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KATSAUS SUOMALAISIIN SIJOITUSRAHASTOIHIN 1 – 8/2007 
 

Rahastopääoma 
 
Vuosi 2007 on ollut suomalaiselle rahastomarkkinalle kasvun aikaa. Kotimaisten 
rahastojen kokonaispääoma  kasvoi vuodenvaihteen 61 miljardista eurosta elokuun 
lopun 68,9 miljardiin euroon. Tämä vastaa 13%:n  pääoman kasvua. 
 
Pääoman kasvusta 75% tuli uusista rahastosijoituksista. Alkuvuoden kumulatiiviset 
nettomerkinnät olivat 5956,3 miljoonaa euroa. Yksittäisistä rahastoluokista eniten 
uusia sijoituksia keräsivät euroalueen lyhyen koron rahastot 3370 miljoonan 
nettosijoituksilla, mikä vastaa 57 % kaikista nettomerkinnöistä. 
    
Rahastopääoman jakautuminen 
 
Kotimaisten rahastojen pääomista oli elokuun lopussa osakerahoissa 22,5 miljardia 
euroa eli 33% rahastopääomasta (vuonna 2006 35%). Lyhyen koron rahastojen osuus 
oli 18,7 miljardia eli 27% (v. 2006  26%)  ja pitkän koron rahastojen osuus 17 
miljardia eli 25 % (v. 2006  23%). Yhdistelmärahastoihin oli sijoitettuna  8,2 
miljardia euroa eli 12% (v. 2006   12%). Muiden rahastojen, kuten hedge fundien, 
osuus oli 2,4 miljardia euroa eli 3 % rahastopääomasta (v.2006 4%).   
 
Omistajien jakautuminen 
 
Elokuun lopussa suomalaisilla sijoitusrahastoilla oli yhteensä noin 2,5 miljoonaa 
osuudenomistajaa. Osuudenomistajien lukumäärä on kasvanut vuoden vaihteesta 
210000 eli 9%. Kotitalouksien osuus rahastopääomasta oli 17,5 miljardia euroa eli 
29%1.   

 
 
  
RAHASTOMARKKINAN TRENDEJÄ 
 

2007 on ollut vahva korkorahastovuosi 
 
Alkuvuoden nettomerkintöjen tarkastelu osoittaa, että sijoittajat ovat suosineet  
korkorahastoja osakerahastoihin verrattuna. Näin oli myös viime vuonna. 
Korkorahastoihin on alkuvuoden aikana virrannut uutta pääomaa kuusi miljardia 
euroa.  
 

                                                 
1 Tilastokeskus, II/2007 
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Osakerahastoista on poistunut pääomia 
 
Vuoden 2007 aikana osakerahastoista on poistunut 600 miljoonaa euroa. 
Lunastuksista huolimatta osakerahastojen kokonaispääoma on kasvanut alkuvuonna 4 
%. Verrattuna vuodenvaihteen rahastopääomaan suurimpia menettäjiä olivat Pohjois-
Amerikkaan (-19,2%) ja Japaniin sijoittavat rahastot (-9,0%). Suomeen sijoittavilla 
rahastoilla vastaava poistuma oli 7,6%. Pohjoismaihin (+10,1%) ja globaalisti 
(+6,3%) sijoittavat osakerahastot haalivat uutta pääomaa.   
 
Elokuun epävarmuus näkyi myös rahastoissa 
 
USA:n asuntolainamarkkinoilta alkanut markkinaturbulenssi näkyi luonnollisesti 
myös sijoitusrahastoissa. Elokuun aikana osakekurssit heiluivat voimakkaasti ja 
monilla markkinoilla tuotot kehittyivät epäsuotuisasti. Myös lyhyen koron rahastoissa 
tehtiin negatiivisia tuottoja. Kotimaisista rahastoista lunastettiin pääomia miljardi 
euroa. Suurin poistuma oli osakerahastoissa, joista lunastettiin 505 miljoonaa euroa. 
Missään rahastoluokassa negatiiviset nettomerkinnät eivät olleet pitkän aikavälin 
tarkastelussa erityisen dramaattisia.  
 

 Poimintoja rahastojen menestyksestä 
 

12 kuukauden tuotolla mitaten parhaiten menestyneitä rahastoluokkia olivat 
Aasiaan sijoittavat osakerahastot   +36,1%  
Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot  +34,0% 
Suomeen sijoittavat osakerahastot   +31,9% 
  
Vuoden tuotolla tarkasteltuna 205 kotimaista osakerahastoa on tuottanut voittoa 18 
jäädessä tappiolle.  
 
Kuukauden tuotolla tarkasteltuna rahamarkkinarahastoista voitolla oli 24 ja tappiolla 
kahdeksan rahastoa.  
 

RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINAT (MiFID) –DIREKTIIVI VOIMAAN 1.11.2007 
 

Rahoitusvälineiden markkinat (MiFID) –direktiivi tulee voimaan 1.11.2007. 
Direktiivin aiheuttamat lainsäädäntömuutokset ovat parhaillaan Eduskunnan 
käsittelyssä. Direktiiviä ei suoraan sovelleta sijoitusrahastotoimintaan, joten 
sijoitusrahastosijoittamiseen sillä ei ole käytännössä vaikutuksia. Merkittävää 
sijoittajien kannalta kuitenkin on, että sijoitusneuvonta, jota monet 
rahastosijoittajatkin haluavat, muuttuu Rahoitustarkastuksen toimilupaa edellyttäväksi 
ja tulee samalla myös viranomaisvalvontaan. Tämä on sijoittajansuojan kannalta hyvä 
asia. 

 
RAHASTOMARKKINOIDEN NÄKYMIÄ 
 

Rahastomarkkinat heijastavat aina rahastojen sijoitusten pohjana olevien 
rahoitusmarkkinoiden liikkeitä. Näin ollen vallitseva markkinaepävarmuus heijastuu 
myös rahastoihin. Amerikkalaisten asuntolainamarkkinoiden ongelmien mahdolliset 
vakavammat heijastukset Yhdysvaltain talouteen ja tätä kautta koko maailman 
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talouteen jäävät nähtäväksi. Tämänhetkisistä kotimaisista ja myös eurooppalaisista 
lähtökohdista päätellen vuodesta 2007 vaikuttaa kuitenkin edelleen tulevan hyvä 
rahastovuosi, joskin 2006 vuoden kaltainen huippukasvu jäänee näkemättä. Erityisesti 
kotimaisen talouden näkymät ovat vahvat, mikä on positiivista myös 
rahastomarkkinoiden kannalta. 
 

 
 
 

    
 SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY 
 
 
 
Lisätiedot  
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