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DANSKE SIJOITUSNEUVONTA SUOMI MALLISALKKU

Suomi –mallisalkun katsaus ja muutokset 25.4.2023

Muutokset Suomi-mallisalkussa 

• Huhtamäki myyty pois mallisalkusta (aiemmin 3 %)

• QT Groupin painoa pienennetty kovan nousun jälkeen (paino aiemmin 6 %, nyt 5 %)

• Nokiaa lisätty (aiemmin 6 %, nyt 8 %) tuloksen jälkeisen suuren laskun vuoksi.

• Myös Valmetin (aiemmin 5 %, nyt 6 %) ja Puuilon (aiemmin 3 %, nyt 4 %) painoa lisättiin

Salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti muut painotukset sekä osakevalinnat pidettiin ennallaan.
Mallisalkussa on tällä hetkellä 19 eri osaketta, yksittäisen osakkeen paino mallisalkussa on 2 -10 %.

Lähde:  Danske Bank 25/4/2023. Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä 
asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta –
tuottokehitys voi olla negatiivinen

Voit verkkopankissa tarkastella oman Sijoitusneuvontapalvelussa olevan salkkusi 

sisältöä suhteessa mallisalkkuun ja laskea tarvittavat toimeksiannot, jos haluat 

päivittää sijoitussalkkusi mallisalkun sijoitusjakauman mukaisest i. 

• Valitse ensin Sijoitukset-valikosta 'Käytössä olevat palvelut'
• Valitse sitten 'Näytä sopimus' haluamasi Sijoitusneuvontasopimuksen kohdalta
• Avaa Sijoitussuositukset-välileht i.
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DANSKE SIJOITUSNEUVONTA SUOMI MALLISALKKU

Suomi –mallisalkun katsaus ja muutokset 25.4.2023

Tapahtumat sijoitusmarkkinoilla

• Suomen markkinatuotto alkuvuonna heikko suhteessa liki 12 % tuottaneeseen Eurooppaan ja Ruotsiin tai yli 
8,5% tuottaneeseen Yhdysvaltojen markkinaan.

• Suurimpien yhtiöiden HEX25-indeksistä vain QT Group on tuottanut selvästi Eurooppaa paremmin. Lisäksi 
muutama konepaja ja Elisa yltävät hieman Euroopan ylittävään tuottoon.

• Kaikki muut ovat Eurooppaa perässä. Näistä reippaasti miinuksella vuoden alusta ovat Nokia, kaikki metsäyhtiöt, 
Sampo, Fortum, Orion, Kojamo ja Nokian Renkaat.

• Suomen eteenpäin katsovaa 12 kuukauden tulosennustetta on laskettu yli 2 prosenttia kun Euroopan ennusteet 
ovat nousseet noin 4,5 prosenttia.

• Pitkän aikavälin näkymät ovat valtaosalla yhtiöistä ennallaan, joten heikko kurssikehitys on parantanut niiden 
tuottonäkymiä ja tarjoaa mahdollisuuksia kasvattaa niiden painoa.

• Inflaatio näyttää maltillistuvan ja korkojen nousu pysähtyvän. Talous näyttää kestävän yllättävän hyvin vaikka 
Suomessa onkin loiva taantuma meneillään ja Euroopassa kasvu nollan tuntumassa.

Lähde:  Danske Bank 25/4/2023. Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä 
asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta –
tuottokehitys voi olla negatiivinen
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Päivitys sijoitusnäkemyksessä: korkosijoituksissa High Yield-lainat lasketaan 
kaksinkertaiseen alipainoon ja kehittyvien markkinoiden lainat nostetaan neutraaliin 

painoon 

• Johtuen suhteellisen hitaan talouskasvuympäristön jatkumisesta ja korkojen nostojen alkaessa vaikuttaa reaalitalouteen, teemme muutoksia sijoitusnäkemystämme 
seuraavien mallisalkkujen korkosijoitusten sisällä. Laskemme heikomman luottoluokituksen, eli ns. high yield, yrityslainat kaksinkertaiseen alipainoon ja nostamme 
kehittyvien markkinoiden lainat neutraaliin painoon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että näkemystä seuraavien mallisalkkujen korkosijoituksista poistettiin high yield-
rahastosijoitukset ja näiden osuus lisättiin kehittyvien markkinoiden lainoihin sijoittaviin rahastoihin.  

• Tällä hetkellä high yield-lainojen riskimarginaalit ovat edelleen lähellä historiallista keskiarvoaan, ja näkemyksemme mukaan korkeiden korkojen ympäristö sekä
vallitseva markkinaheilunta pankkisektorilla ei heijastu riittävästi omaisuusluokan hinnoittelussa. Erityisesti kiristyvien luottoehtojen tulisi pian näkyä high yield-
lainojen riskilisienhinnoittelussa. Näemme myös riskin konkurssien lisääntymisestä, jolla on negatiivisia vaikutuksia omaisuusluokan arvostukseen. 

• Kehittyvien markkinoiden lainat eivät myöskään ole riskitön omaisuusluokka. Näemme kuitenkin Kiinan talouden elpymisen hyödyttävän kyseistä omaisuusluokkaa, joka
on myös houkuttelevammin arvostettu kuin high yield-lainat. Säilytämme korkosijoituksissa paikallisten joukkolainojen ja paremman luottoluokituksen, Investmen
Grade, yrityslainojen ylipainotuksen.

• Omaisuusluokkien välisen painotuksen säilytämme ennallaan helmikuun lopussa julkaistun näkemyksemme mukaisesti: osakesijoitukset ja korkosijoitukset säilytetään
neutraalissa painossa. Eli suosimme näiden omaisuusluokkien pitämistä pitkän aikavälin sijoitustavoitteen mukaisessa painossa. 

• Muutokset koskevat mallisalkkuja: Sijoitusneuvonta Korko ja Yhdistelmä, Sijoitusneuvonta Korko Plus ja Yhdistelmä Plus, Sijoitusneuvonta Online Korko ja Online 
Yhdistelmä sekä Sijoitusneuvonta ESG Yhdistelmä.

Danske Bank. 22/3/2023. Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä 
asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta 
– tuottokehitys voi olla negatiivinen



Danske Sijoitusneuvonta –
sijoitusnäkemyksen 
ja mallisalkkujen teemat
28.2.2023



6

Muutokset ja teemat sijoitusnäkemystä seuraavissa maailmanlaajuisesti hajautetuissa
mallisalkuissa

• Olemme julkaisseet uuden sijoitusnäkemyksen, ja sen myötä nostamme osakkeiden painoa aiemmasta alipainosta neutraaliin painoon. Vaikka markkinoiden ja talouden 
näkymät eivät ole enää yhtä heikot kuin aiemmin, suhtautumme edelleen maltillisesti riskin ottamiseen vallitsevassa ympäristössä. Lyhyellä aikavälillä osakkeiden 
näkymät ovat parantuneet, mutta tietty varovaisuus on tarpeen

• Positiivisessa riskiskenaariossa keskuspankit onnistuivat hidastamaan inflaatiota ilman, että talouden toimeliaisuus hidastuu merkittävästi, jolloin kasvu jatkuu 
hyvänä. 

• Negatiivisessa riskiskenaariossa inflaatio kääntyy uudelleen nousuun taloudellisen toimeliaisuuden elpyessä nopeasti muun mua ssa Kiinan uudelleen avautumisen 
seurauksena. Tämä saa keskuspankit nostamaan korkoja huomattavasti enemmän kuin mitä markkinat tällä hetkellä odottavat hinnoittelussaan, ja seurauksena on 
syvä taantuma

• Uskomme edessä olevan korkean volatiliteetin ajanjakson, koska vähäisetkin uutiset voivat saada mielialat kallistumaan suuntaan taikka toiseen. Kuitenkin, 
kasvunäkymä on aiempaa parempi ja siksi nostamme osakkeet alipainosta neutraaliin painoon ja vastaavasti laskemme korkosijoitukset ylipainosta neutraaliin painon. 
Toisin sanoen, suosittelemme osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tasapainottamista oman pitkän aikavälin tavoitepainon mukaisesti.

• Muutoksia toteutettu mallisalkuissa: Danske Sijoitusneuvonta Online, Danske Sijoitusneuvonta, Danske Sijoitusneuvonta Plus ja ESG.      

Voit verkkopankissa tarkastella oman Sijoitusneuvontapalvelussa olevan salkkusi sisältöä suhteessa mallisalkkuun ja laskea tarv ittavat toimeksiannot, jos haluat 

päiv ittää sijoitussalkkusi mallisalkun sijoitusjakauman mukaisest i. Ei koske Valinta-mallisalkkuja.

• Valitse ensin Sijoitukset-valikosta 'Käytössä olevat palvelut'
• Valitse sitten 'Näytä sopimus' haluamasi Sijoitusneuvontasopimuksen kohdalta
• Avaa Sijoitussuositukset-välileht i.

Lähde:  Danske Bank. 28/2/2023. Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, 
riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta – tuottokehitys voi olla negatiivinen
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Teemat Sijoitusneuvonnan maailmanlaajuisesti hajautetuissa mallisalkuissa

Osakkeet:

• Vaikka odotamme Yhdysvaltoihin lievää taantumaa, on maan talous monella tavalla edelleen vahva. Samalla alueen osakkeiden hinnoittelu on 
edelleen korkea. Suosittelemme tällä hetkellä yhdysvaltalaisten osakkeiden neutraalia painotusta

• Eurooppalaiset osakkeet ovat tuottaneet lokakuusta lähtien hyvin, ja paremmin kuin markkinat yleensä. Koska olemme arvioineet, että 
hinnoitteluun sisältyy liian paljon hyvää ja riskejä on yhä, säilytämme eurooppalaisten osakkeiden alipainotuksen.

• Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat viime aikoina selvästi nousseet, kun varsinkin Kiinan kasvunäkymät ovat merkittävästi muuttuneet. 
Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat yhä riskitekijä, ja suhteiden kylmeneminen entisestään johtaisi negatiivisiin seurauksiin Kiinalle ja muillekin 
kehittyvien markkinoiden maille. Näemme kehittyvien markkinoiden osakkeissa kuitenkin edelleen tuottopotentiaalia, ja siksi säilytämme niiden 
ylipainon. 

• Maailmantalouden kasvun hidastuminen haittaa japanilaisia osakkeita, mutta toisaalta niitä hyödyttää maan tärkeimmän vientimarkkina-
alueen, Kiinan, uudelleen avautuminen. Suhtautumisemme japanilaisiin osakkeisiin on muuttunut hieman positiivisemmaksi, mutta pidämme 
niiden painon toistaiseksi neutraalina. 

Voit verkkopankissa tarkastella oman Sijoitusneuvontapalvelussa olevan salkkusi sisältöä suhteessa mallisalkkuun ja laskea tarvittavat toimeksiannot, jos haluat 

päiv ittää sijoitussalkkusi mallisalkun sijoitusjakauman mukaisest i. Ei koske Valinta-mallisalkkuja.

• Valitse ensin Sijoitukset-valikosta 'Käytössä olevat palvelut'
• Valitse sitten 'Näytä sopimus' haluamasi Sijoitusneuvontasopimuksen kohdalta
• Avaa Sijoitussuositukset-välileht i.

Lähde:  Danske Bank. 28/2/2023. Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, 
riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta – tuottokehitys voi olla negatiivinen
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Teemat Sijoitusneuvonnan maailmanlaajuisesti hajautetuissa mallisalkuissa

Korkosijoitukset:

• Ylipainotamme paikallisia joukkolainoja (lyhyen koron ja valtionlainasijoitukset). Nousseen korkotason myötä sijoittaja voi saada kohtuullista 
tuottoa muualtakin kuin osakemarkkinoilta Rahamarkkinasijoitukset ovatkin varteenotettava vaihtoehto suhteellisen lyhyiden euroalueen 
valtionvelkakirjojen lisäksi. Koska odotamme korkotason laskevan hieman myöhemmin tänä vuonna, suosittelemme rahamarkkinasijo itusten 
lisäksi euroalueen valtionlainoja hieman pidemmällä, muutamien vuosien duraatiolla. 

• Pidämme paremman luottoluokituksen, eli ns. investment grade, yrityslainoja edelleen houkuttelevina, koska ne tarjoavat valtionobligaatioihin 
verrattuna hieman parempaa korkoa hieman pienemmällä riskillä kuin muut joukkolainat tai osakkeet. Investment grade -joukkovelkakirjat 
voivat menestyä huonommin kuin valtionobligaatiot riskialttiissa skenaariossa, jossa korkoerot, eli joukkolainojen lisäkorko suhteessa 
valtionobligaatioihin, todennäköisesti merkittävästi levenevät

• Alipainotamme riskisempiä korko-omaisuusluokkia, kuten kehittyvien markkinoiden lainoja sekä heikomman luottoluokituksen, eli ns. high yield, 
yrityslainoja. Odotamme dollarin hieman vahvistuvan seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä vaikuttaa negatiivisesti kehittyvien markkinoiden 
joukkovelkakirjoihin. Yhdistettynä odotuksiimme globaalin kasvun hidastumisesta myös tämä vaikuttaa osaltaan siihen, että jatkamme tämän 
omaisuusluokan alipainotusta. 

• Heikentynyt kysyntä rasittaa yrityksiä. High yield -joukkovelkakirjojen korko on suhteellisen korkea, mutta nykyinen luottoriskimarginaali, eli 
lisäkorko verrattuna valtionobligaatioihin, on lähellä historiallista keskiarvoa, emmekä pidä tätä riskit huomioon ottaen erityisen 
houkuttelevana. 

Voit verkkopankissa tarkastella oman Sijoitusneuvontapalvelussa olevan salkkusi sisältöä suhteessa mallisalkkuun ja laskea tarvittavat toimeksiannot, jos haluat 

päiv ittää sijoitussalkkusi mallisalkun sijoitusjakauman mukaisest i. Ei koske Valinta-mallisalkkuja.

• Valitse ensin Sijoitukset-valikosta 'Käytössä olevat palvelut'
• Valitse sitten 'Näytä sopimus' haluamasi Sijoitusneuvontasopimuksen kohdalta
• Avaa Sijoitussuositukset-välileht i.
Lähde:  Danske Bank. 28/2/2023. Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, 

riskeihin ja verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta – tuottokehitys voi olla negatiivinen
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Vastuuvarauma

Danske Bank tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä pankki) on laatinut tämän esityksen eikä se välttämättä edusta pankin virallista kantaa. Selvitys 
perustuu pankin tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu pankin luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Vaikka pyrkimyksenä on 
antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki taikka sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjentietojen, arvioiden tai mielipiteiden 
oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita esityksen tai sen sisältämien tietojen käyttö voi 
aiheuttaa. Esityksen sisältö edustaa pankin näkemystä ja arvioita selvityksen julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamattamuuttaa. Tämä esitys sisältää pankin 
immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki immateriaaliset ja muut oikeudet. Esitys on pankin yleistä tietoa, eikä esitettyä tietoa tule 
käsittää yksilölliseksi suositukseksi tai kehotukseksi sijoitus- tai muihin toimenpiteisiin. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tavoiteltu tuotto voi 
jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Asiakas vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä, valitsemansa sijoituspalvelun, toimintansa ja 
rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojensa taloudellisista seuraamuksista ja asiakkaan tulee aina ennen päätöksen tekemistä tutustua sijoituspalvelun sekä 
rahoitusvälineen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä asiakkaan on aina perustettava päätöksensä omaan arvioonsa 
rahoitusvälineestä ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Esitys ei ole kehotus arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin eikä sitä voida missään tilanteessa pitää 
arvopaperin tai muun rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena. Sama koskee myös niitä alueita, joiden laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. 
Pankki taikka sen palveluksessa oleva henkilö saattaa tarjota palveluita esityksessä mainituilla tuotteilla tai esityksessä mainitulle yhtiölle, käydä kauppaa esityksessä 
mainituilla tuotteilla tai esityksessä mainittujen yhtiöiden liikkeeseen laskemilla arvopapereilla, hoitaa esityksessä mainittujen yhtiöiden toimeksiantoja taikka on 
saattanut toimia esityksessä esitetyn tiedon perusteella jo ennen selvityksen julkaisemista. Esitys on tarkoitettu ainoastaanalkuperäisen vastaanottajan käyttöön eikä 
sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman pankin kirjallista etukäteislupaa. 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Danske Bank A/S, Kööpenhamina 
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK Rek. nro. 61 12 62 28
Y-tunnus 1078693-2 
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