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DANSKE BANK SALKUNHOITO HORISONTTI
Pitkäkin matka kävellään askel kerrallaan

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi
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Salkunhoitaja Danske Capital, 
Danske Bank Oyj

Sijoituskohde Sijoitusrahastot

Minimisijoitus EUR 30 000

Salkunhoitopalvelu-sopimuksen 
varainhoitopalkkio 0,85 %

Mahdollisuus vakuutusmuotoi-
seen sijoituskoriin Kyllä

PERUSTIEDOT SIJOITTAJAN TUNNELMAT ERILAISISSA  
MARKKINATILANTEISSA

SIJOITUSTOIMINTA LYHYESTI

Salkunhoito Horisontti

Sijoituspäätökset joustavia  
sijoitusrajoitteita hyödyntäen

Aktiivinen riskien valinta

Tehokas strateginen allokaatio

Markkina riskiympäristön  
muutosten arviointi

Danske Bank Salkunhoito Horisontti  
– Pitkäkin matka kävellään askel  
kerrallaan

Danske Bank Salkunhoito Horisontti sopii sinulle, 
kun haluat ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkai-
sun, jolla tavoitellaan korkeaa tuottoa, ja olet valmis 
hyväksymään korkean tuotto-oletuksen vastapainona 
tulevan korkean riskin. Strategiassa hyödynnetään 
hajautuksen mahdollisuudet sijoittamalla kansain-
välisesti ja erilaisin instrumentein.

Miksi sijoittajien keskimääräinen tuotto saavut-
taa harvoin sijoitusten keskimääräisen tuoton?

Sijoittajien toimintaa sijoitusmarkkinoilla ohjaa heidän 
tuottovaatimuksensa sekä se, kuinka paljon riskiä he 
ovat valmiita kantamaan tuottoa tavoitellessaan. Nämä 
tekijät ovat usein sijoittajan valitseman pitkän aikavä-
lin strategian taustalla. Useissa tutkimuksissa on kui-
tenkin havaittu, että sijoittajien tuottovaatimus ja ris-
kinsietokyky muuttuvat markkinaympäristön mukaan: 
hyvinä aikoina tavoitellaan aggressiivisesti tuottoa ja 
huonoina pyritään karttamaan riskejä. Valitettavan 
usein tämä johtaa epäsuotuisaan sijoituskäyttäytymi-
seen, jolloin päädytään ostamaan kalliilla ja myymään 
halvalla. Toisin sanoen: sijoittaja päätyy luopumaan 
laatimastaan sijoitusstrategiasta.

Danske Bank Salkunhoito Horisontti on Danske Capi-
talin kehittämä uusi tuottohakuinen salkunhoitorat-
kaisu, joka hyödyntää edellä kuvattua sijoittajapsykolo-
giaan liittyvää ilmiötä. Strategialla tavoitellaan kor keaa 
tuottoa, mutta pyritään rajoittamaan tappioriskiä, kun 
markkinaolosuhteet heikentyvät voimakkaasti. Erona 
perinteiseen sijoitusstrategiaan on salkunhoidolle 
annettu mahdollisuus – korkeasta tuottotavoitteesta 
huolimatta – vähentää riskisijoituksia salkussa, jos se 

arvioi markkinatilanteen sitä vaativan. Näin sijoittajan 
on helpompi noudattaa laatimaansa sijoitusstrategiaa 
yli syklien.

Danske Bank Salkunhoito Horisontti perustuu niin 
sanottuun dynaamiseen omaisuuslajiallokaatioon. 
Lähtökohtaisesti salkkuun valitaan enemmän riskilli-
siä sijoituksia ja sijoitussalkussa tavoitellaan korkeaa 
tuottoa. Jos sijoitusympäristön tunnistetaan heikkene-
vän, voidaan sijoitusten jakaumaa muuttaa turvalli-
sempiin sijoituskohteisiin. Näin pyritään rajaamaan 
sijoituksen suuria tappiota, jotka usein synnyttävät 
impulssin poiketa sijoitusstrategiasta. Usein paras 
tuotto saavutetaan heti markkinan käännepisteen jäl-
keen, minkä vuoksi strategian riskitasoa voidaan nos-
taa nopeasti myös stressitilan vallitessa markkinoilla.

Varainhoidon osana suoritettavien rahastojen välisistä merkin-
nöistä, siirroista ja vaihdoista ei peritä palkkiota, siltä osin kun
kyse on Danske Bank -konsernin hallinnoimista sijoitusrahas-
toista. Lunastuspalkkio veloitetaan ainoastaan Salkunhoitopalve-
lu-sopimuksen irtisanomistilanteessa, ellei toisin ilmoiteta.
Rahastoista peritään lisäksi niiden hinnastoissa mainitut hallin-
nointiin, säilytykseen yms. liittyvät palkkiot. Täyden valtakirjan 
varainhoidon palkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero (24% vuonna 2013), joka veloitetaan asiakkaalta. 
Rahastoista perittävät palkkiot ilmenevät rahastojen hinnastosta. 
Lisätietoa varainhoitopalkkion veloituksesta löydät Salkunhoito-
palvelu-sopimuksesta ja sen ehdoista.
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Omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit

Osakkeet 25 – 100 %

Valtionlainat 0 – 75 %

Yrityslainat, IG 0 – 75 %

Yrityslainat, HY 0 – 75 %

Kehittyvien maiden lainat 0 – 50 %

Vaihtoehtoiset omaisuuslajit 0 – 50 %

Rahamarkkinat 0 – 75 %

Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitusstrategian sijoitustoiminnan tavoitteena on 
saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen 
salkunhoidon keinoin.

Sijoitustoiminnan tavoitteeseen pyritään sijoittamalla 
varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitus-
rahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitus-
yritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansain-
välisille osake-, korko-, kiinteistö- tai raaka-ainemark-
kinoille tai jotka pyrkivät absoluuttiseen tuottoon. 
Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maan-
tieteellisesti. Strategian korkosijoitusten keskimääräi-
selle juoksuajalle ei myöskään ole asetettu rajoituksia. 
Strategian omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit on esi-
tetty alla olevassa taulukossa.

on paras (katso esitteen ensimmäisen sivun kuva 
sijoittajien tunnelmista eri syklin vaiheissa). Tämä on 
mahdollista vain, kun riskillisiä sijoituksia on osattu 
aikaisemmin purkaa. Oston ja myynnin paikat tunnis-
tetaan indikaattorien tason- ja suunnanmuutoksien 
perusteella.

Sijoitusstrategiassa varoista voidaan sijoittaa enintään 
40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategiassa 
varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen 
rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnoin-
tipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. 
Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoitus-
kohteena olevasta sijoitusrahastosta voidaan periä 
tuottosidonnaisia palkkioita.

Sijoittajakohderyhmä

Sijoitusstrategia Danske Bank Salkunhoito Horisontti 
sopii sijoittajalle, joka tavoittelee ammattitaitoisesti 
hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoi-
tusstrategia sopii erityisesti korkeaa tuottoa etsivälle 
sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväk-
syy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen,  
että sijoitusten arvo voi myös voimakkaasti laskea. 
Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajaut-
taa varansa tehokkaasti eri osake-, korko-, kiinteistö- 
ja raaka-ainemarkkinoiden kesken. Sijoitusstrategian 
suositeltava sijoitusaika on yli 5 vuotta.

Asiakas vastaa valitsemansa sijoitusstrategian sovel-
tuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen 
tulee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyi-
hin sijoitusstrategioiden ominaisuuksiin, erityisesti  
niihin liittyviin riskeihin. Lisäksi asiakkaan tulee  
tutustua Salkunhoitopalvelua koskevaan sopimukseen 
liitteineen. 

Riskiprofiili

Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvot
voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saatta-
vat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva 
arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja 
salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. 
Osakemarkkinoiden yleinen kehitys, korkojen muutok-
set ja muutokset kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoilla 
heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitus-
rahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimak-
kaastikin. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten 
riskit ja tuotot riippuvat sijoituskohteena olevien osa-
ke- ja korkorahastojen, raaka-ainerahastojen, kiinteis-
törahastojen ja absoluuttiseen tuottoon pyrkivien 
rahastojen menestyksellisyydestä.

Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantie-
teelliseen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä 
riski. Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle 
maantieteelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat 
alttiita juuri kyseiselle toimialan tai maantieteellisen 
alueen tulevaisuudennäkymien muutoksille kun taas 
laajemmin hajautetuissa sijoituksissa on tyypillisempää 
markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vaikuttaa 
maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssikehitys.

Korkosijoituksiin sisältyy korkoriski ja luottoriski.  
Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pääsään-
töisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytettyjen 
sijoitus rahastojen arvoon eli korkotason laskiessa 
sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo 
nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo  
laskee.

Salkunhoidon malli perustuu riskienhallinnan ja jousta-
vien sijoitusrajoitusten sekä nopean reagoinnin yhdis-
tämiseen. Salkunhoidon toimintavapautta ei ole rajattu 
vertailuindeksiä mukailevaan kapeaan vaih teluväliin.

Mallissa sijoituspäätökset perustuvat näkemykseen 
sijoitusympäristön muutoksista. Ympäristön muutok-
sia seurataan käyttämällä erilaisia indikaattoreita. Sal-
kun rakentamisessa ja hoitamisessa tehdään riskien 
valintaa, jonka tavoitteena on päästä ostamaan riskilli-
siä omaisuuslajeja silloin, kun niiden tuottopotentiaali 
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Kiinteistö- ja raaka-ainesijoitusten riskitaso vastaa 
osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi 
kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan 
tulee kuitenkin huomata, että strategian sijoituskohtei-
den arvonkehitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi 
osake- tai korkomarkkinoille sijoittavien strategioiden 
arvonkehityksestä.

Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen 
arvoon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky  
ja luottoluokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. 
Lisäksi tietylle maantieteelliselle alueille keskittyvät 
korkosijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti 
korkomarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen 
ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jol-
loin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoi-
tusstrategiassa käytettyjen rahasto-osuuksien arvoon.

Sijoitusstrategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin 
voi liittyä lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityi-
sesti kehittyville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), 
operatiivinen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten 
arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa 
markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, 
jos esimerkiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena ole-
via sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi  
toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. 
Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrate-
gioiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja 
suuremmat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa.

Sijoitusstrategian edellä mainittuja riskejä pyritään 
pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella 
mm. eri omaisuuslajien ja eri toimialojen välillä, sekä 
maantieteellisten rajojen yli.

Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja 
sijoitusten arvostus

Danske Bank raportoi asiakkaalle varallisuuden kehi-
tyksestä Salkunhoitopalvelu-sopimuksessa sovituin 
aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan rapor-
tointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen 
puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla 
olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasialli-
sella markkinapaikalla.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitus-
rahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tar-
koitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden 
arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n 
hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua 
rahastoosuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään  
viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahasto-
sijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tar-
koitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua 
rahasto-osuuden arvoa. Sijoitusstrategialla ei ole 
vertailu indeksiä.

Vastuuvarauma

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee 
tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja 
verotukseen. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen 
riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun 
pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä 
muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 
Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan 
arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestä ja sii-
hen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoi-
tuspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä 
materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut 
tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, 
taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka 
pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja 
oikeita tietoja, pankki ei takaa ulkopuolisista lähteistä 
saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esi-
tetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaa-
lin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman eril-
listä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai 
tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. 
Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaali-
oikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki  
pidättää kaikki oikeudet.

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske 
Invest Rahastoyhtiö Oy. Tanskaan rekisteröityjä rahas-
toja hallinnoi Danske Invest Management A/S ja 
Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja Danske Invest 
Management Company. Danske Bank toimii rahasto-
yhtiön asiamiehenä tarjotessaan rahastoyhtiön  
sijoitusrahastoja. Rahastojen avaintietoesitteisiin, 
sään töihin ja hinnastoon voit tutustua osoitteessa  
www.danskeinvest.fi tai Danske Bankin konttorissa

Esite voimassa 01.10.2013 lukien.
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