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SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSI 2007 
 
 Sijoitusrahasto- ja varainhoitomarkkinoiden kehitys Euroopassa 
 

Loppukesästä alkanut subprime-asuntolainakriisi aiheutti luottamuksen häviämisen 
Yhdysvalloista lähtöisin oleviin subprime-lainoja sisältäneisiin arvopapereihin. Tämä 
heijastui voimakkaasti rahoitusmarkkinoiden kaikkiin osa-alueisiin johtaen myös 
vähäriskisempien arvopaperien arvonalennuksiin erityisesti, jos nämä olivat lähtöisin 
rahoitussektorilta. Rahasto- ja omaisuudenhoitoyhtiöihin itseensä tällainen 
luottamuspula ei sinällään vaikuta, koska hoidettavat varat ovat erillään ao. yhtiöiden 
taseista. Sen sijaan sijoittajien saamiin tuottoihin ja varojen määrään kriisillä on ollut 
luonnollisesti vaikutus. Viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana 
Eurooppa-tasolla korko- ja osakerahastojen ja erityisesti pitkän koron rahastojen 
nettomerkinnät olivat reilusti negatiiviset.  Sen sijaan yhdistelmärahastot ja muut 
erikoisrahastot ovat säilyttäneet asemansa. Kun tavanomaisesti lunastukset 
korkorahastoista ovat siirtyneet osakerahastoihin ja päinvastoin, lunastetut varat 
siirtyivät nyt muihin sijoituskohteisiin, meillä muun muassa talletuksiin. Vuositasolla 
(syyskuu 2006 – syyskuu 2007) Euroopan sijoitusrahastopääomat kasvoivat kuitenkin 
7,4 %.  

 
Rahastopääoma 
 
Kotimaisten rahastojen kokonaispääoma  kasvoi vuodenvaihteen 60,9 miljardista 
eurosta joulukuun lopun 66 miljardiin euroon. Tämä vastaa 8,3%:n  pääoman kasvua. 
 
Pääoman kasvusta 73,1% tuli uusista rahastosijoituksista. Vuoden kumulatiiviset 
nettomerkinnät olivat 3706 miljoonaa euroa (vuonna 2006 12027,5 miljoonaa euroa). 
Yksittäisistä rahastoluokista eniten uusia sijoituksia keräsivät euroalueen lyhyen 
koron rahastot 1632,2 miljoonan nettosijoituksilla, mikä vastaa 44% kaikista 
nettomerkinnöistä. 
    
Rahastopääoman jakautuminen 
 
Kotimaisten rahastojen pääomista oli joulukuun lopussa osakerahoissa 21,8 miljardia 
euroa eli 33% rahastopääomasta (vuonna 2006 34%). Lyhyen koron rahastojen osuus 
oli 17,1 miljardia eli 26% (v. 2006  25%)  ja pitkän koron rahastojen osuus 17 
miljardia eli 26 % (v. 2006  24%). Yhdistelmärahastoihin oli sijoitettuna  8 miljardia 
euroa eli 12% (v. 2006   13%). Muiden rahastojen, kuten hedge fundien, osuus oli 2,2 
miljardia euroa eli 3 % rahastopääomasta (v.2006 4%).   
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Omistajien jakautuminen 
 
Vuoden lopussa suomalaisilla sijoitusrahastoilla oli yhteensä noin 2,5 miljoonaa 
osuudenomistajaa. Osuudenomistajien lukumäärä on kasvanut vuoden aikana 231000 
osuudenomistajalla eli 10%. Kotitalouksien osuus rahastopääomasta oli 17,1 miljardia 
euroa eli 24,9%1. Niin meillä kuin muuallakin Euroopassa kotitalouksien osuus 
rahastopääomasta on ollut jo pidemmän aikaa laskussa.  

 
 Rahastoyhtiöt ja rahastot 
 

Suomeen on rekisteröity 29 rahastoyhtiötä, joista 25 on Sijoitusrahastoyhdistyksen 
jäseniä. Kotimaisten aktiivisten rahastojen lukumäärä oli vuodenvaihteessa 516. 
Vuonna 2007 perustettiin uusia rahastoja: 
    

• osakerahastoja   16  
• yhdistelmärahastoja  12  
• pitkän koron rahastoja  13  
• lyhyen koron rahastoja  - 
• muita rahastoja    8 

  
SUUNTIA RAHASTOMARKKINOILLA 
 

Kaksijakoinen rahastovuosi 
 
Vuosi 2007 oli sijoitusrahastojen kannalta kaksijakoinen. Ensimmäisen seitsemän 
kuukauden aikana nettomerkintäsumma ylsi 6,9 miljardiin euroon. Uutta pääomaa 
virtasi ennen kaikkea korkorahastoihin (6,3 miljardia euroa). Sen sijaan 
osakerahastoista lunastettiin alkuvuonna 85 miljoonaa euroa sijoittajien arvellessa 
osakekurssien olevan jo huipuillaan. Subprime-kriisi vaikutti kotimaisiin 
rahastosijoittajiin loppukesästä alkaen. Viimeisen viiden kuukauden aikana 
kotimaisista rahastoista lunastettiin 3,3 miljardia euroa. Näistä varoista 2,4 miljardia 
euroa poistui pääasiassa lyhyen koron rahastoista (2 miljardia) ja osakerahastoista 
(0,5 miljardia).  
 
Osakerahastot 
 
Vuoden 2007 aikana osakerahastoista on lunastettu varoja 619 miljoonalla eurolla. 
Lunastuksista huolimatta osakerahastojen kokonaispääoma on kurssinousun johdosta 
kasvanut vuoden alusta 1,2 %. Verrattuna vuodenvaihteen rahastopääomaan 
suurimpia menettäjiä olivat Pohjois-Amerikkaan (-19,1%) ja Japaniin sijoittavat 
rahastot (-11,3%). Suomeen sijoittavilla rahastoista lunastettiin 7,9% vuoden alun 
pääomasta, jonka jälkeenkin pääoma pysyi vuoden takaisella tasolla. Aasiaan 
(+25,8%), kehittyville markkinoilla (+11,0%) ja globaalisti (+6,9%) sijoittavat 
osakerahastot keräsivät uutta pääomaa.   
 
 

                                                 
1 Tilastokeskus, 3/2007 
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 Poimintoja osakerahastojen menestyksestä 
 

Kahdentoista kuukauden tuotolla mitaten parhaiten menestyneitä rahastoluokkia 
olivat 
 

• Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot  +24,5% 
• Aasiaan sijoittavat osakerahastot   +16,9% 
• Suomeen sijoittavat osakerahastot   +  6,0% 

  
RAHASTOMARKKINOIDEN NÄKYMIÄ 

 
Rahastomarkkinat heijastavat aina rahastojen sijoitusten pohjana olevien 
rahoitusmarkkinoiden liikkeitä. Vallitseva markkinaepävarmuus heijastuu myös 
rahastoihin. Amerikkalaisten asuntolainamarkkinoiden ongelmien mahdolliset 
vakavammat heijastukset Yhdysvaltain talouteen ja tätä kautta koko maailman 
talouteen jäävät nähtäväksi. On kuitenkin huomattava, ettei Yhdysvaltain 
taloudellinen kehitys ole välttämättä enää rahoitusmarkkinoilla niin dominoiva kuin se 
vielä jokunen vuosi sitten on ollut. Aasian ja erityisesti sekä Kiinan että Intian 
markkinoiden kehityksellä on maailman rahoitusmarkkinoihin yhä suurempi merkitys. 
Tämänhetkisistä kotimaisista ja myös eurooppalaisista lähtökohdista päätellen 
vuodesta 2008 voi tulla varsin kohtuullinen rahastovuosi. Erityisesti 
korkomarkkinoiden kehitys voi tehdä alkuvuoden aikana korkorahastoista 
mielenkiintoisia sijoituskohteita.  
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