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Huhtikuussa markkinoilla toivuttiin maaliskuun pankkiongelmista. Kurssiheilunta 
rauhoittui osakemarkkinoilla ja etenkin eurooppalaiset osakkeet toipuivat 
pankkisektorin säästyttyä suuremmilta ongelmilta. Maaliskuun aikana odotukset 
tulevista koronnostoista laskivat merkittävästi sijoittajien spekuloidessa 
keskuspankkiirien reaktioita pankkien ongelmiin, mutta huhtikuun aikana huolien 
väistyessä odotukset tulevista koronlaskuista siirtyivät hieman kauemmaksi 
etenkin Fedin osalta. Markkinakoroissa näkyi vielä vähän normaalia heiluntaa, 
mutta ei yhtä paljon kuin maaliskuussa. 

Huhtikuun puolivälissä käynnistynyt tuloskausi ei myöskään merkittävästi 
muuttanut tunnelmia pörssissä – isossa kuvassa tulokset länsimaisissa 
pörsseissä ovat tarjonneet hieman enemmän positiivisia kuin negatiivisia 
yllätyksiä, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa analyytikot laskivat tulosodotuksiaan 
merkittävästi ennen tuloskauden alkua. Monet yhtiöt ovat kommentoineet 
alkuvuoden olleen heikomman, mutta he näkevät piristymistä loppuvuodesta, ja 
nämä odotukset näkyvät myös osakeanalyytikoiden odotuksissa tuloskäänteestä 
loppuvuotta kohden. 
 
Talousluvuissa kautta linjan on korostunut palvelusektorin vahvuus. 
Ostopäällikköindeksit ovat maalanneet kahtia jakautunutta kuvaa talouskasvusta, 
kun palvelusektorin yrityksissä kasvu on vahvaa, mutta teollisuussektorilla 
indeksiluku on pysynyt etenkin Euroopassa pitkälti alle 50 pisteen kertoen 
heikentyvästä tilanteesta teollisuusyhtiöissä. Kiinassa tilanne teollisuudessa on 
ollut parempi elpymisen ansiosta ja viimeisimmän ennakko-ostopäällikköindeksin 
mukaan myös Yhdysvalloissa ollaan 50 pisteen paikkeilla. Sama ilmiö 
palvelusektorilla on näkynyt myös inflaatioluvuissa. Etenkin energian hinnan lasku 
on saanut kokonaisinflaation Euroopassa laskuun, mutta palveluiden kova kysyntä 
näkyy yhä sekä Euroopan, että Yhdysvaltojen 2 % tavoitteeseen verrattuna 
koholla olevana pohjainflaationa. Keskuspankeilta odotetaankin toukokuun alussa 
lisää koronnostoja. Fedin osalta hinnoitellaan 25 korkopisteen koronnostoa, kun 
taas EKP:n osalta jopa 50 korkopisteen koronnosto on mahdollinen. 
 
Sijoitusmarkkinoiden heilunnan lisääntymisen myötä pienensimme strategiamme 
painotuksia hieman. Maaliskuun lopussa mallisalkussamme listattuihin ja 
listaamattomiin osakesijoituksiin keskittyvien rahastojen paino oli 53,1%, eli 
0,1 %-yksikköä vähemmän kuin edellisessä kuunvaihteessa. Riskillisimpien 
korko-omaisuusluokkien painotus on maaliskuun lopussa 1,6 %-yksikköä 
neutraalitilannetta korkeampi. Sijoitusstrategiamme on siis edelleen maltillisesti 
tuottohakuinen sekä osakesijoitusten että riskillisimpien korkosijoitusten ollessa 
pienessä ylipainossa. 
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Osakemarkkinoiden tuottoja alueittain
30.4.2023

Kuukauden
alusta

Vuoden
alusta

12 KK

Maailma 0,8% 6,7% -0,4%

Eurooppa 3,3% 12,2% 8,2%

Aasia ja Tyynen valtameren maat -0,7% 2,1% -1,6%

Pohjois-Amerikka 0,4% 5,9% -2,4%

Suomi 0,8% 3,0% 1,0%

Ruotsi 3,5% 11,6% 1,4%

Norja 0,6% -8,1% -16,8%

Tanska 3,1% 14,2% 18,6%

Yhdysvallat 0,3% 6,0% -2,2%

Japani -0,6% 3,7% 0,5%

Kehittyvät taloudet -2,1% -0,1% -9,9%

Kehittyvät taloudet: Aasia -3,3% -0,5% -10,2%

Kehittyvät taloudet: Latinalainen Amerikka 1,7% 3,8% 1,3%

Kiina -6,1% -3,5% -9,4%

MSCI Maailma tuottoja toimialoittain
30.4.2023

Kuukauden
alusta

Vuoden
alusta

12 KK

MSCI Maailma 0,8% 6,7% -0,4%

Energia 2,8% -2,3% 10,3%

Informaatioteknologia -1,1% 17,6% 1,7%

Yhdyskuntapalvelut 2,0% 0,8% -2,3%

Kulutushyödykkeet ja palvelut -0,8% 13,4% -4,7%

Teolliset tuotteet ja palvelut -0,3% 4,9% 5,1%

Päivittäiskulutus 3,3% 5,0% 0,6%

Perusteollisuus -1,4% 2,6% -6,3%

Rahoitus 2,2% -1,2% -1,6%

Tietoliikennepalvelut 2,2% 18,4% -4,1%

Terveydenhuolto 2,5% -0,9% 0,8%

Markkinatuottoja (€):
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Korkomarkkinoiden tuottoja
30.4.2023

Kuukauden
alusta

Vuoden
alusta

12 KK

Rahamarkkinat

3 kuukauden Euribor Indeksi 0,2% 0,6% 0,5%

Valtion joukkolainat

AAA-luottoluokitetut euroalueen valtionlainat 0,1% 1,5% -9,2%

Euroalueen valtionlainat, kaikki luottoluokat 0,0% 2,0% -8,4%

Yrityslainat
Euroalueen Investment Grade -yrityslainat 0,7% 2,3% -4,4%

Euroalueen High Yield -yrityslainat 0,5% 3,3% 0,9%

Globaalit High Yield -yrityslainat 1,0% 4,6% -1,0%

Kehittyvien markkinoiden lainat
Kehittyvien markkinoiden lainat, eurosuojattu 0,5% 4,6% 1,0%

Vaihtoehtoisten sijoitusten tuottoja
30.4.2023

Kuukauden
alusta

Vuoden
alusta

12 KK

Raaka-aineet -1,5% -4,6% -15,5%

Kulta 0,6% 7,5% -0,4%

Valuuttakurssien kehitys
30.4.2023

Kuukauden
alusta

Vuoden
alusta

12 KK

EUR/USD 1,7% 2,9% 4,5%

EUR/JPY 4,2% 6,9% 9,6%

EUR/GBP -0,3% -1,0% 4,5%

EUR/SEK 0,3% 1,3% 9,2%

Markkinatuottoja (€):
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MSCI World Index / Materials -SEC
MSCI World Index / Consumer Staples -SEC

MSCI World Index / Energy -SEC
MSCI World Index / Financials -SEC
MSCI World Index / Information Technology -SEC

Osakemarkkinoiden tuottoja toimialoittain
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iBoxx Euro Corporates
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (500MM)
Bloomberg Barclays Euro Aggregate High Yield (B & >)

Korkomarkkinoiden tuottoja

Yrityslainat

Euro High Yield
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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 oikeellisuut-
ta 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 immateriaalioikeu-
dellisesti 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, toi-
mintansa 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 ra-
hoitusvälineestä ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. 
Esitys ei ole kehotus arvopaperi- tai muuhun kaupankäyn-
tiin 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 esi-
tyksessä esitetyn tiedon perusteella jo ennen selvityksen 
julkaisemista. 

Esitys on tarkoitettu ainoastaan alkuperäisen vastaanotta-
jan käyttöön eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkais-
ta tai levittää ilman pankin kirjallista etukäteislupaa.
 

Danske Bank A/S, 
Suomen sivuliike
Rekisteröity kotipaikka
ja osoite Helsinki,
Televisiokatu 1, 
00075 DANSKE BANK.
Y-tunnus 1078693-2
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Lähde: Factset, Huhtikuu 2023


