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INDEKSITUOTTOJA 3 kk. KESKEISET YLIPAINOALUEET ajanjakso tuotto KESKEISET ALIPAINOALUEET ajanjakso tuotto

Osakesalkun vertailuindeksi -0,6 % OSAKKEET OSAKKEET

MSCI World -0,3 % Pohjois-Amerikka 3 kk. 0,2 % Eurooppa 3 kk. -0,4 %

Suomi -1,9 % Kehittyvät Markkinat (EM) 3 kk. -1,0 % Kulutustavarat 3 kk. -5,6 %

MSCI EM (kehittyvät markkinat) -1,0 % Terveydenhuolto 3 kk. -1,3 % Energia 3 kk. 15,2 %

Korkosalkun vertailuindeksi -1,3 % US Rahoitus 3 kk. 0,2 % Teollisuustuotteet & palvelut 3 kk. -2,9 %

Euroalueen valtionlainat -0,9 % US Teknologia 3 kk. 3,3 % Perusteollisuus 3 kk. 3,2 %

Amerikkalaiset valtionlainat -1,9 % EU Vakuutus 3 kk. 6,0 % Yhdyskuntapalvelut 3 kk. 5,6 %

Yrityslainat IG, EUR -1,3 % Globaalit pienyhtiöt 3 kk. -5,8 % Päivittäistavarat 3 kk. 5,8 %

Yrityslainat IG, US -3,5 % Vakaat osakkeet 3 kk. 5,8 % KOROT

Vakuudelliset lainat (covered bonds), EUR -1,1 % Osinko-osakkeet 3 kk. 4,2 %

HFRX Global Hedge Fund EUR Index -2,5 % KOROT

Yrityslainat HY, Global -2,4 % Globaalit HY riskiyrityslainat 3 kk. -2,4 %

Rahamarkkina -0,1 %

USD/EUR 2,9 %

JPY/EUR 1,9 %

• Salkkujen tuotot vaihtelivat -5,1 %:n ja -1,6 %:n välillä tammikuussa. Tasapainoisen 

riskiprofiilin salkut tuottivat keskimäärin noin -3,7 %. Kotimaisia osakkeita sisältävät salkut 

tuottivat saman verran kuin globaalit salkut.

• Positiivisesti salkkujen suhteelliseen kehitykseen tammikuussa myötävaikutti muun muassa 

ylipaino EU:n vakuutussektorilla ja Yhdysvaltojen rahoitussektorilla.

• Negatiivisesti salkkujen suhteelliseen kehitykseen vaikutti muun muassa ylipaino 

globaaleissa pienyhtiöissä sekä alipaino energiasektorilla.

Salkkujen tuottokehitykseen vaikuttaneet tekijät, viimeiset 3 kk & tammikuu
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Lähde: NAM/Multi Assets & Bloomberg 31.1.2022

• Kolmen päästrategiamme lisäarvo tammikuussa oli negatiivinen. Vuoden 2021 

viimeisellä neljänneksellä lisäarvoa on syntyi 0,9 % lähinnä onnistuneen 

osakenäkemyksen takia.

• Painotuksia ja niiden suhteellista lisäarvoa tarkasteltaessa täytyy aina pitää mielessä 

lähestymistapamme ja toimintapatamme, eli miten hoidamme salkkuja. Salkkumme 

ovat tehokkaita kokonaisratkaisuja, jotka rakentuvat erinomaiselle hajautukselle sekä 

riskien hallinnalle, jossa korkeamman riskin sijoituksia (sykliset, bull) tasapainotetaan 

vakaammilla ja vähemmän riskisillä (defensiiviset, bear) elementeillä. Tavoitteena on 

tarjota mahdollisimman hyvää riskikorjattua tuottoa yli ajan. 

Tuottokehitystä koskevat kommentit tammikuu 2022

Vertailukohtana osakepuolella osakesalkun vertailuindeksi: 70% MSCI World, 15% Suomi, 15% Kehittyvät 

markkinat - korkopuolella korkosalkun vertailuindeksi: 30% JP Morgan Government EMU Bond Index, 15% 

Merrill Lynch EMU Corporate Index, 10% BarCap US Credit Bond, EUR hedged, 10% ¡Boxx EUR Covered

Bond Index, 15% Merrill Lynch Global High Yield Constrained, EUR hedged, 20% Euribor 3 month. 

Taustaväri vihreä: positiivisesti suhteelliseen tuottoon vaikuttanut painotus (suhteessa vertailukohtaan) -

punainen: negatiivisesti 
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• Osakeriski: Osakkeet olivat ylipainossa tammikuussa. Ylipaino vaihteli 2,5 – 10 prosentin välillä ja tammikuun päättyessä osakkeet olivat 5,0 prosentin ylipainossa eli esimerkiksi 

tasapainoisen riskiprofiilin salkussa osakkeiden osuus salkusta oli noin 55 prosenttia. Arvostusmallimme puoltaa osakkeita  riskipreemion ollessa selkeästi yli 4,75 prosentin 

kynnysarvon. Tulos-ja talousnäkymät ovat riittävän vahvat, jotta voimme luottaa arvostusmallin ennustevoimaan. Sen sijaan taktinen malli ei puolla osakkeita, sillä se on 

identifioinut sijoitusympäristön, jossa ei ole tarpeeksi riskinottohalukkuutta, jotta mallin mukaan osakkeet päihittäisivät korkosijoitukset.  

• Korkoriski: Korkoriskipainotuksissa (duraatio) jatkamme pitkien korkosijoitusten suosimista. Molemmat, niin EMU kuin USA-mallit, tukivat pidempiä korkosijoituksia tammikuussa. 

• Luottoriski: Luottoriskimallimme antaa selvän yrityslainoja puoltavan signaalin, pohjautuen kohtuullisiin luottoriskipreemioihin, kun huomioidaan alas vajonneet odotetut 

maksuhäiriöt. Painotuksen taustalla ovat käyttämiemme analyysimallien antamat signaalit. Nämä mallit analysoivat objektiivisesti ja tunteettomasti kulloinkin vallitsevaa tilannetta 

ja sijoitusympäristöä.

Omaisuuslajien sisäiset ajankohtaiset painotukset ovat nähtävissä sivulla 4 ja painotusmuutokset sivulla 5. Osakkeita koskevissa painotuksissamme lähtökohtana on osakesalkku, jonka riskipreemio (kompensaatio otetusta riskistä) on 

markkinoita parempi mutta riskitaso korkeintaan markkinoita vastaava, mieluusti alhaisempi. Tämä lähestyminen huomioiden rakennamme eri alueista, sektoreista ja tyyleistä koostuvan osakekokonaisuuden ja muokkaamme sitä 

kulloinkin vallitsevan markkinanäkemyksen mukaisesti. 

Taktinen omaisuuslajipainotus – muutokset viim. 12 kk.
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Lähde: NAM/Multi Assets 31.1.2022
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Taktisia painotuksia suunnitelmallisella lähestymistavalla – ajankohtainen näkemys

Strategia

Osakkeet/korkosijoitukset

Pitkät/lyhyet korot

Yrityslainat/valtionlainat

Osake/maat

Osake/sektorit

Osake/faktorit

Keskeisimmät 
ylipainotukset 

Osakkeet

Pitkä korko

Yrityslainat - Riskiyrityslainat

Pohjois-Amerikka

IT, US Rahoitus, US IT, US 
Terveydenhuolto & EU vakuutus

Arvo, Vakaat ja Osinko-osakkeet 
& Globaalit pienyhtiöt

Keskeisimmät 
alipainotukset 

Korot

Lyhyt korko

Valtionlainat

Eurooppa

Energia, Teollisuustuotteet, 
Perusteollisuus, Päivittäis- & 
Kulutustavarat

Momentum & Kasvu

Toteutus

TAA rahasto

TAA rahasto & Fixed Income 
Credit Opportunities

TAA rahasto & Fixed Income 
Credit Opportunities

Global Equity Allocation & 
Equity Opportunities

Global Equity Allocation

Global Equity Allocation & 
Equity Opportunities

Lähde: NAM/Multi Assets 31.1.2022
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Aktiivista & ammattimaista salkunhoitoa – muutokset salkuissa viim. 12 kk.
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Lähde: NAM/Multi Assets & Investment Center, IPS – Rahastosalkut 31.1.2021 - 31.1.2022
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OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Allokaatiokorit – tammikuu – Salkunhoitajan kommentit

Lähde: NAM/Multi Assets 31.1.2022

• Tammikuussa markkinakehitys kääntyi negatiiviseksi sekä osake- että korkomarkkinoilla. 

Kasvavat inflaatiopelot käänsivät korot nousuun ja loivat hermostuneisuutta 

osakemarkkinoille. Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä Yhdysvaltojen keskuspankin 

nostavan kasvaneiden inflaatiopaineiden takia korkoja tänä vuonna ainakin viidesti. Nouseva 

inflaatio on huolena myös eurooppalaisten sijoittajien keskuudessa ja se heijastuu mm. 

Saksan 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan korkoon, joka nousi nollatason yläpuolelle 

tammikuun lopulla. Globaalit osakesijoitukset laskivat tammikuussa n. 3,9 prosenttia. 

Selkeästi viime kuun häviäjiä olivat korkean P/E-luvun omaavat kasvuosakkeet arvo-

osakkeiden ja etenkin osinko-osakkeiden kehityksen ollessa parempaa. Salkun 

korkosijoitusten tuotto jäi tammikuussa negatiiviseksi riskipitoisempien yrityslainojen ja 

yhdysvaltalaisten yrityslainojen ollessa suurimmassa laskussa. Salkuissa olevan 

vaihtoehtoisen sijoituskohteen Nordea Alpha 15-rahaston aikaisempien kuukausien 

positiivinen kehitys kääntyi negatiiseksi tammikuussa tuoton ollessa -3,6 prosenttia.

• Pidimme tammikuun aikana salkkujen sektori- ja aluepainotukset ennallaan. Rebalansoimme

tammikuun aikana salkkuja niin, että ne vastaavat tavoitteidemme mukaista painotusta 

tarkemmin.

• Tammikuu oli haastava kuukausi sijoittajille ja kaikkien salkkujen kehitys jäi negatiiviseksi. 

Jäimme myös suhteellisessa kehityksessä markkinoiden tuottokehityksestä. 

• Osakeylipaino oli tammikuun alussa noin +7,5 prosenttia ja kuun lopussa se laski noin +5 

prosenttiin etenkin riski-indikaattorin puoltaessa hieman pienempää osakeylipainoa. 

• Korkoriskisijoituksissa suosimme pidempiä korkosijoituksia. Luottoriskisijoitusten olimme 

edelleenkin ylipainossa maksuhäiriöiden suotuisan kehityksen tukiessa painotustamme.
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Allokaatiokorit 2021

• Osakepainotteisille Allokaatiokoreille vuosi 2021 oli erittäin hyvä Globaalin Osakekorin noustessa n. 26,40 prosenttia ja 

Suomipainoa sisältävän Osakekorin noustessa n. 21,90 prosenttia. Allokaatiokorien ja sen edeltäjän Allokaatiopalvelun 

tuottohistoriaa tarkasteltaessa Globaalin Osakekorien absoluuttinen arvonnousu oli vuosituotolla mitaten historian 

suurin Suomipainoa sisältävän Osakekorin historian toiseksi suurin. Jäimme hieman suhteellisessa kehityksessä 

markkinoiden kovasta nousuvauhdista 2021 aikana.

• Muut osakepainoa sisältävät korit nousivat osakemarkkinanousun myötä ja niiden sekä absoluuttinen että suhteellinen 

kehitys oli positiivinen 2021. Aloitimme vuoden 2021 +5 prosentin ylipainotuksella, olimme  osakkeissa koko vuoden 

ylipainossa ylipainotuksen vaihdellessa +12,50% ja 1,25% ja päätimme vuoden +7,5 prosentin ylipainoon. 

Osakeylipainotus tuotti hyvin osakemarkkinoilla, jotka nousivat viimeksi kovempaa vauhtia vuonna 1999.

• Osakepainotuksissa painotuksemme etenkin US Informaatioteknologia ja US Rahoitus –sektoreihin menestyivät hyvin. 

Osakepainotuksemme ovat myös suuntautuneen hieman enemmän arvoyhtiöihin ja niiden kehitys oli viime vuonna 

hyvä. Loppuvuonna heränneet huolet inflaation kasvusta piristivät etenkin US rahoitussektoria ja arvo-osakkeita ja 

toivat siten suojaa inflaatiopaineita vastaan.

→
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• Maltillisen profiilin osakkeiden peruspaino nostettiin 25 prosentista 30, jotta voimme turvata profiilille riittävän suuren 

tuotto-olettaman. Pyrimme pitämään salkkujen tuotto-odotuksen riittävän korkealla tasolla lisäämällä maltilliseen, 

tasapainoiseen ja kasvu -profiiliin uutena sijoitusluokkana vaihtoehtoiset sijoitukset. Uutena vaihtoehtoisena 

sijoituskohteena salkussa käytetään pohjoismaisen tiimimme hoitamaa Nordea 1 Alpha 15 MA–rahastoa. Rahaston 

hankinta rahoitettiin pienentämällä korkosijoitusten osuutta salkussa. Nordea Alpha 15 MA-rahaston arvo nousi 

hankintahetkestä vuoden loppuun mennessä n. 16,5 prosenttia.

• Korkosijoituksissa olimme alkuvuonna riskiyrityslainoissa neutraalitasolla josta alipainon kautta siirryimme loppuvuonna 

ylipainoon. Riskiyrityslainoja suosi etenkin maksuhäiriöiden suotuisa kehitys. Korkoriskin osalta suosimme alkuvuonna 

lyhyempiä joukkovelkakirjalainoja ja painotuksemme siirtyi loppuvuonna suosimaan pidempiä joukkovelkakirjalainoja. 

Korkoriskin osalta seuraamme sekä eurooppalaisia että yhdysvaltalaisia korkomarkkinoita ja molemmat markkinat 

puolsivat loppuvuonna pidempiä sijoituksia. Korkopainotuksissa emme onnistuneet toivotulla tavalla etenkin 

loppuvuonna korkojen nousevan kehityksen vähentäessä tuottoja. 
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OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Rahastosalkut – tammikuu – Salkunhoitajan kommentit

Lähde: NAM/Multi Assets 31.1.2022

• Tammikuussa markkinakehitys kääntyi negatiiviseksi sekä osake- että korkomarkkinoilla. 

Kasvavat inflaatiopelot käänsivät korot nousuun ja loivat hermostuneisuutta 

osakemarkkinoille. Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä Yhdysvaltojen keskuspankin 

nostavan kasvaneiden inflaatiopaineiden takia korkoja tänä vuonna ainakin viidesti. Nouseva 

inflaatio on huolena myös eurooppalaisten sijoittajien keskuudessa ja se heijastuu mm. 

Saksan 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan korkoon, joka nousi nollatason yläpuolelle 

tammikuun lopulla. Globaalit osakesijoitukset laskivat tammikuussa n. 3,9 prosenttia. 

Selkeästi viime kuun häviäjiä olivat korkean P/E-luvun omaavat kasvuosakkeet arvo-

osakkeiden ja etenkin osinko-osakkeiden kehityksen ollessa parempaa. Salkun 

korkosijoitusten tuotto jäi tammikuussa negatiiviseksi riskipitoisempien yrityslainojen ja 

yhdysvaltalaisten yrityslainojen ollessa suurimmassa laskussa. Salkuissa olevan 

vaihtoehtoisen sijoituskohteen Nordea Alpha 15-rahaston aikaisempien kuukausien 

positiivinen kehitys kääntyi negatiiseksi tammikuussa tuoton ollessa -3,6 prosenttia.

• Pidimme tammikuun aikana salkkujen sektori- ja aluepainotukset ennallaan. Rebalansoimme

tammikuun aikana salkkuja niin, että ne vastaavat tavoitteidemme mukaista painotusta 

tarkemmin.

• Tammikuu oli haastava kuukausi sijoittajille ja kaikkien salkkujen kehitys jäi negatiiviseksi. 

Jäimme myös suhteellisessa kehityksessä markkinoiden tuottokehityksestä. 

• Osakeylipaino oli tammikuun alussa noin +7,5 prosenttia ja kuun lopussa se laski noin +5 

prosenttiin etenkin riski-indikaattorin puoltaessa hieman pienempää osakeylipainoa. 

• Korkoriskisijoituksissa suosimme pidempiä korkosijoituksia. Luottoriskisijoitusten olimme 

edelleenkin ylipainossa maksuhäiriöiden suotuisan kehityksen tukiessa painotustamme.
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OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Vastuulliset Rahastosalkut – tammikuu – Salkunhoitajan kommentit

• Tammikuussa markkinakehitys kääntyi negatiiviseksi sekä osake- että korkomarkkinoilla. 

Kasvavat inflaatiopelot käänsivät korot nousuun ja loivat hermostuneisuutta 

osakemarkkinoille. Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä Yhdysvaltojen keskuspankin 

nostavan kasvaneiden inflaatiopaineiden takia korkoja tänä vuonna ainakin viidesti. 

Nouseva inflaatio on huolena myös eurooppalaisten sijoittajien keskuudessa ja se heijastuu 

mm. Saksan 10-vuotisen joukkovelkakirjalainan korkoon, joka nousi nollatason yläpuolelle 

tammikuun lopulla. Globaalit osakesijoitukset laskivat tammikuussa noin 3,9 prosenttia. 

Yhdysvaltojen ja Euroopan pörssikehitys kulki globaalien markkinoiden kanssa samaa 

vauhtia US dollarin vahvistumisen vahvistaessa euromääräisten sijoittajan tuottoja. 

Selkeästi viime kuun häviäjiä olivat korkean P/E-luvun omaavat kasvuosakkeet arvo-

osakkeiden ja etenkin osinko-osakkeiden kehityksen ollessa parempaa. Salkun 

korkosijoitusten tuotto jäi tammikuussa negatiiviseksi riskipitoisempien yrityslainojen ja 

yhdysvaltalaisten yrityslainojen ollessa suurimmassa laskussa. 

• Kaikkien vastuullisten rahastosalkkujen tuotto oli tammikuussa sekä absoluuttisesti että 

suhteellisesti negatiivinen. Osakesijoituksissa etenkin Vastuulliset Osakkeet Maailma-

rahaston kehitys oli noin -5,4 prosenttia ja se jäi markkinoiden vauhdista. Kehittyvät Tähdet 

–rahasto jäi myös joulukuun tapaan kehittyvien markkinoiden vauhdista heikentäen 

salkkujen suhteellista kehitystä. Korkosijoituksissa nousevien korkojen paine heijastui 

etenkin Yhdysvaltojen markkinoiden korkosijoituksiin, jotka laskivat markkinoiden vauhdissa. 

• Osakeylipaino oli tammikuun alussa noin +7,5 prosenttia ja kuun lopussa se laski noin +5 

prosenttiin etenkin riski-indikaattorin puoltaessa hieman pienempää osakeylipainoa. 

• Korkoriskisijoituksissa suosimme pidempiä korkosijoituksia. Luottoriskisijoitusten olimme 

edelleenkin ylipainossa maksuhäiriöiden suotuisan kehityksen tukiessa painotustamme.

Lähde: NAM/Multi Assets 31.1.2022
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OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Profiilisalkut – tammikuu – Salkunhoitajan kommentit

• Vahvan viime vuoden vedon jälkeen saatiin markkinoilla takapakkia tammikuussa. MSCI 

World Net Total Return EUR -indeksi laski 3,9 prosenttia viime kuussa. Kuukaudesta 

muodostui muutoinkin, kuin peilikuva viime vuodesta. Osakemarkkinoista vähiten laskivat 

kehittyvät markkinat, kun taas Pohjois-Amerikka ja Suomi olivat heikoimmat. Eurosijoittajaa 

tuki Yhdysvaltain dollarin 1,2 prosentin vahvistuminen yhteisvaluuttaa vastaan. 

Markkinoiden tammikuun osakemyynnit keskittyivät erityisesti korkean arvostuksen 

osakkeisiin, kun taas matalan arvostuksen osakkeet selvisivät huomattavasti pienemmin 

vaurioin. Tammikuun isoja markkinateemoja olivat inflaatio ja keskuspankkien kiristyvä 

rahapolitiikka.

• Osakeylipaino vaihteli tammikuussa +2,5% - +10% -yksikön välillä. Arvostusmallimme 

puoltaa osakkeita  riskipreemion ollessa selkeästi yli 4,75 prosentin kynnysarvon. Tulos-ja 

talousnäkymät ovat riittävän vahvat, jotta voimme luottaa arvostusmallin ennustevoimaan. 

Sen sijaan taktinen malli ei puolla osakkeita, sillä se on identifioinut sijoitusympäristön, jossa 

ei ole tarpeeksi riskinottohalukkuutta, jotta mallin mukaan osakkeet päihittäisivät 

korkosijoitukset. 

• Profiilisalkkujen tammikuun tuotoista muodostui kauttaaltaan negatiiviset. Eri profiilien 

absoluuttiset tuotot vaihtelivat viime kuussa Korkoprofiilin -1,6 prosentista Kasvuprofiilin -4,3 

prosenttiin.

• Luottoriskimallimme antaa selvän yrityslainoja puoltavan signaalin, pohjautuen kohtuullisiin 

luottoriskipreemioihin, kun huomioidaan alas vajonneet odotetut maksuhäiriöt. 

Korkoriskimallimme puoltaa niin ikään pidempiä joukkolainoja suhteessa lyhyempiin. 
Lähde: NAM/Multi Assets 31.1.2022



Nordea Bank Oyj:tä valvoo Euroopan keskuspankki sekä Suomen Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on laadittu Nordean yleiseksi informaatiomateriaaliksi henkilökohtaiseen käyttöön niille sijoittajille, joille Nordea tarjoaa palveluita. Materiaalissa ei 

ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoituskokemusta, sijoituskohdetta tai riskiprofiilia. Yksittäisen sijoittajan salkun tuotto sekä 

toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkkisalkusta. Tuottokehityksessä ei ole otettu huomioon veroseuraamuksia. Materiaalissa esitettyjä tietoja 

ei tule ymmärtää tarjousesitteenä eikä osto- tai myyntisuosituksena. Lukuun ottamatta muun nimetyn tahon tekemiä kuvauksia, suosituksia, arviointeja tms. on 

materiaali laadittu Nordeassa yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietoja pidetään luotettavina, mutta Nordea ei takaa tietojen oikeellisuutta tai 

täydellisyyttä eikä vastaa mistään vahingosta tai kulusta, joita tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi 

ollut tieto mahdollisesta materiaalin sisältämästä virheestä. Nordea-ryhmä, sen tytäryhtiöt, muut Nordea-ryhmään kuuluvat yhtiöt tai näiden yhtiöiden palveluksessa 

olevat henkilöt voivat omistaa tässä materiaalissa mainittujen yhtiöiden arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä tarjota yhtiölle mitä tahansa pankkipalveluja. 

Mahdollisten intressiristiriitojen välttämiseksi Nordean työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan pankin sisäisiän sääntöjä sisäpiirintiedon käytöstä, 

julkaisemattoman sijoitustutkimusmateriaalin käsittelemisestä, yhteistyöstä muiden pankin yksiköiden kanssa sekä henkilökohtaisesta kaupankäynnistä 

arvopapereilla. Materiaalin tekijänoikeus kuuluu Nordea-ryhmälle. Tätä raporttia ei ole tarkoitettu, eikä sitä saa jakaa Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä 

toimiville yhteisöille.

Kiitos!


