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Salkunhoitaja Danske Capital, 
Danske Bank Oyj

Sijoituskohde Suomalaiset osakkeet

Minimisijoitus EUR 30 000

Salkunhoitopalvelu-sopimuksen 
varainhoitopalkkio 1,50 %

Mahdollisuus vakuutus-
muotoiseen sijoituskoriin Ei

PERUSTIEDOTDanske Bank Salkunhoito Suomi Osinko on aktiivi
seen osakevalintaan perustuva kotimaisista osak
keista koostuva sijoitusstrategia, jossa keskitytään 
tyypillisesti hyvää osinkoa maksavien yhtiöiden osak
keisiin. Hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin sijoittami
nen on osoittautunut historian saatossa erinomaiseksi 
strategiaksi. Osinkoyhtiöt ovat tyypillisesti vahvaa 
tulosta tekeviä ja vakavaraisia yrityksiä. Näiden osak
keiden kurssikehitys on perinteisesti ollut markkinoi
den keskimääräistä kehitystä vakaampaa ja riski kes
kimääräistä matalampi. Osakemarkkinoilla osinko
yhtiöiden hinnoittelu on yleensä edullisempaa, koska 
niiden kasvunäkymiin liittyy vähemmän spekulaatioita. 
Vahva osinkotuotto myös hillitsee näiden osakkeiden 
mahdollisia kurssilaskuja heikommassakin markkina
tilanteessa. Osinkosijoittaminen on hyvin toteutettuna 
erinomainen maltillisen osakesijoittajan malli.

Danske Bank Salkunhoito Suomi Osinko sijoitus
strategia on luotu Danske Bankin asiakkaille, jotka 
haluavat säännöllistä tulovirtaa sijoituksistaan.  
Osinkostrategia tukee myös erinomaisesti globaalisti 
hajautettua päästrategiaa. Osinkoteemaa voidaankin 
käyttää lisämausteena salkkukokonaisuudessa.

Sijoitusprosessi

1. Yhtiöiden seuranta ja seulonta
Sijoituskohteen valintakriteereinä käytetään yhtiön 
markkinaarvoa, osakkeen likviditeettiä, osakkeen 
arvostusta, yhtiön taseen laatua, tuloskasvua, odo
tuksia kehityksestä ja liiketoiminnan osallistumista 
megatrendeihin (esim. ympäristö, energia, kehittyvät 
markkinat).

2. Ideointi ja yhtiöiden tarkempi analyysi
Tuoreimpien yhtiötutkimusten läpikäynti, sektori
asiantuntijan näkemys ja keskustelut analyytikoiden 
kanssa, vertailuyhtiöiden hinnoittelu, yhtiötapaamiset, 
keskustelut kollegojen kanssa yhtiöstä (ideat, argu
mentit, kokemukset).

3. Yhtiön valinta
Salkun riski ja tuottooletusten tarkastelu ja yhtiö
painon valitseminen.

4. Toimeksianto ja toteutus
Yhtiön ja markkinan tekninen kuva ja toimeksiannon 
toteutustavan valitseminen.

Yhtiöiden  
seuranta

Toimeksianto  
ja toteutus

Tarkempi 
yhtiöanalyysi

Yhtiön  
valinta

Suomi 
Osinko

OSINKOSIJOITTAMISEN HYÖDYT

•   Sijoittamalla hyvää osinkoa maksaviin osakkeisiin  
sijoitetaan tyypillisesti myös hyvää tulosta tekeviin  
yhtiöihin

•   Hyvistä osingonmaksajista koottu salkku on historialli
sesti pärjännyt osakemarkkinoiden keskimääräistä  
kehitystä paremmin

•   Osinkoosakkeiden hinnoittelu on tyypillisesti keski
määräistä halvempaa ja markkinariski puolestaan  
on keskimääräistä alempi

•   Osingot tarjoavat sijoittajalle jatkuvaa kassavirtaa

Strategiassa tehdyistä osakkeiden ostoista ja myynneistä peri
tään lisäksi hinnaston mukaiset osakekaupankäynnin palkkiot. 
Täyden valtakirjan varainhoidon palkkioihin lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero (24% vuonna 2013), joka veloite
taan asiakkaalta. Lisätietoa varainhoitopalkkion veloituksesta 
löydät Salkunhoitopalvelusopimuksesta ja sen ehdoista.
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Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoitusstrategia

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä 
aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon kei
noin. Pankki tai salkunhoitaja eivät vastaa sijoitus
toiminnan tavoitteen saavuttamatta jäämisestä.

Sijoitusstrategian sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyri
tään sijoittamalla varat salkunhoitajan näkemyksen 
mukaisesti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena 
oleviin osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskija on suo
malainen, Suomessa toimiva, Suomessa noteerattu 
taikka Suomen taloudesta merkittävästi riippuvainen 
yhtiö. Varat sijoitetaan salkunhoitajan näkemyksen 
mukaisesti tyypillisesti hyvää osinkoa maksavien  
yhtiöiden osakkeisiin siten, että sijoitustoiminnassa 
pyritään ennakoimaan suomalaisten yritysten tulevaa 
osingonmaksua. Sijoitukset valitaan siten, että sijoi
tusstrategian sijoituskohteilta odotetaan salkunhoita
jan näkemyksen mukaan markkinoita tasaisempaa 
kurssikehitystä sekä keskimääräistä parempaa osin
kotuottoa. Mikäli arvostustaso jossakin sijoituskoh
teena olevista osakkeista nousee niin paljon että ole
tettu osinkotuotto laskee keskimääräisen markkinan 
tasolle, pyritään salkunhoidossa hyödyntämään kurs
sinousu myymällä osake. Tämän tilalle ostetaan osa
ketta, joka on salkunhoitajan näkemyksen mukaan 
osingoltaan houkuttelevampi. Vastaavasti, jos yhtiön 
kehityksessä havaitaan muutos, joka heikentää osinko
odotusta, vaihdetaan se salkunhoitajan näkemyksen 
mukaan sijoitusstrategian mukaiseen, houkuttele
vampaan kohteeseen.

Sijoitusstrategiassa hajautetaan sijoitukset normaaliti
lanteessa 10–20 yhtiön osakkeeseen. Salkunhoitaja 
voi kuitenkin poiketa näkemyksensä mukaisesti tästä 
markkinatilanteen niin vaatiessa.

Sijoittajakohderyhmä

Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa ammat
titaitoisesti hoidetun sijoitusratkaisun. Sijoitusstrate
gia Salkunhoito Suomi Osinko sopii erityisesti korkeaa 
tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitusaika  
on pitkä ja joka hyväksyy sijoitusten voimakkaankin 
arvonvaihtelun. Strategia sopii osaksi globaalisti 
hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika 
sijoitusstrategialle on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa 
valitsemansa strategian soveltuvuudesta omiin  
sijoitustarkoituksiinsa.

Riskiprofiili

Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvo 
voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat 
menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusstrategian koh
teena olevien sijoituskohteiden tuleva arvonkehitys 
riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan 
sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkki
noiden yleinen kehitys sekä maailmanlaajuisesti että 
Suomessa ja salkun yksittäisten sijoituskohteiden 
kehitys heijastuu sijoitusstrategian sijoituskohteiden 
arvoon, joka voi heilahdella voimakkaastikin. Koska 
sijoitusstrategian sijoituskohteet ovat keskittyneet 
Suomeen keskimäärin 10–20 sijoituskohteeseen,  
voi arvonvaihtelu olla laajemmin hajautetun sijoitus
vaihtoehdon arvonvaihtelua voimakkaampaa. Tietylle 
maantieteelliselle alueelle keskittyminen sijoitusstra
tegiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita eri
tyisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuu
dennäkymien muutoksille sen lisäksi, että myös glo
baali osakemarkkinoiden kehitys vaikuttaa sijoitus
kohteiden arvonkehitykseen. Sijoitusstrategian keskit
tyminen osinkoyhtiöihin voi johtaa tiettyjen toimialojen 
painottumiseen strategiassa, jonka johdosta myös 
kyseisen toimialan tulevaisuudennäkymien muutos  

voi vaikuttaa sijoitusten arvoon laajemmin hajautettua 
sijoitusstrategiaa voimakkaammin. Tätä toimialariskiä 
pyritään salkunhoidossa rajoittamaan siten, ettei sijoi
tusstrategiassa sijoiteta kuitenkaan kaikkia varoja  
tietylle yksittäiselle toimialalle.

Kuten muuhunkin sijoitustoimintaan myös tämän sijoi
tusstrategian sijoituskohteisiin voi liittyä selvitysriski, 
likviditeetti riski sekä poliittinen riski, joiden kuitenkin 
voidaan olettaa olevan melko pieniä suomalaisille 
osake markkinoille sijoitettaessa. Kuitenkin poikkeuk
sellisissa tilanteissa nämä riskit voivat johtaa esimer
kiksi siihen, ettei strategiassa olevia sijoituskohteita 
saada muutettua käteiseksi kohtuullisessa ajassa ja/
tai kohtuul liseen hintaan.

Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja  
sijoitusten arvostus 

Danske Bank raportoi asiakkaalle varallisuuden kehi
tyksestä Salkunhoitopalvelusopimuksessa sovituin 
aikavälein. 

Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden 
viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa 
raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan  
kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella  
markkinapaikalla. Raportoinnissa käytetään seu
raavaa vertailuindeksiä:

OMX Helsinki Cap (Tuotto)
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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 liitty vistä 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 ulkopuoli sista 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 aiheuttaa.

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

Esite on voimassa 1.10.2013 lukien.

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


