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

Osakesalkun vertailuindeksi 8,8 % OSAKKEET OSAKKEET

MSCI World 9,2 % Pohjois-Amerikka 3 kk. 9,9 % Eurooppa 3 kk. 8,4 %

Suomi 8,8 % Kehittyvät Markkinat (EM) 3 kk. 6,5 % Kulutustavarat 3 kk. 7,8 %

MSCI EM (kehittyvät markkinat) 6,5 % Terveydenhuolto 3 kk. 5,0 % Energia 3 kk. 27,1 %

Korkosalkun vertailuindeksi -1,4 % US Rahoitus 3 kk. 20,6 % Teollisuustuotteet & palvelut 3 kk. 12,3 %

Euroalueen valtionlainat -2,4 % Perusteollisuus 3 kk. 10,1 %

Amerikkalaiset valtionlainat -4,5 % US Teknologia 3 kk. 6,1 % Yhdyskuntapalvelut 3 kk. 4,8 %

Yrityslainat IG, EUR -0,7 % EU Vakuutus 3 kk. 12,4 % Päivittäistavarat 3 kk. 3,6 %

Yrityslainat IG, US -4,7 % Globaalit pienyhtiöt 3 kk. 13,9 % KOROT

Vakuudelliset lainat (covered bonds), EUR -1,6 % Vakaat osakkeet 3 kk. 14,9 % Euroalueen valtionlainat 3 kk. -2,4 %

Yrityslainat HY, Global 0,5 % Osinko-osakkeet 3 kk. 15,8 % Amerikkalaiset valtionlainat 3 kk. -4,5 %

Rahamarkkina -0,1 % KOROT Globaalit HY riskiyrityslainat 31.12.-28.2. 0,5 %

Lyhyt korko 3 kk. -0,1 %

USD/EUR 4,1 %

JPY/EUR -2,8 %

• Salkkujen tuotot vaihtelivat 0 % ja 6,4 %:n välillä maaliskuussa. Tasapainoisen riskiprofiilin 

salkut tuottivat keskimäärin noin 3,6 %. Kotimaisia osakkeita sisältävät salkut tuottivat 

hieman heikommin kuin globaalit salkut.

• Positiivisesti salkkujen suhteelliseen kehitykseen myötävaikutti muun muassa ylipaino 

Yhdysvaltojen rahoitussektorilla, EU vakuutussektorilla ja vakaissa- sekä osinko-osakkeissa. 

Lisäksi ylipaino Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla toimi hyvin maaliskuussa.

• Negatiivisesti salkkujen suhteelliseen kehitykseen vaikutti muun muassa ylipaino Kehittyvillä 

Markkinoilla ja Yhdysvaltojen teknologiasektorilla sekä alipaino yhdyskuntapalveluissa.

Salkkujen tuottokehitykseen vaikuttaneet tekijät, viimeiset 3 kk & maaliskuu
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• Kolmen päästrategiamme lisäarvo on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut 

noin 0,5 % positiivinen. Maaliskuussa kolmen päästrategian avulla onnistuimme 

luomaan 0,25 % plussaa salkkuihin onnistuneilla näkemyksillä. 

• 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 maaliskuu 2021

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 



• Osakeriski: Maaliskuun aikana osakepainoa muutettiin muutamaan otteeseen ja maaliskuun lopussa osakkeet olivat 7,5 %:n ylipainossa, eli esimerkiksi tasapainoisen riskiprofiilin 

salkussa osakkeiden osuus salkusta oli 57,5 prosenttia. Lyhyen aikavälin taktinen mallimme puoltaa osakkeita. Analyysimme mukaan omaisuuslajien väliset korrelaatiot ovat 

pienentyneet, mikä viestii meille siitä, että markkinaliikkeet perustuvat aikaisempaa vähemmän muutoksille riskinottohalukkuudessa. Mallin mukaan arvostus on nyt tärkeämpi 

kurssikehitystä ohjaava tekijä ja se puoltaa ylipainoa osakkeissa. Myös pitkän aikavälin arvostusmalli tukee osakkeita ja näin ollen kokonaisuudeksi muodostui 7,5 prosentin 

osakeylipaino maaliskuun lopussa.

• Korkoriski: Korkoriskinäkemyksemme (duraatio) oli maaliskuun lopussa neutraali. Maaliskuun aikana siirryimme lyhyiden korkojen painottamisesta neutraalipainoon, koska sekä 

Euroopan että Yhdysvaltojen korkomalliemme suosivat  kuun lopussa hieman pidempiä korkosijoituksia.

• Luottoriski: Luottoriskin osalta jatkamme riskiyrityslainojen alipainottamista. Painotuksen taustalla ovat käyttämiemme analyysimallien antamat signaalit. Nämä mallit analysoivat 

objektiivisesti ja tunteettomasti kulloinkin vallitsevaa tilannetta ja sijoitusympäristöä. Luottovastuutapahtumilla korjattu luottoriskipreemio ei analyysimme mukaan enää tarjoa 

riittävästi kompensaatiota high yield -riskin ottamisesta.

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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Taktisia painotuksia suunnitelmallisella lähestymistavalla – ajankohtainen näkemys

Strategia

Osakkeet/korkosijoitukset

Pitkät/lyhyet korot

Yrityslainat/valtionlainat

Osake/maat

Osake/sektorit

Osake/faktorit

Keskeisimmät 
ylipainotukset 

Osakkeet

Neutraali

Valtionlainat

Kehittyvät Markkinat & Pohjois-
Amerikka

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

Arvo, Vakaat ja Osinko-osakkeet 
& Globaalit pienyhtiöt

Keskeisimmät 
alipainotukset 

Korot

Neutraali

Yrityslainat

Eurooppa

Energia, Teollisuustuotteet, 
Perusteollisuus, Päivittäis- & 
Kulutustavarat

Momentum & Kasvu

Toteutus

TAA fund

TAA fund & Fixed Income 
Credit Opportunities

TAA fund & Fixed Income 
Credit Opportunities

Equity Core & Opportunities

Equity Core

Equity Core

Lähde: NAM/Multi Assets 31.3.2021
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Aktiivista & ammattimaista salkunhoitoa – muutokset salkuissa viim. 12 kk.
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Lähde: NAM/Multi Assets & Investment Center, IPS – Rahastosalkut 31.3.2020 - 31.3.2021
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OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Allokaatiokorit – maaliskuu – Salkunhoitajan kommentit

• Ensimmäinen kvartaali vuonna 2021 on takana ja maaliskuussakin osakemarkkinoiden koko 

alkuvuoden kestänyt vahva veto jatkui. Ensimmäisen kvartaalin aikana globaalit osakkeet 

tuottivat jopa 9,2 prosenttia ja kaksi kolmasosaa noususta tuli maaliskuun aikana. Hyvää 

kehitystä vahvisti osaltaan US dollarin lähes kolmen prosentin vahvistuminen euroa vastaan 

maaliskuussa. 

• Maaliskuussa lähes kaikilla kehittyneillä osakemarkkinoilla nousu oli voimakasta kehittyvien 

markkinoiden nousun jäädessä hieman vaatimattomammaksi. Korkomarkkinoille on 

alkuvuoden aikana levinnyt etenkin Yhdysvalloissa pelko inflaation kiihtymisestä ja tällä 

pelolla on ollut negatiivinen vaikutus korkotuottoihin. Maaliskuussa korkopaineet hieman 

helpottivat ja Eurooppalaisissa korkosijoituksissa oli vaihteeksi positiivista tuottokehitystä. 

• Kaikkien osakesijoituksia sisältävien profiilien tuotto oli sekä absoluuttisesti että 

suhteellisesti positiivinen. Korkoprofiilin tuottokehitys jäi nollatasolle ja kehittyi suhteellisesti 

hieman markkinoita paremmin. Salkkujen alkuvuoden kehitykseen osakesijoituksissa on 

vaikuttanut positiivisesti vakaiden osakkeiden, osinkoyhtiöiden ja globaalien pienyhtiöiden 

hyvä nousuvauhti.  

• Osakkeet olivat maaliskuun lopussa n. 7,5 prosentin ylipainossa painon vaihdellessa kuun 

aikana 5 ja 8,75 prosentin välillä. Arvostusosion tuki osakkeiden ylipainotukselle oli kuun 

lopussa hieman laskenut muiden tekijöiden tukiessa edelleenkin vahvempaa ylipainoa. 

Osakkeet ovat olleet koko kuun ylipainossa painotuksen vaihdellessa mallien antamien 

signaalien mukaisesti. 

• Luottoriskisijoituksissa olimme alipainossa maaliskuun lopussa. Nykyinen arvostus ei anna 

riittävää korvausta riskinotosta ja puoltaa alipainoa. Korkoriskipainotuksissa olemme 

siirtyneet alipainosta neutraalipainoon koska sekä Euroopan että Yhdysvaltojen 

korkomalliemme suosivat  kuun lopussa hieman pidempiä korkosijoituksia. Lähde: NAM/Multi Assets 31.3.2021



OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Rahastosalkut – maaliskuu – Salkunhoitajan kommentit

• Ensimmäinen kvartaali vuonna 2021 on takana ja maaliskuussakin osakemarkkinoiden koko 

alkuvuoden kestänyt vahva veto jatkui. Ensimmäisen kvartaalin aikana globaalit osakkeet 

tuottivat jopa 9,2 prosenttia ja kaksi kolmasosaa noususta tuli maaliskuun aikana. Hyvää 

kehitystä vahvisti osaltaan US dollarin lähes kolmen prosentin vahvistuminen euroa vastaan 

maaliskuussa. 

• Maaliskuussa lähes kaikilla kehittyneillä osakemarkkinoilla nousu oli voimakasta kehittyvien 

markkinoiden nousun jäädessä hieman vaatimattomammaksi. Korkomarkkinoille on 

alkuvuoden aikana levinnyt etenkin Yhdysvalloissa pelko inflaation kiihtymisestä ja tällä 

pelolla on ollut negatiivinen vaikutus korkotuottoihin. Maaliskuussa korkopaineet hieman 

helpottivat ja Eurooppalaisissa korkosijoituksissa oli vaihteeksi positiivista tuottokehitystä. 

• Kaikkien osakesijoituksia sisältävien profiilien tuotto oli sekä absoluuttisesti että 

suhteellisesti positiivinen. Korkoprofiilin tuottokehitys jäi nollatasolle ja kehittyi suhteellisesti 

hieman markkinoita paremmin. Salkkujen alkuvuoden kehitykseen osakesijoituksissa on 

vaikuttanut positiivisesti vakaiden osakkeiden, osinkoyhtiöiden ja globaalien pienyhtiöiden 

hyvä nousuvauhti.  

• Osakkeet olivat maaliskuun lopussa n. 7,5 prosentin ylipainossa painon vaihdellessa kuun 

aikana 5 ja 8,75 prosentin välillä. Arvostusosion tuki osakkeiden ylipainotukselle oli kuun 

lopussa hieman laskenut muiden tekijöiden tukiessa edelleenkin vahvempaa ylipainoa. 

Osakkeet ovat olleet koko kuun ylipainossa painotuksen vaihdellessa mallien antamien 

signaalien mukaisesti. 

• Luottoriskisijoituksissa olimme alipainossa maaliskuun lopussa. Nykyinen arvostus ei anna 

riittävää korvausta riskinotosta ja puoltaa alipainoa. Korkoriskipainotuksissa olemme 

siirtyneet alipainosta neutraalipainoon koska sekä Euroopan että Yhdysvaltojen 

korkomalliemme suosivat  kuun lopussa hieman pidempiä korkosijoituksia. Lähde: NAM/Multi Assets 31.3.2021



OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Vastuulliset Rahastosalkut – maaliskuu – Salkunhoitajan kommentit

• Ensimmäinen kvartaali vuonna 2021 on takana ja maaliskuussakin osakemarkkinoiden koko 

alkuvuoden kestänyt vahva veto jatkui. Ensimmäisen kvartaalin aikana globaalit osakkeet 

tuottivat jopa 9,2 prosenttia ja kaksi kolmasosaa noususta tuli maaliskuun aikana. Hyvää 

kehitystä vahvisti osaltaan US dollarin lähes kolmen prosentin vahvistuminen euroa vastaan 

maaliskuussa. 

• Maaliskuussa lähes kaikilla kehittyneillä osakemarkkinoilla nousu oli voimakasta kehittyvien 

markkinoiden nousun jäädessä hieman vaatimattomammaksi. Korkomarkkinoille on 

alkuvuoden aikana levinnyt etenkin Yhdysvalloissa pelko inflaation kiihtymisestä ja tällä 

pelolla on ollut negatiivinen vaikutus korkotuottoihin. Maaliskuussa korkopaineet hieman 

helpottivat ja Eurooppalaisissa korkosijoituksissa oli vaihteeksi positiivista tuottokehitystä. 

• Kaikkien vastuullisten rahastosalkkujen tuotto oli sekä absoluuttisesti että suhteellisesti 

positiivinen. Salkkujen vertailuindeksi muuttui 15. maaliskuuta ja tässä kuussa tuottovertailu 

on hieman haastavampaa salkun muutosten vuoksi.

• Osakkeet olivat maaliskuun lopussa n. 7,5 prosentin ylipainossa painon vaihdellessa kuun 

aikana 5 ja 8,75 prosentin välillä. Arvostusosion tuki osakkeiden ylipainotukselle oli kuun 

lopussa hieman laskenut muiden tekijöiden tukiessa edelleenkin vahvempaa ylipainoa. 

Osakkeet ovat olleet koko kuun ylipainossa painotuksen vaihdellessa mallien antamien 

signaalien mukaisesti. Osake- ja korkopainotuksen muutokset toteutetaan Tactical Asset

Allocation –rahaston avulla salkuissa.

• Luottoriskisijoituksissa olimme alipainossa maaliskuun lopussa. Nykyinen arvostus ei anna 

riittävää korvausta riskinotosta ja puoltaa alipainoa. Korkoriskipainotuksissa olemme 

siirtyneet alipainosta neutraalipainoon koska sekä Euroopan että Yhdysvaltojen 

korkomalliemme suosivat  kuun lopussa hieman pidempiä korkosijoituksia.

Lähde: NAM/Multi Assets 31.3.2021



OSAKERISKI – korot vs. osakkeet

KORKORISKI – lyhyt korko vs. pitkä korko

LUOTTORISKI – valtionlainat vs. yrityslainat

Profiilisalkut – maaliskuu – Salkunhoitajan kommentit

• Ensimmäistä vuosineljännestä ja maaliskuuta leimasivat pitkien markkinakorkojen nousu ja 

arvo-osakkeiden menestys. Yhdysvalloissa demokraattien enemmistö on mahdollistanut 

vahvan finanssipoliittisen elvytyksen. 

• Kehittyvät osakemarkkinat tuottivat kehittyneitä markkinoita heikommin toista kuukautta 

peräkkäin. Alkuvuodesta globaalit osakkeet ovat tuottaneet 9,2 prosenttia ja pelkästään 

maaliskuussa 6,7 prosenttia. Alueista Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat olleet 

maaliskuussa vahvimmat. Kehittyvät markkinat tuottivat maaliskuussa 1,7 prosenttia.

• Maaliskuussa korkopuolen suurimpia kärsijöitä olivat yhdysvaltalaiset ylemmän 

luottoluokituksen yrityslainat, jotka ovat maturiteetiltaan tyypillisesti pitkiä lainoja. 

Yhdysvalloissa alkanut pitkien korkojen nousu on kurittanut eritoten tätä omaisuuslajia. 

Eurooppalaisissa korkotuotteissa maaliskuun tuottokehitys oli keskimäärin maltillisen 

positiivista.

• Vahvat osakemarkkinat sekä onnistuneet osakepainotukset näkyivät erinomaisena 

positiivisena tuottona erityisesti runsaasti osakkeita sisältävissä profiileissa. Enemmän 

korkoinstrumentteja sisältävät profiilit kärsivät hieman korkotason noususta. Profiilien 

suhteellinenkin kehitys oli vahvaa, pois lukien korkoprofiilin indeksinomainen tuotto.

• Valtakirjasalkkujen osakeylipaino vaihteli maaliskuussa +5% - +8,75% välillä malliemme 

antamien signaalien mukaisesti.

• Luottoriskisijoituksissa jatkamme riskiyrityslainojen alipainottamista. 

Luottovastuutapahtumilla riskikorjattu luottoriskipreemio ei analyysimme mukaan enää 

tarjoa riittävästi kompensaatiota. Korkoriskin osalta olemme siirtyneet hyvin lähelle 

peruspainoa alipainosta.

Lähde: NAM/Multi Assets 31.3.2021



Valtakirjasalkkujen rakenteelliset muutokset maaliskuussa 2021

• Nostimme maltillisten profiilien osakkeiden peruspainon 25 prosentista 30 prosenttiin. Muutoksella parannamme salkkujen tuotto-odotusta jatkossa.

• Lisäsimme vaihtoehtoiset sijoitukset maltillisiin-, tasapainoisiin- ja kasvu profiileihin. Muutoksella parannamme salkkujen tuotto-odotusta jatkossa. Rahoitimme 

muutoksen vähentämällä korkosijoitusten osuutta salkuissa ja vaihtoehtoisten osuus eri profiileissa on suhteellisesti saman suuruinen  korkosijoitusten 

määrästä. Vaihtoehtoisena sijoituksena eri profiileissa käytämme Nordea 1 - Alpha 15 MA-rahastoa. 

• Muutimme Nordea Equity Core ja Nordea Equity Opportunities –rahastojen rakennetta. Rahastot toimivat salkunhoidon työkalurahastoina ja niiden avulla 

toteutamme osakenäkemyksemme. Nordea Equity Opportunities –rahasto sijoittaa jatkossa vain kehittyville osakemarkkinoille ja Nordea Equity Core 

pääsääntöisesti kehittyneille osakemarkkinoille.

• Pystymme Nordea Equity Opportunities-rahaston muutoksen avulla parantamaan kehittyneiden osakemarkkinoiden painotuksiamme. Vastaavasti Nordea 

Equity Core-rahaston muutoksella pystymme painottamaan paremmin salkunhoidon osakenäkemyksiä mm. eri sijoitustyyleissä sekä toimialakohtaisissa 

sektoreissa.

• Muutimme globaalit rahastosalkut Vastuullisiksi rahastosalkuiksi. Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on selkeästi kasvanut ja muutoksella toimme 

täysvaltakirjavaihtoehdon tyydyttämään kasvanutta tarvetta. Vastuullisissa rahastosalkuissa emme käytä vaihtoehtoisia sijoituksia.
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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!


