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Rahastoraportti 10 vuotta 
 
 

  
 
Rahastomarkkinoiden kehitys alkuvuonna 2003  
 

Maailmantalouden alavireisyydestä huolimatta suomalainen rahastoliiketoiminta 
on jatkunut vilkkaana koko alkuvuoden ajan. Toiminnan positiivinen vire näkyy 
selvästi myös Euroopan mittakaavassa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomi 
on kasvattanut rahastopääomiaan (UCITS) toiseksi eniten (26,4%) koko 
Euroopassa.  
 
Vain neljäsosa tästä kasvusta selittyy rahastopääoman arvonnousulla. Alkuvuoden 
kumulatiiviset nettomerkinnät ovat historiallisen korkealla tasolla ollen elokuun 
lopussa 3 883,7 MEUR (vuonna 2002 yht. 3 425 MEUR). Vuoden 2003 "ilmiö" ovat 
olleet lyhyen koron rahastot, jotka ovat vieneet uudesta rahasta peräti 73%.  
  
Osakerahastoista kehittyvät markkinat ja Aasia ovat saaneet houkuteltua 
selvästi eniten uutta rahaa sijoittajilta alkuvuoden aikana. Tähän ovat syynä 
Venäjän ja Kiinan selvästi läntisiä teollisuusmaita korkeammat talouden 
kasvuodotukset. Nämä rahastot ovatkin onnistuneet saavuttamaan hyviä tuottoja 
viimeisimmän 12 kuukauden aikana. Nähtäväksi jää, tulevatko erilaiset poliittiset-
/operationaaliset (SARS) riskit vaikuttamaan rahasto-osuuksien 
arvonkehitykseen. 
 
Rahasto-osuuksien jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken ei ole kokenut 
suurempaa muutosta vuoden aikana. Kotitaloudet ovat lisänneet osuuttaan 
prosenttiyksiköllä 32 %:iin. Lyhyen koron rahastojen osuus kotitalouksien 
rahastovarallisuudesta on kasvanut 30%:sta 44 %:iin vuoden aikana. 
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Maailmantalouden kehitys 
 

Osakemarkkinoiden alkuvuotta on vaivannut epävarmuus, ensiksi Irakin 
tilanteesta ja nyttemmin maailmantalouden kehityksestä yleensä. Huhtikuun 
loppupuolella kurssit aloittivat maltillisen palautumisen vuodenvaihteen tasolle.  
 
Sijoitusalueista alkuvuoden aikana parhaiten ovat menestyneet:  
 

•  Kehittyvät markkinat  (23,4%) 
•Pohjoismaat   (13,3%) 
•Pohjois-Amerikka   (10,9%) 
 

Toimialatarkastelussa käy selvästi ilmi, että epävarmuuden hälvenemisestä ovat 
eniten hyötyneet teknologiaosakkeet sekä teollista toimintaa tukevat toimialat. 

 
 

Uusia rahastoyhtiötä ja uusia sijoitusrahastoja 
 

Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Vuoden 2003 aikana toimintansa on 
aloittanut yksi uusi rahastoyhtiö. Uusia rahastoja Suomeen on rekisteröity 
elokuun loppuun mennessä 16 (vuoden 2002 luku oli 54). Rahastotyypeittäin 
uudet rahastot jakautuivat seuraavasti: 
 

•  osakerahastoja 6 (ed. vuonna 29 ) 
•  yhdistelmärahastoja 3 (ed. vuonna 10 ) 
•  pitkän koron rahastoja 3  (ed. vuonna 8 ) 
•  vipu-/hedgerahasto 1 (ed. vuonna 3 ) 
•  lyhyen koron rahastoja 3 (ed. vuonna 4). 

 
Elokuun kehitys 

 
Rahastomarkkinat hiljenivät elokuussa kesäloman viettoon, nettomerkintöjen 
virta jäi 14 miljoonan euroon. Markkinoiden suotuisa kehitys kasvatti kuitenkin 
rahasto-osuuksien arvoa 470 miljoonalla eurolla rahastopääoman ollessa 
elokuun lopussa  
20 928,7 MEUR. Innostus kohdistui pääasiassa lyhyen koron rahastoihin ja 
kehittyville markkinoille.  
  
Maailman osakemarkkinoita pitivät nosteessa uutiset USA:n teollisuuden 
sarastavista nousuodotuksista ja tiedot kuluttajien luottamuksen kohenemisesta. 
Myös Aasian osakemarkkinat nousivat vahvasti USA:n tilastotietojen siivittäminä. 
  
Elokuussa uusia osuudenomistajia tuli 10 351 kappaletta. Osuuden omistajien 
lukumäärä oli elokuun lopussa 1 141 075 kappaletta.  
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indeksit 

%-
tuotto 

MSCI 
World 

MSCI 
Europe

MSCI 
North 

America
MSCI 

Far East
MSCI 

Pacific
MSCI 
Japan 

MSCI 
Emerg. 
Markets

MSCI 
Nordic

1kk 5,63 3,06 5,50 14,30 12,72 14,48 10,30 8,03 

3kk 14,20 10,44 13,31 33,10 29,30 33,57 28,80 12,75 

6kk 18,65 18,26 18,51 20,40 20,17 20,37 31,73 27,42 
Kuva: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: 
Morgan Stanley Capital International Inc. 

 
Rahastoliiketoiminnan näkymiä 
 

Sijoitusrahastolaki perustuu Sijoitusrahastodirektiiviin, jota uusittiin kahdella 
uudella direktiivillä tammikuussa. Direktiivit on määrä implementoida Suomen 
lakiin ensi vuoden helmikuun puoliväliin mennessä. Hallituksen esitys 
sijoitusrahastolain muutoksista annettaneen lokakuussa. Sijoitusrahastosäästäjien 
näkökulmasta uudet säännökset eivät juuri paljoa merkitse, koska muutokset 
ovat pitkälti teknisiä. Useat rahastot joutuvat kuitenkin uusimaan sääntöjänsä, 
joten tätä kautta myös säästäjät joutuvat muutosten kanssa tekemisiin. Uusi laki 
tullee sallimaan rahastoyhtiöille sijoitusrahastojen hoitamisen lisäksi myös 
mahdollisuuden tarjota yksilöllisiä omaisuudenhoitopalveluja. Jää nähtäväksi, 
mitä muutoksia tämä mahdollisuus saa aikaan eri rahasto- ja 
sijoituspalveluyritysten rakenteissa. 
 
Niin sanottu Arvelan verotyöryhmä ehdotti, että nykyisin vain vapaaehtoiseen 
eläkevakuutussäästämiseen liittyviä verokannusteita ulotettaisiin myös 
sijoitusrahastoihin. Asian kimpussa työskentelee tällä hetkellä Siva-työryhmä, 
jonka tehtävänä on laajemminkin tarkastella sääntelyn neutraalisuutta (ml. 
verosäännökset) keskenään kilpailevien eri sijoitustuotteiden osalta. Työryhmän 
raportin on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä. Työryhmän 
ehdottamat uudet säännökset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1995 alusta. 
Uusien säännösten täsmällisempää sisältöä on tässä vaiheessa mahdotonta 
ennakoida. 
 
 
Kuten rahastopääomien kasvu osoittaa, sijoitusrahastosäästäminen on hyvässä 
myötätuulessa. Rahastoyhdistys ei näe merkkejä myötätuulen tyyntymisestä 
puhumatta että tuuli muuttuisi vastaiseksi. 

 
Lisätiedot  
 

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry, Markku Savikko ja Hannu 
Hulkkonen, puhelin (09) 668 9170 
  
HEX Sijoitustutkimus, Mika Jaatinen, puhelin (09) 6166 7772 ja Ville-Petteri Kälvi, 
puhelin (09) 6166 7279 
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