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DANSKE VARAINHOITOSTRATEGIAT –OSAKESALKKU SUOMI

Kehitys – Osakesalkku Suomi

Osingot eivät ole mukena mallisalkun eikä vertailuindeksin tuotossa
Lähde: Danske Bank Asset Management
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YTD

0,49 %

0,04 %

0,45 %

Salkku Vertailuindeksi Tuottoero

4,89 %

0,11 %

4,78 %

Salkku Vertailuindeksi Tuottoero
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Kehitys – Osakesalkku Suomi

Alusta 15.11.2017 alkaen

Lähde: Danske Bank Asset Management
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Kuukausikommentti 5.5.2023

Lähde:  Danske Bank Asset Management

Huhtikuussa saatiin taas kattava määrä uutta 
tietoa yritysten kehityksestä kun suuri osa 
yhtiöistä raportoi ensimmäisen neljänneksen 
lukunsa. Tulokset ovat olleet keskimäärin 
odotuksia vahvempia ja positiivisia yllätyksiä on 
nähty selvästi negatiivisia enemmän. Tulokset 
jäävät kyllä vuoden takaisista tasoista, mutta 
odotuksia selvästi vähemmän. Liikevaihdot ovat 
kovan inflaation tukemana kasvussa, mutta 

kulut ovat nousseet enemmän. Voittomarginaalit 
ovat siten olleet hieman paineessa, mutta 
yllättävän hyvin moni yhtiö on onnistunut niitä 
hillitsemään, mikä onkin ollut monen yhtiön 
osalta positiivisen yllätyksen taustalla.

Helsingin pörssi nousi huhtikuussa noin 
prosentin, Yhdysvallat 1,5 prosenttia ja 
Eurooppa jatkoi vahvaa menoaan nousten noin 
2,5 prosenttia.

Strategia tuotti huhtikuussa likimain markkinan 
verran. Suurimmat positiiviset vaikutukset 
tulivat sijoituksista QT Groupiin ja Mustiin. 
Tuottoja puolestaan heikensi etenkin 
alipainomme Koneessa ja Wärtsilässä.

Strategiaan tehtiin kuukauden aikana useita 
muutoksia. Huhtamäki myytiin pois, QT Groupin 
painoa pienettiin voimakkaan kurssinousun 
myötä nousseiden arvostustasojen vuoksi ja 
Outokumpua kevennettiin heikentyneen 
ruostumattoman teräksen markkinan 
seurauksena. Lisäksi osinkoja tippui tilille 
reippaasti. Näistä myynneistä ja osingoista 
saaduilla rahoilla kasvatettiin painoa reippaasti 
laskeneissa Nokiassa, Talenomissa, Stora 
Ensossa ja Sanomassa sekä parantuvien 
näkymien vuoksi Mustissa, Puuilossa, 
Kamuxissa ja Harviassa.
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Omistukset Osakesalkku Suomi

Omistukset ja painotukset

Lähde:  Danske Bank Asset Management

11,6 %

9,7 %

9,5 %

7,2 %

6,7 %

5,6 %

5,5 %

5,5 %

4,5 %

4,4 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

3,4 %

3,1 %

2,7 %

0,4 %

Neste Oyj

Sampo Oyj A

Nordea Bank Abp

Nokia Oyj

Valmet Oyj

UPM-Kymmene Oyj

QT Group Oyj

Talenom Oyj

Stora Enso Oyj R

Metso Outotec Oyj

Musti Group Oyj

Puuilo Oyj

Kamux Corp.

Harvia Oyj

TietoEVRY Oyj

Fortum Oyj

Outokumpu Oyj

Cash etc.
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Varainhoitostrategiat– Osakesalkku Suomi

Osakesalkku Suomi– Salkunhoitaja

Ville Kivipelto
Head of Finnish Equities, Lead Portfolio Manager

Työkokemus
• 17 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta

• Päävastuullinen salkunhoitaja
‒ DI Emerging Markets Equity Fund 2012- 2021
‒ Global Equity Solution Fund

Koulutus
• M.Sc. Applied Mathematics and Business Strategy from Helsinki 

University of Technology
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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 esitettyjen tietojen, 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 ilmoittamatta muuttaa. 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 ainoastaan alkuperäisen 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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