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DANSKE VARAINHOITOSTRATEGIAT –OSAKESALKKU POHJOISMAAT

Kehitys – Osakesalkku Pohjoismaat

Osingot eivät ole mukena mallisalkun eikä vertailuindeksin tuotossa
Lähde: Danske Bank Asset Management
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Salkku Vertailuindeksi Tuottoero
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5,69 %
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Salkku Vertailuindeksi Tuottoero
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Kehitys – Osakesalkku Pohjoismaat

Alusta 15.11.2017 alkaen

Osinkoja ei ole huomioitu salkun kehityksessä eivätkä ne sisälly vertailuindeksin kehitykseen.
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.

Kuluneen kuukauden aikana myös 
pohjoismainen osakemarkkina tuotti 
positiivisesti. Sektoreissa tuotto oli laaja-
alaista, vain energian, materiaalien ja IT:n 
jäädessä negatiiviselle puolelle. Salkku kehittyi 
kuluneena kuukautena vertailuindeksiä 
paremmin. Positiivista tuottoeroa toivat eniten 

ylipainot GN Store Nordissa, QT Groupissa ja 
Atlas Copcossa. Tätä positiivista tuottoeroa 
kavensivat puolestaan eniten ylipainot Nordic 
Semiconductorissa ja Trelleborgissa ja 
Nesteessä.

Strategiaan tehtiin kuluneen kuukauden aikana 
muutoksia. Ylipainoja kevennettiin jälleen hyvin 
suhteellisesti performoineissa nimissä (mm. 
Novo Nordisk ja QT). Myynneillä rahoitettiin 
lisää ostoja entistä houkuttelevammaksi 
muuttuneisiin yhtiöihin (mm. Equinor, GN Store
Nord ja ISS) ja tasoitettiin mm. maiden välisiä 
painoja.
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Osakesalkku Pohjoismaat

Omistukset ja painotukset

Lähde: Danske Bank Asset Management

13,4 %

8,1 %

6,6 %

5,7 %

5,1 %

5,0 %

4,8 %

4,7 %

4,5 %

4,4 %

4,4 %

4,2 %

4,2 %

4,1 %

4,0 %

3,4 %

3,3 %

3,1 %

3,0 %

2,3 %

1,7 %

Novo Nordisk B

Investor AB B

Atlas Copco AB A

Equinor ASA

Neste Oyj

Hexagon AB B

Skandinaviska Enskilda Banken A

Kongsberg Gruppen ASA

GN Store Nord

QT Group Oyj

Assa Abloy AB B

ISS

Royal Unibrew

Nibe Industrier AB B

AstraZeneca Plc

Outokumpu Oyj

Epiroc AB A

Essity AB B

Trelleborg AB B

Nordic Semiconductor ASA

Cash etc.
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Osakesalkku Pohjoismaat– Salkunhoitaja

Ossi Lönnström
Portfolio Manager

Työkokemus
• Analyytikko, Danske Bank
‒ Finnish Equities
‒ Global FI&C Research, Tanska
‒ Sustainability and Impact Investment

• Matemaatikko, Ilmarinen

Koulutus
• KTM, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
• CESGA, EFFAS Certified ESG Analyst
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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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