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Markkinointimateriaalia

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen
omaisuudenhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla
Sijoituskorin varat salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti pääosin julkisen
kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskija on
suomalainen, Suomessa noteerattu tai Suomen taloudesta merkittävästi
riippuvainen yhtiö. 

Sijoituspolitiikka
Sijoituskori perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja siinä pyritään hyödyntämään
sijoitusteemoja, joista erityisesti Suomen osakemarkkinoilla kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden oletetaan hyötyvän. Sijoituskorin varat sijoitetaan
salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti osakkeisiin, joilla on muun muassa
parhaat kasvunäkymät, korkeimmat osingonmaksuodotukset ja jotka hyötyvät
toimialojen rakennemuutoksista ja osaavat parhaiten hyödyntää globalisaation ja
pitkän aikaväliin suurimpien ja voimistuvien kehityssuuntien tarjoamat
mahdollisuudet. Yksittäisten osakevalintojen merkitys koko Sijoituskorin
kehitykselle on merkittävä, koska Sijoituskorin varat ovat keskimäärin hajautettu
vain 10–20 osakkeeseen sekä käteisvaroihin. Salkunhoitaja voi kuitenkin poiketa
tästä näkemyksensä mukaisesti markkinatilanteen niin vaatiessa. Sijoituskorin
varoista voidaan sijoittaa enintään 20 prosenttia samaan osakkeeseen. Jos tämä
raja ylittyy markkina-arvon muutosten johdosta, salkun- hoitaja pyrkii
markkinatilanne huomioiden tasapainottamaan kyseisen osakkeen painoa
Sijoituskorissa. Sijoituskohteiden valinnassa painottuvat keskimääräistä
enemmän markkina-arvoltaan suuremmat yhtiöt pienempiin yhtiöihin liittyvän
suuremman likviditeettiriskin vuoksi. Sijoituskorissa käytettäviä sijoituskohteita
voidaan muuttaa markkinatilanteen mukaan sijoitusaikana salkunhoitajan
näkemyksen mukaisesti. Sijoituskorin käteisvarat sijoitetaan talletuksiin.
Sijoituskorissa käytettäviä sijoituskohteita voidaan muuttaa markkinatilanteen
mukaan sijoitusaikana salkunhoitajan toimesta. Salkunhoitaja ei vastaa
sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta. Sijoituskorin perusvaluuttana on
euro. Vakuutusyhtiötä koskevasta lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai
muista syistä johtuen Sijoituskorilla voi olla joidenkin yksittäisten yhtiöiden
osakkeisiin kohdistuvia sijoitusrajoituksia, jotka rajoittavat salkunhoitajan
sijoituskohteiden valitsemista. Näistä rajoituksista ei voida tiedottaa erikseen.

Tuotto ajanjaksolta: 17.06.2020 - 28.04.2023

Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai
perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen
tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen
arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli
rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa
jossa asut.

Vuotuinen tuotto per 28.04.2023, %

Vuotuinen tuotto per 28.04.2023

 2018 2019 2020 2021 2022 vuosi
Kori, % 27,9 15,2 -17,3 2,9

Tuotto per 28.04.2023

 1 kk. 3 kk. 1 vuosi 3 vuotta start
Kori, % -0,4 0,6 -1,4 25,5

Korin palkkiot

Juoksevat kulut 0,00%



Merkintäpalkkio



0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%

Salkunhoitaja

Nimi:
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Solution Team
Koulutus:
N/A

10 suurinta omistusta per 31.03.2023 *)

Arvopaperi Osuus
Neste Oyj 9,1%
Nordea Bank Abp 7,7%
Nokia Oyj 7,4%
Valmet Oyj 7,2%
Tietoevry Oyj 5,9%
Upm-Kymmene Oyj 5,6%
Metso Outotec Oyj 4,4%
Aktia Bank Oyj 4,0%
Fortum Oyj 3,9%
Telia Co. Ab 3,9%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omistusanalyysi: Maa per 31.03.2023, %

Riski-tuottoprofiili

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin
tuotteisiin.

Tunnusluvut ajanjaksolta 30.06.2020 - 28.04.2023

Keskimääräinen vuosituotto, % 8,36
Sharpe Ratio 0,43
Volatiliteetti 18,34

Perustiedot

ISIN-koodi FI0000004260
Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Kotisivu www.sijoituskorit.fi
Rekisteröintimaa Suomi
Perusvaluutta EUR
Rahaston koko, milj., 24.05.2023, EUR 0,9
Osuuden arvo, 24.05.2023 1,21587
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Salkunhoitajan katsaus

Maaliskuussa markkinoiden päähuomion veivät pankkisektorin huolet, joiden takana olivat Yhdysvaltalaisten Silicon Valley Bankin ja Signature Bankin sekä
Sveitsiläisen Credit Suissen ongelmat, joiden pelättiin heijastuvan pankkisektorille myös laajemmin. Credit Suisse kuitenkin pelastettiin nopeasti Sveitsiläisen
UBS pankin ostotarjouksella ja Yhdysvalloissa ongelmia helpotettiin muun muassa talletuskantojen ostoilla vahvempien pankkien toimesta. Näin ainakin
nykytiedon valossa näyttää, että ongelmien leviäminen saatiin pysäytettyä. Riskit ovat toki edelleen kohollaan, mutta pankkiosakkeet ja osakemarkkinat
yleisestikin lähti kuun loppupuolella toipumaan rajun korjauksen jälkeen. Ongelmien taustalla on ainakin osittain nopeasti nousseet korot, minkä vuoksi
markkinat ovat nyt alkaneet hinnoitella korkohuipun kääntymistä laskuun aiempaa nopeammin. Markkinoiden ajatuksena on etteivät keskuspankit enää
uskaltaisi jatkaa koronnostoja uusien konkurssien pelossa. Keskuspankit ovat nyt hankalassa tilanteessa, koska pankkisektorin vakaudesta on pidettävä
huolta, mutta toisaalta kohollaan olevan inflaation taittaminen vaatisi lisää koronnostoja.
 
 
Helsingin pörssi laski maalikuussa 2,7 prosenttia, mutta Euroopan osakemarkkinat jäivät vain 0,2 prosenttia miinukselle ja Yhdysvalloissa päädyttiin lopulta
jopa 3,7 prosenttia plussalla. Vaikka pankkiosakkeet laskivatkin maaliskuussa 13%, niin laskeneet toisaalta korot piristivät etenkin monia kasvuosakkeita
tukien yleistä osakemarkkinaa.
 
Strategia tuotti maaliskuussa markkinaa heikommin. Suurimmat positiiviset vaikutukset tulivat Talenomiin, Puuiloon ja Nesteeseen. Tuottoja puolestaan
heikensi etenkin sijoituksemme Nordeaan, jonka kuitenkin uskomme olevan hyvin sektorin ongelmilta turvassa.
 
Strategiaan ei kuukauden aikana tehty muutoksia.



Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Tämä Kuukausikatsaus on lisää Danske Bank A/S:n (”Danske
Bank”) laatimaa markkinointiviestintää Danske Bankia tai
valvoo Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet).

Kuukausikatsaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi
tiedotteeksi, eikä se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai
taloudellista neuvontaa. Suosittelemme kääntymään
neuvonantajien puoleen mahdollisen sijoituksen sopivuuteen
liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai
muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen
liittyvissä kysymyksissä.

Tätä Kuukausikatsaus ei ole tarkoitettu tarjoukseksi tai
kehotukseksi antaa tarjous rahoitusinstrumenttien
ostamisesta tai myymisestä, mukaan lukien kolmansien
osapuolten jakelemat instrumentit. Vaikka pyrkimyksenä on
varmistaa, että tämän julkaisun sisältö on totuudenmukaista
ja oikeaa eikä harhaanjohtavaa, emme takaa sen tarkkuutta
tai täydellisyyttä emmekä ole vastuussa mahdollisista
menetyksistä, joita ainoastaan siihen luottaminen voi
aiheuttaa. Danske Bank ei vastaa kolmannen osapuolen
toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai
täydellisyydestä, jotka ovat peräisin Danske Bank in
luotettaviksi arvioiduista lähteistä, mutta joita riippumaton
taho ei ole vahvistanut.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia.
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa
kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tätä Kuukausikatsaus tai sen kopioita ei saa viedä tai
toimittaa Yhdysvaltoihin, sen territorioihin tai sen
hallinnassa oleville alueille (‘Yhdysvallat’). Esitettä ei
myöskään saa levittää suoraan tai epäsuorasti
Yhdysvalloissa tai luovuttaa Yhdysvaltojen kansalaisille
(kuten määritellään U.S. Securities Act -lain Regulation S
-säädöksessä vuodelta 1933 myöhempine lisäyksineen) tai
Yhdysvalloissa asuville tai Yhdysvaltojen lainsäädännön
alaisille yrityksille, kumppanuusyrityksille tai muille tahoille.

Tässä julkaisussa esitetyt tuotot ovat historiallisia.
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida päätellä tulevaa
kehitystä, ja sijoittajille voi aiheutua tappioita sijoituksista.

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin
liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa
asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen
rahaston Avaintietoasiakirja. Rahastoesite, rahaston
Avaintietoasiakirja sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja
(sijoittajien oikeudet) on saatavilla  osoitteessa
https://documents.danskeinvest.com -> valitsemalla oikea
rahasto.

Jos kuukausikatsaus liittyy ESG-rahastoon tai kestävän
sijoitustavoitteen omaavaan rahastoon, löydät lisätietoa
rahaston kestävän kehityksen näkökohdista osoitteesta 
https://documents.danskeinvest.com -> valitsemalla oikea
rahasto.

Sijoitettaessa ESG-rahastoon tai kestävän sijoitustavoitteen
omaavaan rahastoon, tulee ottaa huomioon kaikki rahaston
ympäristö- ja/tai sosiaaliset ominaisuudet tai kestävä
sijoitustavoite rahastoesitteen mukaisesti.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy voi päättää lopettaa
rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Copyright © Danske Bank A/S. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä julkaisua suojaavat tekijänoikeudet, eikä sitä saa
julkaista kokonaan tai osittain ilman lupaa. 
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