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DANSKE BANK SALKUNHOITO NAVIGAATTORI
Kun matka on yhtä tärkeä kuin määränpää

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

Salkunhoito Navigaattori

Salkun sijoituskohteiden valinta  
riskibudjetin mukaisesti

Salkun riskibudjetin asettaminen  
markkina ympäristön riskitasoa  

vastaavaksi

Salkun maksimitappioriskin  
määrittäminen

Markkina ympäristön riskitason  
arviointi

 Vähemmän pääoman arvonvaihtelua

 Vähemmän äärimmäisiä lopputulemia

 Tuottomahdollisuudesta tinkimättä

Salkunhoito  
Navigaattori

Perinteinen 
hajautus

Vähemmän 
suuria  
tappioita

Vähemmän 
suuria  
voittoja

Tuotot

Danske Bank Salkunhoito Navigaattori sopii sinulle, 
kun haluat ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkai
sun, jonka kanssa on hyvä olla kaikissa markkina
tilanteissa.

Huolellisesti hajautettu ja aktiivisesti tasapainotettu 
sijoituskokonaisuus on avain menestyksekkääseen 
sijoitustoimintaan. Hajauttamalla omaisuuttasi eri 
omaisuusluokkiin voit madaltaa kokonaisvarallisuu
tesi riskitasoa tuottomahdollisuudesta merkittävästi 
tinkimättä.

Maailman muuttuessa ja sijoitusmarkkinoiden yhden
tyessä on havaittu, että ääritilanteissa omaisuusluok
kien tuotot alkavat liikkua samansuuntaisesti. Käy
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että ääritilanteessa 
perinteinen hajautus ei aina riitä sijoitetun pääoman 
suojaamiseksi. Monelle pääoman voimakkaan arvon
vaihtelun välttäminen voi olla tärkeintä. Matka voi  
joskus olla yhtä tärkeä kuin määränpää.

Ratkaisuksi tähän haasteeseen Danske Capital on 
kehittänyt uuden salkunhoitoratkaisun, Danske Bank 
Salkunhoito Navigaattorin. Tämän modernin sijoitus
strategian johtavana periaatteena on hallita sijoitta
miseen liittyviä riskejä eri markkinaympäristöissä. 
Tavoitteena on välttää sijoitussalkun pitkän aikavälin 
arvonkehitykseen liittyvät karikot – stressimarkkinat 
ja suuret arvonlaskut. 

Danske Bank Salkunhoito Navigaattorissa markkina
olosuhteiden ja riskiympäristön sekä niiden muutos
ten tunnistaminen on ratkaisevaa. Tätä varten Danske 
Capital on rakentanut edistyneen ja ennakoivan riski
indikaattorin, joka ohjaa salkunhoitoyksikkömme sijoi
tustoimintaa. Jos riskiindikaattori kohoaa, sijoitus
salkun riskiä vähennetään ja päinvastoin. Normaali

tilassa markkinoilla vallitsee rauhallinen mieliala.  
Tällöin salkkuun voidaan valita enemmän riskillisiä 
sijoituksia ja sijoitussalkussa painotetaan tuottopoten
tiaalia. Stressitilalla tarkoitetaan markkinatilaa, jolloin 
riskiindikaattori on kohonnut. Tällöin siirrytään 
lähemmäs pääomia suojaavaa turvasalkkua.

Strategiassa käytetään omaisuusluokkina osakkeiden, 
korkojen ja käteisen lisäksi myös raakaaineita, kultaa 
ja muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita, mikä mahdol
listaa tehokkaan hajautuksen. Näistä eri omaisuus
luokista Danske Capital pyrkii koostamaan vallitse
vaan markkinatilanteeseen optimaalisen sijoitussal
kun sekä jatkuvasti maksimoimaan sijoitussalkun 
tuotto/riski suhdetta.

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
lusopimuksen irtisanomistilanteessa, ellei toisin ilmoiteta. Rahas
toista peritään lisäksi niiden hinnastoissa mainitut hallinnointiin, 
säilytykseen yms. liittyvät palkkiot. Täyden valtakirjan varainhoi
don palkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero 
(24 % vuonna 2013), joka veloitetaan asiakkaalta. Rahastoista 
perittävät palkkiot ilmenevät rahastojen hinnastosta. Lisätietoa 
varainhoitopalkkion veloituksesta löydät Salkunhoitopalvelu
sopimuksesta ja sen ehdoista.
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Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä 
aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon  
keinoin.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla 
sijoitusstrategian varat sellaisten suomalaisten ja 
ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahasto
jen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat 
varansa kansainvälisille osake, korko, kiinteistö tai 
raakaainemarkkinoille tai jotka pyrkivät absoluutti
seen tuottoon. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole 
rajoitettu maantieteellisesti. Strategian korkosijoitus
ten keskimääräiselle juoksuajalle ei myöskään ole 
asetettu rajoituksia. Strategian omaisuuslajikohtaiset 
vaihteluvälit on esitetty yllä olevassa taulukossa.

Danske Bank Salkunhoito Navigaattori sijoitusstrate
gia pohjautuu Danske Capitalin kehittämälle kontrol
loidun riskin salkunhoidon mallille, missä 1) pyritään 

tunnistamaan sijoitusmarkkinoiden lyhyen aikavälin 
stressitaso Danske Capitalin kehittämällä indikaattori
mallilla, ja 2) hajautetaan sijoitukset ohjeellisen riski
rajoitteen mukaisesti, sekä 3) aktiivisesti hyödynne
tään Danske Capitalin sijoitusnäkemystä.

Salkunhoidon malli perustuu ajatukselle riskienhallin
nan ja joustavien sijoitusrajoitusten sekä nopean rea
goinnin yhdistämisestä. Salkunhoidon toimintavapautta 
ei ole rajattu vertailuindeksiä mukailevaan kapeaan 
vaihteluväliin, mutta toisaalta riskienhallinnan osuutta 
sijoituspäätöstenteossa on painotettu. Mallissa halli
taan sijoitusriskejä säätelemällä sijoitussalkun riski
tasoa markkinatilanteiden mukaan niin, että sijoitus 
ten pitkän aikavälin tuottotavoite pyritään täyttämään 
salkunhoidon ohjeellisen riskirajoitteen puitteissa.
Sijoitusstrategian varoista voidaan sijoittaa enintään 
40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategian 
varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen 
rahastoosuuksiin, 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 Navigaat
tori sopii sijoittajalle, joka tavoittelee ammattitaitoisesti 
hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoi
tusstrategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoitte
lee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta joka 
arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa riskiä. 
Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajaut
taa varansa tehokkaasti eri osake, korko, kiinteistö 
ja raakaainemarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy 
sijoitusstrategian arvonvaihtelun ja sen, että sijoitus
ten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategian suositel
tava sijoitusaika on yli 3 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 sopimuk
seen 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 raakaainemarkkinoilla 
heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitus
rahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimak
kaastikin. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten 
riskit ja tuotot riippuvat sijoituskohteena olevien osake 
ja korkorahastojen, raakaainerahastojen, kiinteistö
rahastojen ja absoluuttiseen tuottoon pyrkivien rahas
tojen 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 tyypillisem
pää markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vai
kuttaa maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssi
kehitys. Korkosijoituksiin sisältyy korkoriski ja luotto
riski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pää

Omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit

Osakkeet 0 – 50 %

Suomi 0 – 50 %

Eurooppa 0 – 50 %

Pohjois-Amerikka 0 – 50 %

Aasia 0 – 50 %

Kehittyvät osakemarkkinat 0 – 17,5 %

Valtionlainat 0 – 75 %

Yrityslainat, IG 0 – 50 %

Yrityslainat, HY 0 – 17,5 %

EMD 0 – 17,5 %

Vaihtoehtoiset omaisuuslajit 0 – 20 %

Absoluuttinen tuottotavoite 0 – 20 %

Raaka-aineet 0 – 10 %

Kulta 0 – 15 %

Muut 0 – 10 %

Rahamarkkinat 0 –100 %
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sääntöisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytetty
jen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laskiessa 
sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo 
nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo  
laskee. Kiinteistö ja raakaainesijoitusten riskitaso 
vastaa osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi 
korkeampi kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. 
Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että strategian 
sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa merkittä
västi esimerkiksi osake tai korkomarkkinoille sijoitta
vien strategioiden arvonkehityksestä. Sijoitusstrategi
assa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon vaikuttavat 
liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luottoluokitukset 
sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietylle 
maantieteelliselle alueille keskittyvät korkosijoitusten 
arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkki
noiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuoli
siin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös 
valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusstrate
giassa käytettyjen rahastoosuuksien arvoon. Sijoitus

strategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä 
lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityisesti kehitty
ville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), operatiivi
nen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten arvoon 
voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa mark
kinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos 
esimerkiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena olevia 
sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi toivo
tussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Poik
keuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioi
den edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suu
remmat 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. Edellä mainittuja riskejä 
pyritään vähentämään myös Danske Capitalin kehit
tämän indikaattorimallin avulla.

Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja  
sijoitusten arvostus

Danske Bank raportoi asiakkaalle varallisuuden kehi
tyksestä Salkunhoitopalvelusopimuksessa 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 sijoitusrahastojen osalta viimeisellä 
kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä las
kettua rahastoosuuden arvoa. Ellei tällaista Danske 
Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston 
samana päivänä laskettua rahastoosuuden arvoa  
ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä 
olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimei
sellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käy
tettävissä olevaa julkaistua rahastoosuuden arvoa. 
Sijoitusstrategialla ei ole vertailuindeksiä.

Vastuuvarauma

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen 
kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. 
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 materiaalin 
laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä 
ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tap
pioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheut taa. 

Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaali
oikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki  
pidättää kaikki oikeudet.

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

Esite on voimassa 1.10.2013 lukien.

Danske Bank Oyj  
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki,  
Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK.  
Ytunnus 17307447


