
Zenostock-tutkimuspalvelu 
osana Danske Bankin Sijoittajan 
Lisäpalveluita

Zenostock on helppokäyttöinen ja monipuolinen osakkeiden etsintä- ja tutkimuspal-
velu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa osakesijoittajalle. Palvelun avulla voit 
esimerkiksi tutkia omistamiasi osakkeita sekä löytää uusia eri arvostuskertoimilla 
mitaten edullisia ja mielenkiintoisia omaan sijoitustyyliisi sopivia osakkeita. 

Palvelun ovat suunnitelleet salkunhoitajat, joilla on pitkä ammatillinen käytännön 
kokemus menestyksellisestä osakesalkunhoidosta, osakkeiden tutkimisesta ja 
arvioinnista. 

Danske Bankin sijoittajan lisäpalveluista Analyysi- ja Stream-palvelut sisältävät  
ainutlaatuisen osakkeiden tutkimuspalvelun Zenostockin. Analyysipalvelun tai 
Stream-palvelun voit aktivoida itsellesi verkkopankissa tai ottamalla yhteyttä pank-
kiin. Analyysipalvelu on maksuton asiakkaille,  joilla on käytössään Sijoitusneuvonta 
Yksilöllinen tai Varainhoito Yksilöllinen -sijoitussopimus.
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PALVELUSTA LÖYDÄT ESIMERKIKSI 
SEURAAVAT TOIMINNOT:

Ota yhteyttä
Sijoitusasiantuntijakeskus  
0200 2000 (pvm/mpm)

Private Banking -asiakaspalvelu
0100 4100  (pvm/mpm)
Palvelemme sinua puhelimitse
kaikissa sijoittamiseen littyvissä
asioissa ma-pe klo 8-18 ja 
la 10-16

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

Tämä esite ei ole täydellinen selvitys Zenostock-palvelusta tai Danske Bankin  
sijoittajan lisäpalveluista. Voit tutustua sijoittajan lisäpalveluihin kotisivuillamme:
www.danskebank.fi/sijoittajan-lisapalvelut  

• Screening osakeseulonta – etsi ja tutki osakkeita haluamallasi tavalla. 
 –  Kotimaa, markkina-arvo, toimiala, kurssikehitys valitulla ajanjaksolla, osin-

ko, pääoman tuotto nyt ja historiassa, P/B-luvut, P/E-luvut nykytulokseen, 
parhaaseen tulokseen ja historian ‘normaalitulokseen nähden jne. ovat esi-
merkkejä kriteereistä, joilla voit globaalisti etsiä juuri sinulle kiinnostavimmat 
osakkeet.

• Salkkutyökalu - seuraa ja analysoi omaa salkkuasi tai kuvitteellista  
 osakesalkkua
 –  Salkkuosakkeiden kurssikehitys valitulta jaksolta, salkun tunnusluvut sekä 

salkkuanalyysi, joka esittää salkun pörssiarvostuksen kehitystä kymmenen 
vuoden vertailussa, ovat esimerkkejä toiminnoista, joilla voit analysoida 
osakesalkkuja. Lisäksi voit analysoida vaikuttaako salkku kalliilta tai huokeal-
ta suhteessa historiaan tai salkkuosakkeiden taloudelliseen tilaan nähden. 
Salkkutyökalu laskee myös salkun ns. “konsernilaskelman”, eli sen, mikä 
salkun omistajan osuus on omistamiensa yhtiöiden tuloksesta, omaisuudesta, 
velasta ja osingosta – euroissa.

• Yhtiöraportit yli 10.000 osakkeelle (10 vuoden tiedot ja kuvaajat)
 –  Yhteenvedot yksittäisistä pörssiyhtiöstä. Näet helposti mm. markkina-arvon ja 

yhtiön taloudellisen tilan kehityksen pitkältä ajalta ja näiden suhteen esittävät 
selkeät pitkän aikavälin kuvaajat. Näyttääkö osake kalliilta vai halvalta?

• Maa- ja keskuspankkiraportit
 –  Palvelusta on saatavilla runsaasti erilaisia raportteja. Suuresta osasta palve-

lussa esiintyvistä maista, löydät esimerkiksi maakohtaiset yhteenvetoraportit, 
jotka sisältävät tunnuslukuja kyseisestä maasta, sekä maan taloudellista tilaa 
ja kehitystä kuvaavaa grafiikkaa. Palvelu sisältää myös euromaiden keskus-
pankkien sekä eurojärjestelmän luvut ja tasekehityksen kymmeneltä vuodelta. 
Palvelun avulla voit helposti seurata keskuspankkien kehitystä ja tehtyjen 
päätösten vaikutuksia keskuspankkien taseiden muutosten perusteella.

• Kurssiseuranta, Fast Screens, One Day Forecaster
 –  Palvelussa on saatavilla helppokäyttöisiä toimintoja, joilla voit nopeasti etsiä 

omaan sijoitustyyliisi sopivia ideoita.

• Artikkelit
 –  Julkaisuja mielenkiintoisista sijoitusmaailman aiheista.
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