemata jäetut
arvestades on samahästi võimatu mõista, miks leidub siiani suuri, kasumlikke ettevõtteid, mille juhid tahavad näiteks luuletajalt tema tekste tasuta kasutamiseks. Hariduslikel eesmärkidel, ütlevad nad.
Teie saate ju reklaami, ütlevad nad. Eelarves pole raha ette
nähtud, ütlevad nad.
On täiesti selge, et end luule või kunstiga ehtides õnnestub ennast tunduvalt rohkem
reklaamida ettevõttelkui loojal näete, milline haridust ja
kultuuri austav firma, kui tore! Püüda loojalt tema osa tasu maksmata välja pressida on
leebelt öeldes kitsarinnaline ja
lühinägelik.
Juhan Liiv pakkus Estonia
ehituse toetuseks enda seljast
kuube (ja jalastpükse, aga sellest eriti ei räägita). Eesti ettevõtted ja inimesed peaks olema piisavalt rikkad, maksumaksjal või ärimehel võiks olla
nii palju eneseaustust, et luuletajale püksidjalga jätta.
–

KOMMENTAAR

Putin usaldab Schröderit
maa presidendi sõber ja tema
lemmikprojekti Nord Streami gaasitoru investorite komitee esimees, endine Saksamaa liidukantsler ja sotsiaaldemokraatide prominentne
figuur GerhardSchröder on
määratud iseseisva liikmena

Raivo Vare
ettevõtja

–

Lisarahastusest palgatõusudeks
enam ei piisaks ja ilmselt suureneks streigioht taas.

–

ber, eduka väikefirma omanik

Gerhard Schröderi asumine
Rosnefti nõukokku on mitmes
mõttes kõnekas.
Hiljuti kõlas uudis, et Vene-

Kadri Tammepuu
Patsientide liidu tegevjuht

Jüri Kolk
kirjanik

tada, aga oma seisukoha tutvustamise muudab raskemaks
vaikiv eeldus, et sellest allikast
peabki kõike tasuta saama, sest
see on asjade loomulikkord.
Täiendavaid raskusi tekib, kui
satud raamatut müüma mingil
esitlusel või mõnes teises poolpidulikus olukorras: ei ole lihtne ümberkehastuda õhtu tähest mõned tähed on peaaegu nähtamatud, aga siiski tähed arveametnikuks.
Nüüdseks on juba mitu selle kolumni lugejat karjatanud:
“Turumajandus! Kui müüa ei
oskaja toode pole vajalik, siis
ei olegi sel harrastusel eluõigust! Saame väga hästi hakkama ka ilma kunsti jakirjandu-

–

(independent director) Venemaa
riigikapitalismi veelgi olulisema kroonijuveeli Rosnefti nõukokku.
Need ametikohad on tasustatud miljonites dollarites
kompensatsioonidega.
Kindlasti on erupoliitikul
huvi teenida oma poliitilise kapitali pealt seda päriskapitali,
aga kaldun arvama, et see osa
tehingust on tegelikult suuremas plaanis vähem oluline.
Kuigi see on märgiline ja inetu, et mitte öelda sellekohta
hoopis rängemalt. On kõnekas,

tugevneb Vladimir

Putini isiklike sõprade
grupp Rosnefti direktori-

te nõukogus.
et Schröderi erakonnakaasla-

sed on püsinud vaoshoitud.
Mitu järeldust
Mis siis on selle uudise olulisem järeldus?Neid on tegelikult mitu. Esiteks, see näitab
president Putini suurt usaldust
Schröderi vastu isiklikult. Teiseks, tugevneb Putini isiklike
sõprade grupp Rosnefti direktorite nõukogus.
Lisaks tema isiklikule usaldusisikule, vahel lausa mõjukuselt Venemaa meheks nr
2 peetavale firma tegevjuhi-

le Igor Setšinile, nüüd ka Schröderile ja Putini Saksamaa
spiooniaegade ja hilisema äritegevuse perioodi truule kaaslasele Mathias Warnigile on
nõukogu esimeheks endisest
majandusministrist tänane
presidendi majandusnõunik
Andrei Beloussov.
Seega neli eriti ustavat häält
üheksast nagu maast leitud.
Sinna lisaks veel üks endise
Exxoni (sic!) majandusjuhi ja
Glencorikui suurima kliendi
CEO ning kaks suurpartner BP
juhti. Pole paha, nagu tavatses
öelda üks tuntud poliitik.
Sanktsioonid ja võlad

Kolmandaks, ärgem unustagem, et Rosneft on suhteliselt
suure võlakoorma, aga ka suurimate uute maardlate tagavaraga. Pluss mitteärilised suured kulud, sealhulgas Venemaa välispoliitika toetuseks,
näiteks, Venezuelas, Lähis-Ida
maades ja mujal. Küll aga on

ta hädas sanktsioonidega, sest
just tehnoloogiaalased sankt-

sioonidkoos finantsalastega
löövad teda eriti valusalt.
Lobi tegemise lootus
Eks ole selle määramise taga
nähaka lootust kasutada endise lääne tipp-poliitiku kontakte ja lobi tegemise võimekust
sanktsioonide leevendamiseks ja Rosnefti arenguks vajalike tehnoloogiate hankimiseks. Suutis ju Schröder suhteliselt edukalt loovida seni Nord
Streami projekti.
Ning last but not least: on ju
viimatised Ameerika sanktsioonid tekitanud Euroopa
suurfirmades ja valitud riikide tipp-poliitikutes tõsist meelehärmi ja vastutegevuse soovi, kaitsmaks oma Venemaaärisid.
Ilmselt loodetakse Gerhard
Schröderilt ka sellega seoses
aktiivset ja tulemuslikumat
toimetamist.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Tarbijamüüdi
purustamine
Saatest saab teada, mille poolest erinevad Tal-

linnas Ja väljaspool suuri tõmbekeskusi elavad
tarbijad. Räägivad Pärnu linnapea Romek Ko-

senkranius, Põhjaranniku peatoimetaja Erik
Gamzejev ja Tõrva linnapea ning Mulgimaa
vanem Maido Ruusmann.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

25

miljonit eurot ehk üle 7000 bitcoini

on suutnud kaasata Eesti ettevõte

JUHTKIRI

Agrello, mis loob plokiahelal ja
tehisintellektil põhinevate tarkade
lepingute tehnoloogiat

Keelenõudeid
tuleb leevendada

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE,
VAID OMA TEGEVUSELE

Poemüüja peab peedi ära tundma ja kundelt õige asja eest raha
võtma, aga mitte tingimata peedi eestikeelset nime teadma.
Maxima müüja eesti keele oskamatusest
alanud skandaalis on lootusetult segamini läinudkaks asja: professionaalse suhtlemise oskus ja keelenõuete karmistamise või leevendamise vajadus. Esimese puudust ei õigusta miski: ebaviisakus ja ebaprofessionaalsus võiksid olla ka Maximale küllaldane põhjus selle töötaja teenetest loobuda.
Ent keelenõudeid ei tule mitte karmistada, nagu avalikus ruumis on jõuliselt
nõutud, vaid hoopis leevendada. Poemüüja ei pea oskama eesti keeles sujuvalt arutleda igapäevaelu teemade üle, andma edasi filmi või kirjandusteose sisu ega oskama
kirjeldada muljeid, mis tal teost lugedes
või vaadates tekkisid.
Seda kõike aga nõuab keeletase B1, mida seadus poemüüjatele ette näeb. Poemüüjalt eeldatakse, et ta valdab seda sõnavara, mis tal konkreetselt oma töös tarvis läheb ja loomulikult seda, et ta oleks
professionaalne teenindaja. Tähtsam kui
see, kas ta teab punapeedi eestikeelset nime, on see, et ta kauba ja selle juurika ära
tunneb ja kliendilt õige köögivilja eest raha sisse kasseerib. Mis keeles ta kodus pereliikmetega filmidest räägib, ei ole juba
kundede asi.
–

Need, kes väidavad, et keeleoskus on
midagi, mille puhul ei saa mingeid mööndusi teha, vaatavad mööda laiematest
probleemidest, mis Eesti ühiskonna ees
seisavad. Piitsa ja jõuga ei saa kedagi eesti keelt õppima ja armastama panna, küll
aga saab sellega need inimesed, kes küll
keelt õppida tahavad, aga esialgu oma kasinaid oskusi häbenevadvõi ka alahindavad, keele kasutamise juurest eemale peletada. Sund pole mitte kunagi mitte üheski asjas saavutanud seda tulemust, mida ta
saavutada soovib.
Töökäte nappus on terav

Teiseks, töökäte nappus jaekaubanduses
on terav probleem, nõnda nagu mitmes
muuski sektoris. Seda ainuüksi suuremate palkadega ei lahenda. Osaliselt leevendab müüjate-teenindajate nappust iseteeninduskassade levik, aga seda päeva, mil
müüjaid-teenindajaid üldse vaja ei ole,
pole niipea oodata. Töötamise õigust ei
peaks inimeselt võtma, ja kui mõni tunneb ennast tõestiriivatuna selle pärast, et
müüja keeleoskus tema standardile ei vasta, siis saab ju minna teise kassasse või valida iseteeninduse võimaluse.
Kahtlemata on ameteid, kus keeleoskus

probleem tihtilugu hoopis vastupidine:
Eestis elaval ja töötaval välismaalasel võib
vahel olla keerulisem leida tohtrit, kes teda inglise keele vahendusel aidata oskaks.
Vaatame nõuded üle

et neid juhitakse suletud uste
taga, siis Etalon Varahaldus on
ausalt ära rääkinud, kuidas nad
panuseid teevad. Ja riskist on
ka täitsa ausalt räägitud.

Etalonis teab iga investor, et
investeering võib päevaga nul-

li kuluda, aga pensionifondiga
tunnen end justkui siga, keda

peremees-inflatsioon öösiti tasahilju veristamas käib, nii et
lõpuks vaid nahk järel.
Vennad Talpsepad on koostanud pika nimekirja maailma
turge tabada võivatest riski-

Liina Laks
ajakirjanik

Pensionifondiga tunnen end nagu siga, keda
peremees öösiti tasahilju veristamas käib, nii et
lõpuks vaid nahk järel.

35 €

Hinnadalates

35 €

Hinnadalates

35 €

Mis aga puudub nendesse samadesse

Maxima müüjatesse, siis tööjõupuudus
sunnib neid varsti sisse tooma hoopiski
kaugemalt. Kas on tõesti mõtet inimest seni tööturult eemal hoida, kuni ta praeguste seadustega nõutava keeletaseme omandab? Muidugi mitte. Midakiiremini kas
suunatud või suunamata migratsiooni
korras inimene siin tööturule siseneb, seda parem.
Ja selle pärast on mõistlik keelenõuded
üle vaadata. Ülearune rigoroossus ei tule
üheski asjas kasuks. Kes tahab keelt õppida, saab selle töölkäies kiiremini selgeks.
Ja igas ametis ei ole tingimata tarvis osata oma mõtteid ja tundeid pretsiisselt väljendada. Aitab, kui lihtsama ja peamisega
maha saadakse.

Talpseppade loteriipileti peale palka ei paneks
Kui sageli kipub investeerimis-

Hinnad alates

on olulisem kui mõnes teises. Näiteks arsti
juures võiks inimene emakeeles hakkama
saada, et ta spetsiifilise tervisemure kirjeldamisega hätta ei jääks ja lõpuks ikka õiget ravi saaks. Selles valdkonnas on aga

REPLIIK

fondidega olema selline lugu,

Kasutatud büroo-ja muu mööbel

dest, alates Põhja-Koreast ja lõpetades USA presidendi mõne
ootamatuma teoga. Nad on arvestanud sellega, et nii kui mõni neist riskidest realiseerub,
langeb turg. Ja kui turg langeb,
on nemad kasusaajate seas.
Siinkohal ongi investoril
mõtlemise koht: kas ta on tuleviku suhtes optimistlik või
pessimistlik? Kui tõenäolised
need Talpseppade kirjeldatud
riskid on? Sellistele sündmustele panustavatele strateegiatega on sama häda nagu loteriipiletiga. Kui suur on tõenäosus, et keegi kunagi kusagil lo-

toga võidab? Julgelt 100 protsenti, nii on süsteem üles ehitatud. Aga kas see juhtub minuga, millal ja kas ma saan
miljoni või kõigest kaks eurot,
et uus pilet osta see jubasaja
protsendi tõenäosuse küsimus
enam pole.
Kas ma investeeriksin Talpseppade fondi? Miks mitte, kui
sinna pandav raha moodustaks kõige rohkem paar prot–

senti mu portfellist. Keskpankade otsuste järel võib börsidelt omajagu köhatusi tulla.
Aga lotopileti ostuks ma kogu palka ei kulutaks.

E–N 10–17 R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn,
Tel 552 6608

www.

.ee
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juhan.lang@aripaev.ee

TRANSPORT

Euroopa

lennufirmadel
on tuul tiibades
Euroopa lennundusfirmade aktsiad on tänavu
pärituules ja Finnairist saanud isegi Soome
väikeinvestorite uus lemmik.

Finnairi aktsia kiire tõus
paneb analüütikud juba
pead vangutama.

Aasta algusest on mitme Euroopa lennufirma aktsiad börside suurimate tõusjate seas. Finnairi aktsia on aasta algusest
kerkinud ligi 125% ning kolme aastaga ligi 260%. Soome investorite ajakirja Arvopaperi andmeil kerkis Finnair juulis Soome väikeaktsionäride lemmikaktsiate sekka. “Paljud väikeaktsionärid on hakanud
uskuma, et firma Aasia strateegia töötab,”
kirjutas ajakiri.

Rank
sirje.rank@aripaev.ee
Sirje

Äripäev

FOTO: BLOOMBERG

Euroopa majandusolud on paranenud, reisitakse rohkem ja kaugemale. Soodne on len-

nufirmade jaoksnii USA dollari nõrkus kui
ka madalamkütuse hind. Samas on sektoris ülikõvakonkurents jamarginaalid õhukesed. Jariskitegureid on mitmeid Hispaanias toimunud terrorirünnakud tegid reedel lennufirmade aktsiatest börside suurimad langejad. Soomes Turu linnas aset leidnud pussitamine oli samuti terrorirünnak.
Ryanairi, British Airways’i emafirma IAG
ja easyjeti aktsiad olid reedel kauplemispäeva sees üle 3% languses. Skandinaavia
lennufirma SASi aktsia lõpetas päeva enam
kui 2% ja Finnairi aktsia üle 1% miinuses.

VÕRDLUS

Pärituul
aktsia hinna muutus protsentides

150

Finnair

124,64

120

Lufthansa

64,89

90

Ryanair

Rekordiline juuli

31,26

60

–

a

Finnair palkab suureltuusi töötajaid j lööb
rekordeid juulis oli kõigi aegade kõrgeim
nii 1,12 miljonile kerkinud reisijate arv kui
ka lennukite täituvus. Juulis avalikustatud
teisekvartali tulemused ületasid analüütikute ootused ning firma teatas, et kui kütuse hind ja valuutakursid püsivad suuremate muutusteta, võib tänavu oodata mullusega võrreldes ärikasumi kahekordistumist.

30

–

0

easyJet

SAS

29,62

-30
01.01.2017

30,37
18.08.2017

AllikAS: BloomBErg

Juhiabide meistriklass 2. lend
6 olulist tööriista juhiabi igapäevatöös

29.09 -–08.12.2017
Kestus: 6 päeva

Dokumendihaldus ja digiarhiveerimine
· Firmaürituste projektijuhtimine
· Arukas ajajuhtimine juhiabi töös
· Heakeelsus kui juhiabi töövahend
· Enesekehtestamine juhiabi töös
· Tõhusad töövõtted MS Wordis
·

Mari Kõlli, Kadri Kõiv
Helika Mäekivi, Janne Kerdo
Ingrid Pappel, Jaan Vaabel,
Kristjan Otsmann

€

1080 €(km-ga 1 296 €)
Kehtib kuni 24.08.17
Tavahind: 1194 (km-ga 1 432,80 €)

Ühe mooduli hind 209 €(km-ga 250,80 €)

€

Info ja registreerimine:Maie Viilup

/

tel: 667 0282

/

e-post: maie.viilup@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee
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Saksamaa suuruselt teise
lennufirma Air Berlini läinud nädalal esitatud pankrotikaitse avaldus Euroopa lennundusturukonsolideerumise teema jälle
päevakorda. Enim on Air Berlini lõpust võita Lufthansal, mis saaks tugevama hinnastamisejõuja veel parema positsiooni koduturul rivaalide tõrjumiseks, ehkki konkurentsireeglid seavad piirid. Ka Ryanairil ja
Easyjetil oleks võimalus Air Berlini lõpust
Saksamaal turuosa kasvatada.
test. Samas tõstis

Eesti mootoritootja
kasum pea viis miljonit

Paremad prognoosid
Lufthansa aktsia on aasta algusest kerkinud 65% ning teise kvartali majandustulemusi avaldades teatas firma, et tõstab esimese poolaasta tugevate tulemuste järelkogu
aasta kasumiprognoosi.
Finnairi rivaalil SASil oli reisijate arvult
samutirekordiline juuli.Aktsia on aasta algusest enne reedest langust kerkinud 38%.
“On hea, et dollar on nõrk. Nii on kütus
odavam ja on kergem madalamate piletihindadega toime tulla,” kommenteeris SASi
juulikuu reisijate statistikat Taani Sydbanki
analüütik Jacob Pedersen. Piletihindadele
ta aasta teiseks pooleks enam nii suurt langust ei prognoosi kui aasta esimeses pooles. “Hinnatase on juba nii madal, et paljudel pole lihtsalt enam võimalik hindu veel
madalamale lasta,” kommenteeris ta Taani
majandsulehele Börsen. Pedersen soovitab
SASi aktsiat osta.
SAS on intensiivistanud kokkuhoiumeetmeid selle aasta siht on kasumisse jõuda. Tuleva aasta suhtes on firma optimistlikum, kui vahetuskursid ja kütuse
hind oluliselt ei muutu.
SASi suurim eraisikust investor on Rootsi miljardär Gerald Engström, kes ostis miljon SASi aktsiat, kui Rootsi ja Norra riik oma
osalust vähendasid.Kokku kuulub talle lennufirmas üle kolme miljoni aktsia. Hiljuti Rootsi majanduslehele Dagens Industri
antud intervjuus ütles ta, et SASi aktsia on
alahinnatud ning võimalusel ostaks ta sedajuurde. Ka Engström viitas soodsale konjunktuurile ning meetmetele, mida SAS on
rakendanud efektiivsuse tõstmiseks. Näiteks on lennukipargis nüüdvähem eri tüüpi mudeleid.
–

Kvartaliraporti avaldamise järel kerkis
Finnairi aktsia kaheksa päeva järjestkokku
29%. Siis tuli järsk langus, kui Nordea pank
aktsiale müügisoovituse andis. Nordea hinnasiht Finnairile on 8 eurot, reedel sulgus
aktsia terrorirünnakutesttingitud languse
järel 9.30 euro tasemel.
Kõige madalam oli Finnairi aktsia hind
2012. aasta suvel, mil see maksis 1,67 eurot.
Finnairile nii nagu teistele Euroopa lennufirmadele on soodne, kui dollar on nõrk.
Kütuse, varuosade ja mõnede teenuste eest
makstakse dollarites, lõviosa tuludest on
eurodes. Aasta algusest on euro dollarisuhtes tugevnenud ca 12%. Kütuse hind on püsinud mõõdukas ja Finnairi uued lennukid
on ökonoomsed.
Finnairi puhul on aktsia hinna tõusu
tõlgendatud ka võimaliku kosilase ilmumisega, kuid see eeldaks erastamist Soome riigile kuulub Finnairis üle 55% aktsia–

Investor Toomas ostma ei tõtanud
Äripäeva välja mõeldud Investor Toomase portfellis on lennufirmadest esindatud
odavlennufirma Ryanair. Toomas on otsinud võimalust aktsiat juurde osta. Olemasolevad aktsiad said ostetud pärast Brüsseli
terrorirünnakuid 2016. aasta kevadel ning
pärast Suurbritannia referendumit sama
aasta juunis, mis mõlemad aktsia hinda järsult alla viisid. Soetushinnaks kujunes vastavalt 13 ja 11 eurot aktsia eest.
Reedese languse peale Investor Toomas
aktsiat juurde ei ostnud, leides, et pigem
teeks seda suurema languse pealt. Seevastu
agentuuri Bloomberg koondatud analüütikute hinnangud Ryanairi aktsiale on ülekaalukalt “osta” soovitused. Firma viimase
kvartali majandustulemused olid head, käive kasvas 13% ja kasum 55%. Aasta algusest
on Ryanairi aktsia tõusnud üle 30%.

Mootoreid ja turbiine tootev Interconnect Product Assembly
kasvatas mullu käivet kolmandiku võrra. Kasum ulatus aga
peaaegu viie miljoni euroni.
Äripäeva infopanka jõudnud
ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et mootorite ja turbiinide tootmisega tegeleva In-

taga võrreldes oli palgal 23 initöötaj kohta suurenes 16%, 139 324 euroni.
Keskmine brutotasu tõusis 12%,
1127 euronikuus.
Eelmisel aastal võtsid omanikud firmast 1,36 miljonit eurot
dividende. 2015. aastal maksti dividende summas 1,2 miljo-

Product Assembly ASi müügitulu kasvas mullu
30%, 28,56 miljoni euroni. Ärikasum suurenes võrreldes eelneva aastaga 90%, 4,86 miljoni euroni.
Mullu töötas ettevõttes keskmiselt 205 inimest, eelneva aas-

nit eurot.
Interconnect Product Assembly on 1999. aastal asuta-

terconnect

Eesti ettevõte Agrello, mis loob
plokiahelal ja tehisintellektil
põhinevat tarkade lepingute
tehnoloogiat, suutis vaid kuu
ajaga kaasata üle 7000 bitcoini ehk üle 25 miljoni euro, kirjutab geenius.ee.

“Meie eesmärk on aidatakokkulepped õiguslikult korrektselt kirja panna ja vähendada
lepingutega seotud tehnilist
tööd. Agrello muudab lepingud
arvutis loetavaks, mille tulemusel on võimalikautomatiseerida
lepingu sõlmimist ja täitmist,
näiteks on Agrello tehnoloogia abil võimalik ilma inimese

25

miljonit eurot
ehk 7000 bitcoini õnnestus Ag-

rellol kaasata.

sekkumiseta teha ära lepingus
kokkulepitud maksed,” ütles ettevõtte tegevjuht Hando Rand.
Ta lisas, et tehnoloogia võimaldab lepinguid sõlmida erinevates keeltes ja võtab arvesse riikide õigussüsteemide eripärasid.
Toote arendamisele aitavad
kaasa näiteks Eesti advokaadibürood Lextal ja Attela, mille
vandeadvokaadi Marek Hermi
sõnul aitab Attela luua Agrello
platvormile lepingute põhjasid.
Agrello soovib seda tegema kaasata juriste üle maailma.
äripäev.ee

ÄRIPÄEV.EE
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Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

1 aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
0,10

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

-

-

200

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

200
150

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

0,75

0,75

1,15

1,25

1,35

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

350
100

Krediidipank

0,10

0,10

0,30

0,60

0,90

1,50

1,70

1,80

2,00

100/200 (4)

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

Inbank

-

-

Tallinna Äripank
Citadele Pank

keskmiselt

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

Versobank
DNB

1 kuu

2 kuud

0,05

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

-

0,90

1,00

1,30

200
500

-

0,00

Citadele Pank

-

0,00

Versobank

0,30

-

-

0,00

0,00

DNB
Krediidipank

0,05 (7)

-

(3)

Krediidipank

-

Inbank

-

500

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

3 kuud
6 kuud
kontakteeruge pangaga

0,35

0,45

0,70

0,90

1,10

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,15

100
100/200

(4)

Kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduse klientidele;
(4) internetipangas/kontoris (7) päevalõpu kontojäägilt,

0,01
-

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank Narva mnt. 63/1, Tallinn,
tel 770 0000, faks 770 0001,

DnB pank Tartu mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee
Hallivanamehe 4, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501, www.versobank.com

Eesti Krediidipank

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn,

tel 668 8066,

e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

Versobank

FONDID

REKLAAM
17.08

lHV Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-% aasta
aste

algusest

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Pensionifond L, EUR

1,62

1,62

1,62

2,33

2,27

2,88

3,94

4,12

Pensionifond M, EUR

1,27

1,27

1,27

1,42

1,67

1,55

3,28

3,60

88 369501

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

1,28

1,28

1,28

1,37

-0,47

-1,48

1,44

2,19

1,43

1,43

1,43

2,73

3,26

4,71

4,75

5,01

64 663 947
125 451 286

1,19

1,19

1,19

0,91

-0,37

-0,79

1,44

2,27

1,66

1,67

1,67

2,88

4,50

6,51

6,36

6,33

LHV Pensionifond Indeks

0,67

0,67

0,67

0,40

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,69

0,69

0,69

3,63

0,78

0,79

0,79

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

Tarkade lepingute arendaja
kaasas miljoneid

tud erakapitalil põhinev tootmisettevõte, mis on spetsialiseerunud elektromehaaniliste
lahenduste, automaatikaseadmete jakaabliköidikute tootmi-

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR

IT

sele, kirjutab ettevõte aruandes.
Selle omanikud onjohn Ross ja
Marko Männi.
“2016. aastat iseloomustab
ettevõtte müügitulu hüppeline
kasv,” kirjutab juhtkond tegevusaruandes. “Energiatööstuse
müük kasvas 23%. Kõige enam
suurenes tööstuselektroonika
müügitulu ning selle osakaal
kogukäibest tõusis 11-lt23%-ni.”
95% toodangust eksporditi, millest 81% läks Euroopa Liidu riikidesse ning 13%USAsse, 3% Kanadasse ja 3% Hiinasse, Indiasse
ja Brasiiliasse.

a

mestrohkem. Käive

nordea

pensions

1,58

-0,74

-

-

-

-

-

-

-1,28

0,29

719 983 788

20 758 890
14 028 787
5 526 664

1 025 973
539 234

1,04

11,52

11,64

11,64

2,65

3,04

-9,18

8,02

11 482 511,57

10,24

10,34

10,34

9,20

18,44

8,78

5,20

3 776 604,95

6,54

6,61

6,61

9,20

18,44

8,78

5,20

-

17.08

estonia
ost

müük

NAV

riski-% aasta
aste

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,11

1,11

1,11

6,03

1,05

3,41

3,31

4,13

0,96

0,96

0,96

9,15

0,71

5,76

4,84

5,27

215 606 308,70
29 455 327,61

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

3,74

1,02

0,9

1,98

2,72

0,89

0,89

0,89

2,02

0,15

-1,51

1,16

1,81

23 912 390,86
13344 645,82

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,49

1,52

1,51

12,15

0,41

8,39

6,08

6,87

10 847 801,77

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,20

0,6

0,56

2,44

2,91

2 394 692,58

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

fondi maht

trigon asset management

17.08
ost

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR

21,75

22,53

22,08

7,37

15,74

22,00

19,18

12,89

34,35

35,57

34,88

11,57

25,22

36,89

11,84

13,31

4 692 131,32
156 499 992,34

Trigon VenemaaTop Picks Fond C, EUR

22,59

23,39

22,93

21,51

-7,78

23,04

11,92

2,20

9 046 064,33

Trigon

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV Varahaldus AS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Trigon Asset Management AS
Viru Väljak 2, Tallinn 10111
tel. +372 667 92 00, www.trigon.ee

faks 680 0402
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Toorained on jälle
atraktiivsed

Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

52 nädalat

1254,65
1212,5

1125,0
1037,5

Viimase paari nädala jooksul on minu tähelepanu
püüdnud tööstusmetallid ja nende kaevandajad.
Toorainete hinnatõus on kestnud

napilt
üle aasta ja on hakanud ilmumaküllaltki kindlad märgid, et 2011. aastal alanud
langus on seljataga ning põhjast juba läbi käidud.
Majandusteaduse doktoriks tituleeritud vase hind tõusis eelmisel nädalalkolme aasta kõrgeima tasemeni. Tsingi tonnihind on jõudnud viimase kümnendi tippu. Alumiinium kaupleb samutikolme
aasta tipus. Olen toorainesektoril silma
peal hoidnud ja ka mul tekkis õigustatult
küsimus, kas tööstusmetallide hinnapõhi,
kuhu jõutipoolteist aastat tagasi, on tõesti ajalugu? Kas toorained on jõudnud uuele pulliturule?

Kuna toor-

väga tsükliline,

siis on täiesti

alguses.

18.08

USD

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

50,98

t

540,00

06 08

1259,11
993,78

–

5500

-0,37%

4000

väärtus 287 157,45 eurot
51% aktsiad / 43% raha / 6% võlakirjad
2016

2017

aktsiate päevane muutus protsentides

iShares MSCI Brazil Capped (EWZ)

0,81
0,41

Apple

Toorainetel ja kaevandusfirmadel kriisi
ajal väga hästi ei ole läinud.

Leroy Seafood

Kõike arvesse võttes olen praegu pigem
optimistide leeris, sest hinnad tõusevad
ja märgid näitavad, et põhi on seljataga.
Kuna toorainesektor on väga tsükliline,
siis on täiesti võimalik, et oleme uue tõusutsükli alguses. Investeeringuna kaalun
pigem kaevandajate aktsiaid, sest sealt on
võimalik saadaka dividende.Tooraineid
ma ostma ei taha hakata, sest ainuüksi kapitalikasvule panustamine on liiga suur
spekulatsioon.
Eriti põnevad on toorainete seas alumiinium, koobalt ja liitium, mis on seotud elektriautode revolutsiooniga. The
Economist kutsus liitiumit“maailma kuumimaks tooraineks” ning investeerimispank GoldmanSachs tituleeris tooraine
“uueks bensiiniks”. See selleks. Esimesena
suundun ma siiski suurema turuväärtusegakaevandusfirmasid uurima, sest nendega on seotud vähemriske.

–

0,30
0,11

Microsoft
Berkshire Hathaway B-aktsia
Statoil
Olympic EG
Baltic Horizon Fund

Olen optimistlik

Värvilised metallid

17.08

0
-0,35

-0,52
-0,59

Apranga

–0,72

Tallink

–0,89

Ryanair

–1,64

Viimased tehingud
Ostis: 19. juunil 100 iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) osakut hinnaga 30,91 eurot osaku kohta. Tehingusumma oli 3091,20 eurot.
Teenustasu oli 14,13 eurot.
Müüs: 11. mail 210 Lerøy Seafoodi aktsiat
hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma
oli 10 043,35 Teenustasu oli 15,06
€.

PANE TÄHELE
Hispaania terrorirünnakud viisid Euroopa aktsiad langusesse, enim kukkusid turismisektori
väärtpaberid.

€.

Hiina naftakonglomeraat CEFC
kaalub poolenisti Vene riigile kuuluvas Rosneftis osaluse soetamist.

SINU ARVAMUS

Kommenteeri Toomase Investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee

t

Masuut (1% väävel), t
Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

0,00

14

-1,72

679
319

471,75

Baltika
Ekspress Grupp

1,330

-0,75

454,75

Tina LME

20150

4,170

-1,18

309,50

Tsink LME

3096

Harju Elekter
LHV Group

11,400

0,00

9,500

0,00

2,929

127,85
370,10
1900,00

139,00

Väärismetallid

18.08

Merko Ehitus
Nordecon
Olympic EG

unts 31,105 g

P/E

käive,

P/B

ROE

EUR

5 514
34 887

18.08

Helsingi

divid.
tootlus

aktsia

Meeletu tõus: Grindeksi aktsia

on tõusnud aasta algusest enam
kui 100%, 9,29 eurole.

18.08
muutus
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

divid.
tootlus

%

-

-8,1%

0,84

0,7%

Alma Media

6,71

-1,03

19,2

4,5

2,4

-

-1,2%

2,51

0,0%

Citycon

2,27

-0,61

16,2

0,9

6,2

9,0

9,1%

0,82

4,5%

Elisa Comm.

35,94

-0,08

18,2

6,5

4,2

2,7

47,1%

1,26

4,3%

Finnair

9,31

-1,06

-

1,8

-

15,2

21,0%

3,20

1,3%

Fortum

14,82

0,82

34,5

1,0

-

22,4

6,1%

1,38

4,3%

HKScan

3,10

0,00

-

0,4

5,2

45,09

-0,81

26,5

2,2

4,4

34,61

-1,00

-

2,3

3,8

1,260

1,61

20 985
1 512

23,4

5,1%

1,19

7,1%

1,900

-0,52

92 197

9,1

29,0%

2,65

5,3%

Kesko
Neste Oil

=

-1,01

14 899

43,3

1,9%

0,83

0,0%

Nokia

5,26

-2,05

-

1,7

-

1298,81

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,490

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

2,360

0,00

-

-

-2,7%

1,54

0,0%

Olvi

30,25

1,17

16,8

3,1

2,5

983,55

Silvano FG

2,700

-0,37

25 166

10,8

36,18

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

924,80

Skano Group

0,596

0,00

-

-

17,17

Tallink Grupp

1,110

-0,89

148597

12,500

0,00

368

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

Euroopa Keskpank

VALUUTA
Austraalia dollar

AUD

1,476

Singapuri dollar

SGD

1,598

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,909

CNY

7,811

Šveitsi frank

CHF

1,131

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

9,152

DKK
THB

7,435

75,060

Taani kroon
Tai baat

38,893

JPY

128,810

Tšehhi kroon

CZK

26,012

CAD

1,477

Türgi liir

TRY

4,120

KRW

1331,950

Ungari forint

HUF

304,050

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,324

USA dollar

USD

1,170

PLN

4,258

Rumeenia leu

RON

4,585

Jaapani jeen

1,370
0,285

Arco Vara

USD/unts,

LIFFE Pariis

muutus
eelm, %

2481
10775

18.08

USD/t

sulgemishind, EUR

Plii LME
Nikkel LME

=

Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t

aktsia
2086
6496

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

Tallinn

Alumiinium LME
Vask LME

47,03

t

Kanada dollar
Korea won

päevane muutus

ALLIKAS: THOMSON REUTERS DATASTREAM

USD/t

Rapsiseemned NYSE

investeeringutel?

6452,25

2015

04

BÖRS

Kütused

Valge suhkur NYSE LIFFE,

Kuidas läheb Toomase

18.08.2017

2014

02

Swedbank tõi värskes analüüsis välja, et kuigi teine kvartal oli
oodatult hea, ei lase eesootavad
kohtuotsused aktsia suhtes väga
suurt optimismi üles näidata.
Tallinna Vee teise kvartali tulemused jätsid analüütikute ootused
varju: maksude-eelne kasum kasvas 15 protsendi võrra seda eelkõige tänu asjaolule, et veefirma
vajas teises kvartalis vähem juriidilist nõustamist ning neilt kuludelt sai kokku hoida. Täpsemalt
kahanesid administratiivkulud
möödunud aasta teise kvartaliga
võrreldes lausa poole võrra. Kontserni kasum oli poole miljoni euro
võrra prognoositust suurem 4,3
miljonit eurot.
Kuna Tallinna Vee aktsia hind teises kvartalis pisut langes, siis otsustasid Swedbanki analüütikud
muuta aktsia müügisoovituse
“hoia” peale. Hinnasiht 12,6 eurot
jäeti samaks. Reedel kauples aktsia 12,5 euro juures. Viimase kuue
kuuga on aktsia kaotanud ligi 9
protsenti oma väärtusest.

PORTFELL

investor Toomas

2013

12

Swedbank muutis
Tallinna Vee osas meelt

vesteerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse anti
investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus,
investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäeva tagumisel leheküljel ja veebis.

8500

BÖRSIKAUBAD

Kerge kütteõli,

Vase hind on kerkinud Londoni
metallibörsil 3 aasta tippu

7000

10

BÖRS

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

10 000

Paljud analüütikud ütlevad, et turu põhinäitajad on tugevad. Nõudluse poole pealt
võib välja tuua näiteks maailmamajanduse kosumise ja Hiina taristuprojektid. Mõlemad hoiavad nõudluse kõrgel.
Samal ajal on pikka aega kestnud madalate hindade periood sundinud paljusid
kaevandusi otsi kokku tõmbama, mis on
tähendanud tootmise piiramist. Ka Hiina
on viimasel ajal keskkonnaprobleemide
tõttu erinevate metallide tootmist piiranud. Kaasa on aidanud dollari odavnemine. Jänkide valuuta on tänavu nõrgenenud
lausa 9 protsenti (ICE dollariindeks). Olgu
öeldud, et odavam dollar muudab teiste
valuutade kasutajate jaoks toorained odavamaks, mis sütitab nõudlust.
Teisalt on õhus veel mitmeidküsimärke. Mulle tundub, et toorained on viimasel
ajal tõusnud veidikiiresti ning peagi võib
tullakorrektsioon. Lisaks sellele on hinnatõus tekitanud olukorra, kus paljude toorainete puhul on kaevandamise laiendamine muutunud uuesti atraktiivseks. Igasugune tootmise tõstmine hakkaks hindu
kiiresti survestama. Suuresti mõjutavad
tooraineidka finantsturud, kus riskid on
minu hinnangul viimasel ajal kasvanud.

Diislikütus,

08

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

USD/tonn

võimalik, et
oleme uue
tõusutsükli

Seis tundub paljulubav

Mootoribensiin,

950,0

HIND

ainesektor on

-0,35% ~

1300,0

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

22,8%

2,46

7,4%

PKC Group

24,42

0,00

3,7

-

0,59

6,48

-0,31

-

0,5

-

0,92

0,0%
2,7%

Stockmann

17,2

-23,0%
5,3%

Stora Enso

11,51

-0,95

-

1,6

-

11,1

23,8%

2,64

4,3%

22,42

-1,54

-

1,5

4,2

7,22

-1,43

120,3

1,7

3,0

9,620

0,10

4 913
27 310

15,2

15,4%

2,35

6,5%

0,620

0,00

-

-

-2,1%

1,16

0,0%

1,350

-0,59

1 998

-

-

-

-

UPM
YIT

Kymmene

aktsia

hind, EUR

18.08

Riia

Apranga
aktsia

sulgemis-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

18.08

Vilnius

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi(IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal

divid.

tootlus

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

2,74

-0,72

-

3,1

5,8

Invalda

4,650

0,00

-

-

-

Linas Agro
Panevezio Statybos

0,706

0,14

31,8

0,7

-

1,280

-0,78

-

0,6

-

Grindex

9,25

4,52

6,3

0,7

-

Latvijas Gaze

9,14

-0,11

23,0

1,1

-

Siauliu Bankas

0,591

0,17

2,8

1,4

-

Olainfarm

11,40

0,00

13,2

1,6

-

Snaige

0,313

-10,32

-

0,6

-

SAF Tehnika

6,50

-2,26

12,5

1,6

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

Grindeks

Baltika

9,5385

69,6806

+4,52%

–1,72%

LOE VEEBIST
Värsked börsiuudised ja turuülevaade:

ww w.a ri paev.ee/i n vestor

