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SIJOITUSRAHASTOJEN KEVÄT 2004 
 

POSITIIVINEN ALKUVUOSI 

Koko alkuvuoden jatkunut voimakas uuden pääoman virtaaminen rahastoihin 
jatkui edelleen maaliskuussa, joskin hieman lievenneenä. Maaliskuussa 
Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tuli uutta pääomaa 358,5 
milj. euroa. Maaliskuun lopussa Suomeen rekisteröityjen 
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu koko oli 25 875,4 milj. euroa, kun se 
vuoden vaihteessa oli 22 082,2 milj. euroa. Kasvua vuoden alusta oli siis 3 793,2 
milj. euroa. 
 
Maaliskuussa markkinoilla oli havaittavissa epävarmuuden merkkejä muun 
muassa Madridin pommi-iskujen johdosta. Pitkään jatkunut kurssien nousu 
Euroopassa ja muillakin päämarkkoinoilla taittui ja useat tärkeimmät indeksit 
kääntyivät laskuun kuukauden aikana (S&P 500 –1,64%, MSCI Europe –1,96%, 
Dow Jones Industrial Average –2,14%). Kaukoitä, Tyynenmeren alue sekä Japani 
jatkoivat kuitenkin vahvaa kehitystä. Myös Pohjoismaisten osakkeiden vahva 
positiivinen kurssikehitys taittui. Siten myös osakerahastojen kuukausituotot 
painuivat tappiolle. Poikkeuksena olivat kehittyville markkinoille ja Japaniin 
sijoittavat osakerahastot, jotka ylsivät erinomaisiin tuottoihin.  

 
KEHITTYVÄT MARKKINAT JA JAPANI VETÄVÄT PUOLEENSA SIJOITTAJIA 

Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot olivat 12 kuukauden 
keskimääräisen tuoton (74,5 %) perusteella parhaiten menestyneitä rahastoja. 
Osakerahastosijoituksista kehittyville markkinoille on virranut vuoden alusta 
eniten pääomia, yhteensä 179,8 miljoonaa euroa (25,3% osakerahastojen ja 
8,1% kaikista alkuvuoden nettomerkinnöistä). Viime vuonna vastaava koko 
vuoden luku oli 155,1 miljoonaa euroa. Suomeen ja pohjoismaihin sijoittavien 
osakerahastojen vuoden tuottoluvut olivat nekin edelleen varsin erinomaisia 
(58,2% ja 58,5%). 

 
YRITYSKORKORAHASTOT KIINNOSTAVAT 

 
Rahastoihin maaliskuussa virrannut uusi pääoma meni pääosin osakerahastoihin, 
joiden osuus nettomerkinnöistä oli 59,4% (213,1 milj. euroa). Suosituimpana 
rahastotyyppinä maaliskuussa olivat kuitenkin yrityskorkorahastot, joihin tuli 
uutta rahaa 77,2 milj. euroa (21,5% nettomerkinnöistä). Eniten rahaa poistui 
lyhyen koron rahastoista -73,9 miljoonaa euroa, mikä kuvaa lyhyen koron 
rahastojen asemaa tilapäisinä-lyhytaikaisina sijoituskohteina. Myös 
yhdistelmärahastot keräsivät jälleen merkittävän osan (14,7%) uudesta 
rahavirrasta. 
 

SIJOITUSRAHASTOLAKI MUUTTUI 8.4.2004 
 
Sijoitusrahastolain muutos tuli voimaan 8.4.2004. Uusi laki laventaa 
sijoitusrahastojen sijoitustoimintaa ja tätä kautta aiheuttaa myös useisiin 
rahastoihin syksyllä voimaan tulevia sääntömuutoksia. Niin ikään syksyllä 
jokaisesta rahastosta tulee olla saatavilla yksinkertaistettu rahastoesite, jossa 
rahaston toiminnasta kerrotaan lakiuudistuksen yhteydessä muutetun 
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sijoitusrahastoasetuksen edellyttämät tiedot. Sijoitusrahastoyhdistyksen 
pyrkimyksenä on luoda jäsenistölle yhdenmukainen esitemalli, jotta eri rahastojen 
vertailu on sijoittajan kannalta mahdollisimman helppoa. Uusi laki mahdollistaa 
myös, että rahastoyhtiöt voivat halutessaan tarjota asiakkailleen yksilöllisiä 
omaisuudenhoitopalveluja. 

 
SIVA-TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 
 

Viime vuoden lopulla valmistui keskenään kilpailevien säästötuotteiden tarjontaa 
pohtineen Siva-työryhmän loppuraportti. Siinä ehdotetaan lukuisia säästäjän 
asemaa kohentavia uudistuksia, mm. mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa. 
Keskeisin ehdotus on erillisen pitkäaikaissäästämistä koskevan lain säätäminen. 
Lain mukaan talletuspankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset saisivat 
vakuutusyhtiöiden ohella tarjota verokannusteisia pitkäaikaissäästämistuotteita. 
Ruotsissa vastaavan tyyppinen lainsäädäntö on ollut voimassa vuoden 1994 
alusta. Ruotsalaisen kokemuksen mukaan suurin osa tällaisesta säästämisestä 
kohdistuisi sijoitusrahastoihin. Samaan viittaa myös, että alkuvuonna valtaosa 
vakuutussäästämisestä kohdistui sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, ts. 
vakuutuksiin, joihin sijoitetut varat sijoitetaan pääasiassa sijoitusrahastoihin. Näin 
ollen sijoitusrahastojen piirissä ollaan luonnollisesti varsin kiinnostuneita 
hankkeen etenemisestä. Siva-työryhmän ehdotusten toteuttaminen lisäisi 
pitkäaikaissäästäjien vaihtoehtoja niin tuotteiden kuin palveluntarjoajienkin 
suhteen sekä parantaisi eri tuotteiden vertailumahdollisuuksia. Sen sijaan 
kiinnostus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen tuskin merkittävästi kasvaisi, vaikka 
vaihtoehdot lisääntyisivätkin. Valtiontalouden kannalta ehdotus olisi helposti 
toteutettavissa, koska se merkitsisi vain nykyisen verotuen jakautumista 
neutraalisti eri palveluntarjoajien säästämistuotteiden kesken. Usein esitetty 
epäily, että pitkäaikaissäästäminen kannustaisi ennenaikaiselle poistumiselle 
työelämästä, ei Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tekemän tutkimuksen 
mukaan myöskään pidä paikkaansa. Pikemminkin pitkäaikaissäästäminen luo 
säästäjälle turvaverkon, jonka olemassaolo auttaa jatkamaan työelämässä entistä 
pidempään. 
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RAHASTORAPORTTI JA INDEKSIT HELMIKUUSSA 2004 

Maaliskuussa Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tuli uutta 
pääomaa 358,5 milj. euroa. Maaliskuun lopussa Suomeen rekisteröityjen 
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu koko oli 25 875,4 milj. euroa. 
 
MSCI-indeksien kehitys: 

indeksit 
%-tuotto 

MSCI 
World 

MSCI 
Europe 

MSCI 
North 

America 
MSCI Far 

East 
MSCI 

Pacific 
MSCI 
Japan 

MSCI 
Emerg. 
Markets 

MSCI 
Nordic 

1kk 0,68 -1,96 -0,11 12,77 10,90 14,74 2,51 -2,15 

3kk 5,60 3,62 4,42 17,50 15,90 18,43 12,49 12,55 

6kk 10,99 14,78 7,80 17,23 17,13 18,35 21,68 22,78 
Kuva: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital 
International Inc. 
 
Parhaiten menestyneet rahastot: 

Aika Rahasto Tuotto 
% 

Vol. 
 % 

Rahastotyyppi 

1 kk Fidelity Japan Smaller 
Co’s 

  21,4 20,6 Osakerahastot / Japani 

6 kk ODIN Maritim   50,3 15,8 Osakerahasto / Koko maailma 
Aika Rahasto Tuotto 

%  p.a. 
Vol. 
 % 

Rahastotyyppi 

1 v PYN Elite 176,0 26,8 Osakerahasto / Koko maailma 
3 v PYN Elite   65,2 26,8 Osakerahasto / Koko maailma 
5 v Alfred Berg Russia   52,6 27,8 Osakerahasto / Kehittyvät markkinat 

 
Maaliskuussa Rahastoraportille tuli uutena rahastoyhtiönä Arcos Rahastoyhtiö Oy 
 
Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot: 

• Arcos 
• Carnegie Reaalikorko 
• eQ Yrityskorko 
• ICECAPITAL European Property 

 
Rahastoraportille tehtiin seuraavat nimenmuutokset: 

• Gyllenberg European Bond -> Gyllenberg Euro Bond 
• Opstock Private -> OP-Private 

 
Seuraavat Seligson Rahastoyhtiön rahastot fuusioituivat: 

• Euro-area 50 rahasto fuusioitiin Eurooppa 50 –indeksirahastoon 
 

Lisäksi raportille tehtiin seuraavat muutokset: 
• Gyllenberg Euro Bond rahasto siirrettiin kansainväliset korkorahastot –

luokasta pitkän koron rahastot euroalue –luokkaan.  
• Pictet Funds – Global Equity Selection rahaston noteerausvaluutta muuttui 

Eurosta USD:ksi. 
 
Sijoitustutkimus 
 
Jussi Kanerva 
Portfolioanalyytikko 


