
 1

13.1.2008 
 

TIEDOTUSVÄLINEILLE 
 
 

 
 
SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSI 2008 
 
 Sijoitusrahasto- ja varainhoitomarkkinoiden kehitys  
 

Rahoitusmarkkinoiden vuotta 2008 leimasi ennennäkemätön finanssikriisi, joka 
heijastui rahoitusmarkkinoiden kaikkiin osa-alueisiin. Vuoden edetessä 
rahoitusmarkkinoiden kriisi heijastui myös reaalitalouteen aiheuttaen muun muassa 
pörssikurssien voimakkaan laskun maailman eri pörsseissä. Rahasto- ja 
omaisuudenhoitoyhtiöihin itseensä kriisi ei sinällään vaikuta, koska yhtiöt eivät omista 
hoidettavia varoja vaan omistusoikeus varoihin kuuluu rahastojen osuudenomistajille. 
Sen sijaan sijoittajien saamiin tuottoihin ja varojen määrään kriisillä on ollut 
luonnollisesti osin dramaattinenkin vaikutus. 
 
Sijoittajat ovat myös reagoineet markkinatapahtumiin. Vuoden 2008 aikana pitkän 
koron rahastojen nettomerkinnät olivat 4,4 %  negatiiviset, lyhyen koron rahastojen 
42,3 % ja osakerahastojen 8,4 % negatiiviset. Yhdistelmärahastojen nettomerkinnät 
olivat 13,9 % negatiiviset ja erikoisrahastojen (mm. hedge-, vipu- ja raaka-
ainerahastot) 21,7 % negatiiviset.  
 

 
Rahastopääoma 
 
Kotimaisten rahastojen kokonaispääoma  laski vuodenvaihteen 66 miljardista eurosta 
joulukuun lopun 41,3 miljardiin euroon. Tämä vastaa 37,4%:n  pääoman laskua. 
 
Pääoman laskusta 46 % (11,4 mrd. euroa) johtui varojen siirtymisestä muihin 
kohteisiin ja 54 % (13,3 mrd. euroa) pörssikurssien ja korkoinstrumenttien 
arvonlaskusta.  Rahastoluokista vain Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot, 
euroalueen yrityskorkorahastot sekä kansainväliset korkorahastot keräsivät uutta 
pääomaa. 
    
Rahastopääoman jakautuminen 

 
Kotimaisten rahastojen pääomista oli joulukuun lopussa osakerahastoissa 10,3 
miljardia euroa eli 24,8 % rahastopääomasta (vuonna 2007 33,1%). Lyhyen koron 
rahastojen osuus oli 9,4  miljardia eli 22,8 % (v. 2007  25,8 %)  ja pitkän koron 
rahastojen osuus 14,9 miljardia eli 36,6 % (v. 2007  25,7 %) rahastopääomasta. 
Yhdistelmärahastoihin oli sijoitettuna 5,2 miljardia euroa eli 12,7 % (v. 2007   12,1 
%). Muiden rahastojen osuus oli 1,3  miljardia euroa eli 3,1 % rahastopääomasta (v. 
2007 3,3%).   
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Rahastopääoman jakautuminen eri rahastoluokkiin muuttui vuoden aikana 
merkittävästi. Pitkän koron rahastojen osuus rahastopääomasta kasvoi 10,8 
prosenttiyksiköllä. Varoja pitkän koron rahastoihin siirtyi ennen kaikkea 
osakerahastoista ja lyhyen koron rahastoista.  

 
Omistajien jakautuminen 
 
Vuoden lopussa suomalaisilla sijoitusrahastoilla oli yhteensä noin 2,3 miljoonaa 
osuudenomistajaa. Osuudenomistajien lukumäärä laski vuoden aikana 200 000 
osuudenomistajalla eli 8,2 %. Kotitalouksien osuus rahastopääomasta oli 11,1  
miljardia euroa eli 22,1 % (30.9.2008, Tilastokeskus). Niin meillä kuin muuallakin 
Euroopassa kotitalouksien osuus rahastopääomasta on ollut jo pidemmän aikaa 
laskussa.  

 
 Rahastoyhtiöt ja rahastot 
 

Suomeen on rekisteröity 29 rahastoyhtiötä, joista 23 on Sijoitusrahastoyhdistyksen 
jäseniä. Kotimaisten aktiivisten rahastojen lukumäärä oli vuodenvaihteessa 522. 
Vuonna 2008 perustettiin uusia rahastoja: 
    

 osakerahastoja   18  
 yhdistelmärahastoja   1  
 pitkän koron rahastoja   7  
 lyhyen koron rahastoja  3 
 muita rahastoja    1 

 
Vuoden 2008 aikana toimintansa lopetti 32 kotimaista rahastoa. Pääosa lopetuksista 
tapahtui rahastofuusioina.  

  
SUUNTIA RAHASTOMARKKINOILLA 
 

Osakerahastot 
 
Vuoden 2008 aikana osakerahastojen pääoma laski 11,6 miljardilla eurolla eli lasku 
oli 53%. Osakerahastoista lunastettiin varoja 1837,4 miljoonalla eurolla, mikä selittää 
15,9% pääoman laskusta. Kurssilaskun osuus pääoman pudotuksesta oli 9750,8 
miljoonaa euroa eli 84,1%. Verrattuna vuodenvaihteen rahastopääomaan suurimpia 
menettäjiä olivat kehittyville markkinoille (-70,9%) ja Pohjoismaihin sijoittavat 
rahastot (-60,9%). Suomeen sijoittavien osakerahastojen pääoma oli vuoden 2008 
lopussa 2030,3 miljoonaa euroa (3753,4 miljoonaa euroa 2007), laskua oli 45,9%.   
 
Korkorahastot 
 
Kansainvälinen finanssikriisi heijastui Suomessa erityisesti lyhyen koron rahastoihin, 
joista lunastettiin vuoden aikana 7218,5 miljoonaa euroa eli 42,3% vuoden 2007 
lopun pääomasta. Lunastusten määrää selittää osin lyhyen koron rahastojen 
tuottokehitys. Rahastoluokan 12 kuukauden keskimääräinen tuotto oli joulukuun 
lopussa peräti 4,5% negatiivinen. 
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Pitkän koron rahastoista lunastettiin vuoden aikana 745,8 miljoonaa euroa. 
Vastaavasti näiden rahastojen keskimääräinen 12 kuukauden tuotto oli vuoden 
lopussa -6,7% negatiivinen, mikä johtui erityisesti yrityskorko- ja kansainvälisten 
korkorahastojen heikosta menestyksestä. Vuoden tuotolla mitaten parhaiten 
menestynyt rahastoluokka oli euroalueen pitkän koron rahastot, joiden 12 kuukauden 
keskimääräinen tuotto oli 5,1% positiivinen. 

 
RAHASTOMARKKINOIDEN NÄKYMIÄ 

 
Rahastomarkkinat heijastavat aina rahastojen sijoitusten pohjana olevien 
rahoitusmarkkinoiden liikkeitä. Vuoden loppupuolella ennen muuta lyhyen koron 
rahastojen kohdalla rahoitusmarkkinoiden lähes täydellinen pysähtyminen vei 
tilanteen niin meillä kuin muuallakin maailmassa lähelle katastrofia. Euroopan 
Keskuspankin, FED:n ja yksittäisten maiden elvytyspäätökset kuitenkin auttoivat 
pahimman yli ja markkina on toipumassa. Edelleenkään tilanne ei ole lähelläkään 
normaalia, mutta toivottavasti vähitellen normalisoituu.  
 
Osakemarkkinat etsivät suuntaansa, eikä markkinoiden kehityksestä vuoden 2009 
aikana voi kukaan sanoa mitään varmaa. Kuitenkin rahoitusmarkkinoiden 
vähineräinen toipuminen heijastuu tietyllä viiveellä positiivisesti myös reaalitalouteen, 
jolloin osakemarkkinoilla voidaan odottaa positiivista kehitystä.  

 
 
 
 
 
 

MSCI-indeksien kehitys: 

 
MSCI 
World 

MSCI 
Europe 

MSCI 
North 

America 
MSCI Far 

East 
MSCI 
Pacific 

MSCI 
Japan 

MSCI 
Emerg. 
Markets 

MSCI 
Nordic 

1 kk -5,62 -3,75 -7,72 -1,46 -1,69 -0,91 -1,42 -3,53

3 kk -19,60 -20,65 -21,16 -8,12 -11,48 -7,32 -25,59 -28,82

6 kk -24,91 -30,71 -22,08 -17,29 -22,04 -15,45 -40,09 -40,37
Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital 
International Inc. 
 
Parhaiten tuottaneet rahastot: 

Aika Rahasto Tuotto 
% 

Vol. 
 % (12kk) 

Rahastotyyppi 

1 kk BGF World Gold A2 
USD 

14,3 51,8 Osakerahastot / Maailma 

Vuod. 
Alusta 

Danske Kontra 40,1 27,3 Muut rahastot 

Aika Rahasto Tuotto 
%  
p.a. 

Vol. 
% 

Rahastotyyppi 

1 v Danske Kontra 40,1 27,3 Muut rahastot 
3 v Danske Kulta 12,6 35,4 Muut rahastot 
5 v BGF Latin America 13,3 60,7 Osakerahastot / Kehittyvät 

markkinat 
10 v Alfred Berg Russia 22,5 63,3 Osakerahastot / Kehittyvät 

markkinat 
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12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla 
mitattuna: 

Rahasto Sharpen 
luku 

Tuotto 
1 v % 

Vol. 
% 

Rahastotyyppi 

JPM Highbridge 
Statistical Market 
Neutral  

2,2 13,2 3,7 Muut rahastot 

Danske Kontra 1,3 40,1 27,3 Muut rahastot 
Nordea Pro Euro 
Obligaatio 

1,2 11,1 5,0 Pitkän koron rahastot euroalue 

Nordea  Euro 
Obligaatio 

1,0 10,4  5,0 Pitkän koron rahastot euroalue 

Tapiola Pitkäkorko 1,0 10,6 5,6 Pitkän koron rahastot euroalue 
 
 
 
 
 
 SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY 
 
  Markku Savikko 
  toiminnanjohtaja 
 
 
 
Lisätiedot  
 
 

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry, Markku Savikko, puhelin (09) 668 9170 ja 
0400-405236. 
 
Suomen Sijoitustutkimus Oy, Jussi Kanerva ja Arto Vesivalo,  
puhelin (09) 6227 8770. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


